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Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse över vilka sätt som ekoturismföretag 

bidrar till hållbar turismutveckling utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 

perspektiv, samt att skapa en förståelse över hur ekoturism och hållbar turismutveckling 

definieras. Följaktligen är studiens frågeställning: på vilka sätt bidrar ekoturismföretag 

till hållbar turismutveckling? 

 

Metod 

Studien är genomförd via en deduktiv ansats med utgångspunkt i tidigare forskning om 

ekoturism och hållbar turismutveckling. För insamling av empirisk data har en kvalitativ 

undersökningsmetod använts i form av semistrukturerade telefonintervjuer med 

respondenter från fem stycken utvalda svenska ekoturismföretag.  

 

Slutsats 

Ekoturism innebär i grunddrag att bevara den lokala miljön, samarbeta med 

lokalsamhället, handla ekologiskt och närproducerat samt att arbeta med naturbaserade 

upplevelser. Hållbar turismutveckling definieras som att arbeta småskaligt för ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet. Ekoturismföretag bidrar till hållbar turismutveckling 

genom att samarbeta med lokalsamhället, skapa långsiktig hållbarhet och värna om 

naturen och miljön. Företagen förhåller sig till hållbar turismutveckling och de tre 

dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbar turismutveckling genom att 

arbeta för långsiktig hållbarhet i ett lokalt perspektiv. 
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Purpose 

The purpose of this thesis is to create an understanding of which ways ecotourism 

companies contributes to sustainable tourism development from an ecological, social, 

economical perspective. Also to create an understanding of the definition of ecotourism 

and sustainable tourism development. The thesis question is: in what ways does 

ecotourism companies contributes to sustainable tourism development? 

 

Method 

The study is conducted through a deductive research approach based on previous research 

about ecotourism and sustainable tourism development. A qualitative method in form of 

semi-structured telephone interviews has been used for collecting the empirical data. The 

interviews are made using respondents from five selected Swedish ecotourism 

companies.  

 

Conclusion 

Ecotourism is, in the basics, to preserve the local environment, to cooperate with the local 

community, to purchase ecological and locally produced products and to work with 

nature-based activities. Sustainable tourism development is defined as working small-

scale for ecologic, social and economic sustainability. Ecotourism companies contribute 

to sustainable tourism development by cooperating with the local community, creating 

long-term sustainability and preserving the nature and the environment. The companies 

relate to sustainable tourism development and the three dimensions ecological, social and 



 

economical sustainable tourism development by working towards long-term 

sustainability in a local perspective.  

 

Keywords 

Ecotourism, Sustainable Tourism Development, Sustainability, Environment, Carrying 

Capacity, Ecotourism Company 
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1. Inledning 

______________________________________________________________________ 

I inledningen får läsaren en inblick över de begrepp och fenomen som är relevanta i 

studien. I bakgrunden skildras begreppens historiska bakgrund för att läsaren ska förstå 

det som senare presenteras i litteraturöversikten. Därefter redogörs en 

problemdiskussion. Studiens syfte, frågeställning och avgränsning presenteras även i 

detta kapitel. 

______________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Ekoturism är idag en av de mest snabbväxande industrierna inom turismbranschen (Lu & 

Stepchenkova 2011). På senare år har ekoturism fått ett genombrott i takt med att 

människor har blivit mer erfarna, eftertänksamma och medvetna om miljö, hållbarhet och 

resandets konsekvenser. Det är ett intressant fenomen då människor på bara några 

decennier gjort aktiva val att ta ansvar för miljön på ett sätt som inte tidigare varit aktuellt, 

också för att det både är aktörer och turister som börjat engagera sig för det hållbara 

resandet (Hill & Gale 2009). Enligt Tillväxtverket (2016) är besöksnäringen en av 

Sveriges största exportnäringar. Exportnäringen kräver många naturresurser, samt 

resurser inom transport och infrastruktur. Hållbarhetsfrågor har blivit alltmer väsentligt 

för att minimera påfrestningen av jordens tillgångar och ekosystem. Ekoturism och 

hållbar turismutveckling har vuxit fram och har potential som kan spela roll på olika sätt 

för att bidra med positiva följder av turism för samhället (Stem m. fl. 2003). För att förstå 

mer om ekoturism och hållbar turismutveckling som fenomen redogör vi nedan en 

historisk bakgrund över deras uppkomst. 

  

Miljöfrågor och hållbarhet började bli en aktuell diskussion under 1980-talet. Under 

samma årtionde myntades begreppet hållbar utveckling som idag är ett mycket använt 

och omtalat koncept, känt över hela världen. Begreppet hållbar utveckling fick sitt 

genombrott i samband med rapporten Vår gemensamma framtid, även känd som 

Brundtlandrapporten, framtagen av Världskommissionen för miljö och utveckling år 

1987 (McMinn 1997). I rapporten definieras hållbar utveckling som“development that 

meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to 
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meet their own needs” (WCED 1987: 41). Citatet innebär att utvecklingen tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov. Begreppet delades upp i tre samverkande dimensioner vilka var en ekologisk, en 

social och en ekonomisk dimension (Bohlin & Böhn 2011).  

 

Under samma period hade miljöfrågor blivit ett centralt ämne och en diskussion även 

inom turismbranschen. En snabb ökning av turism sedan 1960-talet, i synnerhet den 

internationella massturismen, hade lett till många tillrop om återhållsamhet i turismens 

utveckling. Uppmärksamhet riktades mot de negativa sociokulturella och miljömässiga 

konsekvenserna som orsakades av turismens utbredning. I Brundtlandrapporten blev 

hållbar utveckling inte tillämpad i någon specifik kontext för turism även om det från 

många håll fanns en oro över den utbredda turismens omfattning, skala och konsekvenser 

(Sharpley 2009). Uppmärksamheten av de negativa konsekvenserna av turism resulterade 

dock i att det inte dröjde länge efter etableringen av begreppet hållbar utveckling förrän 

konceptet hållbar turismutveckling bildades och blev väsentligt (Welford & Ytterhus 

2004). Även i hållbar turismutveckling blev ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 

de tre grunddimensionerna (Ekinci 2014) och redan under 1990-talet hade begreppet 

hållbar turismutveckling blivit ett vanligt tema inom turismforskning (Ahn m. fl. 2002). 

Det är oklart exakt varifrån begreppet hållbar turismutveckling har sitt ursprung, men en 

av de första publicerade referenserna är från en internationell konferens i Vancouver år 

1990, vid namn Globe ´90 där en strategi för hållbar turismutveckling skapades (Fennell 

1999).  

 

Idag är begreppet hållbar utveckling en väsentlig del inom turism och har blivit väl 

integrerat med turismbranschen under begreppet hållbar turismutveckling (Sharpley 

2009). Hållbar turismutveckling är dock inte densamma som hållbar utveckling, då de 

behandlar olika skalor. Hållbar utveckling förekommer i en större skala som innesluter 

alla aspekter av mänsklig interaktion med jordens miljö. Hållbar turismutveckling 

däremot, tillämpar bara hållbarhetskoncept på turismindustrins nivåer (Hall 2008). 

Hållbar turismutveckling utgår från ett turismcentrerat perspektiv som betonar turismens 

hållbarhet (Sharpley 2009). Fastän hållbar utveckling och hållbar turismutveckling idag 

är etablerade begrepp har det orsakats många debatter över hur begreppen ska definieras 

då de har olika definitioner i olika sammanhang (Gössling m. fl. 2015; Sharpley 2000). 

Bland annat har de blivit kritiserade för att vara en etisk paradox då de förespråkar både 
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ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, då den ekonomiska aspekten hotar den 

miljömässiga i många fall (Lundberg 2014). 

 

Det var inte enbart hållbarhetsbegreppen som blev resultatet av 1980-talets 

uppmärksamhet av miljöfrågor, utan förändringar uppkom även inom turismindustrin i 

form av att alternativturismen utvecklades. Oro över hur massturismen ofördelaktigt hade 

påverkat destinationer och miljö hade blivit ett faktum (Sharpley 2009). 

Alternativturismen blev en motvikt till den storskaliga massturismen, med en inriktning 

på hållbar, ansvarstagande småskalig turism (Lundberg 2014). Ekoturism är en av de 

grenar som vuxit fram inom alternativturismen. Ekoturism inriktar sig mot hållbar 

turismutveckling då den främjar naturbaserade turistaktiviteter och bevarandet av miljö 

samt är bidragande till förmåner för lokalsamhället på ekoturismdestinationer (Lu & 

Stepchenkova 2011). 

1.2 Problemdiskussion  

Fenomenet ekoturism har i nuläget flera definitioner, vilket kan skapa förvirring och 

oklarhet kring dess egentliga innebörd. Tidigare forskning visar att ekoturism kan 

definieras och beskrivas på flera olika sätt. Ceballos-Lascuráin (1991) definierar 

ekoturism som en sorts turism där turister reser till destinationer som tidigare inte vidrörts 

av andra turister. Han beskriver att ekoturisters resemotiv främst är att kunna studera, 

upptäcka och beundra orörd natur. Enligt Ziffer (1989) är ekoturism inspirerad av 

naturens historia och den inhemska kulturen. Ekoturister besöker främst outvecklade 

områden för att delta och uppskatta dess autenticitet och känslighet. Han menar att syftet 

är att bevara platsens originalitet och att bidra med goda ekonomiska effekter för 

välfärden samt att utveckla och förbättra lokalbefolkningens välbefinnande. Sæþórsdóttir 

m. fl. (1998) anser däremot att syftet med ekoturism är att göra så lite avtryck på miljön 

som möjligt. Hill och Gale (2009) beskriver att syftet är att på lokal nivå gynna och 

utveckla miljön och naturens ekosystem långsiktigt. Ekoturism ska bidra till ekologisk 

hållbarhet där turisterna huvudsakligen reser med hänsyn till resmålets ekologiska 

resurser eller begränsningar. 

 

Det finns stor omfattning av tidigare forskning inom ekoturism och utifrån våra egna 

tolkningar, vilket också Ceballos-Lascuráin (1991), Lu och Stepchenkova (2011) och 
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Ziffer (1989) menar, är den större delen av forskningen gjord utifrån resenärernas 

perspektiv. Lu och Stepchenkova (2011) menar att idag utgår en stor del av forskningen 

inom ekoturism från resenärernas perspektiv som exempelvis deras rörelsemönster, 

resemotiv och reseupplevelser. Det finns också flera studier med tolkningar över vilka 

resenärer som kan definiera sig som ekoturister och vad det är som krävs för att benämna 

sig som ekoturist. Studier som berör definitioner av ekoturism är också flertaliga. Det 

perspektiv som inte är lika beforskat inom ekoturism är aktörernas perspektiv. För att 

förtydliga finns det mycket tidigare forskning kring aktörernas perspektiv också men 

desto fler finns från andra perspektiv inom ekoturism (Lu & Stepchenkova 2011). Därför 

ansåg vi det intressant och väsentligt att göra en studie från aktörernas perspektiv och hur 

de förhåller sig till ekoturism och hållbar turismutveckling. 

 

Ekoturismföretag betraktas som ekologiska och miljövänliga och därför såg vi det 

relevant att göra en studie om ekoturismföretags förhållning till hållbarhet. I sökandet av 

tidigare forskning noterade vi att fastän både ekoturism och hållbar turismutveckling kan 

ha flera olika definitioner, brukar respektive riktlinjer ofta sträva mot likartade mål (Björk 

2000; Bramwell & Lane 1993; Lundberg 2014; McMinn 1997; Welford & Ytterhus 

2004). Därför vill vi i denna studie skapa en förståelse för hur ekoturismföretag i 

praktiken agerar för att påverka naturen så lite som möjligt, skapa lönsamhet och hur de 

arbetar för att värna om lokalsamhället och dess invånare, eftersom detta är riktlinjer som 

både ekoturism och hållbar turismutveckling ofta följer (Björk 2000; Bramwell & Lane 

1993; Lundberg 2014; McMinn 1997; Welford & Ytterhus 2004). 

 

Ett ständigt dilemma som finns inom ekoturismföretag är att man som företag vill vara 

ekologiskt och socialt hållbar samtidigt som man måste gynnas ekonomiskt för att skapa 

en bra lönsamhet (Lundberg 2014). Därför uppstod frågan inför denna studie vilka av de 

tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbar turismutveckling som vi 

skulle välja att inrikta oss på. Det hade fungerat att välja endast en eller två dimensioner 

men vi beslutade oss för att tillämpa alla tre då vi anser att det blir ett mer rättvist resultat 

eftersom hållbar turismutveckling kräver en balans av de alla tre dimensionerna för att 

verka på lång sikt (UNWTO u.å.). Om endast en eller två dimensioner tillämpats skulle 

studien enbart skildra ett visst perspektiv. Vi ville istället skapa ett holistiskt perspektiv 

för att kunna bedöma hållbar turismutveckling från olika synvinklar i ett långsiktigt 

perspektiv. 
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En alternativ frågeställning vi hade inför denna studie var hur ekoturismföretag 

marknadsför sig, men eftersom vi i sökandet av tidigare forskning såg kopplingar mellan 

ekoturism och hållbar turismutveckling, ansåg vi det vara intressant att föra samman 

dessa. Istället för att göra en studie över hur företagen marknadsför sig kändes det mer 

angeläget att skapa en förståelse över hur de i praktiken arbetar för att bidra till hållbarhet 

på lång sikt, inte bara hur de marknadsför sig om det. Vi hade även en alternativ 

frågeställning vilken innebar hur ekoturismföretag kan bidra till hållbar utveckling. Detta 

är också en intressant frågeställning, dock ansåg vi hållbar utveckling vara för brett och 

generellt då avsikten är att ge en förståelse för hur ekoturismföretagen arbetar med 

hållbarhet på lokal nivå, därför är hållbar turismutveckling en mer relevant avgränsning. 

 

Både hållbar turismutveckling och ekoturism har genom snabb framväxt blivit etablerade 

begrepp vilka blivit kritiserade för att vara diffusa och inte ha några klara riktlinjer över 

hur de ska definieras (Welford & Ytterhus 2004). Detta gör att både ekoturism och hållbar 

turismutveckling är intresseväckande då det inte finns någon mall för exakta principer. 

Därför skapades denna studie för att skapa förståelse över hur ekoturismföretag arbetar 

med hållbar turismutveckling. Att hålla en balans mellan de tre dimensionerna ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt hållbar turismutveckling är för en aktör eller destination 

nödvändigt för att vara långsiktigt hållbar och ibland kan denna balans vara en utmaning 

(UNWTO u.å.). Eftersom ekoturism betraktas som hållbar turism vill vi ta reda på hur 

ekoturismföretag förhåller sig till de tre dimensionerna för att bidra till hållbar 

turismutveckling. 

1.3 Frågeställning och syfte  

Uppsatsens huvudfråga lyder: 

● På vilka sätt bidrar ekoturismföretag till hållbar turismutveckling? 

 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse över vilka sätt som ekoturismföretag 

bidrar till hållbar turismutveckling utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 

perspektiv. En del av syftet är också att skapa en förståelse över hur ekoturism och hållbar 

turismutveckling definieras. 
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1.4 Avgränsning  

Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till aktörernas perspektiv inom ekoturism. För 

att säkerställa respondenter till intervjuer bedömdes ekoturismföretag inom Sverige vara 

till fördel. Avgränsningen är således svenska ekoturismföretag som i någon form erbjuder 

både boende och aktiviteter, samt är medlemmar i ekoturismföreningen 

Naturturismföretagen. Ytterligare en avgränsning som vidtagits är att inrikta studien till 

hållbarhet på lokal nivå istället för en större skala. Därför har vi valt att fokusera på hållbar 

turismutveckling istället för hållbar utveckling, detta utifrån ekologisk, social och 

ekonomisk dimension.  
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2. Metod 

______________________________________________________________________ 

I följande kapitel beskrivs vilka tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien. 

För att skapa en förståelse över uppsatsens utvecklingsgång presenteras 

forskningsansats, forskningsmetod och datainsamling med tillhörande underrubriker. 

Kapitlet avslutas sedan med forskningskvalitet, analysmetod, forskningsetik och 

metodkritik. 

______________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsansats 

Det finns olika sätt att genomföra en studie på, exempelvis genom deduktion eller 

induktion (Bryman 2018), vilka också kan beskrivas som nomotetisk respektive 

idiografisk ansats (Åsberg 2001). Vi har valt att utföra denna studie genom ett deduktivt 

tillvägagångssätt. En deduktion utgår från teoretiskt material i form av exempelvis 

begrepp, teorier eller modeller som forskaren härleder till hypoteser eller förutsägelser 

som ska granskas på det empiriska fältet. Vid insamling av empirisk data prövas 

hypoteserna eller förutsägelserna. Resultatet av den empiriska datan brukar därefter 

bekräfta eller avvisa begreppen, teorierna eller modellerna från tidigare forskning (Smith 

2017). Enligt den deduktiva ansatsen har vi i denna studie utformat en forskningsfråga 

och ett syfte som har utgångspunkt i teorin. Efter insamlat teoretiskt material har vi prövat 

det på vårt empiriska fält för att slutligen nå ett resultat. 

2.2 Forskningsmetod  

Enligt Denscombe (2018) ska en forskare överväga om det är en kvalitativ eller en 

kvantitativ forskning som ska genomföras. Vi har i denna studie valt att göra en kvalitativ 

forskning då vi lägger tonvikten på ord vid insamling och analys av data, istället för siffror 

som man ofta gör inom kvantitativ forskning. Det finns dock delade meningar om 

kvalitativ respektive kvantitativ forskning. Vissa författare och forskare menar att det 

finns en grundläggande skillnad mellan de två medan andra anser att det inte finns någon 

användbar skillnad i över huvud taget (Bryman 2018). Åsberg (2001) hävdar att det inte 

finns något som heter kvalitativ eller kvantitativ metod. Andersen (1994) menar dock att 

kvalitativa metoder finns, då de har som utgångspunkt i att det man studerar inte är 
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mätbart. Oavsett delade meningar om kvalitativt och kvantitativt anser vi denna studie 

vara genomförd via en kvalitativ metod. Detta eftersom resultaten grundar sig på ett litet 

antal individer samt undersökning av fenomenen på djupet och behandling av specifika 

miljöer, vilka är kännetecken för kvalitativa metoder (Olsson & Sörensen 2011). Eftersom 

vi i denna studie vill skapa en förståelse över definitioner av ekoturism och hållbar 

turismutveckling, också över hur ekoturismföretag arbetar och bidrar till hållbar 

turismutveckling, ansåg vi valet av en kvalitativ metod vara det bästa tillvägagångssättet 

för att besvara syftet. Detta eftersom kvalitativa forskningar har sin utgångspunkt i 

deltagarnas perspektiv, där man vill skapa en förståelse av deras uppfattningar över vad 

som är betydelsefullt (Bryman 2018). 

