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Sammanfattning 
Efter att ha läst Turismprogrammet, med kulturgeografisk inriktning, på Södertörns Högskola 
föddes intresset för huruvida den turistiska litteraturen anknyter till ämnet geografi. Den 
allmänna uppfattningen av litteraturen på Turismprogrammet är att den är bristfällig och inte 
av önskad bredd. En eventuell geografisk anknytning är svår att hitta. Frågan är om det är 
”dålig” litteratur på turismprogrammet eller om annan litteratur har samma brister. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning turismlitteratur knyter an till ämnet geografi.  
 
Urvalet av studerad litteratur är gjort för att få en så bred utgångspunkt som möjligt. Delar av 
litteraturen är vald beroende på att den är forskningsbaserad, medan andra delar beroende på 
att den används på Turismprogrammet. Den geografiska utgångspunkten är Holt-Jensens bok 
Geography – history and concepts. Uppsatsen är baserad på tre delar. Först presenteras ämnet 
geografi och de geografiska ämnesområden som anses vara av vikt för uppsatsen. Vidare 
presenteras läst turistisk litteratur för att ge en översiktlig beskrivning av litteraturens innehåll. 
Slutligen placeras turismlitteraturen in i en geografisk mall där eventuell geografisk 
anknytning presenteras och analyseras.  
 
Frågor som kommer att besvaras är: 

• Vad är geografi, utifrån Arild Holt-Jensens perspektiv i Geography – history and 
concepts 2003, och hur knyter turismlitteraturen an till detta perspektiv? Vad kan 
ämnet geografi erbjuda turismen och dess forskning? 

 
Granskningen av turismlitteraturen utifrån ett geografiskt perspektiv visar att endast en av de 
studerade böckerna domineras av ett geografiskt ämnesområde. Ytterligare en bok har visat 
sig ha en bred geografisk bas i jämförelse med övriga sex studerade böcker, då denne berör 
eller behandlar fem av sju böcker. Övriga böcker berör eller behandlar två till tre av de 
geografiska ämnesområdena.  
 
Slutsatserna av litteraturstudien är att turismlitteratur i stor utsträckning inte anknyter till 
ämnet geografi. Geografi är ett ämne som kan erbjuda den turistiska forskningen mycket, men 
som endast presenteras bristfälligt i studerad turismlitteratur.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Turism och geografi är, utifrån mina erfarenheter, i mångas ögon två tätt sammanliggande 
ämnen. Folk i allmänhet verkar tro att turismen genomsyras av geografin, då det handlar om 
att resa, då vi använder kartor, och att turistisk litteratur är resehandböcker som beskriver 
destinationer. Då jag noterat att resehandböcker i bokhandeln står under geografi och vinnare 
av litteraturpriser inom geografi i många fall är författare till resehandböcker, är antagandet 
om att geografi och turism är sammansvetsade inte underligt. Men är sanningen så enkel? Är 
verkligen turismen och geografin så tätt sammansvetsade som folk i allmänhet tror? Denna 
uppsats avser att ta reda på detta genom att studera turismlitteratur med geografiska ögon.  
 
Intresset för att undersöka den turistiska litteraturens geografiska anknytning föddes efter att 
ha läst Turismprogrammet på Södertörns Högskola. Kurslitteraturen under utbildningen var 
inte av önskad bredd, vilket medförde att valet av litteratur till kurserna ifrågasattes av många 
studenter. Då jag (och mina studiekamrater från Turismprogrammet) anser att 
turismutbildningen bör förbättras bland annat genom att förbättra litteraturen ansåg jag detta 
vara en undersökning som jag känner anknytning till.  
 
Då jag har en geografisk inriktning på min utbildning anser jag anknytningen mellan 
turismlitteratur och ämnet geografi vara av intresse. Det kan tyckas att det borde finnas en 
naturlig anknytning mellan de två ämnena turism och geografi. Till viss del anser jag detta 
vara sant, men i många fall får läsaren (i detta fall jag) leta för att hitta den tvärvetenskapliga 
infallsvinkeln av litteraturen. Detta anser jag vara en brist i den turistiska litteratur som 
studerats på Turismprogrammet och jag anser det därför vara av intresse att undersöka 
huruvida annan turistisk litteratur har samma brister.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att genom litteraturstudier, med utgångspunkt i Holt-Jensens 
Geography – history and concepts 2003, undersöka i vilken utsträckning turismlitteratur 
knyter an till ämnet geografi. Uppsatsen kommer att beskriva dels vad ämnet geografi är, dels 
turismlitteraturens innehåll. Vidare kommer uppsatsen att analysera turismlitteraturens grad 
av geografisk anknytning samt vilket/vilka geografiska ämnesområden som berörs i 
turismlitteraturen. 
  
Uppsatsen kommer att besvara följande frågor: 

• Vad är geografi, utifrån Arild Holt-Jensens perspektiv, och hur knyter 
turismlitteraturen an till detta perspektiv? Vad kan ämnet geografi erbjuda turismen 
och dess forskning? 

