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Sammandrag: Biosfärområden är modellområden för hur en hållbar utveckling ska kunna gå 

till. Syftet med biosfärområden är att hitta metoder till hur en hållbar framtid ska uppnås. Det 

här examensarbetet syftar till att undersöka turism i biosfärområden utifrån en fallstudie av 

biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Med hjälp av turismaktörer i området tas 

aspekter upp kring hur de anser att biosfärområdet påverkar dem att deras verksamhet nu 

ligger i ett biosfärområde. Metoden för uppsatsen är en fallstudie av Vänerskärgården med 

Kinnekulle där intervjuer genomförts med turismaktörer i området och aktörer från 

biosfärkontoret.  
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Abstract: Biosphere reserves are model areas for how to achieve sustainable development. 

The purpose of biosphere reserves is to find methods of how to reach a sustainable future. 

This thesis aims to explore tourism in biosphere reserves based on a case study of the 

biosphere reserve Vänerskärgården med Kinnekulle. Through tourism stakeholders in the 

area, aspects are raised about how they believe that the biosphere reserve affects them and 

their activities. The method of the thesis is a case study of Vänerskärgården med Kinnekulle 

where interviews were conducted with tourism stakeholders in the area and with persons from 

the office of the biosphere reserve Vänerskärgården med Kinnekulle.   
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1 Introduktion  

 

1.1  Vänerskärgården med Kinnekulle 

Under hösten 2004 beslutade de tre kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad att 

genomföra en förstudie om möjligheterna till att skapa ett biosfärområde. Områdets höga 

natur- och kulturvärden och det lokala engagemanget låg till grund för arbetet. Sex år senare, 

år 2010, blev Vänerskärgården med Kinnekulle officiellt ett biosfärområde (vanerkulle.org). 

Vad jag med den här studien ämnar undersöka är hur turism förhåller sig till biosfärområden. 

 

1.2  Bakgrund 

”Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling. I områdena kan 

ny kunskap och praktik testas när det gäller att hållbart hantera relationen 

mellan människan och naturen – att både bruka och bevara” 

(naturvardsverket.se).  

 

Biosfärområden bildas för att vara modeller för utveckling av metoder för långsiktig hållbar 

samverkan mellan människa och miljö. Biosfärområdet formas efter lokala förutsättningar 

som finns vilket gör att varje område är unikt (vastsverige.com). Biosfärområden ska bestå av 

tre geografiska zoner, kärnområden, buffertzoner och utvecklingsområden. Kärnområden är 

skyddade enligt lag, exempelvis som en nationalpark. Buffertzoner omgärdar eller binder 

samman kärnområden. Restriktioner i buffertzoner ska bygga på frivilliga lokala 

överenskommelser. Utvecklingsområdet är biosfärområdets yttre zon som är lokalt förankrat 

och prioriterar långsiktigt uthålligt utvecklingsarbete (naturvardsverket.se).  

 

Lidköping och Mariestad är belägna vid sjön Vänern medan Götene är beläget längs en 

genomgående Europaväg. Här finns flera områden för turism och friluftsliv (vanerkulle.org). 

De största och mest besökta besöksmålen i de tre kommunerna är Göta kanal, 

Vänerskärgården, Kinnekulle, Högkullens utsiktstorn, Falkängen, Husaby, Hellekis Säteri, 

Läckö Slott, Spikens fiskeläge och Rörstrands Center (Anna Söderman 2012-11-14, 

turismutvecklare Mariestad, Gunilla Davidsson 2012-12-05, VD Destination Läckö - 

Kinnekulle, turistchef Lidköping och Götene kommun). 

 

 

http://www.vanerkulle.org/vk/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=27
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1.3 Karta över Vänerskärgården med Kinnekulle 

 

Figur 1: Karta Vänerskärgården med Kinnekulle. Källa: vanerkulle.org 

 

1.4  Turism i biosfärområden? 

“Skyddade naturområden, som biosfärområden, är populära turistdestinationer världen 

över” (Catibog-Sinha & Wen 2008).  

 Utifrån en litteraturgenomgång och sökning i olika tidsskrifter som ”Tourism planning 

and development”, ”Tourism management perspectives”, ”Journal of sustainable tourism” och 

”Global tourism” har jag kommit fram till att det finns ytterst lite undersökt gällande turism i 

biosfärområden. Det motiverar ett behov av att undersöka ämnet ytterligare. Ekoturism är 

enligt UNESCO en viktig del av arbetet med biosfärområden (unesco.org) men när relationen 

mäts mellan ekoturism och biosfärområde i exempelvis Fennell & Dowling’s bok 

”Ecotourism policy and planning” finns det enbart fyra sidor att läsa om detta. I Fennell’s bok 

”Ecotourism an introduction” finns enbart två sidor om biosfärområden. Trots att ekoturism är 

en stor del av biosfärområden så nämns de ytterst lite i sådan litteratur vilket motiverar att 

vidare undersöka det samt att undersöka hur turism ser ut i ett specifikt biosfärområde.  

 

1.5  Syfte  

Syftet med den här explorativa studien är att undersöka fenomenet turism i biosfärområden 

utifrån en fallstudie av ett nyligen utnämnt biosfärområde: Vänerskärgården med Kinnekulle. 

Jag vill med fallstudien göra en explorativ undersökning för att få kunskap om turism i 

biosfärområden och kartlägga fakta och förhållanden för turismen i Vänerskärgården med 

Kinnekulle.  
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1.6  Frågeställningar  

1. På vilket sätt anser sig turismaktörer ha påverkats av skapandet av ett biosfärområde? 

2. Hur har biosfärområdet påverkat kommunal turismplanering?   

3. Hur hanteras turism i Vänerskärgården med Kinnekulle?  

4. Hur förhåller sig turism i Vänerskärgården med Kinnekulle i förhållande till andra 

biosfärområden? 

 

2 Tidigare forskning 

 

I avsnittet presenteras tidigare forskning kring turism i biosfärområden för att undersöka vad 

som tas upp inom ämnet och vad det resulterar i. Följande representerar de kategorier jag 

kommit fram till som i störst utsträckning har undersökts: turismutveckling, miljöfaktorer, 

attityder till biosfärområden, aktörer, lokalbefolkningens deltagande och engagemang, 

ekoturism i biosfärområden och ekoturism som sätt att hindra konflikter. I slutet av kapitlet 

följer en sammanfattning av den tidigare forskning och en förklaring till val av studiens ämne.   

 

2.1 Turismutveckling  

Eftersom ett biosfärområde innefattar både natur och mänsklig aktivitet finns det många olika 

sorters attraktioner i ett biosfärområde. Studier av turismutveckling i biosfärområden i Asien 

berör hur mycket turismen betyder för samhället i området. För outvecklade samhällen är det 

viktigt att ha en fungerande turism i området då det kan leda till en förbättring av samhället i 

stort. Turismen bidrar till att förbättra infrastrukturen, till en större inkomst till samhället och 

en förbättrad bevaring och kontroll av områdets miljö (Kerbiriou, Leviol, Jiguet & Julliard 

2007). Negativa aspekter av turismutveckling i biosfärområden kan sammanfattningsvis 

förklaras på så sätt att turism sätter en stor press på biosfärområden med tanke på de 

attraktioner som de har att erbjuda (Xianli, Zhenji, Hwang & Cha 1998, Catibog-Sinha & 

Wen 2008, Silori 2003). Fler besökare ger större avtryck i naturen och alltför många 

åstadkommer svårigheter för kontroll av områdets hållbara utveckling. Kala & Maikhuri 

(2011) har i en undersökning kommit fram till att turismutveckling i biosfärområden kan få 

negativa effekter på den kultur och ekonomi som finns här. Exempelvis menar Kala & 

Maikhuri (2011) att kulturella aktiviteter reduceras till att bli enbart en show som förlorar sitt 

värde och inkomsten från turism kan leda till att enbart externa turismföretag kan ta del av det 

ekonomiska värdet som turismutveckling ger (Kala & Maikhuri 2011, sid 92). 
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2.2 Miljöfaktorer 

”En ökning av turister har en skadlig påverkan på miljön. Okontrollerad 

turismökning kan leda till skadade naturresurser och ökade kostnader för 

bevaring” (Bandhari & Heshmati 2010, sid 613).  

 

Miljöfaktorer har undersökts av flera författare. Det handlar om påverkan på miljön från 

turister som bland annat är nedskräpning, nedtrampning, erosion intensifierad av människors 

vistelse i områdena, föroreningar i vatten och luft, buller från bilar och människor samt olika 

effekter på den biologiska mångfalden. Den här sortens miljöpåverkan kan förändra 

livsmiljöer för vissa arter och hota vissa arter samtidigt som den kan förbättra livsmiljöer för 

andra arter som kan frodas av mänsklig aktivitet (Xianli et al 1998, sid 213). Vidare förklarar 

Xianli et al (1998) att en för stor mängd aktivitet har tillsynes en negativ påverkan då vissa 

arter kan försvinna helt. Utmaningen för managers menar Kerbiriou et al (2007) är att 

utvärdera den acceptabla nivån av negativ påverkan. Författarna beskriver i sin undersökning 

hur nedtrampning är det första resultatet av turisters påverkan på miljön i ett biosfärområde 

(Kerbiriou et al 2007, sid 716). Det påverkar ekosystem av högt bevaringsvärde. Kerbiriou et 

al (2007) menar att det är viktigt att ta fram en begränsning av antalet turister som är lämpliga 

att vistas i ett specifikt biosfärområde varav de i sin undersökning tagit reda på var de flesta 

turister befinner sig och var sällsynta arter existerar som behöver skyddas och hur 

nedtrampning påverkar dessa arter. 

 

Enligt Li, Ge & Liu (2004) kan turism försämra de naturresurser som turismen är beroende av 

på grund av dålig hantering och drift. Vandringsleder är exempel på länkar mellan besökare 

och natur vilket gör att koncentration på vandringsleder ligger på nedtrampning vilket även, 

som tidigare nämnts, är det första resultatet av turisters påverkan på miljön. Några sätt att 

försöka undvika nedtrampnings problem är att göra leden bredare och att ha flera leder som 

lättar på tryck på enskilda leder (Li, Ge & Liu 2004, sid 281).  

 

2.3 Attityder till biosfärområden  

Xianli et al (1998) förklarar att för att ett område ska bli mer lättillgängligt för turister är det 

viktigt med en fungerande infrastruktur och väghållning. Det betyder att turism även kan 

underlätta i det vardagliga livet för lokalbefolkningen då en bättre infrastruktur även är 

positivt för dem (Xianli et al 1998). Efter författarnas undersökning stod det klart att större 
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delen av lokalbefolkningen anser att bevaring av ett biosfärområde gynnar regering, kommun 

och privatpersoner. Däremot i fråga om turism fanns inte lika stor entusiasm vilket enligt 

Xianli et al (1998) tyder på att alla inte kan ta del av inkomsten samt att priser på 

vardagligvaror stiger (Xianli et al. 1998). Xianli et al (1998) har identifierat att även om 

lokalbefolkningen anser att det finns negativa aspekter av turism i biosfärområden så väger de 

positiva aspekterna av ekonomiska faktorer och underlättande av det dagliga livet tyngre.  