2.3 Datainsamling 

Wallén (1996) beskriver att insamling av data är mätning av empiri som på ett 

systematiskt sätt sammanställs och redovisas. Detta verkställs genom empiriskt arbete 

vilket betyder att faktiska objekt eller fenomen undersöks. Datainsamling i kvalitativ 

metod kan genomföras genom fyra olika metoder vilka är intervjuer, observationer, 

granskning och känslointryck eller insamling. Vilken datainsamlingsmetod som ska 

tillämpas beror på vilken sorts data studien behöver (Yin 2011). I vår studie använder vi 

oss av intervjuer för att erhålla den data vi behöver för att kunna besvara vår 

forskningsfråga. Insamling av material kan ske på två olika sätt, antingen genom att samla 

in primärdata eller sekundärdata. Primärdata är den data som forskaren själv samlar in 

genom undersökningar som exempelvis intervjuer och enkäter. Sekundärdata är befintlig 

information och data som någon annan samlat in genom exempelvis tidigare 

undersökningar (David & Sutton 2016). Som ovan nämnt använder vi oss i denna studie 

av intervjuer och därmed av primärdata. Datainsamlingen har skett genom 

telefonintervjuer med fem stycken respondenter från olika ekoturismföretag som berättar 

om ekoturism och hållbar turismutveckling utifrån deras företag.  
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Våra respondenter: 

● Berra Marcusson. Ägare för Tjauls, Gotland. 

(Telefonintervju 2018-12-14) 

● Dirk Hagenbuch. Ägare för Solberget, Nattavaara.  

(Telefonintervju 2018-12-06) 

● Elke Sponholz. Ägare för Minto-Tingvall, Bullaren.  

(Telefonintervju 2018-12-17) 

● Henrik Thomke. Projektledare för Nedre Dalälvens Intresseförening, Gysinge. 

(Telefonintervju 2018-12-06) 

● Malin Axelsson. Ägare för Ödevata, Emmaboda. 

(Telefonintervju 2018-12-14) 

2.3.1 Intervjuer  

Valet av att använda oss av intervjuer istället för exempelvis en enkätundersökning 

baseras på att intervjuer ofta ger mer utförliga och djupgående svar, vilket är mest 

lämpligt för att kunna besvara denna studies frågeställning (Brotherton 2008). Enligt 

Clark m. fl. (1998) är fördelen med att använda sig av intervjuer istället för frågeformulär 

att respondenten kan ge detaljerade svar och tillåts att ge extra kommentarer, vilket kan 

hjälpa personen som intervjuar att uppfatta och bedöma attityder, känslor och värderingar.  

 

Vi har i denna studie valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer då 

intervjuprocessen är flexibel (Bryman 2018). Fokus i en semistrukturerad intervju ligger 

på respondentens synpunkter, tankar och idéer vilket är relevant i vår uppsats då vi vill 

skapa en förståelse av deras uppfattningar, definitioner och förhållningssätt till ekoturism 

och hållbar turismutveckling (Denscombe 2018). Inledningsvis skapade vi en 

intervjuguide (se bilaga 1), vilket är en lista på centrala teman som ska behandlas under 

intervjun (Dalen 2015). Vid semistrukturerade intervjuer behöver inte frågorna komma i 

intervjuguidens ordning vilket gjorde att vi hade möjlighet att utforma dem på vårt egna 

sätt under intervjuernas gång (Bryman 2018). 

 

Då vi inte hade möjlighet att personligen träffa våra respondenter för intervju på grund 

av det geografiska avståndet genomförde vi intervjuerna via telefon. För att uppfatta vad 

som diskuterades i intervjun ord för ord valde vi att spela in intervjuerna med tillåtelse av 

respondenterna (Alvehus 2013). Ifall tekniken inte skulle fungera, fördes även 
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anteckningar under intervjuerna. När intervjuerna genomförts påbörjades bearbetning av 

det insamlade materialet genom transkribering av alla intervjuer där tal förvandlades till 

text (Dalen 2015).  

2.3.2 Urval 

Vid ett tidigt skede i planeringsprocessen ska den population som ska intervjuas 

definieras. Vi fastställde i planeringsprocessens början att vi skulle intervjua personer från 

ekoturismföretag i Sverige. När vi bestämt oss för det uppstod nästa fråga, om alla 

ekoturismföretag som ingår i den populationen kan studeras eller om vi skulle göra ett 

mindre urval (Olsson & Sörensen 2011). Vi beslutade oss för att inrikta studien till 

svenska ekoturismföretag som tillhörde en gemensam förening inom ekoturism och fann 

då ekoturismföreningen Naturturismföretagen. Vi har genom ett strategiskt urval 

avsiktligt undvikit att studera alla existerande ekoturismföretag som finns på marknaden. 

Istället har vi avgränsat oss till en mindre grupp av företag inom branschen (Denscombe 

2018). Bryman (2018) beskriver att kvalitativa studier ofta har målstyrda urval. Syftet 

med målstyrda urval är att forskningsfrågan ska vägleda till ett beslutstagande om enheter 

att intervjua. Därför har vi med omsorg valt ut några medlemmar från 

Naturturismföretagen som vi anser kan representera denna studie. Vi ansåg att de erhöll 

kunskap om ämnesområdena ekoturism och hållbar turismutveckling och 

förhoppningsvis skulle kunna vägleda oss till att besvara forskningsfrågan. 

2.4 Forskningskvalitet  

För att garantera studiens kvalitet bör reliabilitet av datan prioriteras, vilket innebär att 

datan ska innehålla pålitlig och tillförlitlig information (Holme & Solvang 1997). Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) uppnås hög extern reliabilitet när mätningar av samma 

fenomen ger samma resultat upprepade gånger. I vårt fall har vi inte haft möjlighet att 

göra denna studie vid upprepade tillfällen. Grønmo och Winqvist (2006) och Bryman och 

Bell (2015) menar dock att många samhälleliga fenomen är för flexibla för att 

datainsamlingen ska kunna bli densamma upprepade gånger. Ekoturism och hållbar 

turismutveckling är samhälleliga fenomen och därför kan vi i denna studie varken bevisa 

eller förneka att resultatet skulle bli densamma igen eftersom att fenomenen utvecklas 

och förändras över tid.  
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För att försöka uppnå hög intern reliabilitet har vi först bekantat oss med tidigare 

forskning innan vi började med intervjuerna. Med den empiriska datainsamlingen från 

intervjuerna har vi gemensamt transkriberat och tolkat materialet för att undvika 

missförstånd oss emellan (Bryman & Bell 2015). Hög reliabilitet vid kvalitativa studier 

uppnås vid en bred variation av olika urval utan förbindelser till varandra (Grønmo & 

Winqvist 2006). Reliabiliteten i denna studie skulle därför kunna vara lägre då våra 

angivna urval tillhör samma bransch. Vi har dock valt att avgränsa oss på detta vis 

eftersom studiens avgränsning är att vi ska utgå från ekoturismföretag. Däremot, för att 

få variation och försöka höja reliabiliteten, behandlar vi ekoturismföretag med olika 

bakgrund och geografiska lägen runt om i Sverige.  

 

Intern validitet behandlar resultatets nivå av giltighet, att det finns en generell 

överensstämmelse mellan vår teoretiska och empiriska hantering. Från de 

semistrukturerade intervjuerna har vi medvetet ställt frågor utifrån det teoretiska 

materialet då syftet är att kunna koppla samman empiriskt material med teoretiskt 

material (Andersen 2012; Bryman & Bell 2015). Phillimore och Goodson (2004) menar 

att semistrukturerade intervjuer har hög validitet då de personer som intervjuar kan 

säkerställa att respondenterna förstår frågorna genom att anpassa ordval eller framkalla 

mer djupgående svar. Frågorna till intervjuguiden har därmed formulerats på ett sätt som 

ska öka möjligheten att respondenterna ska tolka frågorna på samma sätt. Extern validitet 

innebär hur resultatet kan generaliseras till andra miljöer och situationer enligt Bryman 

och Bell (2017). Eftersom vi har en kvalitativ forskning med ett begränsat urval anser vi 

det svårt för oss att avgöra om resultatet kan generaliseras i andra miljöer.  

2.5 Analysmetod 

Efter insamling av teoretiskt material utformade vi fem teoretiska kategorier vilka är 

relevanta för studien. De fem kategorierna är ekoturism, hållbar turismutveckling, 

ekologiskt hållbar turismutveckling, socialt hållbar turismutveckling och ekonomiskt 

hållbar turismutveckling. Utformningen och valet av kategorier är baserade på studiens 

syfte och frågeställning. Vi valde kategorier vilka vi ansåg vara nödvändiga för att kunna 

besvara syftet. Därefter skapades våra intervjufrågor utifrån de teoretiska kategorierna för 

att sedan prövas på det empiriska fältet (David & Sutton 2016). För att analysera och 

bedöma innebörden av vårt empiriska material valde vi att göra en innehållsanalys (Bell 
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2016). När intervjuerna var genomförda sammanställde vi dem genom transkribering. Vi 

reflekterade över transkriberingarna och granskade dem noga för att kunna sätta dem i 

relation till vår forskningsfråga och det teoretiska materialet. Materialet strukturerades 

upp och bröts ner i mindre delar för att vi skulle kunna hitta begrepp, skillnader och 

likheter. Sedan kategoriseras materialet till våra fem kategorier och slutligen analyserades 

det. Det analyserade materialet gav oss en grund för att kunna dra slutsatser och besvara 

studiens syfte (Yin 2011). 

2.6 Forskningsetik 

Under en forskningsprocess gör vi som författare ett antal val och etiska överväganden 

(Ekengren & Hinnfors 2012). Att ha respekt för medmänniskor är en grundläggande 

utgångspunkt inom forskning menar Holme och Solvang (1997). Enligt Denscombe 

(2018) måste forskarna själva ta personligt ansvar över handlingar under forskningens 

genomförande. I denna studie har vi använt oss av intervjuer. Ekengren och Hinnfors 

(2012) menar att det vid intervjuer är viktigt att man respekterar och behandlar sina 

respondenter väl genom ett etiskt förhållningssätt så att de inte kommer till skada genom 

sin medverkan i forskningsprojektet. Därför frågade vi våra respondenter inför varje 

intervju om tillstånd för att spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem. Vi 

har också frågat om de godkänner att deras namn är med i studien eller om de vill vara 

anonyma. Alla respondenter tillfrågades också huruvida de ville ha återkoppling när 

studien var genomförd. De personer som ville ha sina uttalanden lästa innan 

färdigställningen av studien fick på förhand läsa ett utkast för att säkerställa att inga 

eventuella missförstånd skett (Ekengren & Hinnfors 2012). Denscombe (2018) betonar 

också att ärlighet är viktigt när en forskare hanterar data. Därför har vi försökt att 

analysera data genom ett ärligt och objektivt sätt där transkriberingar skrivits ordagrant 

för att undvika oriktiga framställningar eller opartiska tolkningar. Olsson och Sörensen 

(2011) menar att etiken också hör samman med trovärdighet när det gäller upphovsmän i 

en forskning. Vi har därför försökt att ange korrekta referenser och citat för att undvika 

plagiat.  

2.7 Metodkritik 

Då vi inte hade möjlighet att möta våra respondenter personligen valde vi att göra 

telefonintervjuer. Nackdelar med intervju via telefon är att vi inte kunde se 
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intervjupersonernas reaktioner och kroppsspråk (Bryman 2018). Det bästa möjliga 

tillvägagångssätt för intervjuer hade varit att träffa våra respondenter personligen. Då 

geografiskt avstånd och tid inte gav möjlighet för detta ansåg vi telefonintervjuer vara ett 

bättre alternativ än exempelvis mailintervjuer. Detta eftersom vi via telefon kan uppfatta 

detaljer genom att höra respondenterna prata men också för att kunna ställa följdfrågor. 

Phillimore och Goodson (2004) menar att intervjuaren vid semistrukturerade intervjuer 

medvetet eller omedvetet kan styra respondenternas svar genom att uttrycka åsikter 

kopplade till forskningstemat. Vi hade detta i åtanke under intervjuerna och försökte 

därför låta respondenterna tala mycket fritt och inte prata så mycket själva under 

intervjuerna.  

 

Annan kritik som kan riktas till denna studie är antalet respondenter. Studien resulterade 

i fem respondenter men ett flertal kontaktades med förfrågan om medverkan. Om längre 

tid funnits för uppsatsens genomförande skulle några fler respondenter troligtvis kunnat 

medverka. Däremot fick vi mycket bra och relevant information av våra respondenter 

vilket gör att vi anser resultatet vara tillförlitligt trots att målsättningen från början var att 

ha några fler respondenter.  

 

Ytterligare något som kan diskuteras angående val av metod är att kvalitativ forskning 

ibland kritiseras för att vara subjektiv och att resultaten bygger på forskarnas egna 

godtyckliga uppfattningar (Andersen 1994). Kritiker menar också att eftersom den 

empiriska undersökningen i kvalitativ forskning utförs på ett litet antal individer är det 

svårt att generalisera resultaten i ett större perspektiv eller på andra miljöer. 

Intervjupersonerna i en kvalitativ studie är dock inte representativa utifrån en population 

utan resultaten generaliseras istället till teori (Bryman 2018). Ovannämnda aspekter har 

vi under uppsatsens genomförande varit medvetna om och har under hela processen 

arbetat för att ge ett tillförlitligt resultat. Vi anser, trots att det finns kritik mot kvalitativa 

metoder, att denna metod är mest lämplig för att kunna besvara studiens syfte. Vi är 

således medvetna om att resultatet i vår uppsats grundar sig på de ekoturismföretag vi 

intervjuat och att utgången kanske blivit annorlunda om andra eller fler företag 

medverkat.  
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3. Ekoturism  

______________________________________________________________________ 

Nedanstående kapitel inleds med tidigare forskning kring fenomenet ekoturism som i sista 

stycket mynnar ut i en beskrivning över hur den teoretiska kategorin ekoturism har 

prövats på vårt empiriska fält. Därefter presenteras studiens empiriska material om 

ekoturism. Slutligen analyseras och diskuteras hur det empiriska materialets resultat 

förhåller sig till studiens teoretiska material. 

______________________________________________________________________ 

3.1 Litteraturöversikt av ekoturism  

Intresset för ekoturism har ökat de senaste åren och blivit ett populärt resesätt. Ekoturism 

är en form av alternativturism vilket kan ses som en motvikt till massturism där större 

grupper av människor reser tillsammans till turistmål utvecklade speciellt för denna avsikt 

(Blom & Nilsson 2011). Alternativturismen betonar interaktionen med destinationens 

värdar och målet med alternativturism är att den ska gynna destinationers lokalsamhälle 

(Lundberg 2014). Vad som karaktäriserar alternativturism är att den exempelvis stödjer 

småskaliga lokala företag i motsats till massturism som ofta stödjer storskaliga externt 

ägda företag (Weaver 2006).  

 

Det finns idag ingen tydlig homogen definition av ekoturism. Tidigare forskning visar att 

det finns flertaliga sätt att definiera fenomenet även om de flesta av definitionerna ofta 

visar på liknande syfte och mål med ekoturism (Ceballos-Lascuráin 1991; Hill & Gale 

2009; Sæþórsdóttir m. fl. 1998; Ziffer 1989). Sæþórsdóttir m. fl. (1998) menar att 

ekoturism utövas med omsorg till naturen där turisterna utvecklar en nära relation till 

naturen och värnar om lokalbefolkningens välbefinnande. De menar att syftet med 

ekoturism är att den ska ha en ringande påverkan på miljön, marknadsföras på ett korrekt 

sätt för att upplysa om naturen och därefter kunna bidra med positiva ekonomiska effekter 

på lokal nivå. En annan definition av ekoturism är enligt Isaacs (2000) att destinationens 

miljö och tillgångar är en attraktion och en plats som människor kan njuta av utan att 

påfresta naturens tillgångar, istället för att omvandla destinationen till andra 

användningsområden. Isaacs (2000) fortsätter sedan att poängtera, taget från Wheat 

(1998), att ekoturism är “responsible travel that conserves natural environments and 

sustains the well- being of local cultures” (Isaacs 2000: 62) vilket innebär ett ansvarsfullt 
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resande som bevarar naturmiljöer och upprätthåller lokala kulturers välbefinnande. Björk 

(2000) talar för att ekoturismen inte bara ska gynna lokalbefolkningens välbefinnande 

utan att det också är viktigt att stödja den lokala utvecklingen. Turisterna måste verka på 

ett sätt som inte ger negativa effekter på naturen. Gössling och Hultman (2006) beskriver 

att ekoturism såväl bevarar skyddade områden som att bidra till den lokala ekonomin. De 

menar att ekoturism är både socialt och miljömässigt gynnsam då den gynnar 

välbefinnandet hos lokalbefolkningen samtidigt som resandet är ansvarstagande då man 

reser till naturliga områden som bevarar miljön.  

 

Enligt Weaver (2001) kan ekoturism definieras inom tre dimensioner. De tre 

dimensionerna är naturbaserad ekoturism, miljöutbildning inom ekoturism och hållbar 

förvaltning inom ekoturism. Naturbaserad ekoturism innebär främst att människor längtar 

efter att komma ifrån sin vardag och uppleva naturen genom specifika aktiviteter som 

exempelvis vandring, paddling eller cykling. Cobbinah (2015) menar att dessa aktiviteter 

engagerar lokalsamhället och samtidigt bidrar med tillfredsställelse hos turisterna. Den 

andra dimensionen är miljöutbildning vilken innebär att öka turisters motivation att skaffa 

mer kunskap om naturen och miljön (Weaver 2001). Detta indikerar även Gössling och 

Hultman (2006) på, då de menar att turisterna inom ekoturism ofta utbildas inom den 

lokala kulturen och naturen. Weaver (2001) beskriver att det finns två huvudaspekter 

inom miljöutbildning. Den första är att turisters behov av information ska tillgodoses. 

Den andra är att förändra turisternas beteende och kunskap om miljö med avsikt att 

minimera negativ miljömässig påverkan. Turisterna tar därmed ett större ansvar när de 

förstår att deras beteenden kan påverka miljön (Chiu m. fl. 2014). Den tredje dimensionen 

innebär att förvalta hållbart vilket ska bidra till hållbar utveckling samt att stödja och 

bevara lokala företag och samhällen (Weaver 2001). Cobbinah (2015) menar att 

aktiviteter är ett exempel på hur ekoturism kan bidra till ekonomisk nytta för 

lokalbefolkningen och lokalsamhället. 