1.3 Metod 
Uppsatsen kommer att kvalitativt studera, granska och analysera turismlitteraturen och dess 
anknytning till ämnet geografi. Då den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen kommer att vara 
Holt-Jensens bok, Geography – history and concepts (2003), kommer uppsatsen även 
metodiskt utgå från denna bok. Utifrån Holt-Jensen (2003) kommer en mall, i vilken 
begreppet geografi bryts ner i mindre sub-grupper/ämnesområden, konstrueras.  Mallen 
kommer att fungera som ett mätverktyg för jämförelse mellan geografi och turism och därmed 
åskådliggöra eventuell anknytning mellan de två disciplinerna. För att kunna genomföra detta 
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kommer Holt-Jensens bok, ytterligare geografisk litteratur, samt turismlitteratur, bl.a. 
litteratur från Turismprogrammet på Södertörns Högskola, studeras. Dessa kommer att ställas 
mot varandra och granskas utifrån den mall som konstruerats. Genom detta kommer en bild 
av hur de olika turistiska böckerna anknyter till de olika geografiska ämnesområdena. 
Resultatet kommer att redovisas kvantitativt i tabell- och diagramform. 

1.4 Avgränsningar, källor, källkritik och tidigare forskning 
Valt källmaterial är Holt-Jensens Geography History and Concepts (2003), samt andra 
geografiska böcker som tar upp de ämnesområden som uppsatsen berör. Det geografiska 
perspektivet kommer huvudsakligen att utgå från Holt-Jensen (2003), då boken täcker ämnet 
geografi väl, men även annan litteratur kommer att användas för att ge en så rättvisande bild 
av ämnet geografi som möjligt. Övrig geografisk litteratur är vald utifrån vilka ämnesområden 
den berör. Till stor del har litteratur som använts under studier i kulturgeografi valts. Att det 
geografiska perspektivet till största del baseras på en bok är ett medvetet val som gjorts då 
författaren anser att flera olika böcker hade gett ett rörigt intryck. Begrepp som tidsgeografi 
och tidrummet kommer inte behandlas i analysen då detta hade gjort uppsatsens omfång 
alltför stort. Det är därav också ett medvetet val att inte ta upp dessa begrepp det geografiska 
avsnittet.  
 
Utöver detta kommer turismlitteratur studeras och granskas. Den valda turismlitteraturen är 
utplockad för att få en så bred bas som möjligt. Valen är gjorda dels utifrån vad som studeras 
på Turismprogrammet, dels utifrån litteraturens titlar. Turismlitteratur med titlar som anknyter 
till geografi har valts för att undersöka i vilken utsträckning geografin finns med. Litteraturen 
avser täcka en så stor del som möjligt av vad turismlitteratur i allmänhet tar upp. Det är också 
ett medvetet val att viss litteratur är forskningsbaserad, medan andra delar mer är uppbyggda 
som läroböcker. 
 
Alla källor kommer att kritiskt granskas. Då huvudsakliga delen av källorna är litteratur som 
används vid universitet och högskolor anses de vara tillförlitliga. De Internetkällor som har 
använts anses även de vara tillförlitliga då det är seriösa hemsidor med en stabil grund. Att 
använt material kan vara färgat av författares egna åsikter har funnits i åtanke under arbetets 
gång.  
 
Uppsatsen kommer att bestå av tre delar. Första delen kommer att presentera vad geografi är 
samt presentera olika geografiska ämnesområden för att resultera i en geografisk mall. Vidare 
kommer studerad turismlitteratur presenteras och placeras in i den geografiska mallen. 
Slutligen kommer en diskussion och analys göras för att visa den eventuella anknytningen 
mellan geografi och turismlitteratur och på så sätt besvara de frågeställningar som uppsatsen 
avser att göra.  
 
Då uppsatsämnet är annorlunda och att det är ett relativt snävt ämne har ingen tidigare 
forskning i området geografi, turism och dess anknytning hittats. Detta kan bero på att 
turismforskning är relativt nytt samt att kombinationen geografi och turism är ett nytt och 
smalt ämne.  
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2 Vad är geografi? 

2.1 Inledning 
För att få en bättre förståelse för det geografiska ämnesområdet kommer detta avsnitt 
beskriva, utifrån Holt-Jensen (2003), vad geografi är. Avsnittet avser ge en översiktlig bild av 
ämnesområdet och vad som anses vara en del av geografin. Nedan följer inledningsvis tre 
citat som avser beskriva vad geografi är och de ämnar ge en hjälpande hand för att förstå 
avsnittet.  
 
”Geografi avser tillhandahålla exakta, grundliga och rationella beskrivningar och tolkningar 
av jordens ytas föränderliga karaktär.”1 (Egen översättning) 
 
“Ett traditionellt synsätt – att geografi handlar om att ge människan en grundlig beskrivning 
av hans värld – tydliggör den samtida geografens utmaning… Den samtida geografiska 
betoningen ligger på studerandet av rumslig organisation uttryckt i mönster och processer.”2 
(Egen översättning) 
 
“Geografi kan uppfattas som en vetenskap inbegripen med rationell utveckling, och prövning, 
av teorier som förklarar och förutspår den rumsliga distributionen och lokaliseringen av 
diverse karaktärsdrag på jordens yta.”3 (Egen översättning) 
 