 

Kort beskrivet av en fallstudie från biosfärområdet Nanda Devi i Indien visar på 

lokalbefolkningens attityd till biosfärområdet. 75 % har en negativ attityd till biosfärområdet, 

10 % har en positiv och 15 % ställer sig neutrala till biosfärområdet. En positiv attityd verkar 

enligt Maikhuri, Nautiyal, Rao & Saxena (2001) ha uppkommit från en förväntan att 

betydande ekonomiska förändringar skulle kunna uppkomma, vilket ofta indikeras av det 

skyddade områdets samordnare. Den negativa attityden verkar enligt Maikhuri et al (2001) 

bero på förbud och restriktioner som uppkommit på grund av biosfärområdet. 75 % tycker att 

turism borde uppmuntras i biosfärområdet Changbaishan i Kina för att det bland annat 

kommer att bidra till fler arbetstillfällen för befolkningen (Xianli et al 1998). Turisters 

attityder till biosfärområde kan enligt flera studier mätas av deras vilja att betala för att vistas i 

biosfärområden. Bandhari & Heshmati (2010) skriver att naturbaserad turism är den snabbast 

växande turism idag i många delar av världen. I undersökningen mäts turisters attityder till att 

bevara biologisk mångfald genom deras vilja att betala för bevaring på ett område vilket ger 

ett positivt resultat. Inträdesavgifter för besökare är lovande för platser av hög besöksnivå 

menar Bandhari & Heshmati (2010).  

 

2.4 Aktörer 

Som tidigare nämnts kan en utveckling och en ökning av turism till miljö- och 

naturattraktioner sätta press på den miljön. Detta menar Huybers & Bennet (2003) generar 

vissa problem. Författarna förklarar att regeringen sätter upp restriktioner med tanke på de 

negativa effekterna på miljön som kan uppstå av en ökad turismaktivitet (Huybers & Bennet 

2003, sid 213). Det som framgår av tidigare studier är att restriktioner kring användande av 

resurser i ett biosfärområde skapar oro angående kostnader för turismindustrin då de 

inblandade aktörerna inte kan verka som de vill. Enligt Li, Zhang, Liu & Xue (2006) skapar 

restriktioner även tvister mellan aktörer och samordnare för biosfärområdet då aktörerna inte 

helt fritt kan eller får driva sina verksamheter som de önskar. Dock finns en medvetenhet om 
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att miljön och naturen skapar upplevelser som attraherar turister hos aktörer i turismindustrin 

vilket även skapar förståelse för att den måste bevaras samtidigt som den används för att 

minska skadorna (Huybers & Bennet 2003). Huybers & Bennet (2003) menar att 

miljöhantering är en investering i en regions turismindustri då en oförstörd natur har en 

positiv effekt på en besökares efterfråga. Det kan resultera i kostnader för turismaktörer och 

dåligt management kan leda till att det kostar mer än vad det ger tillbaka. Det är ändå 

efterfrågeresultatet som motiverar att arbeta för en bra miljöhantering. Detta menar Huybers 

& Bennet (2003) etablerar vikten av att samarbeta inom industrin, tillsammans med andra 

industrier och tillsammans med myndigheter. Med det stora antal intressenter som 

turismindustrin för med sig finns det svårigheter i att arbeta för hållbarhet då de olika 

aktörerna och intressenterna har olika syften med sina aktiviteter och verksamheter. Det kan 

därför inte ses som en endimensionell situation (Van Mai & Maani 2012). Enligt Van Mai och 

Maani (2012) är det viktigt att identifiera nyckelintressenter. Flera undersökningar pekar på 

att lokalt engagemang är viktigt när det kommer till frågor om hållbarhet. Exempelvis 

beskriver Kent, Sinclair & Diduck (2011) att sammanslagningar och samarbeten bland 

intressenter är nyckeln till att lösa problem, att öka inkomsten från turister och att initiera och 

bibehålla miljövänligt hållbar turism.  

 

2.5 Lokalbefolkningens deltagande och engagemang 

Det finns ett flertal undersökningar som pekar på vikten av lokalbefolkningens deltagande i 

och kring ett biosfärområde. Exempelvis presenterar Li et al (2006) i sin artikel av ett 

biosfärområde i Kina att miljön här inte försämras trots att turismen ökar. Författarna drar 

slutsatsen av undersökningen att huvudorsaken till att turismen har en positiv påverkan på 

biosfärområdet är på grund av att lokalbefolkningen och lokalsamhället deltar helt i 

turismindustrin (Li et al 2006, sid 578). Li et al (2006) anser att det finns en god möjlighet till 

att använda turism som ett sätt att balansera bevaring av naturresurser och ekonomisk 

utveckling under förutsättning att man effektivt uppmuntrar och hjälper lokalbefolkningen 

kring biosfärområdet att delta i turismindustrin. Detta för att de ska kunna dra så stor fördel av 

turismen som möjligt (Li et al 2006). Diskussioner i olika undersökningar kring 

inträdesavgifter för olika områden i biosfärområdena eller olika vandringsleder pekar 

sammanfattningsvis på att betalning från turister gör att lokalbefolkningen kan dra större nytta 

av en ökning i turism. Enligt Bandhari & Heshmati (2010) har naturvårdare argumenterat att 

skyddade områden, arter och ekosystem enbart överlever om lokalbefolkningen som bor 
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närmast dem skulle ekonomiskt dra nytta av turismen. Högre avgifter kan turister godta enligt 

undersökningen men det ligger svårigheter i att veta om eller när priset blir för högt. Dock 

leder högre avgifter till minskning och kontrollerande av trängsel. Trängsel kan leda till dåliga 

upplevelser för turisterna men även för miljön som kan skadas vilket i sin tur leder till att 

lokalbefolkningen inte drar någon nytta av turismen och då inte ser någon anledning till 

engagemang. Engagemanget är det som kommer att hålla ihop området enligt Kala & 

Maikhuri (2011). Enligt Kala & Maikhuri betyder lokalbefolkningens involvering i turism att 

det är just lokalbefolkningen som kommer att vara de mest effektiva beskyddare av miljön 

och kulturen. Begränsas de i involveringen kan det leda till att turismen i området inte 

utvecklas och naturresurser inte tas omhand på ett hållbart sätt (Kala & Maikhuri 2011, sid 

92).  

 

2.6 Ekoturism i biosfärområden 

Ekoturism skapar en variation av turismprodukter som är ekologiskt hållbara, ekonomiskt 

livskraftiga och socialt accepterade. Ekoturismen är just nu den ledande turismen och kallas 

även för bland annat grön turism, mjuk turism och småskalig turism (Kala & Maikhuri 2011). 

Ekoturismens mål är att leverera filosofin av hållbar utveckling genom bevaring av miljön och 

genom socioekonomisk utveckling. Det är en relativt ny turism och begreppet infördes under 

slutet av 1980-talet (Kala & Maikhuri 2011). Kala & Maikhuri (2011) beskriver hur debatter 

om utveckling och miljöskydd har banat väg för att utveckla ekoturismen i världen. Ett flertal 

undersökningar angående turism i biosfärområden har ekoturism som fokus. Ekoturism har 

exempelvis enligt Xianli et al (1998) en positiv verkan på miljön och en möjlighet till att 

minska den negativa påverkan från annan turism. Oplanerad turism har alltid lett till 

degradering av naturresurser och även av kulturella traditioner enligt Silori (2003). Ekoturism 

kan hjälpa biosfärområden med att skapa en balanserad relation mellan människor och natur. 

Det är en turism som brett definierat betyder ansvarsfullt resande till naturen som bevarar 

miljön och förbättrar välfärden för lokalbefolkningen. Dock finns det även negativa aspekter 

från utvecklingen av ekoturismen som Azcárate (2010) menar handlar om inkomsten från 

ekoturister som många gånger enbart går till de aktörer vars verksamhet är knuten till 

eftertraktade turistattraktioner i området. Trots att ekoturismen har en småskalig, platsbaserad, 

miljökänslig och socialt ansvarsfull utvecklingsstrategi så är det sällan som dessa strategier 

implementeras på det sättet menar Ascárate (2010).  För att undvika att hamna i en situation 

där turismen är okontrollerbar kan utbildning och upplysning vara ett sätt att hantera det på. 
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Uddhammar (2006) menar att lokala entreprenörer, lokalbefolkning, studenter och kommuner 

kan alla delta. Rätt utbildning och klara strategier från managers, aktörer och intressenter 

måste då framhävas och förtydligas. Ekoturismen kan göras mer lönsam genom att ge en bra 

utbildning till turismaktörer och försäkra sig om att turismaktiviteterna är kulturella aktiviteter 

och miljövänliga aktiviteter. Samarbeten kan leda till mål och aktiviteter som är mer hållbara 

(Uddhammar 2006). Dock menar Uddhammar även att ekoturism har målsättningar och 

värderingar som låter bra för främjandet av ekoturism men att det sällan implementeras på det 

sättet som man talar om.   

 

2.7 Ekoturism som sätt att hindra konflikter 

Enligt Kala & Maikhuri (2011) hanteras konflikter mellan lokalbefolkning och managers för 

biosfärområdet Nanda Devi i Indien genom ekoturism. Kala & Maikhuri (2011) har studerat 

konflikter kring biosfärområden, nationalparker och människor. Sätt att lindra konflikterna 

och att få en förbättring på den ekonomiska statusen för lokalbefolkningen anser man kunna 

vara genom att främja ekoturism (Kala & Maikhuri 2011). Enligt undersökningar har kriterier 

för användande av biosfärområdens kärnområden satts upp vilket leder till konflikter mellan 

lokalbefolkning och managers för biosfärområden. Turismaktörer kan då inte driva sin 

verksamhet i kärnområden som de vill och de får till resultat av förbuden en reducerad 

inkomst (Kala & Maikhuri 2011). Förbuden kan däremot leda till positiva förändringar för 

naturen i området och för att turismen ska vara något positivt vill man främja ekoturism 

(Xianli et al 1998). 

 

2.8 Sammanfattning tidigare forskning  

Utmärkande för tidigare forskning är att undersökningarna av biosfärområden är belägna i 

andra delar av världen, än som för min studie, i Norden. Mig veterligen finns dessutom ingen 

studie gjord i Sverige vilket gör det intressant att undersöka Vänerskärgården med Kinnekulle 

som ligger i sydvästra delen av Sverige. Vänerskärgården med Kinnekulle är inte heller ett 

område som attraherar lika många turister som biosfärområden i den tidigare forskningen gör. 

Med stora turismattraktioner och ett stort antal turister som varje år besöker områdena är 

Vänerskärgården en kontrast då turismen inte på samma sätt utmärker sig här. Därför vill jag 

undersöka hur turismen förhåller sig i Vänerskärgården med Kinnekulle. De biosfärområden 

som är undersökta är även relativt gamla i jämförelse med Vänerskärgården med Kinnekulle 

som utnämndes för tre år sedan vilket gör det inressant att se hur turismen här hanteras. Den 
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tidigare forskningen pekar på vikten av att identifiera aktörer. Det som däremot inte till så stor 

del undersöks är hur dessa aktörer är involverade i biosfärområdets verksamhet och vad de 

anser att det betyder för dem. Därför kommer studien även att undersöka vad olika 

turismaktörer i Vänerskärgården med Kinnekulle anser att det betyder för dem och hur 

biosfärområdet påverkar den kommunala turismplaneringen. Jag vill undersöka ovannämnda 

aktörer på grund av att de är viktiga aktörer för Vänerskärgården med Kinnekulle.  