 

Kritik har riktats mot ekoturism då det är svårt att definiera om den är hållbar. Att vara 

turist innebär att en person förflyttar sig, vilket oftast sker via transportmedel som 

förorenar och inte är miljövänliga (Bohlin & Böhn 2011). De flesta sorters resande är inte 

skonsamma mot miljön och det kan vara svårt att definiera vad som räknas som hållbar 

turism. Även om ekoturism anses vara ett hållbart alternativ kan det diskuteras om det går 

att kalla sig ekoturist om man flyger till en destination menar Jonasson (2006).  
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Eftersom vi i denna studie vill skapa en förståelse över hur ekoturismföretag kan bidra 

till hållbar turismutveckling ansåg vi det relevant att först reda ut innebörden av 

fenomenet ekoturism. Ekoturism har som nämnt ovan flera olika definitioner och därför 

valde vi att fråga respondenterna i våra intervjuer hur de definierar ekoturism. Detta för 

att sedan klarlägga om det finns några likheter eller skillnader mellan det teoretiska och 

empiriska materialet av hur ekoturism definieras. respondenterna fick också frågan över 

hur deras företag jobbar med ekoturism. Det ansåg vi vara en relevant fråga då olika 

företag kan ha olika förhållningssätt till hur de arbetar med ekoturism. Vad som också 

framgått ur tidigare forskning kring ekoturism från bland annat Gössling och Hultman 

(2006) och Weaver (2001) är att man inom ekoturism ofta utbildar turisterna. För att skapa 

en förståelse över detta frågade vi under intervjuerna om, och i sådana fall hur, 

ekoturismföretagen utbildade eller gav kunskap till sina turister. 

3.2 Empiriskt material av ekoturism 

3.2.1 Definitioner och förhållningssätt 

Vid intervju med Dirk Hagenbuch som driver anläggningen Solberget i Nattavaara 

beskriver han sin definition av ekoturism som hållbart resande. Han poängterar att det 

inte räcker med hållbarhet på själva destinationen utan att det även är viktigt att försöka 

få gästerna att resa dit på ett hållbart sätt (Hagenbuch, intervju, 2018-12-06). På själva 

destinationen menar Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) att det är viktigt att inte förstöra 

naturen genom att ha aktiviteter som är anpassade till området. I Solberget jobbar de med 

ekoturism genom naturliga aktiviteter som exempelvis hundspann, renspann och 

skidåkning men inte med transportrelaterade aktiviteter som skoterkörning eller 

helikopterflygning. Han beskriver att de som ekoturismföretag tycker att det behövs ett 

genomgående hållbart tema inom företaget, som exempelvis innebär att handla 

lokalproducerat och ekologiskt, minska transportsträckorna, sopsortera, upplysa sina 

gäster om både lokal natur och kultur och samarbeta med andra hållbarhetstänkande 

företag (Hagenbuch, intervju, 2018-12-06). Berra Marcusson som driver Tjauls som är 

lokaliserat utanför Visby på Gotland berättar i intervjun om sin definition av ekoturism 

(Marcusson, intervju, 2018-12-14). Likt Hagenbuchs (intervju, 2018-12-06) tankar om 

ekoturism menar Marcusson (intervju, 2018-12-14) att ekoturism innebär att man ska 

minimera transporter och gynna lokalsamhället genom att exempelvis köpa 

lokalproducerade råvaror. Vidare anser Marcusson (intervju, 2018-12-14) att man ska 
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bidra med positiv inverkan långsiktigt på de platser man befinner sig. På Tjauls utvecklar 

de sitt ekoturismföretag genom att köpa gotländsk närproducerad vindkraft och att byta 

ut bil mot elbil och sina motorcyklar mot elmotorcyklar. För sina gäster erbjuder de bland 

annat hästäventyr och motorcykeläventyr. 

 

Henrik Thomke som är projektledare och marknadsansvarig för Nedre Dalälvens 

Intresseförening beskriver ekoturism som att arbeta med upplevelser och aktiviteter vilka 

bygger på det som naturen har att erbjuda. Då blir naturen en arena och förutsättning för 

upplevelsen och aktiviteten. En av Nedre Dalälvens stora marknadssegment är fiske 

(Thomke, intervju, 2018-12-06). Malin Axelsson driver anläggningen Ödevata i 

Emmaboda. Hon beskriver att många ekoturister söker en hållbar upplevelse och att 

ekoturism kretsar mycket kring naturen. I Ödevata arbetar de med ekoturism genom bland 

annat hållbart fiske, vandringsleder och ett biokol-projekt. De vill inte öka mängden 

gäster utan istället höja kvaliteten och de vill inte belasta naturen för mycket. Ödevata 

arbetar också med ekoturism genom en egen liten djurhållning som ibland gästerna får ta 

del av. De ska också bygga upp en akvaponik-anläggning (Axelsson, intervju, 2018-12-

14). 

 

Elke Sponholz som driver Minto-Tingvall i Bullaren beskriver att ekoturism innebär att 

vara förankrad med både platsen och lokalbefolkningen. Hon menar att samarbete med 

andra företag är viktigt. Vad hon också poängterar är att man inom ekoturism ska ha små 

grupper av turister för att inte lämna för stora avtryck. På Minto-Tingvall erbjuder de 

aktiviteter som bland annat klättring, vandring och kanotpaddling. De har ett ekologiskt 

hus vid namn Tingvall Eco Lodge och de arbetar med ekologiska produkter. Hon berättar 

vidare att de jobbar med ekoturism genom att handla närodlat, närproducerat och 

ekologiskt. De använder solenergi, har ett eget reningsverk och bor i ett kretsloppshus 

med eget brunnsvatten. Ibland tar de med sina gäster i grupper på havskajakturer till öar 

där de bland annat hjälper till att rensa upp och hålla rent (Sponholz, intervju, 2018-12-

17).  

3.2.2 Utbildning 

Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) beskriver att det finns första hjälpen-kurser och 

överlevnadskurser för turister inom Solberget. För att förmedla kunskap till gästerna 

kommer det en renskötare en gång i veckan och berättar om renkött och om den samiska 
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kulturen. Gästerna har också möjlighet att besöka en samisk by i Jokkmokk där de kan få 

ytterligare kunskap och information om kulturen. Han brukar också själv berätta om den 

lokala kulturen och naturen för sina gäster. I Ödevata berättar Axelsson (intervju, 2018-

12-14) att gästerna kan få kunskap om biokol då de brukar informera och prata allmänt 

om det med sina gäster. De har även haft en kurs i tillverkning av biokol och i framtiden 

finns planer på att skapa någon slags folder om biokol. Minto-Tingvall erbjuder också 

olika kurser inom exempelvis klättring och havskajakpaddling. Vid aktiviteterna som 

företaget erbjuder är de alltid noggranna med att involvera gästerna i ett ekologiskt 

helhetstänk och miljömässigt ansvarstagande (Sponholz, intervju, 2018-12-17).  

3.3 Analys av ekoturism 

3.3.1 Definitioner och förhållningssätt  

Likt tidigare forskning fick vi ett antal olika definitioner av ekoturism när vi frågade våra 

respondenter om deras uppfattningar. Utifrån resultatet kan vi dock konstatera att 

samtliga företag arbetar med ekoturism genom naturbaserade upplevelser och de värnar 

om den lokala miljön. Thomke (intervju, 2018-12-06) definierar ekoturism som 

aktiviteter vilka bygger på det naturen kan erbjuda vilket styrker Isaacs (2000) definition 

om att destinationens miljö och tillgångar är en attraktion. Hagenbuch (intervju, 2018-12-

06) betonar dock, likt Jonasson (2006) och Bohlin och Böhn (2011), att ekoturism inte 

endast ska vara hållbar på plats utan att även resan dit bör ske via ett så hållbart sätt som 

möjligt. Detta är också något som Marcusson (intervju, 2018-12-14) betonar då han 

beskriver att minimering av transport är en väsentlig del inom ekoturism. Vi anser det 

vara svårt att utifrån resultatet varken bekräfta eller dementera Jonassons (2006) 

resonemang kring om det kan kallas ekoturism om resan till destinationen inte sker på ett 

hållbart sätt. Då relationen mellan transport och turism är ett ständigt dilemma, och att 

företagen arbetar olika med transport till destinationen i praktiken, kan vi inte ge något 

slutgiligt svar på Jonassons (2006) resonemang utifrån våra resultat.  

 

Utifrån resultatet kan vi inte läsa av ett tydligt mönster över huruvida ekoturismföretagen 

arbetar för att stärka lokalbefolkningens välbefinnande som Sæþórsdóttir m. fl. (1998), 

Isaacs (2000) taget från Wheat (1998) och Björk (2000) framhåller i sina definitioner av 

ekoturism. Vi anser dock att vad lokalbefolkningens välbefinnande innebär kan ses som 

en definitionsfråga. De flesta respondenterna samarbetar och stödjer lokala företag och 
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involverar lokalbefolkningen i deras verksamhet. Visserligen skulle en rimlig tolkning 

kunna vara att dessa handlingar innebär att stärka lokalbefolkningens välbefinnande. 

Däremot kan man diskutera vad välbefinnande innebär och om det uppkommer på samma 

sätt för alla människor. Hur lokalbefolkningen skapar välbefinnande skulle också kunna 

se annorlunda ut från en destination till en annan. Huruvida ekoturismföretagen kan stärka 

lokalbefolkningens välbefinnande anser vi därför svårt att avgöra. 

 

Ett genomgående tema av respondenternas definitioner av ekoturism är att samarbeta med 

lokala företag och att deras handlingar ska vara långsiktigt hållbara. Ett mönster vi kan 

utläsa är att respondenterna värnar om att handla närproducerat och ekologiskt och ser det 

som en viktig del inom sina företag. Att handla närproducerat och ekologiskt är inte något 

vi har belyst i studiens litteraturöversikt men det framkommer tydligt i vår empiriska data.  

3.3.2 Weavers (2001) tre dimensioner av ekoturism 

Det går att se tydliga kopplingar mellan respondenternas uttalanden och Weavers (2001) 

tre dimensioner av ekoturism. Då vi gjort studien utifrån aktörernas perspektiv går det 

dock inte att säkerställa om den första dimensionen, naturbaserad ekoturism, stämmer 

överens med vårt empiriska material. Vi vet inte om turisterna som besöker 

ekoturismföretagen längtar efter att komma ifrån sin vardag. Däremot kan vi fastställa att 

ekoturismföretagen som medverkat i intervjuerna erbjuder aktiviteter liknande de som 

Weaver (2001) exemplifierar i naturbaserad ekoturism, dessa i form av hundspann, 

renspann, skidåkning, hästäventyr, motorcykeläventyr, fiske, vandring, klättring, 

kanotpaddling och havskajakpaddling.  

 

Både Sponholz (intervju, 2018-12-17), Axelsson (intervju, 2018-12-14) och Hagenbuch 

(intervju, 2018-12-06) berättar att de både brukar ha kurser och vara noggranna med att 

generellt informera och ge kunskap om natur, kultur och hållbar miljö till gästerna. Detta 

indikerar på tydliga kopplingar till Weavers (2001) andra dimension miljöutbildning, då 

han menar att det inom ekoturism är viktigt att utbilda turisterna.  

 

Den sista dimensionen som innebär att förvalta hållbart innebär att bidra till hållbar 

utveckling och att stödja lokala företag (Weaver 2001). Ingen av respondenterna nämnde 

hållbar utveckling i sina definitioner av ekoturism. Däremot ser vi ett tydligt mönster hos 

våra respondenter då de handlar lokalproducerat och samarbetar med närliggande företag, 
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vilket styrker den sistnämnda aspekten inom dimensionen. Dessa handlingar bidrar till att 

bevara de lokala företagen och att skapa ekonomisk vinning för lokalbefolkning och 

lokalsamhälle, vilket även Cobbinah (2015), Sæþórsdóttir m. fl. (1998), Björk (2000) och 

Gössling och Hultman (2006) betonar i tidigare forskning. Att ekoturismföretagen 

handlar närproducerat och samarbetar med lokala företag är en antydan på att de stödjer 

småskaliga lokala företag vilka är karaktäristiska drag för alternativturism (Lundberg 

2014; Weaver 2006). Som Lundberg (2014) och Weaver (2006) också nämner betonar 

alternativturism interaktion med lokalsamhället på destinationer och detta är något som 

samtliga respondenter värnar om. Utifrån dessa aspekter menar vi att ekoturismföretagen 

visar prov på att de är inom alternativturism-branschen och inte i den storskaliga 

massturismen (Blom & Nilsson 2011). 
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4. Hållbar turismutveckling  

______________________________________________________________________ 

Detta kapitel inleds med tidigare forskning kring hållbar turismutveckling där vi 

presenterar dimensioner och definitioner inom begreppet. Hur detta material ska prövas 

i våra intervjuer presenteras och därefter får läsaren ta del av resultaten i det empiriska 

materialet. Slutligen analyseras och diskuteras resultaten i en analys. 

______________________________________________________________________ 

4.1 Litteraturöversikt av hållbar turismutveckling 

Precis som inom hållbar utveckling finns det tre grunddimensioner inom hållbar 

turismutveckling vilka är ekologisk, social och ekonomisk, varav den sociala 

dimensionen ibland kallas den socio-kulturella (Ekinci 2014; Noordeloos 2018; UNWTO 

u.å.). Världsturismorganisationen definierar hållbar turismutveckling som riktlinjer vilka 

går att tillämpa på alla sorters destinationer, i allt från massturism till alternativturism 

(UNWTO u.å.). Bohlin och Böhn (2011) menar att en plats får ekologiska, sociala och 

ekonomiska konsekvenser av turism och för att göra dessa konsekvenser positiva istället 

för negativa används riktlinjer för hållbar turismutveckling.   

 

Likt sitt grundbegrepp hållbar utveckling finns det också flertaliga definitioner om hur 

hållbar turismutveckling ska tolkas (Welford & Ytterhus 2004). Begreppet hållbar 

turismutveckling har varit i debatt många gånger då det finns en brist på tydlig förklaring 

angående dess mål och syften (Sharpley 2000). McMinns (1997) definition av hållbar 

turismutveckling är att den ska skapa sociala förmåner för lokalbefolkningen, inte skada 

den naturliga miljön samt att den borde bidra med ekonomiska fördelar. Han påpekar 

också att dessa mål ska gälla för både nuvarande och kommande generationer. Welford 

och Ytterhus (2004) beskriver också att man måste skydda och förbättra möjligheterna 

för framtida generationer samtidigt som man uppfyller behoven hos dagens turister och 

värdsamhällen.  

 

Bramwell och Lane (1993) förklarar begreppet som ett positivt tillvägagångssätt för att 

minska spänningar och oenigheter mellan turistindustrin, miljön, besökare och 

värdsamhällen. Page och Connell (2014) beskriver att hållbar turismutveckling fokuserar 

på att minska negativt inflytande och påverkan samtidigt som man maximerar de positiva 
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aspekterna av turism, utan att förstöra mänskliga och naturliga resurser över tid. För att 

uppnå hållbar turismutveckling behöver man bevara samhällets identitet och upprätthålla 

biologisk mångfald och biologiska processer. Det krävs också att man hanterar resurser 

på rätt sätt så att de inte äventyrar behoven för kommande generationer (Bohlin & Böhn 

2011). 

 

Enligt McMinn (1997) finns det stora utmaningar med att uppnå hållbar turismutveckling. 

Han menar att själva grundtanken är både rätt och livskraftig men att det i verkligheten 

kan vara problematiskt att uppnå alla mål. Hållbar turismutveckling kan istället ses som 

ett verktyg för utveckling, för att se turism från ett större perspektiv och i ett bredare 

sammanhang.   

 

Eftersom vi i intervjuguiden har specifika frågor kring de tre dimensionerna ekologisk, 

social och ekonomisk hållbar turismutveckling valde vi att inte fördjupa oss i begreppet 

hållbar turismutveckling generellt under intervjuerna. Därför ville vi endast ha svar på en 

fråga kring hållbar turismutveckling i helhet och det är hur respondenternas uppfattning 

eller definition av hållbar turismutveckling är. Vi ville veta deras definitioner av hållbar 

turismutveckling för att skapa en förståelse över hur de tillämpar och definierar begreppet. 

Detta för att sedan ta reda på om det stämmer överens med tidigare forskning. Ytterligare 

en orsak till varför vi ville ha svar på denna fråga var för att undvika missförstånd när vi 

diskuterade begreppet under intervjuerna. 

4.2 Empiriskt material av hållbar turismutveckling  

4.2.1 Definitioner och förhållningssätt  

Marcusson (intervju, 2018-12-14) beskriver sin definition av hållbar turismutveckling 

som att vara småskalig. Han koncentrerar sig på att erbjuda unika och genuina upplevelser 

för sina kunder istället för att ta emot stora mängder besökare samtidigt. Även om det 

skulle vara mer gynnsamt ekonomiskt med fler besökare vill han istället erbjuda 

naturupplevelser för mindre grupper och värnar om att omhänderta dessa. Han berättar 

att det är en risk som de får ta för att inte slita för mycket på naturen och för att 

destinationen inte ska överkonsumeras. Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) talar också för 

småskalighet i sin definition av hållbar turismutveckling som enligt honom innebär att 
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man som företag inte ska sträva efter att expandera för mycket. Detta för att verksamheten 

inte på något sätt ska besvära eller störa det samhälle de verkar i. 

 

Sponholz (intervju, 2018-12-17) menar att hållbar turismutveckling innebär att ta hand 

om sina närområden man verkar i genom att hålla det rent och inte efterlämna spår efter 

sig. Detta är angeläget då de verkar i ett fågelskyddsområde och för att inte förstöra 

platsen är det viktigt att omhänderta dessa områden. Axelsson (intervju, 2018-12-14) ger 

medhåll till Sponholz (intervju, 2018-12-17) då hon tycker det är viktigt att värna om sina 

närområden. Ödevata, som erbjuder logi och fiske och är lokaliserat nära natur och vatten, 

arbetar med hållbar turismutveckling genom att bibehålla sjöarnas och skogens kvalitet 

med hjälp av sitt biokol-projekt. Runt om sjöarna har de tagit fram fiskevårdsplaner som 

riktlinjer för hur fisket och sjöarna i området ska omhändertas.  

 

Enligt Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) är det viktigt att hitta lösningar som kan gynna 

lokalbefolkningen, andra turistföretag och aktörer i närområdet för att skapa hållbar 

turismutveckling. Som ett exempel nämner han en situation som uppstod för några år 

sedan när den lokala lanthandeln i Nattavaara skulle läggas ner. Nattavaara ligger mitt i 

landsbygden och det skulle bli långt till närmsta matbutik för invånarna om butiken lades 

ner. Därför tog han initiativet att återuppta butiken igen. År 2013 bildade han tillsammans 

med andra en ekonomisk förening, vilket resulterade i att affären kunde fortsätta sin 

verksamhet. Han tillägger även att de i största möjliga mån försöker stödja den lilla 

butiken genom att handla där så ofta de kan (Hagenbuch, intervju, 2018-12-06). 