Geografi är för de flesta ett ämne som studerades i skolan, där inlärning av länder, städer och 
sjöar var huvudsaken. Geografer anses, enligt gemene man, vara människor som är bra på att 
rita kartor och som skriver reseskildringar. Detta är till stor del på grund av att de flesta 
böcker som hamnar under ämnet geografi i bokhandeln är reseskildringar och reseguider. Det 
finns en sanning i vad allmänheten anser geografi att vara, men det är bara en liten del av vad 
geografi är och av vad en geograf gör. Inte bara kartan är ett välanvänt verktyg för geografen, 
utan även tabeller, diagram och skrivna texter är av stor vikt.4 Enligt Holt-Jensen ska 
geografisk träning utveckla förmågan att se geografiskt. Med detta menas att geografen ska 
kunna observera och tolka ett landskap genom att studera kartor och flygfotografier mm. Det 
är här det märks att reseskildringar inte är geografiska på ett vetenskapligt sätt, eftersom 
denna sorts böcker inte efterföljer någon systematisk observation.5  
 
Geografi har inte en självklar plats i den traditionella ämnesuppdelningen i discipliner. Vissa 
delar av geografi är starkt knutna till matematik, medan andra delar passar bättre ihop med 
historia eller statsvetenskap. Geografins uppdelning innebär att många områden studeras inom 
ämnet, geologer studerar bergarter, botaniker studerar växter etc. Detta kan tolkas på olika sätt 
och vissa geografer anser att geografen tar lite från alla ämnen, men inte råder över något. 
Andra menar att geografen delar ämnen med andra, men studerar andra områden än de som de 
delar ämnen med, då de har ett geografiskt syfte. De menar att geografer är de enda som 
studerar platser. Figur 2.1 visar hur geografin kombineras med andra ämnen och hur de olika 
inriktningarna inom geografi även ingår i ett annat ämne. Ekonomisk geografi knyts samman 
med ekonomi, geomorfologi hör ihop med geologi etc. Frågan som Holt-Jensen ställer sig är 

                                                 
1 Hartstone 1959. Holt-Jensen 2003:57 
2 Taaffe 1970. Holt-Jensen 2003:57 
3 Yeates 1968. Holt-Jensen 2003:57 
4 Holt-Jensen 2003:1 
5 Holt-Jensen 2003:2 
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dock huruvida geografi endast är de överlappande zonerna eller om det finns något annat, en 
helhet, som är geografi. Finns det något i mitten av cirkeln som specifikt är geografi?6  
 
Ett annat sätt att se på figur 2.1 är som Ackerman gör i Holt-Jensens bok. Han menar att 
geografi är modern till andra vetenskapsgrenar. Utifrån geografi kommer andra ämnen, som 
meteorologi och ekologi. Ackerman menar alltså att geografi är ett utåtriktat ämne som 
upprepat skapar nya specialiseringsområden och att ämnet geografi tar plats i mitten av 
cirkeln.7  
 

 
 
Figur 2.1 Geografins periferi. Illustration av hur geografin omringas av andra discipliner.  
Källa: Holt-Jensen 2003:3 
 
Förgreningarna från framför allt kulturgeografin är banbrytande. Som nämnt tidigare kan 
kunskap från andra ämnesområden tillämpas på geografin, dock fattas det något som kan följa 
upp och visa hur de rumsliga relationerna ser ut och hör ihop. Andra ämnen, som ekonomi 
och biologi, behandlar även de rumsliga relationer, men mer begränsat än vad geografin gör. 
Ekonomiska geografer är mer inriktade på de strukturella förändringarna hos lokaliseringen 
av industrier och de rumsliga faktorer som kan påverka och förklara dessa förändringar, 
medan ekonomer generellt sett är mindre intresserade av rumsliga faktorer. De är mer 
intresserade av att koncentrera sig på faktorer som fastställer ekonomisk utveckling på en 
nationell nivå. Det finns även skillnader mellan botaniker, som specialiserar sig på 
växtdistribution och geografer, som intresserar sig för vegetation. Geografen skulle i detta fall 
koncentrera sig på olika typer av vegetation och hur de fördelas. Detta samtidigt som 
kulturgeografin finns i bakhuvudet. Botanikern å andra sidan intresserar sig mer för 
fördelningen av enstaka växtarter eller grupperingar av olika växter. De intresserar sig oftast 
mer för ovanliga växter och inte så mycket för vanliga växter och träd som kan hjälpa till att 
forma landskapsbilden. Dessa olikheter är återkommande hos alla geografiska ämnesområden 
och deras närliggande discipliner.8  
                                                 
6 Holt-Jensen 2003:2 f 
7 Holt-Jensen 2003:5 
8 Holt-Jensen 2003:5 
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Geografi studerar olika fenomens variation på olika platser. Ämnets betydelse som akademisk 
disciplin förlitar sig på i vilken utsträckning geografin kan förklara och förtydliga rumsliga 
relationer och processer som i sin tur kan komma att förklara egenskaperna på en plats eller i 
ett område. Geografer frågar sig oftast varför en viss plats ser ut som den gör. Ett 
tillvägagångssätt för att få svar på frågan illustreras i figur 2.2. Geografen börjar lokalisera 
rumsliga fenomen och använder olika kartläggningsmetoder för att på så sätt upptäcka 
specifika geografiska mönster, för att sedan nå en förklaring.9 
 

 
 