 

3 Metod 

 

3.1 Val av metod  

Syftet med den här studien har varit att undersöka turism i det nyligen utnämnda 

biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. För att uppnå syftet har jag använt mig av 

frågeställningarna: På vilket sätt anser sig turismaktörer ha påverkats av skapandet av ett 

biosfärområde? Hur har biosfärområdet påverkat kommunal turismplanering? Hur hanteras 

turism i Vänerskärgården med Kinnekulle? Hur förhåller sig turism i Vänerskärgården med 

Kinnekulle i förhållande till andra biosfärområden? 

 

För att besvara frågorna har jag genomfört en fallstudie av Vänerskärgården med Kinnekulle. 

En fallstudie enligt Veal (2006) involverar forskning av ett exempel, ett fall, av fenomenet 

som undersöks. Målet är att försöka förstå fenomenet genom att studera enskilda exempel 

men kan även bestå av flera olika kontrasterande fall (Veal 2006). I mitt fall har jag valt att 

undersöka ett enskilt fall och Yin (2007) menar att det enskilda fallet kan representera ett 

viktigt bidrag till kunskapsutveckling. Vidare menar han att en fallstudie av ett enskilt fall 

även kan bidra till ett delvis nytt fokus för framtida undersökningar för ett helt område (Yin 

2007). Däremot kan enligt Yin (2007) ett enskilt fall ha flera analysenheter vilket är fallet i 

min studie. Det betyder att man uppmärksammar en eller flera underenheter av fallet. Jag har 

valt ett enskilt fall med underenheter då jag har undersökt turism i Vänerskärgården med 

Kinnekulle med turismaktörer och kommunal turismplanering som underenheter. 

 

Vid insamlandet av information har en kvalitativ forskningsmetod använts. Fallstudien är som 

den kvalitativa forskningsmetoden riktad till tolkning av information för att nå en djupare 

förståelse och enligt Bryman (2008) ska kunskap och förståelse breddas för fenomenet som 

undersöks. I studien av Vänerskärgården med Kinnekulle undersöker jag turism i 
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biosfärområden för att undersöka ämnet vidare vilket motiverar att utföra en kvalitativ 

fallstudie. Grundläggande drag i den kvalitativa forskningen är att försöka se eller uttrycka 

omständigheter, handlingar, principer och fakta utifrån det som studeras. Det tenderar att 

användas när explorativ kunskaps- eller teoribildande sökes istället för teoritestande (Veal 

2006). Detta ligger i enlighet med mitt syfte och motiverar en kvalitativ forskningsmetod. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

I ett tidigt skede av studien utfördes insamling och genomgång av tidigare forskning kring 

turism i biosfärområden. Detta för att ta reda på vad som undersökts och vad för resultat 

undersökningarna har fått vilket även har mynnat ut i forskningsfrågor för studien. 

Genomgången av tidigare forskning har främst gått ut på att studera andra studier kring turism 

i biosfärområden vilket har bidragit till att kunna jämföra dessa med fallstudieområdet 

Vänerskärgården med Kinnekulle. Sedan utfördes sex stycken intervjuer med turismaktörer 

vars verksamheter är belägna i Vänerskärgården med Kinnekulle. Dessa intervjuer utfördes 

för att få kunskap om hur de anser att deras turismverksamheter påverkas av att deras 

verksamheter numera ligger i ett biosfärområde. En intervju har även gjorts med personal från 

biosfärkontoret i Mariestad för att få information och kartläggning om vad biosfärkontoret 

arbetar med när det kommer till turism. Jag har även undersökt hur biosfärområdet påverkat 

den kommunala turismplaneringen genom att gå igenom turismplaner från de tre kommunerna 

som biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle sträcker sig över. Mejlkorrespondens 

har även hafts med VD för destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle och turistchef för Götene 

och Lidköping för att komplettera information från turismplaner. Jag kommer i studien att 

använda mig av både benämningen turismaktörer och aktörer. De aktörer som har en 

turismverksamhet i biosfärområdet som utgör de sex stycken genomförda intervjuerna 

kommer att benämnas turismaktörer. Kommunerna och personal på biosfärkontoret kommer 

att benämnas aktörer. 

 

3.3 Urval, primär och sekundär data 

Valet av biosfärområde till fallstudien är på grund av att det är ett nyligen utnämnt 

biosfärområde som gör det intressant men även på grund av att jag som författare har tillgång 

till att kunna studera området lättare då jag är uppvuxen i området och det underlättar för 

studien att känna till området. Intresset för biosfärområdet har växt fram på grund av 

uppmärksamheten kring skapandet av biosfärområdet.  
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Primärdatan utgörs av de sju stycken genomförda intervjuerna samt mejlkorrespondens med 

VD för Destination Läckö-Kinnekulle och turistchef i Götene och Lidköping kommun. 

Intervjuarbetet inleddes med att intervjua Ove Ringsby från biosfärkontoret. Ove Ringsby är 

projektledare för projektet ”Ekoturismdestination 2012”. Efter en förfrågan till personal på 

biosfärkontoret om medverkan i studien rådde biosfärkontorets chef mig att kontakta Ove 

Ringsby då hon ansåg honom vara den mest insatta personen på biosfärkontoret angående 

turism och då även lämpligast för att svara på mina frågor. På så sätt nåddes kontakt med Ove 

Ringsby vilket har varit av stor betydelse för studien då ekoturism hittills har varit det största 

turismprojekt för Vänerskärgården med Kinnekulle.  

 

De intervjuade turismaktörerna består av fem kvinnor och en man. Att det är fler kvinnor än 

män menar Ringsby (2012-11-13) beror på att de flesta turismverksamheter i biosfärområdet 

utgörs av kvinnor. Deras verksamheter är Handens Hus, Kinnekullebygdens ridupplevelser, 

Lassegårdens trädgårdar, Mariestad turistbyrå, Qvarnstensgruvan med Lugnåsbergets 

vandrarhem och Vikingaskeppet Sigrid Storråda. Valet av antal intervjuer grundade sig i en 

vilja att ha olika slags verksamheter och att de skulle vara utspridda i de tre kommunerna för 

att få varierade erfarenheter från turismaktörerna. Turismaktörerna är alla medlemmar i 

ekoturismnätverket som biosfärkontoret skapat i samband med ekoturismprojektet. På 

vastsverige.com finns alla medlemmar i ekoturismnätverket listade så en förfrågan skickades 

ut till 15 personer vilket resulterade i svar från två stycken. Jag upplevde att det inte skulle 

räcka med två stycken och skickade återigen ut en förfrågan om medverkan i studien och 

bifogade en intervjuguide vilket resulterade i svar från nio stycken turismaktörer. Utskicket av 

intervjuguiden gjorde att turismaktörerna fick ta del av vilka frågor som skulle ställas vilket 

kan ha gjort dem tryggare med att delta. De fick även på så sätt tid att tänka över sina svar 

som vilket kan ha gjort svaren mer utförliga. Trost (2005) menar att det kan vara positivt att 

inte använda för många intervjuer då materialet kan bli ohanterligt och det kan finnas 

svårigheter med att urskilja viktiga detaljer. Ett mindre antal välutförda intervjuer är bättre än 

flera intervjuer som är mindre väl utförda (Trost 2005). Jag bedömde att sex stycken 

turismaktörer skulle ge en bra variation och att fler skulle kunna bli för många.  

 

Sekundärdatan har till en del bestått av de olika kommunernas turismplaner. Dessa nåddes 

genom Götene och Mariestad kommuns hemsida. Götene kommuns turismplan gick lätt att ta 

fram medan Mariestad kommuns turismplan fanns i turismplanen för hela Skaraborg och 
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därför krävdes lite mer sökande. Lidköping kommun har ännu ingen turismplan som jag 

kunnat ta del av då en ny för tillfället skrivs för Götene- och Lidköping kommun tillsammans 

genom bolaget Destination Läckö-Kinnekulle. Götenes turismplan gick ändå att ta del av då 

den var skriven för 2010 till 2015.  

 

Den andra delen av sekundärdatan utgörs av tidigare forskning i ämnet turism i 

biosfärområden som har fåtts från artikeldatabaser. Man bör enligt Veal (2006) ta reda på 

befintliga resurser i form av information och ibland finns det i form av redan färdiga 

undersökningar av ämnet man vill studera eller ett relaterat ämne. Större delen av den tidigare 

forskningen utgörs främst av fallstudier av olika biosfärområden. Dessa fallstudier har 

bidragit till intressanta jämförelser mellan andra biosfärområden och Vänerskärgården med 

Kinnekulle och till idéer och tankar kring nya frågor om biosfärområdet. Sökandet efter 

tidigare forskning gjordes i tidsskrifterna ”Tourism planning and development”, ”Tourism 

management perspectives”, ”Journal of sustainable tourism” och ”Global tourism” med 

följande sökord: biosphere reserves, tourism and biosphere reserves, tourism sustainability 

and biosphere reserves, tourism in biosphere reserves och tourists and biosphere reserves. 

Detta motiverade en vidare forskning i ämnet då resultaten visade att inte mycket forskning 

finns utförd. 

 

Bakgrundsinformation har funnits genom hemsidor som exempelvis naturvardsverket.se där 

information har gått att finna om biosfärområden, ekoturism och Vänerskärgården med 

Kinnekulle. Även Vänerskärgården med Kinnekulles hemsida, de tre kommunernas hemsidor 

och turismsidor för området har använts till studien. Anledningen har varit att hämta all denna 

typ av information för att komplettera och stärka den information jag fått från biosfärkontoret 

och turismaktörer. På naturvardsverket.se har jag i sökfältet sökt efter allmän information om 

biosfärområden med sökordet biosfärområde och naturskydd och på vanerkulle.org har jag 

navigerat genom de olika flikarna och på så sätt sökt information om Vänerskärgården med 

Kinnekulle och även information om ekoturism i Vänerskärgården med Kinnekulle. 

 

3.4 Datainsamling 

Empirisk undersökning är enligt Veal (2006) beroende av människors beteende och 

uppfattningar. För att få information om detta är forskaren beroende av respondenters egna 

rapporter i form av svar på enkäter och intervjuer (Veal 2006). För att få svar på 
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frågeställningen om hur turismaktörer anser sig påverkas av det nyligen utnämnda 

biosfärområdet har jag varit beroende av deras svar på intervjuer. Jag stötte på problem då 

turismaktörerna var svåra att få kontakt med. Fyra av de sex stycken som intervjuades ändrade 

datum för tid till intervjuer vilket gjorde att det tog lång tid innan intervjuerna kunde 

genomföras. Styrkan i intervjun ligger enligt Holme & Solvang (1991) i att intervjusituationen 

är lik en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Att ha kunnat genomföra avslappnade 

intervjuer har underlättat då följdfrågor dykt upp under intervjuernas gång. Detta minskar 

enligt Bryman (2008) risken för missförstånd då det även finns möjlighet till att kunna 

tydliggöra frågor. Han menar även att för att få kunskap krävs att man ser fenomenet genom 

de människors ögon man intervjuar och för att göra det krävs interaktioner ansikte mot 

ansikte. Därför försökte jag att utföra intervjuerna ansikte mot ansikte men fick även göra 

telefonintervjuer på grund av att vissa av turismaktörerna föredrog telefonintervjuer av 

tidsmässiga skäl. Telefonintervjuerna utfördes fortare och jag kunde på så sätt utföra två 

stycken på samma dag. De var mindre resurskrävande men blev mer stressade vilket ledde till 

att svaren inte blev lika utförliga som de intervjuer utförda ansikte mot ansikte.  