 

Thomke (intervju, 2018-12-06) berättar att de i Nedre Dalälven, som är ett biosfärområde 

och har flera olika aktörer, arbetar med hållbar turismutveckling genom 

rekommendationer. Inom föreningen ska de ha ett frivilligt förhållningssätt som baserar 

sig på att aktörerna i området är införstådda i vad som är väsentligt och betydelsefullt. Ett 

annat sätt att bidra till hållbar turismutveckling är nätverksträffar, med syftet att bland 

annat att utbilda och vägleda deras samarbetspartners i att agera på ett hållbart sätt inom 

de tre dimensionerna. Han menar att avsikten är att uppmärksamma ämnet så att 

hållbarhetstänket tillämpas i den vardagliga verksamheten.  

 

För att skapa hållbar turismutveckling försöker de i Solberget att påverka naturen så lite 

som möjligt. Aktiviteterna ska inte tära på naturen och som gäst får man lära sig att själv 



24 

sköta hushållet utan el och vatten. Detta genom att exempelvis hämta ved för att tända eld 

till matlagning och få värme samt att hämta eget vatten (Hagenbuch, intervju, 2018-12-

06). För att skapa hållbar turismutveckling hos Minto-Tingvall lär de ut hur man 

miljövänligt gör upp eld. Även hur gästerna ska ta hänsyn till naturen genom 

källsortering, minskat plastavfall och hur man konstruerar upp en egen toalett i skogen 

lärs ut. Komposttoaletter är något de använder sig av och de har ett eget fungerande 

kretslopp inom anläggningen. Likt Solberget uppmuntras gästerna hos Minto-Tingvall att 

handla matvaror i den lokala matbutiken. De brukar också ha öppet hus och små event 

regelbundet som inriktar sig mot lokalsamhället (Sponholz, intervju, 2018-12-17).  

4.3 Analys av hållbar turismutveckling 

4.3.1 Definitioner och förhållningssätt 

I tidigare forskning av McMinn (1997) definieras hållbar turismutveckling som att skapa 

sociala förmåner, upprätthålla den naturliga miljön samt bidra med ekonomiska fördelar 

för lokalsamhället. Det företag som tydligast styrker McMinns (1997) tankar om att skapa 

sociala förmåner är Solberget då Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) hjälpte till att bevara 

den lokala matvarubutiken i Nattavaara. Detta räddade inte bara lanthandeln utan 

underlättar och förbättrar också möjligheterna för samhällets nuvarande och framtida 

generationer med kortare transportsträckor. Det gynnar även miljön då människorna inte 

behöver åka bil flera kilometer till närmaste samhälle för att handla. Detta anser vi styrker 

Welford och Ytterhus (2004) mening om att hållbar turismutveckling också ska beröra 

kommande generationers behov. För att återgå till McMinns (1997) påstående om att 

hållbar turismutveckling ska bidra med ekonomiska fördelar ser vi att Sponholz (intervju, 

2018-12-17) på Minto-Tingvall och Hagenbuch (intervju 2018-12-06) på Solberget 

försöker tillföra ekonomiska fördelar för de lokala matvarubutikerna i området. Detta 

genom att uppmuntra sina gäster att handla där samt att själva handla där så ofta de kan.  

 

Samtliga respondenter styrker McMinns (1997) ståndpunkt om att upprätthålla naturens 

ursprungliga utseende. Beroende på företagens geografiska läge och miljö har det 

resulterat i att respektive företag förvaltar och hanterar naturen på olika sätt. I Solberget 

försöker man så lite som möjligt att påverka naturen vid utförande av sina aktiviteter. 

Aktiviteterna ska inte medföra slitage på naturen menar Hagenbuch (intervju, 2018-12-

06). Enligt Bohlin och Böhns (2011) talan om att inte äventyra naturens resurser för 
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kommande generationer finner vi exempel på detta i Ödevata där de arbetar med hållbar 

turismutveckling genom att bibehålla sjöarnas och skogens kvalitet med hjälp av sitt 

biokol-projekt och fiskevårdsplaner (Axelsson, intervju, 2018-12-14). Desslikes minskar 

Sponholz (intervju, 2018-12-17) plastavfall, tillämpar källsortering och förebygger 

nedskräpning kring fågelskyddsområdet för att bevara naturens ursprungliga kvalitet och 

för att det ska se tilltalande ut för kommande gäster.  

 

Bramwell och Lane (1993) hävdar att målen för hållbar turismutveckling är att minska 

spänningar och oenigheter mellan turistindustrin, miljön och världssamhälle, likaså att 

turismen ska minska negativt inflytande och maximera positiva aspekter av turism. Vi 

kan se ett mönster då alla våra respondenter på olika sätt arbetar för att stärka banden 

mellan lokalsamhället och turismindustrin. För lokalsamhället har både Solberget och 

Minto-Tingvall upprätthållit öppet hus för att de som är nyfikna ska få en chans att besöka 

och lära känna företagen som etablerats i närområdet. Respondenterna har varit noga med 

att poängtera att det inom hållbar turismutveckling är viktigt med ett pågående samarbete 

och kommunikation med andra aktörer i samhället för både företagets och samhällets 

bästa. Thomke (intervju, 2018-12-06) i Nedre Dalälven har olika aktörer runt området 

och de samarbetar genom att skapa lösningar för att upprätthålla hållbar turismutveckling.  

 

Utifrån resultaten kan vi utläsa att banden mellan ekoturismföretagen och deras 

värdsamhällen visar sig vara starka. Utifrån våra tolkningar om varför dessa band betyder 

så mycket, skulle det kunna vara därför att ekoturismföretagen är lokaliserade i mindre 

samhällen eller byar. Beroende på detta skulle det kunna vara extra viktigt att det inte 

uppstår några konflikter mellan ekoturismföretagen och lokalsamhället. I mindre 

samhällen med färre aktörer kanske det blir ett större problem om konflikter skulle uppstå, 

därför att aktörerna i många fall är beroende av varandra. Vid konflikt med den lokala 

befolkningen i ett litet samhälle skulle exempelvis dåliga rykten spridas snabbt eller 

företagen skulle få svårt att anställa lokal personal. Om vi gjort intervjuer med andra 

turismföretag i större städer kanske resultatet sett annorlunda ut.  

 

Page och Connell (2014) talar för att man behöver bevara samhällets identitet och 

upprätthålla biologisk mångfald och biologiska processer för att uppnå hållbar 

turismutveckling. Att bevara samhällets identitet anser vi kan tolkas på olika sätt. I denna 

studie är det många av respondenterna som värnar om lokalsamhället och dess befolkning 
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vilket skulle kunna vara en form av att bevara samhällets identitet. Ett exempel som 

nämndes i föregående kapitel, vilket vi anser indikerar på att bevara samhällets identitet, 

är att de på Solberget arbetar mycket för att bevara den samiska kulturen i Nattavaara 

(Hagenbuch intervju, 2018-12-06). Gällande upprätthållande av biologiska processer, 

biologisk mångfald och bibehåll av områdets identitet, då verksamheten är en fiskecamp 

nära naturen, arbetar de i Ödevata med biokol och fiskevårdsplaner (Axelsson, intervju, 

2018-12-14). Även Minto-Tingvall arbetar för detta genom ett eget kretslopp inom 

verksamheten (Sponholz, intervju, 2018-12-17). Resultatet visar att samtliga 

respondenter värnar om att naturen ska bevaras och att inte göra för stora avtryck.  

4.3.2 De tre dimensionerna av hållbar turismutveckling 

Vi kan se tydliga kopplingar till att samtliga respondenter på olika sätt bidrar till de tre 

dimensionerna inom hållbar turismutveckling under intervjuerna. Extra tydligt utifrån den 

ekologiska dimensionen fann vi hos Ödevata med deras fiskevårds- och biokolsplaner 

(Axelsson, intervju, 2018-12-14). Från Solbergets perspektiv formar de sina aktiviteter 

efter naturens välmående och äventyrar inte på de icke förnybara naturresurserna, då 

hushållen varken har el eller rinnande vatten (Hagenbuch, intervju, 2018-12-06). Minto-

Tingvall bidrar till den ekologiska hållbarheten utifrån deras källsortering och minskat 

plastavfall. Komposttoaletter och kretsloppet är ytterligare två komponenter som kommer 

till tals för den ekologiska hållbarheten (Sponholz, intervju, 2018-12-17).  

 

Även om det skulle vara mer ekonomiskt gynnsamt för Tjauls att ta emot fler och större 

grupper turister vill de bevara lugnet och autenciteten i området för att inte utsätta naturen 

för påfrestningar (Marcusson, intervju, 2018-12-14). Däremot måste ett företag samtidigt 

vara ekonomiskt gynnsam för att verksamheten ska kvarstå. Därför krävs det att hitta en 

balans mellan dimensionerna för att förbli hållbar. Konsekvenserna för samtliga 

respondenter har således blivit att hitta denna balans, då de i många fall får reducera både 

besöksantal och inkomst för att hålla sig miljömässigt hållbara. Desto fler turister som 

vidrör naturen samtidigt, desto snabbare förstörs naturen och hinner inte återhämta sig 

innan nästa grupp av turister anländer.  

 

Från den sociala dimensionen visar Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) mer tydligt på hur 

de bidrar till den socialt hållbara turismutvecklingen genom att ta initiativet att starta upp 

en ekonomisk förening som bistår den lokala lanthandeln. På Solberget vill de inte heller 
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expandera med respekt för lokalbefolkningens trivsamhet och kultur. Öppet hus anser 

både Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) och Sponholz (intervju, 2018-12-17) är viktigt 

för att upprätthålla god kontakt med lokalsamhället, då de bjuder in och visar 

lokalbefolkningen företagets verksamhet (Sponholz, intervju, 2018-12-17). Eftersom 

studien fokuserar på aktörernas perspektiv kan vi inte avgöra huruvida lokalbefolkningen 

gynnar aktörerna, däremot tycker vi att ekoturismföretagen ger en god social hållbarhet 

gentemot lokalbefolkningen. Vad det gäller den ekonomiska hållbarheten inom hållbar 

turismutveckling, talar Sponholz (intervju, 2018-12-17) och Hagenbuch (intervju, 2018-

12-06) mer specifikt om detta då de försöker gynna de lokala butikerna genom att handla 

därifrån regelbundet. Fördjupning av dimensionerna presenteras i nedanstående tre 

kapitel mer detaljerat, då vi i detta kapitel endast övergripligt redogör för hur 

respondenterna definierar och tillämpar begreppet hållbar turismutveckling. 
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5. Ekologiskt hållbar turismutveckling 

______________________________________________________________________ 

I detta kapitel introduceras den första dimensionen av hållbar turismutveckling vilken är 

ekologiskt hållbar turismutveckling. Inledningsvis presenteras en litteraturöversikt och 

en redogörelse för hur vi prövat materialet på vårt empiriska fält. Efter det följer 

resultatet av våra intervjuer samt en analys av resultatet kopplat till tidigare forskning 

inom dimensionen. 

______________________________________________________________________ 

5.1 Litteraturöversikt av ekologiskt hållbar turismutveckling   

För att göra turistnäringen välmående, samtidigt som att bidra till hållbar 

turismutveckling, måste turisternas behov tillgodoses i balans med att kvaliteten på miljön 

bevaras (Bohlin & Böhn 2011). Enligt Sutawa (2012) är naturen turismens viktigaste 

resurs och därför är det viktigt att bevara naturens kvalitet på destinationer. Förstörelse 

av naturen bildar ett hot mot hållbar turismutveckling. För att utveckla och skapa 

ekologiskt hållbar turismutveckling finns det certifieringar, miljöledningssystem, 

miljöplaner och miljömärkningar för företag, som exempelvis kvalitetsmärkningen 

Naturens Bästa för ekoturismföretag (Gössling 2006). Naturens Bästa är en 

kvalitetsmärkning från Naturturismföretagen. Naturens Bästa omfattar ett antal riktlinjer 

och kriterier som företag och researrangörer ska följa för att uppnå ansvarsfull 

upplevelseturism (Ekoturismföreningen 2004). Naturturismföretagen, tidigare kallad 

Ekoturismföreningen, bildades på 1990-talet och är en svensk ekoturismförening som 

verkar för att bevara och skydda miljö och natur (Bohlin & Böhn 2011). 

 

Turismens största miljöbelastning är resandet då man förflyttar sig. Oftast sker detta med 

någon slags transport och på hemorten, resvägen och destinationen sätter turismen 

miljömässiga avtryck (Bohlin & Böhn 2011). Lumsdon (2000) menar att ökad transport 

inom turismbranschen är den främsta orsaken till nedbrytning av miljön. Exempel på vad 

turistnäringen kan göra för att upprätthålla eller skapa ekologisk hållbar turismutveckling 

är att motverka skadliga utsläpp vid transporter och byta ut miljöfarliga substanser. Att 

värna om vattenresurser och spara och effektivisera energi är två andra exempel. 

Markanvändning ska vårdas och planeras för att uppnå hållbar turismutveckling och vid 

avfall bör ett kretsloppstänkande implementeras (Bohlin & Böhn 2011). 
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Bärkraft är ett begrepp som är centralt inom hållbar turismutveckling. En destinations 

bärkraft är ett verktyg för att granska om kriterierna för hållbar turismutveckling 

tillgodoses. Begreppet innebär det maximala antalet personer som kan besöka en plats 

samtidigt utan att påverka destinationen negativt genom att orsaka fysisk, social eller 

ekonomisk skada (Navarro Jurado m. fl. 2013). Coccossis och Mexa (2004) beskriver 

bärkraft som det maximala användandet av en plats utan att orsaka negativ effekt på 

resurser, besöksantal, ekonomi, samhälle och kultur. Enligt McMinn (1997) kan en plats 

bärkraft ses ur olika perspektiv som exempelvis socialt, kulturellt och ekologiskt, eller 

utifrån kulturarv, turisters nöjdhet eller möjlighet till infrastruktur. Inom turismen 

utvecklades begreppet på 1960-talet för att begränsa antalet besökare på destinationer 

eller turistattraktioner, för att de inte skulle ta emot fler personer än de klarade av. 

Begreppet uppkom utav uppfattningar om att turismen inte kan fortsätta växa 

kontinuerligt på en destination utan att orsaka bestående skada på det lokala systemet 

(Navarro Jurado m. fl. 2013). Utifrån det ekologiska perspektivet innebär bärkraft vilken 

kapacitet en plats har för att klara av turismens utveckling innan den blir fysiskt förstörd 

(Mowforth & Munt 2016). Enligt Coccossis och Mexa (2004) kan den ekologiska 

bärkraften bedömas utifrån miljömässiga parametrar, som naturresurser och ekosystemet 

eller fysiska parametrar, som exempelvis infrastruktur. 

 

När vi färdigställt vår teoretiska kategori om ekologiskt hållbar turismutveckling uppstod 

frågor vilka vi ville ha svar på genom vår empiriska data. Vi ville få svar på hur 

ekoturismföretagen förhåller sig till miljömässig hållbarhet. En fråga som utformades i 

intervjuguiden är om företagen har certifieringar, miljömärkningar eller är med i några 

organisationer eller föreningar för miljömässig hållbarhet, utöver medlemskapet i 

Naturturismföretagen. Vi ville också skapa en förståelse över hur de gör för att bevara 

naturens kvalitet så att turismen inte påverkar den för mycket. För att få svar på hur den 

ekologiska bärkraften är på deras destination fick respondenterna berätta om de någonsin 

upplevt att det varit fler turister där än naturen klarar av. Det sista området vi ville beröra 

var hur de förhåller sig till transporter inom företaget då detta är en av de största 

miljöbelastningarna inom turismbranschen (Lumsdon 2000). 
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5.2 Empiriskt material av ekologiskt hållbar turismutveckling  

5.2.1 Certifieringar och medlemsorganisationer 

Ödevata har ett brett nätverk och samarbetar med olika organisationer som jobbar för 

ekoturism och hållbarhet. Sweden Fishing och GoNatureTrip är två exempel på 

organisationer som de är medlemmar i, vilka jobbar med bland annat miljöplaner för 

hållbart fiske, äventyr och andra aktiviteter i Sverige (Axelsson, intervju, 2018-12-14). 

Nedre Dalälven har i nuläget inga certifieringar för miljön men eftersom de verkar inom 

ett biosfärområde, menar Thomke (intervju, 2018-12-06) att de agerar och är delaktiga i 

arbetet för ekologiskt hållbar turismutveckling. Han menar att verka i ett biosfärområde 

innebär att man ska förhålla sig till långsiktig hållbarhet, men istället för att ha exempelvis 

certifieringar jobbar de med rekommendationer. Minto-Tingvall har inte heller 

certifieringar idag men har fått olika miljömässiga utmärkelser som Green Leader från 

Tripadvisor och Gold Labour från en naturturismförening i Skottland (Sponholz, intervju, 

2018-12-17). Marcusson (intervju, 2018-12-14) på Tjauls och Hagenbuch (intervju, 

2018-12-06) i Solberget är de två företagare av våra respondenter som är kvalitetsmärkta 

med Naturens Bästa. 

5.2.2 Bevara naturens kvalitet 

Småskalighet är ett återkommande begrepp som uppkommer under intervjuerna. Därför 

har många av företagen ett fåtal gäster åt gången för att behålla miljöns kvalitet och för 

att resurser ska räcka och bevaras. Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) poängterar 

småskaligheten på följande sätt “[...] Vi har ju små grupper, när vi är ute då, max tio 

personer. Sen går vi på skidor på snön så jag tycker inte att det inkräktar mycket eller 

förstör någonting av naturen”. Under högsäsongen som är på vintern tar de sig runt på 

skidor då ingen natur eller mark förstörs när det är snö på vägarna. Skräp som tillkommer 

plockas alltid med efter varje utflykt och det enda som utelämnas kan vara spår från 

brasorna.  

 

Marcusson (intervju, 2018-12-14) värderar att tillföra gästerna bra kvalitet på deras 

tjänster och produkter. De vill på ett genuint sätt tillgodose turisternas behov samtidigt 

som de värnar om miljöns bästa. Även då de är kapabla till att ta emot fler gäster och har 

möjligheten att expandera så prioriteras inte det eftersom de vill ha denna balans mellan 

miljö- och gästvänligheten. Först och främst mår naturen bättre av det och sedan, genom 
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att vara en bra värd, är det stor sannolikhet att gästerna lämnar gården nöjda. Då vet man 

att man både helhjärtat bidragit till naturens bästa och varit en bra värd menar Marcusson 

(intervju, 2018-12-14) då han värdesätter miljö och gästnöjdhet. För att bibehålla naturens 

kvalitet är de på Tjauls också noggranna med källsortering, återvinning och att hålla rent 

ute i naturen. 