Figur 2.2 Exempel på geografers tillvägagångssätt 
Källa: Holt-Jensen 2003:7 
 
De geografiska mönstren förändras med tiden och därför är det viktigt att geografen förstår 
förändringsprocesser för att kunna nå fram till en förklaring av specifika geografiska mönster. 
Många geografer börjar sitt arbete med en presentation av en social eller naturlig process, som 
de anser vara knuten till geografiska faktorer och ha rumslig relevans. Figur 2.3 visar hur ett 
arbete börjar med en process för att gå vidare till olika geografiska förändringar. Med detta 
menas att olika områden kan ha genomgått olika geografiska förändringar under samma 
period, vilket gör att de ligger under samma process. Exempelvis smälter Antarktis och 
Nordpolens is samtidigt som Norges glaciärer växer. Båda områdena handlar om 
klimatförändringar, men de geografiska förändringarna gör att resultaten och förklaringarna 
blir olika.10  
 

 
Figur 2.3 Exempel på geografers tillvägagångssätt 
Källa: Holt-Jensen 2003:9 
 
Geografi är ett brett ämne som i många fall arbetar inom samma område som andra 
discipliner. Det som skiljer geografin från övriga discipliner är att geografen fokuserar på den 
rumsliga anknytningen och rumsliga effekter av samhällets utveckling. Kommande avsnitt 
avser ge en mer ingående beskrivning av vad geografi är utifrån olika geografiska 
ämnesområden.  

2.2 Geografiska ämnesområden 
Efter att ha givit en översiktlig beskrivning av ämnet geografi följer i kommande avsnitt mer 
detaljerade beskrivningar av geografiska ämnesområden som anses vara av vikt för 
uppsatsens turistiska inriktning. Ämnesområdena är valda utifrån frekvent återkommande i 
geografisk litteratur samt utifrån de ämnesområden som studeras vid kulturgeografiska 
universitets- och högskoleinstitutioner. Ordningen ämnesområdena presenteras i är gjord 
utifrån baskunskap, till helhetskunskap och avslutas med tillämpning. Avsnitt 2.2.1 – 2.2.4 
                                                 
9 Holt-Jensen 2003:5 ff 
10 Holt-Jensen 2003:7 ff 
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berör ämnesområden med geografisk baskunskap. Avsnitt 2.2.5 – 2.2.6 är områden med 
helhetskunskap och slutligen är avsnitt 2.2.7 ett område som berör tillämpningen av 
geografiska kunskaper.  

2.2.1 Kartografi 
”Kartografi – konstart, vetenskap och hantverk med kartan som uttrycksform. Geodesi och 
fotogrammetri förser kartografen med den grund av mätpunkter eller annat underlag som 
behövs. Nutida datorteknik innebär ett samband med geografiska informationssystem”11 
 
Kartografi är det system av praktisk och teoretisk kunskap som gör tydliga visuella 
representationer av jordens yta i form av kartor.12 Kartor är representationer av en syn på 
verkligheten, ofta en generaliserande syn då de ofta har en specifik inriktning.13 Vanligtvis är 
kartor tvådimensionella grafiska avbildningar med linjer och symboler som presenterar 
information eller idéer om rumsliga relationer. Kartor uttrycker speciella tolkningar av 
världen och de påverkar hur vi förstår världen och våra relationer till andra. Generellt sett 
reflekterar kartor den makt som skaparen av kartan har.14 Det finns en rad olika typer av 
kartor, som inriktar sig på olika områden. Topografiska kartor visar t.ex. hur områdets yta ser 
ut, med byggnader, vägar, politiska gränser etc. Tematiska kartor visar de rumsliga 
dimensionerna av speciella förutsättningar, processer eller händelser.  
 
Kartans projektion varierar också. En kartas projektion är en systematisk tolkning av de 
geografiska koordinaterna på en platt yta, med kännetecken som hittats på jordens yta. 
Eftersom jordens yta är böjd och inte heller en perfekt sfär, är det omöjligt att avbilda världen 
på en platt yta utan att det blir några avvikelser. Kartografer har kommit på ett antal olika 
tekniker för att projicera latituder och longituder på en platt yta och varje teknik har både för- 
och nackdelar. Ingen slutprodukt kan ha det exakta avståndet åt alla håll och valet av 
kartprojektion beror mycket på syftet med kartan.15 Tack vare den välutvecklade teknologin i 
dagen samhälle och de datorer som finns, är det nu möjligt för kartografer att gå vidare från 
de tvådimensionella kartorna till att skapa tredimensionella kartor. Detta hjälper för att 
visualisera samhället på ett helt annat sätt och är till stor hjälp för många geografer.16  
 
Kartografins användningsområde inom turism är att producera kartor. Alla turistdestinationer, 
storstäder som badorter, behöver kartor till sina besökare. Här finns en väldigt tydlig 
anknytning mellan turism och kartografi. Ytterligare ett användningsområde är att 
outforskade områden i världen kan hittas med hjälp av den välutvecklade kartografi som finns 
idag. Om dessa områden hittas kan turismindustrin överväga om det är ett område som bör 
utvecklas turistiskt eller inte. Destinationers potential kan också undersökas genom kartografi. 
Frågor som vad finns på platsen, vilka geografiska förutsättningar har platsen etc. kan 
besvaras med hjälp av kartor.  