 

Intervju med Ove Ringsby från biosfärkontoret skedde ansikte mot ansikte och var ett 

avslappnat samtal. Intervjun var därför väldigt givande då vi kom in på teman jag inte väntat 

mig. Dock användes inte någon intervjuguide vilket ledde till att vissa frågor inte besvarades 

och en kompletterande intervju fick genomföras vid ett senare tillfälle. Turismaktörernas 

intervjuer utfördes därför därefter med den intervjuguide som användes som utskick i 

förfrågan till att medverka i studien. Den var till god hjälp för att minnas de frågor jag ville få 

svar på. Enligt Holme & Solvang (1991) har forskaren gett de tematiska ramarna men måste 

försäkra sig om att få svar på det som ska undersökas. Vid intervjuerna som genomfördes 

ansikte mot ansikte användes enbart papper och penna för att dokumentera vad som sades 

men vid telefonintervjuerna användes en inspelare för att kunna återge citat och för 

underlättande av dokumentering.  

 

3.5 Kvalitet   

Ett vanligt klagomål enligt Yin (2007) när det gäller fallstudier är att det är svårt att 

generalisera från ett fall till ett annat. Eftersom jag bland annat har intervjuat sex stycken 

turismaktörer kan detta inte säga något generellt om alla som arbetar med turismverksamheter 

i ett biosfärområde eller om turismaktörer i allmänhet. Om man under datainsamlingen av en 
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fallstudie med flera underenheter enbart fokuserar på en underenhet, exempelvis 

turismaktörerna i mitt fall, kommer undersökningen bara att handla om detta enligt Yin 

(2007). Dock har studien inte gått ut på detta utan jag har i studien fokuserat på tre ben och 

därmed kunnat få kunskap om turism i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 

utifrån dessa. Därför kan man tänka sig att turism i andra biosfärområden skulle kunna se ut 

på liknande sätt. Enligt Yin (2007) kan generaliseringar göras oberoende av om fallstudien 

rymmer ett eller flera fall. vilket gör det mer tänkbart att kunna generalisera den här studien 

till andra biosfärområden. 

 

Svårigheter med validitet och reliabilitet menar Veal (2006) huvudsakligen beror på att 

empirisk forskning har att göra med människors beteende och attityder och för att forskaren 

behöver förlita sig på denna information. När det kommer till forskningsresultat menar Trost 

(2005) att alla studier ska eftersträva att vara så trovärdiga som möjligt. Reliabiliteten syftar 

till upprepbarheten av en studie. Det kräver en så konkret dokumentation av 

tillvägagångssättet som möjligt vilket jag i den här studien har gjort. Jag har skickat ut samma 

intervjuguider till de intervjuade turismaktörerna vilket stärker trovärdigheten för svaren då 

alla har fått samma frågor. Följdfrågor ställdes även eftersom även det har en inverkan på 

trovärdigheten (Trost 2005). För att underlätta överförbarheten är det av vikt att ge en klar och 

tydlig beskrivning av urval och medverkande deltagare, datainsamling och analysprocess.   

 

3.6 Dataanalys  

Vänerskärgården med Kinnekulle är ett relativt nytt biosfärområde vilket gör att det inte finns 

mycket kunskap kring turism i Vänerskärgården med Kinnekulle. Då mitt syfte för studien är 

ett explorativt syfte har jag förutsättningslöst undersökt turismen och därför inte varit lika 

beroende av en genomtänkt analysapparat utan försökt att utföra ett första steg till att 

kartlägga fakta och förhållanden.  

 

För analyserandet av data har jag till intervjuerna från de turismaktörer som kunde träffas 

ansikte mot ansikte och projektledare från biosfärkontoret utan inspelning tagit anteckningar 

som sedan direkt efter intervjun skrevs om på nytt för att minnas allt. Dessa har varit svårare 

att citera men vissa fraser har ändå kunnat antecknas vilket har gjort att kortare citat har 

kunnat göras. Vid telefonintervjuerna med inspelning har hjälp tagits av bandspelaren och 

anteckningarna som under tiden gjorts. Om man använder sig av bandspelare finns det fler 
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möjligheter att göra materialet tillgängligt för bearbetning (Trost 2005). Efter intervjuerna 

lyssnade jag igenom inspelningen och kompletterade med de anteckningar som gjorts under 

intervjun. Sedan analyserades intervjuerna för sig och jag kunde jämföra de olika svaren från 

turismaktörerna som tog fram gemensamma svar och variationer i svar. Analysering av de 

turismplaner jag tagit del av har gjorts genom att de lästs igenom och sökt efter text om 

biosfärområdet. På så sätt har jag kommit fram till vad som finns dokumenterat om kommunernas 

planer angående turism i deras turismplaner. Analysering av hur turism i Vänerskärgården med 

Kinnekulle förhåller sig till turism i andra biosfärområden har gjorts genom att ställa den tidigare 

forskningen mot empirin i studien. Eftersom jag genomfört en explorativ undersökning och undersökt 

turism i Vänerskärgården med Kinnekulle använder jag mig inte av någon specifik teori. Jag 

undersöker exempelvis varför aktörer utvecklar ekoturism och prövar om det stämmer med 

Vänerskärgården med Kinnekulle.  

 

Jag har vävt ihop resultat och analys i resultatdelen av studien. Vid redovisning av resultaten har jag 

enbart tagit utdrag av intervjuerna och turismplanerna angående det som är väsentligt för studiens 

forskningsfrågor. Exempelvis diskuterades mycket kring aspekter av biosfärområdet som inte har 

någon anknytning till turism med Ove Ringsby som inte behövs för studiens resultat.  

 

4 Resultat 

 

I kapitlet presenteras först intervjuer med turismaktörer i biosfärområdet som följs av en 

sammanfattning från dem tillsammans med jämförelser med biosfärområden från tidigare 

forskning. Sedan visas resultat av kommunal turismplanering genom kommunernas 

turismplaner. I nästa del av kapitlet beskrivs hur turism i Vänerskärgården med Kinnekulle 

hanteras genom en intervju med Ove Ringsby (härefter kallad Ringsby) från biosfärkontoret. 

Sist i kapitlet följer en analys av hur turism i Vänerskärgården med Kinnekulle förhåller sig 

till andra biosfärområden. 

 

4.1 Turismaktörer 

4.1.1 Lassegårdens trädgårdar  

Cecilia Blomkvist arbetar på Lassegårdens trädgårdar. Här odlas och säljs ekologiska 

produkter som exempelvis grönsaker. Ett café drivs här under sommartid och tjänster som att 

planera trädgårdar åt företag eller privatpersoner erbjuds. Blomkvist (2012-12-17) berättar 

kortfattat om vad biosfärområdet betyder för verksamheten. Biosfärområdet har för 
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Lassegårdens trädgårdar inneburit en del förändringar. En cykel- och vandringsled anlades 

genom projektet Ekoturismdestination 2012 år 2011 och sattes i bruk sommaren 2012. Cykel- 

och vandringsleden går intill Lassegårdens trädgårdar vilket har lett till att fler människor 

uppmärksammar verksamheten. Blomkvist (2012-12-17) beskriver att det finns väldigt många 

positiva aspekter med biosfärområdet för Lassegårdens trädgårdar. Bland annat blir hela 

området uppmärksammat internationellt enligt Blomkvist (2012-12-17) vilket hon menar är 

väldigt positivt och spännande för henne själv och alla andra inblandade. Lassegårdens 

trädgårdar har skapat fler samarbeten med andra aktörer när de nu har blivit medlemmar i 

ekoturismnätverket. Restauranger, hotell och vandrarhem som inte tidigare varit Lassegårdens 

samarbetspartners har nu ett väldigt lyckat samarbete. ”Jag tycker ju att det underlättar 

jobbet och man hjälper varandra” säger Blomkvist (2012-12-17). Blomkvist berättar att 

miljöplanen har restriktioner att förhålla sig till då man måste ha en godkänd miljöplan för att 

få medlemskap i ekoturismnätverket. Miljöplanen förbättras för alla i ekoturismnätverket 

menar hon då biosfärkontoret granskar den och hjälper dem att arbeta mer hållbart. Hon säger 

att hon inte kan se något negativt med biosfärområdets verksamhet överhuvudtaget.  

   

4.1.2 Kinnekullebygdens ridupplevelser 

Företaget Kinnekullebygdens ridupplevelser säljer ridupplevelser och nordsvenska hästar i 

Kinnekulle området. Maria Lundberg (2012-12-18) berättar att ”vi ingår i det kollektiv som 

marknadsför sig tillsammans genom biosfärområdet”. ”Besöksmässigt betyder 

biosfärområdet inte speciellt mycket just nu men det är bra att använda sig av det i sin 

marknadsföring”. Tack vare biosfärområdet använder man sig på Kinnekullebygdens 

ridupplevelser mer av miljömärkta produkter, marknadsför området med miljötänk och utökar 

sitt nätverk. Besökarna som kommer hit vet ”nästan alltid om att de är i ett biosfärområde” 

och detta på grund av att Lundberg har skrivit det på sin hemsida om sin verksamhet menar 

Lundberg (2012-12-18). Hon berättar att hon samarbetar med Forshems Gästgivargård där 

hennes gäster kan ta in över natten och tvärtom så kan Forshems Gästgivargårds besökare få 

en ridupplevelse. På så sätt kan de alla få större uppmärksamhet till sina företag och ingå i 

samarbeten för att skapa olika paket tillsammans menar Lundberg (2012-12-18). Det finns 

inga hinder för hur Kinnekullebygdens ridupplevelser kan arbeta i biosfärområdet menar hon.  

De restriktioner som finns har hon skapat själv och dessa är bland annat att välja vägar och 

stigar för ridupplevelserna där de inte bidrar till någon nedtrampning. ”Annars är vi ett sånt 

litet företag och jobbar med ridning så så mycket påverkan på naturen har vi inte ändå” 

(Lundberg 2012-12-18). 
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4.1.3 Vikingaskeppet Sigrid Storråda 

Vikingaskeppet Sigrid Storråda är verksamt inom biosfärområdet på sjön Vänern. Jonas 

Krantz sitter med i styrelsen för Vänerskärgården med Kinnekulle och har fått en utbildning 

från biosfärkontoret och turistbyrån i Lidköping. Han menar att ”det finns absolut inga 

negativa delar av biosfärområdet men hur många positiva som helst” (Krantz 2012-12-17). 