 

Thomke (intervju, 2018-12-06) berättar att de aktörer runt biosfärområdet är medvetna 

om att det är naturen som genererar besökare. Detta leder till att de tillsammans med 

gästerna målmedvetet jobbar för att bevara naturens originella kvalitet. Sponholz 

(intervju, 2018-12-17) förklarar att hon, angående ekologisk hållbar turismutveckling, 

upplyser om källsortering för att förhindra nedskräpning runt öarna. De har också bara 

små grupper med turister i taget när de är ute i naturen. Tillämpning av ekologiska 

produkter och smarta miljövänliga lösningar såsom solenergi, vindkraft och ekologiska 

trädgårdar tycker hon är väsentligt för ekologisk hållbarhet.  

 

Återvinning är enligt ekoturismföretagen ett av tillvägagångssätten för att förhindra att 

turismen bildar ett hot mot den ekologiskt hållbara turismutvecklingen. Vid upprepade 

gånger uppkom återvinning under intervjuerna. Källsortering är ett begrepp som betyder 

mycket för ekoturismföretagen, då samtliga dagligen utgör någon form av sortering. Det 

finns dock andra tillvägagångssätt än källsortering som respondenterna berättar om. 

Axelsson (intervju, 2018-12-14) berättar att de i Ödevata återvinner regelbundet men för 

att skära ner på energikonsumtionen och klimatpåverkan använder de den klimatsmarta 

lösningen biokol för förnybar energi och värme från en biokol-panna. Biokol är något 

som de är mycket intresserade av. Detta resulterade i att de vid ett tillfälle ledde Sveriges 

största internationella biokol-konferens och har även haft utbildningar om hur biokol 

tillverkas och tillämpas. Ytterligare exempel på vad de gör för att bevara naturen är att 

använda befintliga leder vid vandringar. Axelsson (intervju, 2018-12-14) menar också att 

de har stora ytor som de skulle kunna expandera sin verksamhet på men istället väljer de 

att bevara naturen och lugnet i Ödevata. För den ekologiska hållbarheten berättar 

Sponholz (intervju, 2018-12-17) att de har ett kretsloppshus med bland annat eget 

brunnsvatten som renas i olika dammar. På Gotland hos Tjauls försöker de utveckla 

verksamheten med att köpa gotländsk närproducerad vindkraft som de importerar till 

gården för att få energi till att driva verksamheten (Marcusson, intervju, 2018-12-14).  
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5.2.3 Transport 

Tjauls som arrangerar motorcykelturer har börjat övergå från vanliga motorcyklar till 

elmotorcyklar. Då Tjauls, som många andra ekoturismföretag, är lokaliserat på 

landsbygden är det ofta en utmaning att ta sig dit utan bil då kollektivtrafiken är 

begränsad. Därför har de börjat investera i elbilar som till största delen används för att 

transportera gästerna mellan Visby och gårdshotellet (Marcusson, intervju, 2018-12-14). 

Likaså för Minto-Tingvall har det varit svårt att få regionaltrafik till anläggningen enligt 

Sponholz (intervju, 2018-12-17). Därför har de fått köra till närmaste upphämtningsplats 

för att hämta gästerna. Nedre Dalälven arbetar inte så mycket med transporter. De 

försöker istället att hitta långsiktiga möjligheter, genom att påverka de befintliga 

huvudmännen för att uppmärksamma området, så att inte kollektivtrafiken stängs ner 

under sommarmånaderna när de har som flest gäster (Thomke, intervju, 2018-12-06). 

Ödevata samarbetar bland annat med lokala taxibolag i Emmaboda som kör ut gästerna 

till gården (Axelsson, intervju, 2018-12-14). Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) 

uppmuntrar sina gäster att åka med nattåg till Nattavaara från Stockholms centralstation 

genom att vägleda dem att åka tåg istället för flyg. Anläggningen Solberget har även ett 

avtal med SJ för rabatterade tågbiljetter och de reducerar paketpriset med upp till tio 

procent för de resenärer som åker tåg hela vägen från Tyskland, Schweiz eller Österrike. 

5.2.4 Ekologisk bärkraft  

Samtliga ekoturismföretag har aldrig hittills upplevt att det har varit fler turister än vad 

naturen hos dem är kapabel att hantera. Eftersom företagen är relativt småskaliga och 

befinner sig nära naturen ses detta inte som ett problem eller ett bekymmer. Marcusson 

(intervju, 2018-12-14) anser inte att de har den sortens verksamhet och besöksantal som 

skulle bidra till att deras turister skulle ge negativ påverkan på natur och miljö. Likaså 

står Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) och Sponholz (intervju, 2018-12-17) fast vid 

samma värderingar som Marcusson (intervju, 2018-12-14).    

 

Respondenterna informerar gästerna om reglerna som finns vid varje anläggning. 

Thomke (intervju, 2018-12-06) informerar att aktörerna runt biosfärområdet kontrollerar 

att inget skräp efterlämnas, att de inte tar upp för mycket fisk från sjöarna och att de är 

tydliga med var man får campa. Biosfärområdet är även en nationalpark där det finns 

tydliga riktlinjer att följa. Han förklarar att området är utbrett och därav sällan tätt av 
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turister på samma plats. Därför ser han inte att området är så överexploaterat att det skulle 

påverka den ekologiska bärkraften. Axelsson (intervju, 2018-12-14) påverkas inte heller 

negativt av naturens fysiska bärkraft. Ödevata ligger dessutom mitt på landsbygden och 

är ett mindre företag. Likt Nedre Dalälven och resterande företag, försöker Axelsson 

(intervju, 2018-12-14) vara ansvarstagande över hur naturen ska vårdas justerat efter 

miljö och behov så inte turisterna bidrar till slitage på naturen och tillgångarna.  

5.3 Analys av ekologiskt hållbar turismutveckling 

5.3.1 Certifieringar och medlemsorganisationer 

För att utveckla och skapa ekologiskt hållbar turismutveckling finns det olika 

miljömässiga organisationer, miljöplaner och certifieringar som exempelvis Naturens 

Bästa menar Gössling (2006) i tidigare forskning. Resultatet visar att företagen förhåller 

sig till organisationer, miljöplaner och certifieringar på olika sätt beroende på vad för 

slags anläggning och aktiviteter de har. Ödevata har ett brett nätverk och samarbeten med 

olika organisationer som talar för miljö och hållbarhet och har likartade miljöplaner. Två 

exempel är Sweden Fishing och GoNatureTrip (Axelsson, intervju, 2018-12-14). Minto-

Tingvall har fått olika utmärkelser som Green Leader och Gold Labour men har för 

tillfället inga miljörelaterade certifieringar (Sponholz, intervju, 2018-12-17). Nedre 

Dalälven har som Minto-Tingvall inte heller några certifieringar, men arbetar med 

rekommendationer på lokal nivå istället för att föra arbetet framåt för ekologiskt hållbar 

turismutveckling (Thomke, intervju, 2018-12-06).  

 

Samtliga fem företag är medlemmar i Naturturismföretagen och två av dem är certifierade 

av Naturens Bästa som följer kvalitetskrav för ansvarsfull upplevelseturism. Fastän 

avgränsningen i denna studie är ekoturismföretag som är medlemmar i 

Naturturismföretagen har vi inte funnit något tydligt mönster av vad 

Naturturismföretagen specificerat betyder för ekoturismföretagen. Det som vi däremot 

kan utläsa av resultatet är att företagen prioriterar att ha breda nätverk men att det är 

viktigare att själva aktivt arbeta och förhålla sig till miljömässig hållbarhet än att visa det 

utåt genom certifieringar eller liknande. Vi anser, utifrån respondenternas uttalanden, att 

samtliga företag är insatta och prioriterar ekologisk hållbarhet högt. Därför tolkar vi det 

som att betydelsen av att märka sig med olika miljö-stämplar är mindre viktig än att i 

praktiken värna om miljön. Eftersom studien är kvalitativ och grundar sig på fem stycken 
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ekoturismföretags uppfattningar är detta resultatet för dessa fem företag. Därför bedömer 

vi det svårt att förutsäga om resultatet skulle gå att generalisera till andra ekoturismföretag 

eller om resultatet blivit annorlunda med andra medverkande ekoturismföretag.  

5.3.2 Bevara naturens kvalitet 

Det finns olika sätt att bevara naturens kvalitet visar både tidigare forskning och vår 

empiriska data. Sutawa (2012) hävdar att naturens faciliteter många gånger utgör en viktig 

grund för företagsamhet. Därför blir det betydelsefullt att ständigt vårda naturen och 

resurserna så platserna ser representabla och attraktiva ut för turisterna, vilket både 

Thomke (intervju, 2018-12-06) och Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) poängterar när de 

pratar om bevarandet av naturen. Thomke (intervju, 2018-12-06) berättar att Nedre 

Dalälven är mån om naturen då det är den som utgör grund för deras verksamheter. De 

anpassar dagordningen efter naturen genom att tillsammans med gästerna vårda området 

och följa nationalparkens riktlinjer. Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) arbetar för 

naturens bästa då han handlar på ett sätt som så lite som möjligt kan skada naturen. Vid 

alla aktiviteter som utförs i naturen ser han till att lämna så lite spår som möjligt efter sig.  

 

Ett mönster vi kan läsa av är att småskalighet visar sig utifrån resultatet vara en viktig del 

för att bevara naturens kvalitet för företagen. För att bidra till hållbar turismutveckling 

måste både turisters behov tillgodoses i balans med kvaliteten på miljön menar Bohlin 

och Böhn (2011). Marcusson (intervju, 2018-12-14) delar samma tankar som Bohlin och 

Böhn (2011) genom att på ett genuint sätt arbeta för att gästerna ska ha det bra och 

samtidigt ta hänsyn till att kvaliteten på miljön bevaras. Detta gör han genom att ta emot 

färre gäster samtidigt och förflytta sig med eldrivna transportmedel. Bohlin och Böhn 

(2011) nämner att värna om vattenresurser, spara och effektivisera energi, vårda och 

planera markanvändning och implementera kretsloppstänkande är exempel som kan bidra 

till ekologiskt hållbar turismutveckling. Sponholz (intervju, 2018-12-17) nämner mycket 

av vad Bohlin och Böhn (2011) talar för inom ekologisk hållbar turismutveckling. Under 

intervjun berättar hon om verksamhetens källsortering, förnybara resurser såsom 

solenergi och vindkraft, ekologiska trädgårdar och kretsloppssystem. Även Axelsson 

(intervju, 2018-12-14) och Marcusson (intervju, 2018-12-14) styrker Bohlin och Böhns 

(2011) tankar då de har en biokol-panna som producerar förnybar energi samt använder 

gotländsk närproducerad vindkraft för att få tillgång till el för att kunna driva 
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verksamheten och ladda eltransporter. Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) styrker också 

detta då Solbergets boende är helt utan ström och vatten.  

 

Det är många aspekter som ingår i naturens kvalitet. Eftersom det är en bred fråga är det 

svårt att definiera exakt vad företagen gör för att bevara naturen eftersom det finns så 

många olika tillvägagångssätt. Utifrån resultatet kan vi emellertid bekräfta att samtliga 

företag prioriterar naturen högt då naturen är ekoturismens främsta resurs. Resultatet visar 

tydligt att företagen värnar om sin omgivning för att fortsatt kunna verka i naturen och 

erbjuda sina gäster unika upplevelser där. Hur de förhåller sig till att värna om naturen 

kan vi dock särskilja genom vilka aktiviteter och upplevelser de erbjuder samt på vilka 

geografiska platser de verkar.  

5.3.3 Transport 

Bohlin och Böhn (2011) och Lumsdon (2000) hävdar att turismindustrins största miljöbov 

är resande som sker med transport till och från, men även på, destinationer vilket sätter 

miljömässiga avtryck. Detta dilemma bekräftar våra respondenter då transporter är ett 

viktigt medel för att kunna förflytta sig inom turismindustrin. Det blir extra komplicerat 

då ekoturismföretagen är lokaliserade ute på landsbygden. Utifrån resultatet kan vi utläsa 

att samtliga respondenter menar att resvägen till ekoturismföretagen kan vara 

svårtillgänglig då kollektivtrafiken till anläggningarna ofta är begränsade.  

 

Något man kan göra för att upprätthålla hållbar turismutveckling enligt Bohlin och Böhn 

(2011) är att motverka skadliga utsläpp vid transporter och byta ut dessa mot andra 

lösningar. Vissa av företagarna har funnit sätt som styrker Bohlin och Böhns (2011) 

tankar kring att motverka farliga utsläpp. Tjauls som erbjuder motorcykelsafari som 

aktivitet har ersatt de vanliga motorcyklarna med elmotorcyklar, vilket reducerar skadliga 

utsläpp. Då det är svårt att ta sig till anläggningen har de även börjat investera i elbilar 

som används för att hämta gästerna i Visby (Marcusson, intervju, 2018-12-14). För att 

komma till Nattavaara rekommenderar Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) gästerna att ta 

nattåget från Stockholm som är ett mer miljövänligt alternativ än flyg.  

 

Resultatet från intervjuerna visar att ekoturismföretagen arbetar mycket olika med 

transport. I Solberget använder de sig knappast av någon transport i överhuvudtaget och 

de är måna om att turisterna även ska resa dit på ett miljövänligt sätt medan transport är 
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en av de främsta aktiviteterna på Tjauls som bedriver motorcykelturism. Vår bedömning 

är dock att även om de två företagen förhåller sig till transport på olika plan har de samma 

värderingar och tankar om transport och miljö. Marcusson (intervju, 2018-12-14) är fullt 

medveten om dilemmat mellan turism och transport. Även om Tjauls bedriver 

transportrelaterade aktiviteter gör de det på ett sätt som inte skadar naturen, bland annat 

genom småskaliga aktiviteter och en övergång till eldrivna fordon. 

5.3.4 Ekologisk bärkraft  

Den ekologiska bärkraften är den kapacitet en plats har för att klara av turismen innan 

den blir fysisk förstörd enligt Mowforth och Munt (2016). I denna punkt är alla fem 

respondenter eniga. Under intervjuerna framgick det att samtliga respondenter aldrig 

upplevt att det varit fler turister än vad naturen klarar av på respektive anläggningar. Vi 

tror att det beror på att företagen är så pass småskaliga att överexploatering inte är något 

som uppstår inom deras verksamheter och därmed inte heller överbelastning av naturen. 

Eftersom det är få människor på platserna vid samma tillfälle, hinner naturen och 

ekosystemet att bevara sin originalitet till framtida turister. Ytterligare en bidragande 

faktor till att de inte överbelastar naturen tror vi beror på att Sverige är ett land med stora 

områden av orörd natur, där det finns mycket att utforska, vilket leder till att turismen inte 

blir alltför koncentrerad. Mycket av vad respondenterna berättar bekräftar Coccossis och 

Mexas (2004) mening om att den ekologiska bärkraften kan ses utifrån exempelvis 

infrastruktur, ekosystem och naturresurser. Detta då alla respondenter arbetar genom att 

bevaka och upplysa turisterna om miljötänkande men också genom att försöka spara på 

de befintliga resurserna för att bevara naturens fysiska egenskaper.  
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6. Socialt hållbar turismutveckling 

______________________________________________________________________ 

Nedan presenteras en litteraturöversikt om den andra dimensionen, socialt hållbar 

turismutveckling, samt en redogörelse för hur vi prövat materialet på vårt empiriska fält. 

Resultatet av våra intervjuer presenteras sedan och avslutningsvis får läsaren ta del av 

en analys av dimensionen socialt hållbar turismutveckling. 

______________________________________________________________________ 

6.1 Litteraturöversikt av socialt hållbar turismutveckling 

Den sociala hållbarheten innebär att en destination ska kunna vara en turistdestination 

och att lokalbefolkningen samtidigt ska fortsätta fungera som vanligt utan att hamna i 

social disharmoni eller anpassa sig efter nya riktlinjer och omständigheter (Tosun 2001). 

Det är därför viktigt att som turismföretagare skapa ett partnerskap till lokalsamhället 

(Bohlin & Böhn 2011). 

 

Enligt Bohlin och Böhn (2011) har det inom internationell turismforskning skapats 

uppmärksamhet kring frågan om turismens effekter på sociala förhållanden och 

destinationers kulturliv. Hur mötet mellan värd och gäst förefaller sig är en av de 

viktigaste frågorna inom socialt hållbar turismutveckling. Turismindustrin är beroende av 

dess värdsamhällen för överlevnad (Welford & Ytterhus 2004). Möten mellan värd och 

gäst kan i många fall spegla en maktrelation mellan turister från rika länder och 

befolkning i fattiga mottagarländer, där kulturen och de sociala förhållandena på resmålen 

i de fattiga mottagarländerna påverkas negativt. Detta eftersom researrangörerna har 

överlägsen kraft i exempelvis priser, varor och tjänster. Ett annat problem som ibland 

uppstår inom den sociala dimensionen är att turister ändrar sitt beteende när de lämnar 

hemlandets normer och sätter upp egna spelregler för destinationen i det land de besöker, 

där alkohol och sex är exempel på förekommande inslag (Bohlin & Böhn 2011). 

Mowforth och Munt (2016) beskriver detta som sociala divisioner vilka uppstår antingen 

av turism på platser där divisionerna tidigare inte existerat eller förvärras på platser där 

de redan existerar.  

 

Bohlin och Böhn (2011) menar att exempel i föregående stycke om negativ påverkan på 

sociala förhållanden är av mindre betydelse inom Sveriges turismnäring då majoriteten 
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av turisterna är inhemska även då den internationella turismen ökar i landet. Ur ett svenskt 

perspektiv finns det andra problem som kan uppstå inom social hållbarhet. Ett exempel 

är konflikter som uppstår mellan lokalbefolkning och turister. I många fall tränger turister 

gradvis undan lokalbefolkningen på grund av att de har större ekonomiska resurser än 

lokalbefolkningen. Ortsborna som varit permanentboende reduceras successivt från 

platsen vilket leder till att många av dessa platser blir öde stora delar av året med endast 

turister som bor där säsongsvis. Ahn m. fl. (2002) menar att ökad befolkning under 

turistsäsongen kan leda till överpopulation och därmed försämra eller hota 

lokalbefolkningens livskvalitet. Enligt Welford och Ytterhus (2004) är behovet av att 

importera kunder snarare än att exportera en färdig produkt ett unikt karaktärsdrag för 

turismbranschen som ofta kan leda till konflikter i värdsamhällen. En annan omdiskuterad 

fråga, gällande den internationella turismen i Sverige, är allemansrätten då researrangörer 

inte alltid tar sitt ansvar inom området (Bohlin & Böhn 2011). 