2.2.2 Befolkningsgeografi  
”Befolkningsgeografi – gren av geografin som blev tydligt urskiljbar först på 1950-talet. 
Befolkningsgeografer beskriver och analyserar regionala förhållanden och skillnader vad 

                                                 
11 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=222510 
12 Knox-Marston 2004:52 
13 Dorling & Fairbairn 1997:63 
14 Knox-Marston 2004:497 
15 Knox-Marston 2004:497 ff 
16 Knox-Marston 2004:504 
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avser befolkningens fördelning, sammansättning, tillväxt samt flyttningar och ser dem i 
relation till olika områdens karakteristiska drag”17 
 
Befolkningsgeografin är beroende av en bred samling datakällor. Den viktigaste källan är 
folkräkningsuppgifter, men även källor som hälsostatistik är av vikt. Att arbeta med 
befolkningsgeografi är i stor sett samma sak som att arbeta med befolkningsfrågor från ett 
annat håll, förutom att befolkningsgeografin undersöker ”varför där”. Detta innebär att 
geografer undersöker varför vissa saker sker på vissa platser t.ex. varför växer befolkningen 
mer på vissa platser än på andra? Vad innebär detta för framtiden för denna plats?18 
 
Befolkningsgeografer fokuserar på rumsliga mönster hos befolkningar och anledningarna till 
dessa mönster. För att befolkningsgeografer ska kunna se orsakerna och konsekvenserna av 
befolkningsfördelningar krävs det att de har instrument för detta. De viktigaste instrumenten 
är födelse-, döds- och migrationstal, vilket samlat går under namnet folkräkningsuppgifter. 
Utöver detta används också andra register, som rapporterar födelser, dödsfall, giftermål och 
skilsmässor. Andra viktiga informationskällor är bland annat Migrationsverket som har 
uppgifter på människors inflyttning till landet, men även skolor, sjukhus, fängelser mm.19 
Oavsett hur uppgifterna undersöks är anledningarna till dess förändringar lika viktiga som 
talen själva. Både krafterna som förflyttar befolkningar från olika platser och de krafter som 
lockar folk att flytta till en annan plats, måste förstås för att geografen sedan ska kunna förstå 
de nya befolkningsmönstren. Det är inte alltid befolkningsmönstren är valda av befolkningen, 
utan i många fall handlar det om förflyttningar mot sin vilja.20 Befolkningsgeografin är knuten 
till de olika krafter som driver globalisering. I dagens samhälle är de varierande födelse- och 
dödstalen beroende av vilken del av världen som undersöks. Kärnländerna har låga födelse- 
och dödstal, medan perifera länder har höga födelsetal, men relativt låga dödstal. 
Migrationstalen varierar även de mellan kärn- och perifera länder. Variationerna kan anses 
reflektera nivån och intensiteten av politisk och kulturell anknytning mellan kärnländerna och 
de perifera länderna. Födelse-, döds- och migrationstal är de centrala variablerna gällande 
befolkningstillväxt och förändring.21  
 
Varför människor bosätter sig på de platser de gör kan visas genom kartor över 
befolkningsdensiteten. Dessa kartor visar tydligt hur befolkningen i t.ex. ett land tätnar på 
vissa ställen, medan andra ställen är mycket glest befolkade. Exempelvis brukar det vara en 
tät befolkning i och runt storstäder, medan landsbygden visar sig vara mer glesbefolkad.22 
Befolkningsfördelning beror till stor del på att människor rör på sig. Det kan handla om 
mobilitet hos människor, vilket innebär att de rör sig från en plats till en annan antingen 
permanent eller temporärt. Mobilitet är allt från att människor åker till sitt arbete till att flytta 
permanent till andra sidan jorden. Det andra sättet människor rör sig på är genom migration. I 
detta fall rör det mer långdistansförflyttelse till en ny plats. Det finns många anledningar till 
mobilitet och migration. I många fall handlar det om en önskan om att tjäna mer pengar eller 
en önskan om att komma bort från något, t.ex. politisk osäkerhet. Det är en stor skillnad 
mellan tvångsmigration och frivillig migration. Tvångsmigration sker när en grupp människor 

                                                 
17 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=125531 
18 Knox-Marston 2004:85 
19 Knox-Marston 2004:86 
20 Knox-Marston 2004:85 
21 Knox-Marston 2004:127 
22 Knox-Marston 2004:88 ff 
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inte längre är önskvärda i ett land eller en region. Frivillig migration kan handla om att vilja 
fly från ett land i krig, men också att vilja flytta på grund av ett erbjudande om ett bra jobb.23  
 
Befolkningsgeografi och turism knyts samman genom mobilitet och rörelsemönster. Inom 
turism rör sig människor både nationellt och internationellt. Dessa rörelsemönster kan leda till 
migration samtidigt som migration kan leda till en ökad turism då inflyttade människor ofta 
får besök av vänner och bekanta. Marknadens karaktär kan, utifrån befolkningsgeografi, 
analyseras och på detta sätt kan turismindustrin på ett tidigt stadium avgöra om olika 
marknader har potential eller inte.  