Jonas Krantz (2012-12-17) som arbetar med vikingaskeppet berättar att biosfärområdet 

betyder mycket för deras turistsatsning då de ”nu även finns på Läckö Slott och kör dagliga 

turer” (Krantz 2012-12-17). Läckö Slott är en av de större turistattraktionerna i området och 

att arbeta tillsammans med Läckö Slott betyder därför mycket för Vikingaskeppet. Samarbetet 

ger fler kunder och en större inkomst menar Krantz. Vikingaskeppet Sigrid Storråda har även 

fler samarbeten med andra företag som lett till utveckling av flera paket, ”biosfärpaket”, för 

besökare och det är nu enligt Krantz lättare att köpa tjänster av varandra då man lättare kan se 

vilka som är öppna för samarbeten (Krantz 2012-12-18). Enligt Krantz (2012-12-18) har man 

även genom medlemskap i ekoturismnätverket försökt att ändra sitt sätt att arbeta. ”Vi jobbar 

nu mer med miljöfrågor som att sortera rätt och ha rätt oljor i motor och hydraulsystem” 

(Krantz 2012-12-17). Ett försök till att få besökare medvetna om att Vikingaskeppet Sigrid 

Storråda är medverkande i biosfärområdet finns genom att ha en slogan som säger ”turer i ett 

biosfärområde” vilket enligt Krantz (2012-12-17) bidrar till att de får frågor kring 

biosfärområdet ofta. Krantz berättar att han hoppas att det ska bidra till en uppmärksamhet 

både för deras egen verksamhet men även för biosfärområdet Vänerskärgården med 

Kinnekulle då det skulle kunna leda till en ännu större utveckling för turismen i hela området. 

 

4.1.4 Mariestads turistbyrå 

På turistbyrån i Mariestad har man inte märkt på besökare att ett biosfärområde har bildats 

säger Anna Söderman, turismutvecklare Mariestad kommun (2012-11-14). Annas roll är 

bland annat att ingå med kompetens i olika arbetsgrupper med affärsutveckling av företag, 

marknadsföring, korrekturläsning av kartor och hjälp vid skyltning och skyltuppsättning i 

området. På Mariestad turistbyrå finns broschyrer om biosfärområdet och besökare läser ofta 

broschyrerna men frågar sällan om biosfärområdet specifikt berättar Söderman (2012-11-14). 

Besökare har däremot anlänt från bland annat Tyskland till området för studiebesök på grund 

av biosfärområdet. Enligt Söderman (2012-11-14) är det en viktig del för ett biosfärområde att 

ha ett turistiskt perspektiv eftersom det är en stor del av ett samhälle. Det handlar enligt 

Söderman (2012-11-14) om att tjäna pengar och att ha en ekologisk profil vilket ska resultera 
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i hållbarhet. Hon berättar att turistbyråns verksamhet inte påverkas mycket av att den bedrivs i 

ett biosfärområde ur turisternas synpunkt. Det är inte ofta frågan ställs kring biosfärområdet 

utan besökare frågar främst om naturupplevelser och om öarna utanför Mariestad i Vänern. 

Besökare kan däremot upptäcka att Mariestad turistbyrå är beläget i ett biosfärområde på 

grund av att det finns berättat på olika turistiska hemsidor på Internet. På dessa hemsidor kan 

besökare ta del av olika biosfärpaket där företag gått samman och erbjuder produkter och 

upplevelser för besökare. ”Det gör det liksom enklare för både turister och företag som är 

här som kan se vad som erbjuds” (Söderman 2012-11-14). Trots den minimala efterfrågan på 

biosfäraktiviteter arbetar man enligt Söderman aktivt kring biosfärfrågor. Att skapa ett 

biosfärområde ansågs från turistbyrån från start vara väldigt positivt men man var inte aktivt 

med i skapandet berättar Söderman. ”Det hade aldrig blivit av om det inte var för personerna 

på biosfärkontoret” säger Söderman (2012-11-14). 

 

4.1.5 Qvarnstensgruvan & Lugnåsbergets vandrarhem 

Qvarnstensgruvan ligger i Lugnås i Mariestad kommun och är en av de sista i sitt slag. 

Lugnåsbergets vandrarhem är ett år gammalt och har redan mottagit pris för sin hållbara 

verksamhet. Pia Åkesson (2012-12-13) som arbetar med Qvarnstensgruvan och 

Lugnåsbergets vandrarhem berättar att de i sin verksamhet sedan långt tillbaka har arbetat 

aktivt med hållbar utveckling. Efter att biosfärområdet utnämndes har Qvarnstensgruvan inte 

ändrat mycket i sitt sätt att arbeta utan snarare blivit bekräftade i sitt hållbara och utvecklande 

arbetssätt berättar Åkesson (2012-12-13). Qvarnstensgruvan och Lugnåsbergets vandrarhem 

är väldigt involverade i arbetet med biosfärområdet och dess nätverk. Tack vare att 

biosfärområdet har skapats har Qvarnstensgruvan och Lugnåsbergets vandrarhem enligt 

Åkesson stärkt sin profil i sitt arbete med hållbar utveckling och hållbar turismutveckling 

vilket gör att fler upptäcker Qvarnstensgruvan och Lugnåsbergets vandrarhem (Åkesson 

2012-12-13). Åkesson berättar att de är väldigt glada att ett biosfärområde har kommit till i 

området och är engagerade i dess nätverk för ekoturism. Åkessons verksamhet har blivit 

tilldelade biosfärstipendium från biosfärkontoret och blivit uppmärksammade för sitt arbete 

vilket enligt Åkesson (2012-12-13) motiverar att fortsätta att arbeta som man gör. Hon ser inte 

några förhinder med att ha sin verksamhet belägen i ett biosfärområde utan snarare tvärtom då 

det har skapat fler samarbeten med andra aktörer. Lugnåsbergets vandrarhem har blivit utsett 

till Sveriges bästa vandrarhem efter bara ett år och då har miljöplanen för Qvarnstensgruvan 

varit till stor hjälp i hur arbete med miljöfrågor i vandrarhemmets verksamhet ska se ut. 
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Qvarnstensgruvans miljöplan har i sin tur granskats av biosfärkontoret vilket har underlättat i 

utformningen av miljöplanen berättar Åkesson (2012-12-13). 

 

4.1.6 Handens Hus 

Lena Rundqvist driver vävateljén och butiken Handens Hus på sin gård. I butiken säljs antikt, 

allmoge och annat hantverk. Handens Hus ligger på Kinnekulles västra sida med Vänern 

nedanför. Rundqvist (2012-12-14) berättar att de redan innan biosfärområdet bildades 

arbetade med en hållbar utveckling. De har sedan tidigare ett miljötänk som präglar deras 

verksamhet. ”Det var biosfärkontorets som bad oss vara med i det här nätverket…” 

(Rundqvist 2012-12-14). Rundqvist är även biosfärambassadör förklarar hon. Att vara 

ambassadör betyder att hjälpa till att sprida informationen om biosfärområdet till andra 

människor och för att bli ambassadör krävs ett utbildningsprogram (vanerkulle.org). Än så 

länge berättar Rundqvist att hon som ambassadör inte har mottagit så många frågor kring 

biosfärområdet och att ungefär en till två personer har ställt frågor kring det under föregående 

sommarsäsong. Hon påpekar dock att hon som ambassadör är noga med att berätta för sina 

besökare att de befinner sig i ett biosfärområde och vad detta innebär (Rundqvist 2012-12-

14). Några strikta förhållningssätt ser hon inte kommer från biosfärområdet. Hon tror att det 

förekommer i större utsträckning för de företag som har besökare som övernattar istället för 

en butik på det sätt som hon driver. Rundqvist (2012-12-14) anser även att ”eftersom jag har 

en butik så står jag lite utanför samarbeten och nätverk och så och kanske inte kan samarbeta 

på samma sätt som många”. Däremot samarbetar hon med andra företag på så sätt att de 

marknadsför varandra. Det betyder enligt Rundqvist att deras företag blir mer synliga i 

området och gör att fler besökare kan få upp ögonen för dem (Rundqvist 2012-12-14).  

 

4.1.7 Sammanfattning resultat turismaktörer 

Turismaktörerna är väldigt positiva till biosfärområdet. De anser alla att de kan arbeta som de 

vill med sina verksamheter i biosfärområdet. Två stycken förklarar att de har förändrat sina 

miljöplaner som de måste hålla sig efter och menar det enbart är positivt. Enligt Lundberg 

(2012-12-18) är de restriktioner som finns inte andra än de hon själv tar hänsyn till. I kapitel 

2.7 från tidigare forskning förklarar Maikhuri et al (2001) att de negativa attityder till 

biosfärområdena är grundade på att aktörer inte kan driva sina verksamheter som de vill och 

att konflikter uppstår på grund av förbud för turismverksamhet i vissa delar av 

biosfärområdena.  
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En annan gemensam aspekt bland de intervjuade turismaktörerna som lyfts fram är 

samarbeten. Samarbeten leder enligt turismaktörerna till mer uppmärksamhet genom 

marknadsföring av varandras verksamheter. Rundqvist (2012-12-14) anser trots att hon inte 

samarbetar med många i sin vardagliga verksamhet att samarbeten kring marknadsföringen 

betyder mycket då alla som samarbetar blir mer synliga i området. Lundberg (2012-12-18) 

berättar även hon att hon ingår i samarbeten med företag som marknadsför sig tillsammans i 

Vänerskärgården med Kinnekulle. Hon berättar att det är väldigt positivt att kunna använda 

sig av biosfärkontorets stämpel i sin marknadsföring och på så sätt även utöka sitt eget 

nätverk. Turismaktörerna påpekar även vikten av att ha funnit nya samarbetspartners att 

arbeta med under samma hållbarhetstänk. Krantz (2012-12-17) berättar att nya 

samarbetspartners har skapats med verksamheter större än de själva vilket betyder mycket i 

utveckling av nya produkter, som exempelvis biosfärpaket, då efterfrågan på deras tjänst blir 

större. Företagen skapar större uppmärksamhet både för sig själva och för området nationellt 

och internationellt menar Krantz (2012-12-17). Huybers & Bennet (2003) förklarar vikten av 

samarbeten i kapitel 2.4 om aktörer. De menar att med det stora antal intressenter som 

turismindustrin för med sig finns det svårigheter i att arbeta för hållbarhet då de olika 

aktörerna och intressenterna har olika syften med sina aktiviteter och verksamheter. Med 

ekoturismnätverket kan man finna aktörer med syften som stämmer överens. Kent, Sinclair & 

Diduck (2011) beskriver att sammanslagningar och samarbeten bland intressenter är nyckeln 

till att lösa problem, att öka inkomsten från besökare och att initiera och bibehålla 

miljövänligt hållbar turism. 

 

Turismaktörernas sätt att hantera miljöfrågor kom från dem själva upp som självklara aspekter 

att diskutera under intervjuerna. Det tyder på att de anser att det är en viktig del i 

biosfärområdet. Blomkvist (2012-12-17) berättar att på grund av att biosfärkontoret granskar 

ekoturismnätverkets medlemmars miljöplaner förbättras deras miljöplaner. Krantz (2012-12-

17) påpekar att de på Vikinga skeppet Sigrid Storråda förändrat sitt sätt att arbeta med 

miljöfrågor och menar att de numera efter medlemskapet sorterar rätt och använder 

miljövänligare oljor. Åkesson (2012-12-13) beskriver däremot att de snarare har blivit 

bekräftade i sitt arbete för Qvarnstensgruvan och Lugnåsbergets vandrarhem och deras 

miljöplaner. Hon menar att de alltid har arbetat på ett hållbart sätt och alltid har varit 

medvetna om miljöhantering. Åkesson berättar även att på grund av att biosfärkontoret har 

granskat deras miljöplan som de utvecklat till Qvarsntensgruvan har det hjälpt dem att 

utveckla en ny för det nya vandrarhemmet vilket har underlättat och bekräftat deras 
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miljöplanering för de båda verksamheterna. Huybers & Bennet (2003) berättar om en 

medvetenhet från turismaktörer om att miljön och naturen skapar upplevelser som attraherar 

besökare som även skapar förståelse för att miljön och naturen måste bevaras. Författarna 

menar att miljöhantering blir en investering i regionens turismindustri då en oförstörd natur 

har en positiv effekt på en besökares efterfråga. 