 

Att förhålla sig till en destinations bärkraft är betydelsefullt utifrån ett socialt perspektiv. 

Mowforth och Munt (2016) beskriver det som den bärande besökskapaciteten en 

destination har innan det genuina förstörs av överpopulation av turister. Detta kan i sin 

tur orsaka att den lokala kulturen försvinner. Likaså kan det leda till att lokalbefolkningen 

inte vill ha dit fler turister eller att turister inte längre vill besöka platsen. Den sociala 

bärkraften inkluderar därför både tolerans av lokalbefolkningen och kvaliteten på 

upplevelser som besökarna får av platsen (Coccossis & Mexa 2004). Navarro Jurado m. 

fl. (2013) beskriver social bärkraft som det maximala antalet personer som kan vistas på 

en plats samtidigt utan att påverka kvaliteten negativt och därmed försämra turisternas 

upplevelser. Page och Connell (2014) kallar det för en perceptuell bärkraft och säger att 

om den överskrids kan upplevelsen för turisterna bli förstörda. Coccossis och Mexa 

(2004) menar att den sociala bärkraften kan ses ur ett psykologiskt eller sociokulturellt 

perspektiv där exempel som besökares nöjdhet, lokala invånarnas tolerans och ökad 

brottslighet spelar in. Enligt McMinn (1997) är det svårt att bedöma och fastställa en plats 

bärkraft, i synnerhet ur ett socialt perspektiv. Han anser att det är svårt att fastställa ett 

speciellt mått på bärkraften i socialt perspektiv eftersom alla har olika syn på bärkrafters 

kapacitet, eftersom destinationer har egna subjektiva kriterier och omdömen samt olika 

omständigheter att förhålla sig till. 

 



39 

För att pröva den teoretiska kategorin socialt hållbar turismutveckling på empirin skapade 

vi två huvudfrågeställningar vilka respondenterna fick prata fritt kring. Vi ville veta hur 

de gör för att skapa en god relation mellan lokalbefolkningen och deras gäster. Hur de 

tycker att turismen påverkar lokalbefolkningen och den lokala kulturen är också en fråga 

vi ville ha svar på. Detta för att skapa en förståelse över hur de förhåller sig till den sociala 

bärkraften på sina destinationer. 

6.2 Empiriskt material av socialt hållbar turismutveckling  

6.2.1 Relation till lokalbefolkningen  

Enligt Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) är det viktigt att ha en bra kommunikation med 

lokalbefolkningen då det uppskattas och gynnar alla att ömsesidigt stödja och arbeta med 

varandra. Genom att bjuda in alla som är intresserade och visa upp verksamheten bildas 

det en uppskattad förståelse och gemenskap i lokalsamhället. Solberget vänder sig i stor 

del till den tyska turistmarknaden och anställer även personal från Tyskland. Även 

Marcusson (intervju, 2018-12-14) anser att det är viktigt med en god relation mellan 

företaget, lokalbefolkningen och turisterna och brukar därför försöka skapa en naturlig 

interaktion dem emellan. Detta sker under aktiviteter som exempelvis motorcykelsafari 

då de brukar hälsa på hos lokalbefolkningen eller stanna för att prata med dem. Axelsson 

(intervju, 2018-12-14) berättar att Ödevata har en god relation med grannar, närliggande 

byar, lokala föreningar och grannkommuner. De har bland annat ett årligt evenemang 

tillsammans med andra lokala föreningar. Lokalbefolkningen bjuds in till deras gård på 

högtider eller när det är något nytt som verksamheten vill dela med sig av. Liknande 

Solberget och Minto-Tingvall har även Ödevata mindre evenemang och öppet hus för de 

lokala invånarna. När lokalbefolkningen besöker Ödevata interagerar gästerna och 

lokalbefolkningen med varandra. Thomke (intervju, 2018-12-06) berättar att Nedre 

Dalälven stimulerar de medlemmar och företag de samarbetar med för att skapa en bra 

relation mellan lokalbefolkningen och turisterna. Hos Minto-Tingvall berättar Sponholz 

(intervju, 2018-12-17) att de uppmuntrar gästerna att handla i lokala affärer där de också 

själva handlar till stor del.  

6.2.2 Samarbete med lokalsamhället 

Småskaliga företag tar ofta hjälp av varandra för att gynna lokalsamhället, skapa en 

autentisk upplevelse för turisterna och samtidigt bevara den lokala kulturen (Hagenbuch, 
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intervju, 2018-12-06). Exempelvis har Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) bidragit till att 

den lokala lanthandeln kunnat överleva. Hans verksamhet Solberget har också ett 

samarbete med den lokala samebyn som är engagerade och deltar i olika aktiviteter med 

turisterna. Han är också delaktig i ett lokalt café som är öppet under sommarsäsongerna. 

När Solberget arrangerar skidturer, eller gör någon annan aktivitet, tar de hänsyn till 

samebyns renar och renskötseln. Marcusson (intervju, 2018-12-14) förklarar att de ibland 

gör studiebesök hemma hos lokalbefolkningen där de berättar om bland annat skörd, 

fordon och bryggeriverksamhet. De gör även besök i Visby tillsammans med turisterna 

då de går på museum eller teater. Enligt Axelsson (intervju, 2018-12-14) samarbetar 

Ödevata med andra lokala företag där de arbetar nära turisterna. Exempel på samarbeten 

de har behandlar bland annat transporter och uthyrning av kanoter. Enligt Sponholz 

(intervju, 2018-12-17) är det viktigt att arbeta med företag i området och bevara 

omgivningen så mycket som möjligt.   

6.2.3 Social bärkraft 

Turismen i Nattavaara är inte så storskalig eller omfattande att den påverkar 

lokalbefolkningen eller den lokala kulturen menar Hagenbuch (intervju, 2018-12-06). 

Trots det arbetar de aktivt med att bevara kulturen, bland annat genom 

hundspannskörning, åka skidor och att ha en renskötare som berättar för turisterna om 

renskötsel och den samiska kulturen (Hagenbuch, intervju, 2018-12-06). Marcusson 

(intervju, 2018-12-14) har samma uppfattning, att det är ett stort flöde av turister speciellt 

under sommarhalvåret, men inget som belastar omgivningen eller påverkar det lokala 

samhället. Enligt Axelsson (intervju, 2018-12-14) har de många turister som besöker 

verksamheten men hon anser att turisterna inte påverkar lokalbefolkningen. Hon förklarar 

även att de informerar turisterna var de får bada och grilla samt vilka tider det ska vara 

tyst för att respektera omgivningen. Som övriga respondenter, har Thomke (intervju, 

2018-12-06) och Sponholz (intervju, 2018-12-17) inte heller upplevt att turismen varit för 

omfattande eller har en större påverkan på lokalbefolkningen och kulturen. Thomke 

(intervju, 2018-12-06) anser dock att det periodvis är mycket folk som fiskar längs 

stränderna vilket kan påverka turisternas upplevelse, men att det inte är något 

slitageproblem. 



41 

6.3 Analys av socialt hållbar turismutveckling 

6.3.1 Relation till lokalbefolkningen  

Resultatet visar att socialt hållbar turismutveckling är en viktig faktor för samtliga 

respondenter. Varje respondent lägger dock olika stor vikt på olika delar inom socialt 

hållbar turismutveckling. Enligt Tosun (2001) är socialt hållbar turismutveckling 

samverkan mellan en turistdestination och dess lokalbefolkning, så att utvecklingen inte 

skapar konflikter. Hagenbuch (intervju, 2018-12-06), Marcusson (intervju, 2018-12-14) 

och Axelsson (intervju, 2018-12-14) anser att en god relation mellan företaget, 

lokalbefolkningen, lokalsamhället och turisterna är viktigt för att ömsesidigt gynna och 

stödja varandra. De försöker skapa denna relation genom att ha specifika evenemang där 

lokalbefolkningen deltar och får ta del av verksamheterna. Det leder till en gemenskap i 

lokalsamhället och en förståelse för företaget och dess verksamhet.  

 

Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) har kommit långt i sin ambition att skapa en god 

relation till lokalbefolkningen och bli en del av lokalsamhället. Han har engagerat sig 

både ekonomiskt och ideellt för att stötta det lokala utbudet. Som tidigare nämnt vänder 

sig Solberget i stor mån till tyska turister, och har även tysk personal, många kan därav 

bara prata tyska. Att skapa goda relationer och engagera lokalsamhället är därför sannolikt 

ännu viktigare för Solberget för att undvika konflikter mellan turisterna och 

lokalbefolkningen, vilka möjligen skulle kunna uppstå lättare när turisterna inte kan 

språket. Av Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) framgår också att han försöker tänka som 

den lokala befolkningen och nämner betydelsen av småskalighet och hänsyn till andra 

verksamheter i området. Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) menar också att aktiviteterna 

ska vara tysta och naturliga, vilket vi anser är ytterligare ett sätt att samverka med den 

lokala mentaliteten. Flera av ekoturismföretagen har också öppet hus för 

lokalbefolkningen för att bidra till den socialt hållbara turismutvecklingen. Inom 

intresseföreningen Nedre Dalälven uppmuntrar de sina medlemmar och företag att skapa 

en bra kommunikation med lokalbefolkningen för att uppnå den socialt hållbara 

turismutvecklingen (Thomke, intervju, 2018-12-06).  

 

När turistsäsongen är över kan det bli folktomt på destinationen vilket kan leda till 

konflikter mellan lokalbefolkningen och turisterna menar Bohlin och Böhn (2011). 

Orsaker till konflikter kan bland annat uppstå på grund av den sociala divisionen mellan 
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lokalbefolkningen och turisterna (Mowforth & Munt 2016). Detta är dock inget problem 

som våra respondenter upplever på sina destinationer. På Tjauls har de flest turister på 

sommarsäsongen men Marcusson (intervju, 2018-12-14) upplever inte att turismen har 

någon negativ påverkan på kulturen eller lokalbefolkningen. Axelsson (intervju, 2018-

12-14) tycker likadant som Marcusson (intervju, 2018-12-14), att när det är fler turister 

hos Ödevata vissa perioder under året så påverkar det inte lokalsamhället negativt och 

inte heller när turistsäsongen är över.  

 

De respondenter vi intervjuat ger inte medhåll till tidigare forskning om att variationerna 

mellan turistsäsong och när det inte är turistsäsong skulle skapa konflikter mellan 

turisterna och lokalbefolkningen (Ahn m. fl. 2002). En tolkning till resultatets utgång är 

att både företagen, och dess orter, som vi varit i kontakt med genom intervjuer är 

småskaliga. Därför är troligtvis turistantalen inte alltför höga och därmed inte heller 

variationerna mellan säsongerna så stora att konflikter uppstår. Ekoturismföretagen 

jobbar också mycket med att engagera lokalsamhället på de olika orterna, vilket skulle 

kunna vara en anledning till att sociala divisioner mellan turisterna och lokalbefolkningen 

inte existerar. Bohlin och Böhn (2011) och Mowforth och Munt (2016) påstår att 

maktrelationer mellan värd och gäst kan uppstå och att turister ändrar sina beteenden. 

Detta är inget som våra respondenter upplever vilket bekräftar Bohlin och Böhns (2011) 

påstående om att dessa företeelser vanligtvis inte sker i Sverige. Om vi intervjuat 

ekoturismföretag lokaliserade i mer fattiga länder kanske utgången varit annorlunda än 

resultatet vi fått från de svenska ekoturismföretagen. Troligtvis hade resultatet då blivit 

annorlunda utifrån både ekologisk, social och ekonomisk hållbar turismutveckling, i 

synnerhet de sociala och ekonomiska dimensionerna då konflikter ofta kan uppstå kring 

dem.  

6.3.2 Samarbete med lokalsamhället 

Bohlin och Böhn (2011) menar att det som turismföretagare är viktigt att samarbeta med 

lokalsamhället. Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) styrker deras resonemang då han 

samarbetar med lokalbefolkningen och andra företag i området för att göra upplevelsen 

för turisterna mer autentisk och samtidigt gynna lokalsamhället. Han berättar hur 

Solberget arbetar tillsammans med andra lokala företag såsom renskötare och den lokala 

lanthandeln. Att Solberget själva nyttjar den lokala lanthandeln och även uppmuntrar 

turisterna att göra det förbättrar förutsättningarna för ett gott samarbete mellan turister 
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och lokalsamhället. Även Axelsson (intervju, 2018-12-14) och Marcusson (intervju, 

2018-12-14) styrker Bohlin och Böhns (2011) yttrande om samarbete då de också 

samarbetar med lokala företag. Ödevata samarbetar med flera olika lokala företag 

exempelvis inom kanotuthyrning och stödjer även lokala transportföretag (Axelsson, 

intervju, 2018-12-14). Tjauls samarbetar med lokalsamhället genom att göra aktiviteter i 

närområdet som att besöka ett lokalt bryggeri eller gå på museum i Visby (Marcusson, 

intervju, 2018-12-14). Det framgår att samtliga respondenter själva har förstått betydelsen 

av att engagera lokala företag och lokalsamhället för att skapa en socialt hållbar 

turismutveckling vilket är i enlighet med resultaten från tidigare forskning inom området. 

En tolkning över varför det är viktigt för ekoturismföretagen att samarbeta med andra 

lokala företag är på grund av att ekoturismföretagen är relativt småskaliga. Flera 

småskaliga företag kan då hjälpa varandra genom att nyttja varandras tjänster och 

produkter för att verksamheterna ska kunna vidmakthållas. Detta anser vi leder till social 

hållbar turismutveckling men också till ekologisk och ekonomisk hållbar 

turismutveckling i lika hög grad. 

6.3.3 Social bärkraft 

Social bärkraft är den kapacitet av besökare en destination klarar av innan den autentiska 

platsen och lokala kulturen förstörs av för stor mängd turister (Mowforth & Munt 2016). 

Bohlin och Böhn (2011) menar att det kan uppstå problem inom social hållbarhet 

exempelvis om många turister besöker en destination eller tränger undan 

lokalbefolkningen. Detta kan resultera i överpopulation under dessa perioder och riskerar 

att försämra livskvaliteten för befolkningen på platsen (Ahn m. fl. 2002). Resultatet visar 

att den sociala bärkraften inte överskrids i någon stor mängd på ekoturismföretagens 

destinationer. Bland annat beskriver Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) att han inte anser 

att det är så många turister i Nattavaara att kulturen eller lokalbefolkningen socialt 

påverkas negativt. Han förklarar även att Solberget arbetar mycket för att behålla den 

lokala kulturen genom att göra aktiviteter och informera turisterna om renskötsel och om 

den samiska kulturen. En tolkning över varför våra respondenter inte upplever att 

turisterna tränger undan lokalbefolkningen är på grund av att deras destinationer och 

företag är belagda i naturen och vildmarken. Dit åker turister för att uppleva natur och 

ekoturism. Vi tror att det är mer vanligt att detta problem uppstår vid mer intensiva 

säsongsdestinationer som exempelvis sommarorter och kuststäder där turister bygger och 

köper hus och sommarstugor.  
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Enligt Coccossis och Mexa (2004) innefattar den sociala bärkraften både tolerans hos 

lokalbefolkningen och aktiviteternas kvalitet som besökarna upplever. Thomke (intervju, 

2018-12-06) förklarar att under vissa perioder vid Nedre Dalälven är det mycket folk, 

både turister och lokalbefolkning, som fiskar längs med stränderna vilket kan påverka 

turisternas upplevelse. Han menar dock att det inte är något slitageproblem för platsen. 

Övriga respondenter menar att de inte har upplevt att mängden turister är så stor att den 

sociala bärkraften påverkats negativt varken från turisternas eller lokalbefolkningens 

perspektiv. Även om samtliga ekoturismföretag i studien befinner sig mycket i naturen 

var det inte heller någon som nämnde att de upplevt några problem med allemansrätten 

som Bohlin och Böhn (2011) menar ibland skapa problem.  
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7. Ekonomiskt hållbar turismutveckling 

______________________________________________________________________ 

Nedan presenteras den sista dimensionen vilken är ekonomiskt hållbar turismutveckling. 

Likt föregående kapitel inleds kapitlet med en litteraturöversikt. I litteraturöversikten 

presenteras ekonomiskt hållbar turismutveckling men också en konklusion där vi binder 

samman de tre dimensionerna. Därefter får läsaren ta del av hur teori prövats i våra 

intervjuer för att sedan övergå till det empiriska materialet och slutligen en analys. 

______________________________________________________________________ 

7.1 Litteraturöversikt av ekonomiskt hållbar turismutveckling   

Att uppnå en ekonomiskt hållbar turismutveckling innebär att man genererar lönsamhet 

och ekonomisk vinning både för sitt företag och lokalsamhälle eller region då 

turismindustrin i många fall är en viktig inkomstkälla (Noordeloos 2018). För att skapa 

lönsamhet och ekonomisk hållbarhet menar Bohlin och Böhn (2011) att det krävs 

befolkningsunderlag. Sveriges befolkning i förhållande till dess yta visar att vi tillhör ett 

glesbefolkat område på jordklotet. Detta resulterar i att det kan vara dyrt att driva ett 

företag inom turism om man inte uppnår ett fullt kapacitetsutnyttjande. Säsongsbaserade 

platser och företag är ett exempel på när kapacitetsutnyttjandet ofta blir lågt då säsongen 

kanske bara varar i några månader per år. Page och Connell (2014) menar att säsonger 

inom turism många gånger är en av de största nackdelarna inom branschen då det kan 

vara svårt att skapa ekonomisk vinning under en kort tidsperiod. Det är också svårt att 

göra lönsamma investeringar om anläggningen är lokaliserad i mindre centrala områden 

med låg befolkningstäthet (Bohlin & Böhn 2011; Page & Connell 2014). Det skapas ingen 

ekonomisk hållbarhet om lönsamheten är låg. Vid svag lönsamhet avstannar 

personalutvecklingen och investeringar blir försummade vilket bidrar till minskad 

attraktivitet och sämre kvalitet (Bohlin & Böhn 2011). Sutawa (2012) poängterar dock att 

den viktigaste aspekten i ekonomiskt hållbar turismutveckling är att bidra till god 

inverkan på lokalbefolkningens försörjning samt att hjälpa till att bekämpa fattigdom på 

destinationen om det existerar.  