2.2.3 Ekonomisk geografi  
”Ekonomisk geografi – det vetenskapliga studiet av människans hushållning med jordens 
resurser. Intresset fokuseras därvid på den geografiska fördelningen av resurser och 
anläggningar och på hur denna fördelning påverkar människans levnadsvillkor”24 
 
Ekonomisk geografi är ett väldigt brett ämnesområde. Paul Krugman definierar ämnet som 
”lokaliseringen av produktion i rummet, alltså den gren av ekonomi som bestämmer var saker 
händer i relation till varandra”. Ytterligare en man inom den ekonomiska geografin är Alfred 
Weber som kan sägas vara grundaren till den klassiska lokaliseringsteorin. Denna teori vill 
visa hur den ideala lokaliseringen av en ekonomisk verksamhet sker på den plats där 
kostnaderna är som lägst. Ekonomisk geografi är, enligt Berger, det ämnesområde inom 
geografi som i bredaste utsträckning handlar om hur människan organiserar och lokaliserar 
sin försörjning i olika miljöer.25   
 
Ekonomisk geografi handlar bland annat om lokalisering av företag och om nätverk. Nätverk 
som begrepp används när en definition av relationer mellan olika parter ska göras. Det finns 
olika typer av nätverk t.ex. transportnätverk, kommunikationsnätverk och nätverk mellan 
näringslivets olika aktörer. Nätverk är speciellt viktiga när det handlar om tjänster istället för 
varor. Tjänster är abstrakta och den personliga kontakten är viktig för att kunna producera och 
leverera en tjänst.26 Nätverk av tjänster förutsätter att det finns en samlokalisering av 
leverantörer och kunder på grund av behovet av resor och transport då minskar. Detta lägger 
tyngd på var nätverken placeras, även om nätverk givetvis kan handla om nationella och 
internationella kontakter såväl som regionala.27  
 
Företag kan tjäna på att lokalisera sig i agglomerationer eller kluster, d.v.s. områden där 
likartade företag placerar sig för att kunna dra nytta av varandra. Detta är något som 
intresserat ekonomiska geografer under en längre tid.28 Agglomerationer, ur ett ekonomisk-
geografiskt synsätt, innebär rumsliga förtätningar av människor och ekonomiska 
verksamheter. Dessa har en benägenhet att samlas i stora städer och industriella kärnområden. 
De industriella kärnområdena är de områden där företag som är inom samma bransch eller 
närbesläktade branscher samlas på. Svenska exempel på industriagglomerationer är bland 
annat Bankeryd utanför Jönköping som är den ledande producenten av penslar och rollers i 
Norden.29  

                                                 
23 Knox-Marston 2004:109 ff 
24 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=160221 
25 Malmberg 2000:221 ff 
26 Hermelin 2000:284 f 
27 Hermelin 2000:286 
28 Malmberg 2000:223 
29 Malmberg 2000:231 ff 
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De fördelar som finns med agglomerationer handlar till stor del om ekonomiska vinster som 
kan göras för de inblandade företagen. Bland annat kan det handla om att 
produktionskostnaderna går ner tack vare att vissa resurser kan delas mellan de likartade 
företagen. Även transportkostnaderna kan minska då ett samspel mellan företagen kan 
underlätta de olika transporter som behövs. Ytterligare en fördel är att arbetsmarknaden blir 
specialiserad vilket gör arbetsmarknaden bättre för företag och arbetstagare. Slutligen blir 
miljön i agglomerationen stimulerande för lärande och innovation.30  
 
Ekonomisk geografi handlar till stor del om lokalisering av industrier och företag. Detta 
inkluderar även turismindustrin. Lokalisering av turistdestinationer sker där största vinst 
medförs. Att starta en skidanläggning i varmaste Afrika är t.ex. inte en ekonomiskt hållbar 
lokaliseringsplan. Ytterligare en anknytning mellan ekonomisk geografi och turism är alla de 
internationella företag och nätverk som finns inom turismen. Även inom turismen finns det 
agglomerationer och kluster. Ett exempel på detta är Grythyttan i Hällefors kommun där en 
mat- och gorumetturism har växt fram. Då många turismföretag är små och privatägda är 
nätverk verkligen behövligt. Samarbete företagen emellan är vad som gör att alla småföretag 
går runt.  

2.2.4 Urbangeografi 
”Urbangeografi – den geografiska studien av den rumsliga distributionen av städer och 
länken som binder dem samman i rummet; samt studien av urbana fenomen från den rumsliga 
perspektivet med tyngdpunkt på både externa relationer (stadssystem) och interna 
komponenter (städer som system)”31 
 
Urbangeografi handlar, precis som det låter, om städernas geografi. Urbangeografin berör 
städers utveckling och inriktar sig speciellt på likheter och skillnader mellan och inom urbana 
platser. Vad en urbangeograf vill besvara är bland annat frågor som vilka attribut det är som 
gör en stad distinkt, hur dessa attribut frammanades, hur relationerna mellan städer och deras 
omgivningar ser ut och hur relationer och beroende av varandra uppstår mellan städer. 
Urbangeografi handlar, utöver detta, om orsakerna till de mönster som kan ses i städers 
utveckling och framväxt. Urbangeografen undrar varför en viss stad växer medan en annan 
inte gör det, och vad är orsakerna och konsekvenserna av detta. Många av svaren på dessa 
frågor finns inte i en renodlad geografisk värld då, som nämnt i avsnitt 2.1, detta inte finns, 
utan återfinnes i en blandning av ekonomi, sociologi, politik och kultur mm.32  
 