 

4.2 Götene, Lidköping och Mariestad kommuns turismplaner   

Enligt de turismplaner som finns för de olika kommunerna att ta del av arbetar kommunerna 

på olika sätt. Mariestad kommun arbetar utifrån en gemensam turismplan som är framtagen 

för hela Skaraborg. ”Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att Skaraborg år 2015 

skall ha närmare fördubblat sin turistiska omsättning från 2007 års nivå och då uppbära en 

årlig omsättning på 3 miljarder kronor” (skaraborg.se). Ett mindre stycke om biosfärområdet 

finns inkluderat i handlingsplanen för Skaraborgs turismstrategi vilket är ett stycke om 

befintliga anläggningar. ”Under hösten 2010 utsågs tre fokusområden för turismutveckling i 

Skaraborg: Götakanal-området, Hornborgarsjö-området och Biosfär Vänerskärgården-

Kinnekulle” (skaraborg.se). Här finns flera syften presenterade som går ut på att; höja 

lönsamheten i turismverksamheterna inom de tre fokusområdena för att på sikt skapa synergi 

och spridningseffekter inom hela destinationen, höja beläggningsgraden på befintliga 

anläggningar, höja kvaliteten på turistiska produkter, förbättra tillgängligheten för de 

turistiska produkterna, stötta och stärka samverkan mellan turismaktörer, skapa fler online-

bokningsbara produkter, skapa förutsättningar för cross-selling mellan aktörer samt inventera 

tillgängligheten och ingå i Tillgänglighetsdatabasen. 

 

Tanken för Götene och Lidköping kommun är att ha en gemensam turismplan för de båda 

kommunerna genom biosfärsatsningen. Götene och Lidköping kommun bildade 1992 

tillsammans med det privata näringslivet en gemensam turistorganisation, Götene-Lidköping 

Vänern Turist AB. Bolaget bildades om på nytt år 2007 med nytt namn, Destination Läckö-

Kinnekulle. Destination Läckö-Kinnekulle utarbetar i nuläget en turismplan för 2013 till 2015 

(Gunilla Davidsson 2012-12-05) vilket gör att ingen turismplan ännu finns att ta del av från 

Lidköping kommun. Götene kommuns turismplan för år 2010 - 2015 har fyra fokusområden 

varav ett beskrivs som Kinnekulle med Vänerskärgården. Det som finns att läsa angående 

biosfärområdet här är:  
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”Vänerskärgården med Kinnekulle är biosfärkandidat enligt UNESCO’s 

riktlinjer. Ett biosfärområde ska tjäna som ett modellområde där insatser 

fokuseras på att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning 

och utbildning. I bygden kring södra Vänern och Kinnekulle finns det höga 

bevarandevärden, både i kultur- och naturlandskapet, ett landskap som i allra 

högsta grad är levande. Genom att utveckla ett biosfärområde kan bygden tjäna 

som ett mönsterlandskap för liknande miljöer” (gotene.se).  

 

I övrigt förklaras vad Götene kommun vill åstadkomma och förbättra med Kinnekulle och 

med kommunens Vänerkust men inte i direkt förhållande till att det är i ett biosfärområde.   

 

För att turismen ska ha en positiv påverkan på ett område måste lokalsamhället delta i 

turismindustrin (Li et al 2006). Engagemanget är det som kommer att hålla ihop området 

enligt Kala & Maikhuri (2011). Vänerskärgården med Kinnekulle är enligt Skaraborgs 

turismstrategi ett av tre fokusområden. Götenes turismplan anser också att Vänerskärgården 

med Kinnekulle är ett fokusområde men här nämns inga åtgärder för hur man vill arbeta med 

det. Biosfärområdet nämns inte mycket inom dessa planer i jämförelse med andra planer från 

kommunerna inom turism men det framgår att det är ett område att fokusera på. 

 

4.3 Hur hanteras turism i Vänerskärgården med Kinnekulle?   

Enligt Ringsby arbetar man på biosfärkontoret med hållbarhets idéer för olika områden. Då ett 

biosfärområde ska vara ett modellområde för bland annat arbete med hållbarhet kan 

hållbarhetsidéerna handla om vad som helst. Ett biosfärområde ska ta initiativ och ett initiativ 

från biosfärkontoret för Vänerskärgården med Kinnekulle har varit att arbeta med turismen 

(Ringsby 2012-11-13). Därför startades ett projekt för ekoturism i området. Projektet innebar 

bland annat nya cykel- och vandringsleder, satsning på att stärka samarbeten inom turism och 

kollektivtrafik och stärkande av entreprenörer med miljövänliga ambitioner. Projektet 

genomfördes tillsammans med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland, 

Skaraborgs kommunalförbund, Trafikverket, Västtrafik, Mariestads- Götene- och Lidköping 

kommun, Destination Läckö-Kinnekulle, Vänermuseet samt Europeiska unionen 

regionutvecklingsfonden (vanerkulle.org). Projektplanen för projektet Ekoturismdestination 

2012 handlar enligt Ringsby om att man med projektet vill utveckla Vänerskärgården med 

Kinnekulle till ett besöksmål för människor som vill besöka och uppleva värden i landskapet, 
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som vill resa med tåg och buss till och inom området och som vill ha möjlighet att 

komplettera dessa färdsätt med att cykla, paddla, vandra och rida. Inom projektet förklarar 

Ringsby (2012-11-13) att en stor del av arbetet har handlat om kollektivtrafik. Det är en viktig 

del då de flesta besökare åker bil dit de ska i området. Ringsby menar att det är en långsam 

process men att det behöver vara långsamt eftersom tanken är att det ska utvecklas till en 

hållbar lokal infrastruktur. Infrastrukturen förbättras på så sätt genom Ekoturismdestination 

2012 både för besökare och för lokalbefolkning i området. Exempelvis genom att Västtrafiks 

förändring av busstider. Nya busstider har bidragit till ett mer lättillgängligt system med nya 

biljetter och tider som gör det lättare för både besökare och lokalbefolkning att istället för att 

transportera sig med bil åka med lokaltrafiken. Enligt Ringsby (2012-12-18) har 

biosfärområdets tillkomst även skapat samarbeten mellan kommunerna som tidigare inte 

funnits. Mariestad har inte tidigare arbetat tillsammans med Götene och Lidköping på samma 

sätt som nu och det stärker kontakten mellan de tre kommunerna. Det kan enligt Ringsby 

(2012-12-18) betyda att de tre kommunerna tillsammans kommer att locka fler besökare.  

 

En annan stor del av projektet Ekoturismdestination 2012 är cykel- och vandringsleden som 

går mellan Lidköping och Mariestad. Tanken är enligt Ringsby (2012-11-13) att brukarna för 

cykel- och vandringsleden ska finansiera driften av lederna. Detta sker genom kartförsäljning 

med annonsörer som är kopplade till turistaktiviteter som är intressanta för brukarna. Ringsby 

(2012-11-13) menar att en vandringsled kommer att innebära mindre slitage på området än 

utan en vandringsled då besökare oftast håller sig till leden som finns utsatt. Ringsby (2012-

11-13) berättar att det finns många utvecklingsmöjligheter i området och att ekoturismen har 

varit en tidig ambition för biosfärkontoret då turism är en stor del av samhället och ”något att 

få bukt med i hållbarhetstänket”.  

 

I arbetet med ekoturism har ett ekoturismnätverk för turismaktörer i biosfärområdet skapats. 

Biosfärkontoret har enligt Ringbsy arbetat med turism i Vänerskärgården med Kinnekulle 

sedan år 2006 och ekoturism är den turism man anser vara bäst i förhållande till hållbarhet. 

Turismsektorn är därför en viktig aktör. ”Många samarbeten görs och brobyggandet är 

väldigt viktigt” poängterar Ringsby (2012-11-13). En tidig ambition var att engagera många 

aktörer, som har en påverkan på turism, i arbetet med Ekoturismdestination 2012. Exempelvis 

trafikverket, länsstyrelsen och Västtrafik. Mindre aktörer som gårdsbutiker som bidrar till 

kulturen i området är viktiga för turism i området samt hotell och vandrarhem som är mer 

självklara turismaktörer är väldigt viktiga (Ringsby 2012-11-13). Ekoturismnätverket är till 
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för alla företag som anser sig vara ett ekoturistföretag. Ringsby berättar att det från start fanns 

tankar om Kinnekulle som ett världsarv men lokalbefolkningen och aktörer uppskattade inte 

detta då ett världsarv kommer med många restriktioner (Ringsby 2012-11-13). Biosfärområde 

kom istället på tal då fokus skulle ligga på hållbarhet vilket är modernt och ligger i tiden. 

Ringsby (2012-11-13) påpekar om turismaktörerna att ”de har olika syften med medlemskap i 

nätverket och man vet inte om de bara vill ha en bra stämpel eller vara med på riktigt”. Han 

menar att många av aktörerna vill genuint bidra till biosfärområdets verksamhet och till 

hållbarhet medan andra medverkar för att få en stämpel från biosfärområdet som låter bra och 

ser bra ut. Därför ställs vissa krav för att bli medlem då nätverket är till för dem som anser att 

det är något som de kan och vill syssla med och som passar deras profil (Ringsby 2012-11-

13). En ekoturistisk baskurs är ett krav för att bli medlem och en granskning av aktörens 

miljöplan utförs. Ringsby (2012-11-13) menar att nätverket blir vad aktörerna gör det till. 

Företagarna får skapa samarbeten med aktörer som passar dem. Det ska för företagen vara ett 

hållbart förhållningssätt både socialt och ekonomiskt, alltså inte enbart ekologiskt, att vara 

aktiva i nätverket. Tänker man enbart i ekologiska banor kommer det inte att fungera i 

längden menar Ringsby (2012-11-13). Utbildning ges till de som efterfrågar utbildning utöver 

baskursen och man har ordnade träffar årligen för de företag som är intresserade av 

utbildning. De turismaktörer som även verkar som ambassadörer och guider i biosfärområdet 

måste gå en specifik utbildning för det (Ringsby 2012-11-13).   

 

Ringsby påpekar att fler turismprodukter har kommit till på grund av nya samarbeten. I 

Vänerskärgården med Kinnekulle har som tidigare nämnts nyligen cykel- och vandringsleder 

mellan Lidköping och Mariestad anlagts. Det hade inte kunnat göras utan samarbete 

kommunerna emellan. Biosfärpaket är andra nya produkter som tack vare samarbeten mellan 

turismaktörer har utvecklats. Ett exempel på nya sådana är bland annat ett bussguidningspaket 

där upplevelser från livet på Torsö i Vänern erbjuds i natur med kulturrikedom för att sedan 

njuta av mat från Lassegårdens Trädgårdar där man strävar efter att alla råvaror kommer från 

biosfärområdet. Ett annat exempel är ”Cykla och paddla på och runt Kållandsö” där 

besökarna får hyra cyklar och kajaker för att sedan på kvällen laga sin egen mat och på 

morgonen få njuta av en ekologisk frukost (vastsverige.com).   