 

Den ekonomiska hållbarheten är inte mindre viktig än de andra två dimensionerna 

ekologisk och social hållbarhet, dock är det svårt att förneka att problem kan uppstå 

mellan ekonomisk hållbar turismutveckling och ekologisk hållbar turismutveckling. För 
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att skapa en ekonomiskt hållbar turismutveckling krävs det många gånger en expansion 

av turismen för att skapa lönsamhet, denna expansion leder i sin tur till ökat resande med 

fler transporter som belastar miljön och därmed också den ekologiskt hållbara 

utvecklingen. Därför är transportfrågan viktig där alternativa lösningar är central för en 

fortsatt hållbar turismutveckling (Bohlin & Böhn 2011). Enligt Mowforth och Munt 

(2016) är det inte endast transportfrågan som är central utan också hur den ekonomiska 

hållbarheten negativt kan påverka den ekologiska och sociala hållbarheten på plats. Den 

ekonomiska aspekten reducerar inte betydelsen, acceptansen eller toleransen för de andra 

dimensionerna inom hållbar turismutveckling. De menar att oavsett om det blir skador på 

övriga dimensioner så kan den ekonomiska lönsamheten tysta ner eller täcka över dessa 

problem i vissa fall. Samtidigt menar Noordeloos (2018) att turismen måste vara gynnsam 

ekonomiskt samtidigt som den inte skapar för stort tryck på ekologisk och social 

hållbarhet.  

 

Welford och Ytterhus (2004) beskriver att turismföretag, precis som andra företag, ofta 

är i branschen för ekonomisk vinst och att företag ibland kan ta beslut med konsekvenser 

som har negativ påverkan på miljön för att kunna minimera sina kostnader. Hållbar 

turismutveckling innebär långsiktig hållbarhet, inte bara hållbarhet för dagens generation, 

vilket resulterar i att dessa ageranden inte leder till hållbar turismutveckling. Om man 

enbart fokuserar på ekonomisk vinst som ger negativa konsekvenser på de andra 

dimensionerna kommer företaget och destinationen skadas på lång sikt istället för att 

gynnas. Exempel på detta skulle kunna vara att destinationen får dåligt rykte på grund av 

föroreningar eller överpopulation. Kostnader för att reparera skador kommer också 

förmodligen uppstå på lång sikt. Att samarbeta företag emellan, även med konkurrenter, 

kan ibland bidra till en bättre lönsamhet och hållbar turismutveckling på destinationer. 

 

Som en avslutande kontext då samtliga tre dimensionerna ekologisk, social och 

ekonomisk hållbar turismutveckling presenterats förenar vi härmed dem. Detta då det 

krävs en jämvikt dimensionerna emellan för att skapa långsiktig hållbarhet (Bohlin & 

Böhn 2011; Noordeloos 2018; UNWTO u.å.). Bohlin och Böhn (2011) beskriver att när 

arbetet med hållbar turismutveckling startade var de ekonomiska och sociala 

dimensionerna i bakgrunden, medan den ekologiska hållbarheten stod i centrum. Idag 

däremot, anses de tre olika dimensionerna vara lika viktiga och det krävs en balans mellan 

alla tre för att skapa hållbar turismutveckling (Noordeloos 2018). För att garantera 
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hållbarhet på lång sikt måste en lämplig balans mellan de tre dimensionerna finnas 

(UNWTO u.å.). 

 

Utifrån vårt teoretiska material om ekonomiskt hållbar turismutveckling utformades 

intervjufrågor för att prövas på vår empiri. Vi ville skapa en förståelse över hur 

ekoturismföretagen gör för att skapa lönsamhet för sina företag men också för 

lokalsamhället. Om de samarbetar med andra företag i regionen är ytterligare en fråga 

respondenterna fick besvara. Respondenterna fick också svara på om de är 

säsongsbaserade företag och hur det i sådana fall påverkar lönsamheten. Eftersom 

ekoturismföretag ofta inte är lokaliserade så centralt ville vi också skapa en förståelse för 

om detta påverkar lönsamheten och besöksantalet för ekoturismföretagen. Slutligen ville 

vi också ta reda på om företagen tycker att den ekonomiska hållbarheten påverkar den 

ekologiska på något vis.  

7.2 Empiriskt material av ekonomiskt hållbar turismutveckling  

7.2.1 Samarbete med andra företag 

Att samarbeta med andra företag i närområdet bidrar till lönsamhet både för Minto-

Tingvall och för lokalsamhället beskriver Sponholz (intervju, 2018-12-17). Företaget är 

engagerat inom olika projekt och de samarbetar med andra företag för att exempelvis 

skapa olika paket eller hyra båtar och kajaker av varandra. Hon menar att lokalsamhället 

gynnas automatiskt eftersom de försöker handla mycket lokalt. Likaså ger lokalsamhället 

Minto-Tingvall ekonomiskt utbyte då lokalbefolkningen ofta gör bokningar hos dem vid 

större sällskap. Marcusson (intervju, 2018-12-14) styrker vad Sponholz (intervju, 2018-

12-17) berättar då han poängterar betydelsen i att samarbeta med lokala företag. Inom 

Tjauls berättar han att de alltid anlitar lokala tjänster i första hand. Oavsett om det är 

exempelvis event, catering eller fler boendemöjligheter så väljer de alltid främst aktörer i 

närområdet och det leder i sin tur till lönsamhet för lokalsamhället.  

 

Även Axelsson (intervju, 2018-12-14) anser att samarbete med andra lokala företag är 

viktigt. Hon menar att istället för att se varandra som konkurrenter kan man hjälpa 

varandra. Om det går bra för andra kan det också bidra till lönsamhet för dem. Ödevata 

medverkar i lokala nätverksträffar och samarbetar mycket med de närmaste 

boendeanläggningarna och skapar tillsammans olika paket. Med en god kontakt med 
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andra lokala företag brukar de rekommendera varandra till turister och detta bidrar till 

lönsamhet för den lokala regionen. De brukar också använda sig av lokala hantverkare 

för att gynna den lokala ekonomin. De anställda är från närområdet och för att skapa 

lönsamhet har de höjt kvaliteten på sina boenden och därmed kunnat göra skillnad i 

ekonomin.  

 

Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) styrker de föregående respondenternas uttalanden om 

samarbete med lokala företag. Solberget stödjer den lokala lanthandeln i Nattavaara 

genom att storhandla där, speciellt när butiken har lågsäsong. Företaget samarbetar med 

flera lokala aktörer inom exempelvis guidning och hundspannskörning. De anställer 

personal från Tyskland varav många har stannat kvar och bosatt sig i det lokala samhället 

kring Solberget. För att skapa lönsamhet menar han att han har börjat på en låg nivå för 

att sedan stegvis öka till där han är idag. Samtidigt betonar han att han inte försöker ha 

för höga priser på de olika paketen utan att gästerna själva får välja om de vill köpa till 

de dyrare aktiviteterna som exempelvis hundspann. Vid samarbete med andra företag 

jobbar han med provision, exempelvis med agenter i Tyskland. Inom Nedre Dalälvens 

Intresseförening berättar Thomke (intervju, 2018-12-06) att de brukar träffa och vägleda 

aktörerna för att skapa lönsamhet. Syftet med vägledningen är att utveckla aktörernas 

kunskap och erfarenhetsbas över hur man arbetar med kommersiellt tänkande hos andra 

entreprenörer eller i andra destinationer och länder. Nätverksträffar är också en viktig del 

inom denna aspekt.  

7.2.2 Säsongsverksamhet och lönsamhet 

Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) berättar att Solberget har sin mest intensiva säsong 

mellan jul och påsk, men att de olika säsongerna inte påverkar deras företag negativt även 

om omsättningen inte är så hög under sommaren. Om de velat hade de kunnat expandera 

säsongerna men de är nöjda som de har det just nu. Minto-Tingvall har liksom Solberget 

en varierande säsong med olika aktiviteter beroende på årstid. Under november och 

december brukar de ta semester (Sponholz, intervju, 2018-12-17). Precis som Hagenbuch 

(intervju, 2018-12-06) berättar Sponholz (intervju, 2018-12-17) att verksamheten skulle 

gå att förlänga ytterligare med, i Minto-Tingvalls fall, två månaders säsong men att de 

bestämt sig för att ha semester de månaderna istället. Därför ser hon inte 

säsongsverksamheten som någon problematik.  
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Ödevata är öppet året runt men har en mer intensiv sommarsäsong vilket Axelsson 

(intervju, 2018-12-14) säger påverkar lönsamheten men inte är något större problem. Hon 

menar att de hinner med exempelvis olika byggprojekt under vintersäsongen då det inte 

är lika mycket gäster på plats. Även Tjauls har en varierande säsong med olika aktiviteter 

beroende på årstid. Under sommarsäsongen är det som mest intensivt men Marcusson 

(intervju, 2018-12-14) säger att de även brukar förlänga säsongen under vår och höst. 

Under vintern brukar de förflytta verksamheten då de tar med kunder utomlands på 

motorcykelresor. Inom Nedre Dalälven menar Thomke (intervju, 2018-12-06) att en 

förändring har skett säsongsmässigt. Tidigare hade de ett antal logianläggningar med 

mycket konferensverksamhet i området men de säsongerna är inte så stora och 

betydelsefulla längre.  

7.2.3 Geografiskt läge och lönsamhet 

Thomke (intervju, 2018-12-06) förklarar att han inte kan ge ett entydigt svar på om Nedre 

Dalälvens Intresseförening påverkas av att inte vara lokaliserat så centralt, då det skiljer 

sig mycket mellan deras samarbetspartners. De har vissa logianläggningar som de gärna 

skulle vilja basera närmare en tätort än var de finns idag medan vissa företag livnär sig 

på naturnära upplevelser. Marcusson (intervju, 2018-12-14) tror att Tjauls hade haft fler 

gäster om det varit baserat på fastlandet istället för på Gotland. Att resa till Gotland kan 

vara ett hinder både i tid och pris men han menar att de gästerna som väl tar sig dit får en 

unik upplevelse. Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) ger medhåll till Marcussons (intervju, 

2018-12-14) utsaga då han säger att det är en fördel att Solberget inte är lokaliserat i en 

storstad som exempelvis Stockholm. Han menar att de i sådana fall inte skulle kunna ha 

samma koncept som de har i Nattavaara då syftet med företaget är att vara på 

landsbygden. Dock påverkar det ekonomin att inte vara belägen centralt eftersom det blir 

dyrare för dem om de ska få hjälp av hantverkare eller med andra dylika tjänster som inte 

finns i närområdet.  

 

I Ödevata som är beläget utanför Emmaboda menar Axelsson (intervju, 2018-12-14) att 

det inte är några gäster som kommer dit för att de råkar åka förbi. Hon berättar också att 

Emmaboda är en mycket glesbefolkad plats. Gästerna som kommer till Ödevata har 

planerat resan dit innan, vilket hon menar är både positivt och negativt. Om det varit 

förlagt närmare en större stad hade det kommit fler gäster och varit enklare med 

kommunikation. Däremot skulle de inte få samma slags gäster som de har idag om 
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företaget var placerat mer centralt menar hon. Gästerna kommer dit på grund av naturen 

och hon beskriver att det finns en mening med att de har sin verksamhet i den orörda 

naturen. Även Sponholz (intervju, 2018-12-17) menar att hennes gäster inte kommer dit 

av en slump, utan via medvetna val då de vill bo i det ekologiska boendet och vistas i 

naturen. Minto-Tingvall ligger femton mil från Göteborg och femton mil från Oslo vilket 

gör att de är belägna ganska centralt menar hon. Under sommartid vistas det många 

turister vid kusten nära Minto-Tingvall vilket både kan vara konkurrens och fördelaktigt 

för företaget.  

7.2.4 Påverkan på ekologisk hållbarhet 

Thomke (intervju, 2018-12-06) anser inte att den ekonomiska hållbarheten påverkar den 

ekologiska hållbarheten inom Nedre Dalälven. Det är inget aktuellt bekymmer eftersom 

de arbetar mycket med småskaliga verksamheter. Ett exempel på det är mikrostugbyar 

som är utspridda i området istället för att vara koncentrerat till en plats för att minska 

slitaget. Periodvis är det många människor som fiskar men han anser inte att det är något 

som påverkar miljön. För nationalparken och båttrafiken finns klara riktlinjer över hur de 

ska fungera och vid andra svårtillgängliga områden förekommer det inte någon större 

volym av turism. Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) prioriterar miljön högt och är 

medveten om att det kan vara dyrt att vara ekologisk. För att gynna miljön ger Solberget 

tio procent rabatt till kunder som väljer att resa dit med tåg. Detta är ett exempel på vad 

de gör för att den ekonomiska hållbarheten inte ska påverka den ekologiska hållbarheten 

negativt. Sponholz (intervju, 2018-12-17) har inte upplevt att naturen påverkas på grund 

av den ekonomiska hållbarheten. Hon tycker inte att den ekonomiska hållbarheten 

påverkar den ekologiska negativt hos Minto-Tingvall eftersom ekonomin inte skapar 

någon skillnad beträffande exempelvis boende eller matlagning. Dock berättar hon att det 

skulle vara intressant att investera i ny teknologi, nytt uppvärmningssystem eller att 

producera och leverera mer el men dessa investeringar är dessvärre kostsamma.  

 

Även Axelsson (intervju, 2018-12-14) anser att de ekologiska varorna kan vara 

kostsamma. De håller just nu på att bygga mycket och om de hade haft en bättre ekonomi 

kanske de hade gjort annorlunda materialval menar hon. Marcusson (intervju, 2018-12-

14) tycker också att det kan vara dyrt att vara ekologisk men att de hellre betalar lite mer 

för att få bra, genuina och ekologiska varor. Han vill kunna stå upp för det han serverar 

och erbjuder gästerna. Som ett exempel menar han att det är roligare att servera sina gäster 
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en lokalproducerad salmbärssylt från grannen snarare än en burksylt från Lidl. Han tror 

att det kan vara dyrt för ett företag att vara ekologiska i ett uppstartsskede men att det 

lönar sig på sikt. Att den ekonomiska hållbarheten skulle påverka den ekologiska negativt 

menar han är ett dilemma. Detta eftersom han inte vill påverka miljön negativt genom att 

människor reser samtidigt som han vill att turister ska komma till Tjauls och ta del av 

deras upplevelser. Däremot ser han en positiv aspekt som kan uppstå av att människor 

reser mer. Det kan vara en fördel med expansion av turism eftersom det kan driva fram 

nya miljömässiga transportalternativ som exempelvis eldrivna flygplan. Om människor 

inte hade flugit så mycket hade kanske flyg med skadlig förbränning fortsatt att användas 

men när flyg används allt mer så utvecklas istället nya miljövänliga lösningar.  

7.3 Analys av ekonomiskt hållbar turismutveckling 

7.3.1 Samarbete med andra företag 

Samtliga av studiens respondenter sätter högt värde i att samarbeta med andra företag. 

Detta styrker Welford och Ytterhus (2004) utsaga om att samarbete med andra företag är 

gynnsamt både för lönsamhet och hållbar turismutveckling generellt. För att gynna det 

lokala samhället menar merparten av respondenterna att de handlar lokalt, anställer lokala 

hantverkare och cateringfirmor eller liknande. Detta är ett belägg för Noordeloos (2018) 

och Sutawas (2012) påstående om att man behöver generera lönsamhet för lokalsamhället 

för att uppnå ekonomiskt hållbar turismutveckling. 

  

Däremot var det inte lika klara besked från respondenterna över hur de gör för att skapa 

ekonomisk vinning för sina egna företag. De flesta av respondenterna lade under 

intervjuerna mest tonvikt på att berätta hur de gynnar det lokala samhället generellt. 

Thomke (intervju, 2018-12-06) berättar att de, för att skapa lönsamhet för företaget, 

arbetar med vägledning för sina aktörer för att utveckla kunskap. Axelsson (intervju, 

2018-12-14) menar att de gynnar Ödevata genom att de lokala företagen brukar 

rekommendera varandra och att de även höjt kvaliteten på sina boenden för att skapa 

bättre lönsamhet. Utöver dessa svar fick vi mer svar på hur det lokala samhället i 

allmänhet gynnas. Att Axelsson (intervju, 2018-12-14) har höjt kvaliteten på sina 

boenden i Ödevata för att skapa bättre lönsamhet är något som även Bohlin och Böhn 

(2011) menar är angeläget för att skapa en ekonomiskt hållbar turismutveckling. Detta 

eftersom det kan vara svårt att få kunder om inte investeringar längre är attraktiva. 
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Sammantaget är det dock samarbete och kommunikation, som exempelvis att skapa olika 

paket eller medverka på nätverksträffar, som visar sig vara det viktigaste för 

ekoturismföretagens lönsamhet. Samtidigt så handlar det om att inte investera i något som 

skulle vara till skada för naturen, då det fortfarande krävs en balans mellan alla 

dimensionerna för att förbli hållbar. 

7.3.2 Säsongsverksamhet och lönsamhet 

Bohlin och Böhn (2011) och Page och Connell (2014) menar att turismföretag ofta är 

säsongsbaserade vilket kan påverka lönsamheten. Samtliga medverkande 

ekoturismföretag i denna studie har varierande säsonger men är öppna merparten av årets 

tolv månader. Eftersom företagen inte har så korta säsonger menar respondenterna att 

säsongerna inte är någon större problematik. Några av respondenterna menar att de har 

tid till andra projekt eller att de tar semester under tiden då det inte finns gäster hos dem. 

Resultatet hade troligtvis sett annorlunda ut om företagen hade kortare säsonger som 

endast varade några fåtal månader per år.  

7.3.3 Geografiskt läge och lönsamhet 

Bohlin och Böhn (2011) och Page och Connell (2014) beskriver att det krävs 

befolkningsunderlag för att skapa lönsamhet. De menar att Sverige generellt är ett 

glesbefolkat land vilket Axelsson (intervju, 2018-12-14) också nämner i vår intervju med 

henne. På frågan över hur ekoturismföretags lönsamhet påverkas av att ofta vara 

lokaliserade i mindre centrala områden var de flesta respondenterna överens. De menar 

att det inte skulle gå att förflytta sina verksamheter eftersom syftet med dem är att vara 

ute i naturen. Deras målgrupper av gäster söker det ekologiska och miljömässiga med 

närhet till natur. Vid förflyttning till en mer civiliserad destination skulle de inte ha kvar 

gästerna de har idag. Därför ser respondenterna inte en flytt som ett alternativ, fastän de 

menar att de troligtvis skulle ha betydligt fler gäster på en mer befolkad plats och därmed 

bättre lönsamhet. Nedre Dalälven skiljer sig lite från de övriga ekoturismföretagen i 

frågan, då det är en intresseförening med flera olika intressenter där det intressenterna 

emellan skiljer huruvida de påverkas ekonomiskt av lokaliseringen. De flesta 

respondenterna påpekar att de troligtvis skulle ha fler gäster vid lokalisering i exempelvis 

en större stad. Oavsett detta tolkar vi resultatet som att förflyttningar inte skulle vara 

aktuella, trots bättre lönsamhet, eftersom att turister som besöker dessa platser gör det för 
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att uppleva lugnet och verka ute i naturen ostört. Om ekoturismföretagen skulle förflytta 

sig närmare en större stad tror vi att mycket av det autentiska skulle försvinna. 