Det finns en tydlig anknytning mellan urbangeografi och befolkningsgeografi, eftersom båda 
berör urbanisering i en hög grad. Urbanisering enligt befolkningsgeografen är demografiska 
faktorer som påverkar tillväxten av städer. För urbangeografen är de urbana systemen en stor 
del av det hela också. De urbana systemen innebär de sammankopplade stadssystem som 
olika städer eller regioner har. De urbana systemen påverkas av urbaniseringen och märker av 
att befolkningen ökar. Detta kan leda till att kollektivtrafiken behöver utvidgas eller att 
sjukvården behöver bättre resurser.33 
 
Då urbangeografi handlar om städernas geografi finns det en tydlig anknytning till turism då 
städer är en stor del av turismindustrin med sina attraktioner, byggnader och även 
                                                 
30 Malmberg 2000:235 f 
31 Larkin & Peters 1983:264 
32 Knox-Marston 2004:389 
33 Knox-Marston 2004:389 f 
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planeringshistoria. Samtidigt gynnas även andra turistiska områden då stadsmänniskan lever i 
en relativt trång och stressig miljö på grund av t.ex. urbanisering, och vill komma bort från 
detta för att knyta av och ta det lugnt. Många stadsbor lockas av att t.ex. åka iväg till en 
herrgård eller lantgård över ett veckoslut för att knyta bort stressen och jäktet från storstaden.  

2.2.5 Regionalgeografi 
”Regionalgeografi – den geografiska beskrivningen och diagnosen av större eller mindre 
områden på jordytan (t.ex. länder, provinser, naturområden). I centrum står hela regionens 
innehåll av natur- och kulturföreteelser samt dessas inbördes samband, i stället för de objekt 
och delsystem som behandlas inom geografins olika specialområden (klimat, landformer, 
vegetation, befolkning, bebyggelse etc.)”34 
 
Regionalgeografi handlar om studerandet av ett område och undersöker där dess totala 
komposition eller komplexitet. Ämnet kan även handla om en speciell aspekt i ett område då 
studierna görs för att tydliggöra områdets speciella karaktär.35  
 
Regionalgeografi är en kombination av delar från både natur- och kulturgeografi. Dess 
huvudsakliga inriktning är olika unika kombinationer av miljömässiga och mänskliga faktorer 
som skapar territorier med distinkta landskap och kulturella attribut. Med region menar 
geografer ett större territorium som innefattar många platser. Platserna har liknande attribut, 
som skiljer sig från andra territorium. Det kan vara en distinkt kultur, religion eller en 
gemensam ekonomi eller ett språk som är utmärkande för regionen.36 Dock är denna 
definition av termen region inte den enda. Regionen måste definieras för varje tillfälle som 
termen används.37 Regionalgeografi anses också vara när en region beskrivs på ett sätt som 
ger en klar bild för andra om hur regionen i fråga är. Det finns inte en enda definition av vad 
regionalgeografi är och detta anses också vara en del av regionalgeografins problem.38  
 
Regionalgeografi innebär två sätt att tolka världssynen på. För det första tolkas allt som 
karaktäriserar den fysiska och levande världen. Detta innefattar infrastruktur, metoder för hur 
platser används på bästa möjliga sätt och alla andra aktiviteter som människan förtar sig. För 
det andra handlar det som hur olika komponenter passar ihop och skapar breda helheter. 
Dessa helheter är det som regionalgeografin egentligen beskriver och förklarar. Detta innebär 
att regionalgeografin kan anses vara central för de människor som vill förstå världen vi lever 
i.39 Utan de metoder och begrepp som arbetats fram under alla år med regionalgeografi, skulle 
det vara omöjligt att stilla den nyfikenhet som finns idag.40  
 
Regionalgeografi är ett ämnesområde som handlar om regioner. Ett sätt att knyta samman 
detta ämnesområde med turism är att vissa turistiska regioner har speciella inriktningar eller 
teman. Dalarna t.ex. är en region med en ganska speciell turistisk inriktning med dalkullor 
och midsommarfirande. En annan anknytning till turism är att genom att studera regionen och 
dess innehåll kan slutsatser dras huruvida det finns möjligheter för en turistisk utveckling eller 
skapandet av en attraktion.  

                                                 
34 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=291749 
35 Holt-Jensen 2003:225 
36 Knox-Marston 2004:14 
37 Werner 1987:76 
38 Werner 1987:77 
39 Claval 1998:3 f 
40 Claval 1998:26 
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2.2.6 Politisk geografi 
”Politisk geografi – den del av geografin som studerar sambandet mellan auktoritet (makt) 
och geografiskt rum. Traditionellt har politisk geografi inriktats på studier av staten och dess 
territorium samt förhållandet till andra statsterritorier, ofta i historisk belysning”41 
Politisk geografi är ett ämnesområde som har funnits länge. Relationen mellan politik och 
geografi går på båda håll och detta uppmärksammas av de politiska geograferna. Ämnet kan 
ses som såväl politisk geografi, som geografisk politik. Geografisk politik lägger sin 
tyngdpunkt på geografin och den areala distributionen av människor och objekt i det 
geografiska rummet. Denna inriktning har en mätbar effekt på politiken. Regionalism och 
sektoralism t.ex. visar hur geografin påverkar politiken. Geografisk politik visar också tydligt 
hur politik sker på alla nivåer, från internationell nivå till enskild person. Politisk geografi 
visar istället hur politik påverkar geografin. Politiska åtgärder inom en stat eller en region ger 
effekt på hur det geografiska området utformas.42 Politisk geografi handlar om fenomen som 
händer på alla nivåer av beslutsfattande, även här från global kontext till hemmet och 
hushållet. Relationerna mellan politik och geografi drivs utifrån teorier och erfarenheter av 
världens stater. Att förstå imperialism, kolonialism, dominoeffekten samt utseendet på den 
nya världsordningen är grundläggande för att förstå varför geografi och politik har en relation 
mellan sig samt att de influerar varandra.43  
 