 

Ringsby (2012-12-18) menar att det inte finns någon oro för att det ska bli ett för stort tryck 

från turism på Vänerskärgården med Kinnekulle. Området får idag inte så många besökare 
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vilket gör att det inte finns någon fara för fler besökare då enligt biosfärkontorets 

utvärderingar området tål väldigt många fler besökare (Ringsby 2012-12-18).  

 

4.4 Hur förhåller sig turism i Vänerskärgården med Kinnekulle i förhållande till 

andra biosfärområden? 

 

4.4.1 Turismutveckling och ekoturism 

Andra undersökningar av biosfärområden är många utförda i andra delar av världen och då 

främst i Asien med attraktioner i biosfärområdena som drar mer besökare än vad 

Vänerskärgården med Kinnekulle gör. Därför skiljer sig dessa mycket från Vänerskärgården 

med Kinnekulle. Markförhållandena är olika vilket gör att besökare har en större effekt på 

miljön än vad som är fallet i Vänerskärgården med Kinnekulle. Det är bland annat därför som 

turismen ser annorlunda ut i Vänerskärgården med Kinnekulle men likheter går ändå att 

urskilja.  

 

När det kommer till turismutveckling har andra undersökningar i biosfärområden konstaterat 

att turismen betyder mycket för samhället i området. En fungerande turism i området behövs 

då det kan leda till en förbättring av samhället i stort. Turismen har bland annat bidragit till 

förbättring av infrastrukturen, större inkomst till samhället och förbättrad bevaring och 

kontroll av områdets miljö (Kerbiriou et al 2007). Negativa effekter av turismutveckling i 

biosfärområden beskriver Kala & Maikhuri (2011) är att en stor press sätts på biosfärområden 

då många besökare gör avtryck i naturen vilket gör att det är svårt att kontrollera den hållbara 

utvecklingen.  

 

I Vänerskärgården med Kinnekulle är man enligt Ringsby (2012-11-13) medvetna om 

turismens betydelse och har därför tagit initiativet att arbeta med turismen. Han berättar att 

eftersom Vänerskärgården med Kinnekulle inte har så pass många turister som kommer till 

området som det är nu ser man heller ingen risk för att det ska bli för många som då kan sätta 

press på området. Förbättringar kring infrastrukturen har gjorts på så sätt att man med 

projektet Ekoturismdestination 2012 har försökt förbättra buss- och tågtider så att besökare 

lättare kan ta sig med buss och tåg till och från områden istället för att åka bil. Det underlättar 

även för lokalbefolkningen att lättare kunna ta sig till och från sina arbeten och andra områden 

utan att behöva använda bilen.  
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Gemensamt för undersökningarna är att ekoturism är den turism man vill främja i 

biosfärområden. Ekoturism är även en viktig del i Vänerskärgården med Kinnekulle då 

projektet Ekoturismdestination 2012 är det största projekt för turism hittills. Ekoturism skapar 

en variation av nya turismprodukter som är ekologiskt hållbara, ekonomiskt livskraftiga och 

socialt accepterade (Kala & Maikhuri 2011). Ekoturism har därför enligt Xianli et al (1998) 

en positiv påverkan på miljön. Ekoturism kan hjälpa biosfärområden med att skapa en 

balanserad relation mellan människor och natur.  

 

Det som kommit fram i intervjuer med Ringsby och de olika turismaktörerna är att nya 

produkter har skapats i Vänerskärgården med Kinnekulle. Nya cykel- och vandringsleder som 

är färdsätt att komplettera buss och tåg har anlagts. Samarbeten turismaktörer emellan har lett 

till nya biosfärpaket till området med Lassegårdens Trädgårdar tillsammans med 

bussguidning som exempel. De erbjuder på så sätt ett färdsätt som tar dem tillsammans till 

Torsö istället för att åka bil och sedan består maten av ekologiska produkter på Lassegårdens 

Trädgårdar (vastsverige.com).     

 

Negativa aspekter från utvecklingen av ekoturismen som Azcárate (2010) pekar på handlar 

om att inkomsten från ekoturister många gånger enbart går till de som har sin verksamhet 

knuten till turistattraktionerna i området. Enligt Kala & Maikhuri (2011) finns även konflikter 

mellan lokalbefolkning och managers för biosfärområden. Konflikterna har uppstått på grund 

av att kriterier för användande av biosfärområdens kärnområden har satts upp. Restriktionerna 

gör att besökare inte får vistas i kärnområden och det betyder för turismaktörer och 

lokalbefolkning en reducerad inkomst. Sätt att lindra konflikterna och att få en förbättring på 

den ekonomiska statusen för lokalbefolkningen anser man kunna vara genom att främja 

ekoturism (Kala & Maikhuri 2011).  

 

Min studie har varken ämnat undersöka om enbart inkomsten går till de verksamheter knutna 

till turistattraktioner eller undersöka konflikter i biosfärområdet. Studien har däremot kunnat 

urskilja att motiven till att främja ekoturism skiljer sig i Vänerskärgården med Kinnekulle och 

många andra biosfärområden. Det som framkommit av studien är att ekoturism i 

Vänerskärgården med Kinnekulle främjas på grund av viljan att besökare ska komma till 

området och viljan att de ska turista hållbart. På grund av att det inte är för många turister som 

tar sig till Vänerskärgården med Kinnekulle finns det inga behov av restriktioner i området 
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menar Ringsby (2012-11-13). Vilket även kan vara varför inte någon av turismaktörerna 

nämner någon negativ aspekt kring biosfärområdet. 

 

För att inte hamna i en situation där man inte kan kontrollera turismen kan utbildning och 

upplysning vara ett bra sätt att hantera det på. Uddhammar (2006) menar att lokala 

entreprenörer, lokalbefolkning, studenter och kommuner alla kan delta. Rätt utbildning och 

klara strategier från managers, aktörer och intressenter måste finnas. Uddhammar (2006) 

förklarar att ekoturismen kan göras mer lönsam och mer kontrollerbar genom att ge en bra 

utbildning till turismaktörer.  

 

Ringsby berättar att vissa krav ställs för att bli medlem i ekoturismnätverket då nätverket är 

till för dem som anser att det är något som de kan och vill syssla med och som passar deras 

profil (Ringsby 2012-11-13). En ekoturistisk baskurs är ett krav för att bli medlem och en 

granskning av aktörens miljöplan utförs. Det ska för företagen vara ett hållbart 

förhållningssätt både ekologiskt, ekonomiskt och socialt (Ringsby 2012-11-13). Utbildning 

ges till de som efterfrågar det utöver baskursen och ordnade träffar finns årligen för de företag 

som är intresserade av utbildning. De som verkar som ambassadörer i biosfärområdet och 

guider måste även de gå en utbildning (Ringsby 2012-11-13). Rundqvist som driver Handens 

Hus är en biosfärambassadör förklarar hon. Att vara ambassadör betyder att hjälpa till att 

sprida information om biosfärområdet till andra människor och för att kunna göra det krävs en 

utbildning (2012-12-14).  

 

4.4.2 Lokalbefolkning och besökares attityder, deltagande och engagemang 

Efter undersökningar kring attityder till turism i biosfärområden finns det många personer 

som är positiva men även många som är negativa. De negativa aspekterna kommer från att 

lokalbefolkningen inte kan ta del av inkomsten samt att priser på vardagligvaror stiger (Xianli 

et al. 1998). Xianli et al (1998) förklarar dock att trots att lokalbefolkningen anser att det finns 

negativa aspekter så väger de positiva aspekterna tyngre. De positiva attityderna kommer från 

att turismen genom förbättrad infrastruktur underlättar för lokalbefolkningen det vardagliga 

livet och att turismen bidrar till fler arbetstillfällen (Xianli et al 1998). Maikhuri et al (2001) 

skriver att positiva attityder även finns på grund av en förväntan att betydande ekonomiska 

förändringar ska uppstå. Även besökares attityder har undersökts i ett flertal studier. Här mäts 

besökares vilja att betala för att vistas i biosfärområden. Inträdesavgifter för besökare är 

lovande för platser av hög besöksnivå menar Bandhari & Heshmati (2010). Diskussioner i de 
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olika studierna kring inträdesavgifter för olika områden i biosfärområdena eller olika 

vandringsleder pekar sammanfattningsvis på att betalning från besökare gör att 

lokalbefolkningen kan dra större nytta av en ökning i turism. 

 

I min studie har inte attityder till turism i Vänerskärgården med Kinnekulle specifikt 

undersökts. Jag kan dock konstatera att från intervjuer med turismaktörer så framkommer 

enbart positiva aspekter kring turism i Vänerskärgården med Kinnekulle. Som tidigare nämnts 

har inte någon utav de intervjuade påpekat något negativt. Dock är de turismaktörer och livnär 

sig på turism så jag kan även konstatera att hade intervjuer skett med andra aktörer hade 

studien kanske fått fram andra resultat. Besökares attityder menar Ringsby (2012-11-13) har 

man ännu inte mätt. Då biosfärområdet är så pass nytt och nya cykel- och vandringsleder har 

anlagts vill man att brukarna för lederna ska betala dess underhåll genom att köpa kartor och 

inte inträden. Tiden får enligt Ringsby utvisa om det kommer att fungera.  

 

Många studier pekar även på vikten av lokalbefolkningens deltagande i och omkring ett 

biosfärområde. Huvudorsaken till att turismen har en positiv påverkan är på grund av att 

lokalbefolkningen och lokalsamhället deltar i turismen menar Li et al (2006). Enligt Bandhari 

& Heshmati (2010) överlever skyddade områden, arter och ekosystem enbart om 

lokalbefolkningen som bor närmast dem ekonomiskt drar nytta av turismen. Engagemanget är 

det som kommer att hålla ihop området (Kala & Maikhuri 2011).  

 

Lokalbefolkningens deltagande och engagemang visas i den här studien enbart på så sätt att 

turismaktörerna med sina verksamheter i området bidrar till en mer hållbar utveckling genom 

att de antingen redan arbetar hållbart eller har förändrat sina miljöplaner och hållbarhetstänk. 

Exempelvis påpekar Krantz (2012-12-17) att de på Vikingaskeppet Sigrid Storråda har ändrat 

skeppets oljor och att de numera miljösorterar. Qvarnstensgruvan och Lugnåsbergets 

vandrarhem har enligt Åkesson (2012-12-13) alltid arbetat utefter ett hållbart förhållningssätt 

och menar att de blivit bekräftade genom biosfärkontoret att de arbetar på rätt sätt. 

 

4.4.3 Aktörer 

Undersökningar från andra biosfärområden i världen visar att det är viktigt att ta fram 

nyckelintressenter. Det stora antal intressenter som turismindustrin för med sig gör att det 

finns svårigheter i att arbeta för hållbarhet då olika och intressenterna har olika syften med 

sina aktiviteter och verksamheter. Huybers & Bennet (2003) och Uddhammar (2006) påpekar 
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vikten av att samarbeta inom industrin och då inte bara turismaktörer emellan utan även 

tillsammans med andra industrier och tillsammans med myndigheter.  