7.3.4 Påverkan på ekologisk hållbarhet 

Resultatet av studien visar att ekoturismföretagen prioriterar miljö högt. Tidigare 

forskning från exempelvis Mowforth och Munt (2016), Welford och Ytterhus (2004) och 

Bohlin och Böhn (2011) visar på att det ofta kan uppstå problematik mellan ekonomiskt 

hållbar turismutveckling och ekologiskt hållbar turismutveckling. Respondenterna är 

eniga om att de inom sina företag inte prioriterar ekonomisk vinning på bekostnad av 

miljön. Ur detta kan vi läsa av ett samband. Företagen har utifrån resultatet visat sig vara 

mycket måna om miljön då det är ekoturismens främsta resurs. Om företagen skulle skada 

den ekologiska hållbarheten på grund av den ekonomiska hållbarheten skulle naturen, 

som är grunden för företagen, förstöras och därmed skulle företagen inte vara långsiktigt 

hållbara ändå. Många respondenter nämner att det är dyrt att vara ett ekologiskt företag 

men att de gärna betalar extra för ekologiska produkter. Detta är utifrån vårt perspektiv 

ytterligare ett tecken på hur ekoturism gynnar miljön då de inte vill uppnå egna 

ekonomiska målsättningar på naturens bekostnad. Däremot var det några som vände på 

frågan och menade att om de hade mer pengar skulle de kunna göra bättre val för miljön 

som exempelvis andra materialval och uppvärmningssystem eller investera i ny 

teknologi. 

  

Utifrån resultatet av intervjuerna anser vi, likt Welford och Ytterhus (2004) och 

Noordeloos (2018) skriver, att ekoturismföretagen inte bara arbetar kortsiktigt, utan 

strävar för en långsiktig ekonomisk hållbarhet med hänsyn till dimensionerna ekologisk 

och social hållbar turismutveckling också. En intressant uppkomst av resultatet är två 

olika perspektiv av hur resande och ekonomiskt hållbar turismutveckling kan påverka 

miljön. Hagenbuch (intervju, 2018-12-06) ger rabatt till sina kunder som väljer att resa 

med tåg eftersom det är det mest miljövänliga alternativet för resan till Solberget. 

Marcusson (intervju, 2018-12-14) ser också transportfrågan inom turism som ett dilemma 

men menar att det kan uppstå ny, mer miljövänlig utveckling inom exempelvis 

flygbranschen om människor flyger mer. Vad dessa två perspektiv har gemensamt är att 

de i slutändan har ett miljöinriktat mål. Båda kan ses som tillvägagångssätt av vad Bohlin 

och Böhn (2011) menar med alternativa transportlösningar vilka måste uppdagas för att 

nå en hållbar turismutveckling. 
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7.3.5 Balans mellan de tre dimensionerna 

Om företagen arbetar för att skapa någon slags balans de tre dimensionerna emellan var 

inget som vi konkret frågade våra respondenter under intervjuerna. Däremot har vi efter 

insamlat empiriskt material och analys kunnat göra bedömningar och tolkningar, vilka 

indikerar på att balansen mellan dimensionerna är mycket viktig för att bidra till hållbar 

turismutveckling. Respondenterna berättar att de inte låter ekonomisk vinst på något sätt 

hota miljön, utan värnar mycket om den ekologiska hållbarheten. Däremot måste 

företagen skapa en bra lönsamhet för att kunna fortsätta verka. Samtliga värnar också 

mycket om relationen med lokalsamhälle och lokalbefolkning, vilket vi tolkar som en 

viktig aspekt för alla ekoturismföretag till att bidra med socialt hållbar turismutveckling, 

men också ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Den ekologiska dimensionen är 

den dimension som respondenterna benämnde mest under intervjuerna. Därför tror vi att 

utan tillämpning av den ekologiskt hållbara turismutvecklingen skulle de nog inte heller 

benämna sig som ekoturismföretag. Dessa indikationer bekräftar vad tidigare forskning 

(Bohlin & Böhn 2011; Noordeloos 2018; UNWTO u.å.) visar på om att det krävs en 

balans mellan dimensionerna för att skapa hållbar turismutveckling på lång sikt. 
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8. Slutsats   

______________________________________________________________________ 

Det sista kapitlet återkopplar till studiens syfte och inledningens resonemang sluts. 

Slutsatser dras utifrån resultaten och studiens huvudfråga besvaras. Kapitlet inleds med 

en övergripande sammanfattning där studiens syfte besvaras. Därefter redogörs 

slutsatserna på ett djupare plan för respektive kategori där jämförelse med tidigare 

forskning inkluderas. En uppsummering av hur de tre dimensionerna inom hållbar 

turismutveckling samverkar får läsaren sedan ta del av. Slutligen presenteras förslag på 

vidare forskning inom ämnet. 

______________________________________________________________________ 

 

Ekoturismföretagen som medverkar i studien arbetar och bidrar i hög grad till hållbar 

turismutveckling i ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Studiens resultat visar 

att ekoturism definieras som en form av turism vilken erbjuder småskaliga, långsiktigt 

hållbara, naturbaserade upplevelser där man värnar om lokal miljö. Definitionen 

inkluderar även att ekoturismföretag handlar närproducerat och ekologiskt och 

samarbetar med lokala aktörer. Att bevara natur och miljö, gynna lokalsamhället, 

samarbeta med andra företag och arbeta för långsiktig hållbarhet är definitionen av hållbar 

turismutveckling utifrån studiens resultat. För att bidra till ekologiskt hållbar 

turismutveckling arbetar ekoturismföretag småskaligt för att minimera påverkan på 

naturen, använder miljövänliga energikällor, brukar miljövänliga transportalternativ och 

är noggranna med återvinning, skräpplockning och källsortering. För att bidra till socialt 

hållbar turismutveckling visar studiens resultat att ekoturismföretag samarbetar med 

andra lokala företag, stödjer lokala aktörer och att de försöker hålla en god relation med 

lokalbefolkningen. Den ekonomiskt hållbara turismutvecklingen bidrar 

ekoturismföretagen till genom att använda lokala tjänster och produkter samt att 

samarbeta med andra lokala företag. 

  

I bakgrunden och problemdiskussionen skildras att tidigare forskning visar på att både 

hållbar turismutveckling, dess grundbegrepp hållbar utveckling och ekoturism inte har 

några tydliga definitioner (Gössling m. fl. 2015; Lu & Stepchenkova 2011; Sharpley 

2000; Welford & Ytterhus 2004). Därför valde vi att först klarlägga huruvida våra 

respondenter definierar ekoturism och hållbar turismutveckling som en del av studiens 
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syfte. Detta för att ta reda på om deras uppfattningar överensstämmer med tidigare 

forskning och för att undvika missförstånd när vi diskuterade fenomenen och begreppen 

under intervjuerna. 

  

Likt tidigare forskning indikerar resultatet att ekoturism definieras på flera olika sätt. 

Däremot visar studien att data från de empiriska resultaten styrker de olika definitionerna 

av den tidigare forskningen. Huvuddragen visar sig vara att ekoturism innebär att arbeta 

med naturbaserade upplevelser, värna om den lokala miljön, samarbeta med lokala 

företag, arbeta för långsiktig hållbarhet, handla närproducerat och ekologiskt, utbilda 

turisterna och att arbeta småskaligt. Det var en aspekt som frekvent uppkom i intervjuerna 

som inte finns med i studiens tidigare forskning. Detta är att handla ekologiskt och 

närproducerat vilket visade sig vara en av de större prioriteringarna för 

ekoturismföretagen. Som vi i bakgrunden presenterade är alternativturism en motvikt till 

massturism (Lundberg 2014; Sharpley 2009). Resultat bekräftar att alternativturism, i 

detta fall ekoturism, är en motvikt till massturism då samtliga ekoturismföretag arbetar 

småskaligt och ansvarstagande för miljö och hållbarhet.   

  

Resultatet av hur hållbar turismutveckling definieras stämmer till stor del överens med 

tidigare forskning. Grunddragen utfaller att hållbar turismutveckling innebär att bevara 

natur och miljö, arbeta för långsiktig hållbarhet, gynna lokalsamhället och samarbeta med 

andra företag. Ovanstående grunddrag inkluderar de tre dimensionerna ekologisk, social 

och ekonomisk hållbar turismutveckling vilket tidigare forskning visar är 

grundperspektiven inom hållbar turismutveckling (Bohlin & Böhn 2011; Ekinci 2014; 

UNWTO u.å.). Studiens resultat visar också att ekoturismföretagen ser hållbar 

turismutveckling ur ett lokalt perspektiv och inte i större skala generellt. Detta styrker den 

tidigare forskningen, vilken presenteras i bakgrunden, som antyder att hållbar 

turismutveckling utgår från ett lokalt perspektiv medan hållbar utveckling används i större 

skala (Hall 2008; Sharpley 2009). Som nämns i problemdiskussionen, noterade vi under 

insamling av teoretiskt material en koppling mellan generella mål och riktlinjer för 

ekoturism och hållbar turismutveckling (Björk 2000; Bramwell & Lane 1993; Lundberg 

2014; McMinn 1997; Welford & Ytterhus 2004). Utifrån resultatet av definitioner av 

ekoturism och hållbar turismutveckling, i föregående respektive detta stycke, kan vi 

bekräfta att både definitioner, mål och riktlinjer för ekoturism och hållbar 

turismutveckling är nära besläktade. 
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Studiens resultat härleder att ekoturismföretag bidrar till ekologiskt hållbar 

turismutveckling i stor utsträckning och styrker till mestadels vad tidigare forskning visar. 

Eftersom alla företag arbetar med ekoturism har de naturen som sin främsta och mest 

viktiga resurs vilket leder till att ekologisk hållbarhet är högt prioriterat av samtliga 

företag. De bidrar till ekologiskt hållbar turismutveckling genom att arbeta småskaligt när 

de vistas i naturen och ständigt försöker göra så små avtryck som möjligt för att bevara 

naturens kvalitet. Företagen använder sig av reducerad vatten- och elförbrukning, 

solceller, minimerad transportanvändning, miljövänliga transportalternativ, 

lokalproducerad vindkraft, biokol, återvinning, källsortering, skräpplockning, 

kretsloppssystem och komposttoaletter för att arbeta mot ekologiskt hållbar 

turismutveckling. Vad som däremot avviker från tidigare forskning är att certifieringar 

och andra miljömässiga organisationer inte är någon essentiell angelägenhet för 

ekoturismföretagen (Gössling 2006). Vårt resultat visar på att samarbete företag emellan 

är högt värderat men att det inte finns någon tydlig indikation på att man bidrar mer till 

ekologiskt hållbar turismutveckling om man har certifieringar eller är medlem i andra 

organisationer. Utgången är istället att företagens egna värderingar betyder mer än att på 

något sätt visa det genom certifieringar eller liknande. 

  

Att skapa en socialt hållbar turismutveckling är något ekoturismföretagen värdesätter och 

arbetar mycket med för att kunna bidra till. Samtliga respondenter är eniga om att 

relationen till lokalbefolkningen är en stor och viktig del av socialt hållbar 

turismutveckling där de bedriver sina verksamheter. Det framkommer tydligt i studien att 

de intervjuade ekoturismföretagen arbetar tillsammans med lokalbefolkningen för 

gemenskap och förståelse för att ömsesidigt stödja varandra. Eftersom respondenternas 

verksamheter är mindre företag är de positiva till samarbete med andra lokala företag, 

vilket gynnar samhället och är en förutsättning för den socialt hållbara 

turismutvecklingen. Att turismföretag och lokalsamhället samarbetar visar även tidigare 

forskning är viktigt för att bidra till socialt hållbar turismutveckling (Bohlin & Böhn 

2011). Angående den sociala bärkraften, då mängden turister på en plats kan förstöra den 

lokala kulturen och det genuina hos en destination (Navarro Jurado m. fl. 2013; Mowforth 

& Munt 2016; Page & Connell 2014), anser de verksamheter som vi har intervjuat att det 

inte är något problem då deras besöksantal inte är så pass stora att det påverkar den sociala 

bärkraften negativt.   
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Ekoturismföretag bidrar till ekonomiskt hållbar turismutveckling genom att gynna andra 

lokala aktörer genom exempelvis samarbete, anställa lokala hantverkare eller handla i 

lokala butiker. Detta är ett tydligt mönster över hur de gör för att bidra till ekonomisk 

hållbarhet inom regionen. Däremot kan vi av resultatet utläsa att vi inte fick lika tydliga 

svar över hur de gör för att skapa lönsamhet för sina egna företag vilket tidigare forskning 

visar är en viktig aspekt för den ekonomiska hållbarheten (Bohlin & Böhn 2011; 

Noordeloos 2018). Bohlin och Böhns (2011) och Page och Connells (2014) två utsagor 

över huruvida säsongsbaserade verksamheter och det geografiska läget kan påverka 

turismföretags lönsamhet dementeras respektive styrkes av studiens resultat. Resultatet 

visar att fastän det är varierande säsonger hos ekoturismföretagen ser de det inte som 

något större problem för lönsamheten. Däremot bekräftar studien att det geografiska läget 

påverkar lönsamhet och besöksantal. För att besvara frågeställningen hur 

ekoturismföretagen kan bidra till ekonomisk hållbar turismutveckling inom aspekten 

geografiskt läge är svårt att avgöra. Detta eftersom samtliga företag menar att de inte 

skulle kunna förflytta sin verksamhet till exempelvis en stad eftersom hela konceptet med 

ekoturism då skulle gå förlorat. Den ekonomiska hållbarheten kan i vissa fall hota de 

andra dimensionerna, i synnerhet den ekologiska, belyser tidigare forskning (Lundberg 

2014; UNWTO u.å.; Welford och Ytterhus 2004). Resultatet bekräftar dock inte att den 

ekonomiska hållbarheten påverkar övriga dimensioner negativt för ekoturismföretagen i 

denna studie. Studien visar istället på att företagen inte prioriterar ekonomisk vinning på 

bekostnad av miljön eftersom de värdesätter miljön högt. 

  

Studien visar att ekologisk, social och ekonomisk hållbar turismutveckling behöver arbeta 

tillsammans för att generera långsiktig hållbarhet, vilket även tidigare forskning intygar 

(Lundberg 2014; UNWTO u.å.; Welford & Ytterhus 2004). Vi har ovan nämnt hur 

ekoturismföretag bidrar till hållbar turismutveckling utifrån ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt perspektiv separat. Resultatet visar dock att utan inkludering av samtliga tre 

dimensioner i den hållbara turismutvecklingen skapas ingen långsiktig hållbarhet. Om 

företagen inte tar hand om miljön kommer de inte kunna fortsätta bedriva sina 

verksamheter med unika naturupplevelser. Om företagen inte har en bra lönsamhet 

kommer de antagligen inte långsiktigt kunna livnära sig på verksamheten. Utan samarbete 

och god kommunikation med lokalbefolkning och lokalsamhället blir det svårare att 

bedriva en verksamhet. Detta visar att utan balans mellan ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet bidrar företagen inte till hållbar turismutveckling, utan bara till 
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hållbarhet på kort sikt. Resultatet visar att dimensionerna överlappar varandra vilket 

resulterar i att det ofta faller sig naturligt med en balans mellan de olika dimensionerna. 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Denna studie är grundad på småskaliga ekoturismföretag som är lokaliserade på mindre 

centrala platser i Sverige. Studien visar att småskaliga ekoturismföretag bidrar till hållbar 

turismutveckling bland annat genom att samarbeta med lokalsamhället och att skydda 

naturen. För förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att göra en studie ur ett 

större perspektiv med utgångspunkt från större ekoturismföretag och destinationer där 

mängden av turister är större, för att skapa en förståelse över vilka sätt de bidrar och 

förhåller sig till ekoturism, hållbar turismutveckling och småskalighet. Ytterligare ett 

förslag på vidare forskning inom samma område, med större ekoturismföretag 

lokaliserade i mer tätbefolkad miljö som underlag, är hur deras relation till lokalsamhälle 

och lokalbefolkning är. Det hade varit intressant att jämföra betydelsen av relation till 

lokalsamhälle mellan småskaliga ekoturismföretag på mindre destinationer och större 

ekoturismföretag på större destinationer. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

● Kan du berätta lite kort om dig, ert företag och din position i företaget? 

  

Ekoturism 

● Hur är er definition av ekoturism? 

● Hur jobbar ert företag med ekoturism? 

● Kan turister få någon utbildning eller kunskap via ert företag? I sådana fall hur? 

 

Hållbar turismutveckling 

● Hur skulle ni beskriva er definition av hållbar turismutveckling? 

 

Ekologiskt hållbar turismutveckling 

● Hur förhåller ni er till miljömässig hållbarhet? 

● Har ni några certifieringar, miljömärkningar eller är med i några organisationer 

eller föreningar för miljömässig hållbarhet? 

● Eftersom ni är mycket i naturen, hur gör ni för att bevara naturens kvalitet så att 

den inte påverkas för mycket av turismen? 

● Har du någonsin upplevt att det varit fler turister än naturen klarar av? 

● Transport och ekoturism, hur förhåller ni er till det? Både relaterat till hur ni 

arbetar med transport inom företaget och hur turister tar sig till er. 

 

Socialt hållbar turismutveckling 

● Hur gör ni för att skapa en god relation mellan lokalbefolkningen och era gäster? 

● Hur upplever ni att turismen påverkar lokalbefolkningen och kulturen hos er? 

- Upplevs det vara för mycket folk från antingen turisternas eller 

lokalbefolkningens perspektiv? 

 

Ekonomiskt hållbar turismutveckling 

● Hur gör ni för att skapa lönsamhet för ert företag och för lokalsamhället? 

● Samarbetar ni med andra företag i regionen? 



II 
 

● Är ni ett säsongsbaserat företag? Påverkar det i sådana fall lönsamheten? 

● Många ekoturismföretag är inte lokaliserade på centrala platser. Hur påverkar det 

ert företags lönsamhet och besöksantal? 

● Har du funderat på om den ekonomiska hållbarheten påverkar den ekologiska 

hållbarheten? 

 

● Har du några frågor till oss? 