 

Ringsby har genom projektet Ekoturismdestination 2012 berättat att de försökt att engagera 

nyckelintressenter. Då projektet bland annat gått ut på att samarbeten mellan turism och 

kollektivtrafik ska stärkas och att stärka entreprenörer med miljövänliga ambitioner har 

nyckelintressenter urskiljts. Projektet genomfördes som tidigare nämnts i samarbete med 

Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Skaraborgs kommunalförbund, 

Trafikverket, Västtrafik, Götene-, Lidköping och Mariestad kommun, destinationsbolaget 

Läckö-Kinnekulle, Vänermuseet samt Europeiska unionen regionutvecklingsfonden 

(vanerkulle.org). Dessa aktörer tillsammans med mindre aktörer som gårdsbutiker, hotell och 

vandrarhem har varit viktiga aktörer då de alla på något sätt har en påverkan på turism trots att 

alla inte är turismverksamheter i grunden (Ringsby 2012-11-13). Enligt Ringsby har 

biosfärområdets tillkomst även skapat samarbeten mellan kommunerna som tidigare inte 

funnits.   

 

4.4.4 Miljöfaktorer  

Miljöfaktorer handlar om påverkan på miljön från turister som bland annat är nedskräpning, 

nedtrampning, erosion, föroreningar i vatten och luft, buller från bilar och människor samt 

olika effekter på den biologiska mångfalden (Xianli et al 1998). Utmaningen för managers 

menar Kerbiriou et al (2007) är att utvärdera den acceptabla nivån av negativ påverkan. 

Kerbiriou et al (2007) menar att det är viktigt att ta fram en begränsning av hur många 

besökare som kan vistas i ett specifikt biosfärområde. Enligt Li, Ge & Liu (2004) kan turism 

försämra naturresurser som turismen är beroende av på grund av dålig hantering och drift. 

Vandringsleder är exempel på länkar mellan besökare och natur där koncentration ligger på 

nedtrampning. Några sätt att försöka undvika nedtrampningsproblem är att göra 

vandringsleder bredare och att ha flera vandringsleder som lättar på tryck på den enskilda 

leden (Li, Ge & Liu 2004).  

 

Ringsby har påpekat att leder har anlagts för att attrahera besökare. Dessutom tror man som 

tidigare nämnts att det inte kan bli ett för stort tryck från besökare. Enligt utvärderingar tål 

området mycket mer turism än vad som finns nu. Vandringslederna som är anlagda menar 

Ringsby (2012-12-18) gör att besökare håller sig till dem och inte så ofta viker av från dem. 

Det betyder att det inte finns någon risk för slitage. Då Ringsby är projektledare för 
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Ekoturismdestination 2012 kan han välja att undanhålla negativa aspekter då den här studien 

är en offentlig handling. Hade intervjuer gjorts med ytterligare aktörer hade kanske mer 

information om miljöpåverkan i området kommit fram.    

 

5 Slutsatser  

 

Studien har varit en explorativ undersökning där jag har kunnat kartlägga fakta och 

förhållanden i Vänerskärgården med Kinnekulle. Därför har jag undersökt turismen från de tre 

benen biosfärkontoret, turismaktörerna och kommunal turismplanering. Från biosfärkontoret 

för Vänerskärgården med Kinnekulle görs försök till implementering av hållbart tänkande på 

många sätt varav turism är ett. Jag har förutsättningslöst undersökt turismen explorativt då 

biosfärområdet är ett relativt nytt sådant och det inte finns mycket kunskap kring ämnet. Jag 

har därför inte varit lika beroende av en genomtänkt analysapparat utan försökt att kartlägga 

fakta och förhållanden kring turism i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. 

Genom tillgång till personal från biosfärkontoret, turismaktörer och turismplaner har jag haft 

möjlighet att besvara studiens frågeställningar. 

 

Många likheter och skillnader går att urskilja från andra biosfärområden runt om i världen och 

de största skillnader är att Vänerskärgården med Kinnekulle har ett mindre besöksantal än vad 

undersökta biosfärområden i världen har, det är även ett yngre biosfärområde och ligger i 

Sverige. Förhållandena ser annorlunda ut i Vänerskärgården då man inte ser någon negativ 

påverkan från turismen här. Fallstudien har kommit fram till att andra biosfärområden vill 

även de använda sig av ekoturism för att besökare ska turista hållbart men även för att minska 

konflikter mellan turismaktörer och managers som uppstått på grund av restriktioner som i sin 

tur uppstått av ett för stort tryck på området från besökare.  

 

Eftersom det är restriktioner som orsakat konflikter i andra biosfärområden kan slutsatser dras 

att det är därför turismaktörerna anser att biosfärområdet endast har positiva effekter även om 

de inte säger det. Dock kan även slutsatser dras att jag hade kunnat få fram andra svar om jag 

intervjuat andra turismaktörer. Turismaktörer som exempelvis tackat nej till att ingå i 

ekoturismnätverket eller turismaktörer som inte har något med biosfärområdet eller 

hållbarhetsfrågor att göra hade kanske gett en negativ syn på skapandet av ett biosfärområde 

då de måste ändra sina miljöplaner för att ta del av fördelarna med ekoturismnätverket. Det 
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kan exempelvis vara känsligt att tala om miljöhanteringen vilket kan leda till att de 

intervjuade turismaktörerna enbart säger att de arbetar på det sätt de gör för att de förväntas 

arbeta så. Därför får jag kanske inte fram ärliga svar om vad de egentligen anser. 

  

Något som inte tagits upp i tidigare studier är just hur turismaktörer anser att biosfärområdet 

påverkar dem och det har därför varit intressant att lyfta fram detta. Slutsatser som kan göras 

från fallstudien för turismaktörerna är att det finns gemensamma aspekter som de anser vara 

viktiga effekter av att deras verksamheter ligger i ett biosfärområde. Fallstudien visar 

framförallt att en viktig del för turismaktörerna som skapandet av biosfärområdet bidragit 

med är ekoturismnätverket. Det har lett till positiva aspekter för turismaktörerna. 

Sammanfattningsvis har nya samarbeten, mer hållbara arbetssätt och en större uppmärksamhet 

uppstått på grund av biosfärområdets ekoturismnätverk. Utan detta skulle inte samma 

utveckling på turismprodukter i området ha skett.  

 

Studien visar att biosfärområdet har påverkat den kommunala turismplaneringen genom att i 

turismplaner beskriva biosfärområdet som fokusområde. I Götenes turismplan står inte 

utförligt om vad man vill åstadkomma med Vänerskärgården med Kinnekulle som 

fokusområde. Dock kan det bero på att destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle arbetar med en 

ny turismplan för både Götene och Lidköping kommun. I Skaraborgs turismplan där 

Mariestad kommun ingår finns även handlingsplaner för biosfärområdet. Eftersom inte 

mycket information fanns tillgängligt hade en annan metod som exempelvis att intervjua 

turismansvariga i kommunerna kunnat ge mer information än vad turismplanerna gjorde till 

fallstudien. Däremot gav det studien en insikt i att biosfärområdet är högt prioriterat då det 

benämns som fokusområde. 

 

Att ha intervjuat Ove Ringsby har bidragit till kunskap om hur turism hanteras i området. Av 

studien kan konstateras kort och gott att turism i Vänerskärgården med Kinnekulle hanteras 

genom implementering av ekoturism. Det betyder närmare att infrastrukturen förändras så 

besökare och lokalbefolkning ska kunna få andra alternativ till att åka bil. Nya och mer 

hållbara turismprodukter uppkommer i området och samarbeten stärks kommuner emellan, 

turismaktörer emellan och industrier emellan. Intressant hade dock varit att intervjua någon 

från biosfärkontoret som från början varit med i utvecklandet i biosfärområdet då turism har 

varit på tal längre än vad ekoturismprojektet har varit. Ove Ringsby blev tillsatt som 

projektledare för ekoturismprojektet och jag tror att jag kunnat få andra svar om hur arbetet 
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och idéerna med ekoturism kom upp genom intervjuer med fler personer från biosfärkontoret. 

Dock har syftet varit att explorativt undersöka turismen i området vilket har gjort det 

självklart för mig att undersöka projektet för ekoturism i området då det är ett så pass stort 

projekt för Vänerskärgården med Kinnekulle.  

 

De främsta likheterna är en satsning på ekoturism och en önskan om att engagera 

nyckelaktörer. Givna turismaktörer och aktörer som inte har turism som huvudsyssla. Man 

försöker på så sätt även engagera lokalbefolkningen då många av turismaktörerna bor och 

driver sina verksamheter i området.  

 

Studien undersöker ett specifikt fall. Utifrån resultaten som presenteras går det till viss del att 

konstatera att resultaten är generellt gångbara inom turismvetenskap. Studien är användbar för 

andra studier kring turism i biosfärområden då den presenterar mer kunskap om ämnet. Dock 

har varje biosfärområde sina unika förutsättningar vilket gör att resultatet hade sett 

annorlunda ut i ett annat biosfärområde. Däremot kan man tänka sig att andra biosfärområden 

i Sverige kan ha liknande förutsättningar som Vänerskärgården med Kinnekulle vilket skulle 

kunna ge liknande resultat.  

 

6 Reflektioner och vidare forskning 

 

När jag nu är mer insatt i hur turism hanteras i biosfärområden så är jag även mer insatt i hur 

ett biosfärområde och hållbar turismutveckling fungerar. Jag inser att det finns väldigt mycket 

mer att undersöka och att lära. Biosfärområden kan om de används på rätt sätt skapa 

samarbeten mellan aktörer i olika industrier och även nya samarbeten kommuner emellan.  

 

Valet av biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle har varit ett intressant val då det är 

ett nyligen utnämnt biosfärområde och nya aktiviteter och samarbeten bildas hela tiden. 

Däremot hade det varit intressant att undersöka flera biosfärområden i Sverige för att jämföra 

hur turism i Vänerskärgården med Kinnekulle förhåller sig till turism där. Intressant hade 

även varit att jämföra med ett äldre biosfärområde för att även där se om det fungerar på 

liknande sätt och för att se hur det har förändrats från start till nu. Även intressant för vidare 

forskning av turism i Vänerskärgården med Kinnekulle vore att undersöka hur andra 

turismaktörer som inte medverkar i ekoturismnätverket ställer sig till biosfärområdet.  
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Jag tycker att Vänerskärgården med Kinnekulle är ett positivt bidrag till Götene-, Lidköping- 

och Mariestad kommun och det ska bli intressant att följa utvecklingen av området. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Frågor kring biosfärområdet och er verksamhet: 

 Vad heter ert företag och vad går er verksamhet ut på?  

 

 Hur är ni kopplade till biosfärverksamheten?  

 

 Vad betyder biosfärområdet för ert arbete? Hur har det påverkat er verksamhet?  

 

 Har ni förändrat sättet att arbeta på grund av biosfärverksamheten och i så fall på 

vilket sätt?  

 

 Får ni fler besökare på grund av biosfärarbetet? 

 

 Vet besökare om att ni medverkar i biosfärarbetet?  

 

 Frågar besökare specifikt om biosfärområdet?  

 

 Har ni fått utbildning i biosfärverksamheten? 

 

 Samarbetar ni med andra aktörer i biosfärnätverket och i så fall vilka och på vilket 

sätt? 

 

 Finns det restriktioner för ert arbete på grund av biosfärområdet och i så fall vilka?  

 

 Hur påverkar restriktionerna er i så fall?  

 

 Vad för negativa effekter har biosfärområdet för er? 

 

 Vad för positiva effekter har biosfärområdet för er? 

 

 Kan ni driva er verksamhet som ni vill? 

 

 Vad tror ni kortfattat att biosfärområdet bidrar till för de inblandade kommunerna?  

Positivt och/eller negativt? 

 

 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