Den politiska geografin ligger under disciplinen geografi, men har en tydlig anknytning till 
politologi eller statsvetenskap.  Även inom den politiska geografin är det tydligt hur olika 
discipliner går in i och tar över varandra. Problemet är, enligt Lundén, att hitta en 
områdesindelning som kan anses vara vettig och pedagogiskt riktig.44 Politisk geografi är 
alltså ett överlappande ämnesområde där olika karakteristika lyfts fram för att antingen 
politiken påverkar rummet eller där rummet påverkar de politiska besluten. Företeelser eller 
förhållanden som påverkar den politiska geografin är t.ex. natur, kultur, teknologi, ekonomi 
och kommunikation.45  
 
Den anknytning som finns mellan politisk geografi och turism är att de beslut som tas när en 
attraktion eller destination ska utvecklas görs av politiker i samarbete med turistnäringen. 
Besluten som fattas påverkar rummet. Gränser mellan länder har med politisk geografi att 
göra, men även turismen påverkas av dessa. I vissa fall kan gränser förhindra turism, vilket 
också visar en tydlig anknytning mellan politisk geografi och turism.  

2.2.7 Samhällsplanering 
”Samhällsplanering – riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer och 
miljö. Dessa utformas under demokratiska former utifrån anspråk på förändringar”.46 
 
Samhällsplanering handlar, precis som det låter, om att planera samhället. Det är den 
planering som sträcker sig från regerings- till kommunnivå. Kommuner utformar 
översiktsplaner utifrån regeringens och länens föreskrifter för att nå ett så långsiktigt hållbart 
samhälle som möjligt. Detta görs utifrån ett antal olika aspekter, bl.a. miljömässiga, 
ekonomiska och sociala.47 Forsberg menar att samhällsplaneringens uppgift är att människors 

                                                 
41 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=285077 
42 Knox-Marston 2004:374 f 
43 Knox-Marston 2004:383 
44 Lundén 1997:14 
45 Lundén 1997:15 
46 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=299709 
47 http://susning.nu/Samh%e4llsplanering 
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livsvillkor gynnas på bästa sätt både gällande produktion och reproduktion.48 De inblandade 
aktörerna kan sammanfattas i tre olika kategorier, planeringsansvariga, byggherrarna och 
berörda. De planeringsansvariga beställer och utarbetar planförslag för vad som ska byggas 
samt övervakar de övriga aktörerna så de håller sig inom ramarna för de regler som finns. 
Byggherrarna är de som tar själva initiativet till byggandet. Det kan t.ex. vara företag och 
institutioner. Deras uppgifter innefattar finansiering, ordna byggnadstillstånd och anlita de 
entreprenörer och projektörer som behövs för att genomföra projektet. Med de berörda menas 
de som kommer att påverkas av planen eller projektet t.ex. hushåll, privata organisationer och 
företag samt offentliga organ.49 
 
Då planeringen sker måste de många funktionerna i staden tillgodoses. Ofta är staden 
funktionsuppdelad, vilket innebär att olika aktiviteter sker på olika platser. Staden kan också 
utgå från de olika urbana funktioner som den innehar. Staden är dels ett politiskt territorium 
(avgränsad på ett administrativt sätt), dels en ort med ett blandat utbud av varor och tjänster. 
Vidare kan staden även uppfattas som en tätort (d.v.s. en ort med minst 200 invånare), vilket 
till största del är en avgränsning av en funktionell geografisk yta. En funktionell yta är även 
det en av stadens många funktioner. Slutligen kan stadens funktioner utgå från den 
urbaniserade befolkningen. Stadens funktioner utgår då från de demografiska, ekonomiska, 
sociala och kulturella förhållandena hos befolkningen. Att en stad är funktionsuppdelad är 
något dagens samhällsplanerare är negativa till. Anledningen är att en uppdelad stad leder till 
ett uppsplittrat vardagsliv. En mer integrerad stad leder till bättre förutsättningar för 
befolkningen att utveckla sociala kontakter. Alla funktionerna en stad har visar tillsammans 
den bild som samhällsplanerarna har att utgå från. Oavsett om en stad är bättre lämpad för 
vissa funktioner och mindre för andra finns det alltid reaktioner och önskningar hos invånare 
och besökare att förändra och förbättra stadens funktioner.50  
 
När en stad ska planeras och utvecklas finns det ett flertal valmöjligheter för 
samhällsplaneraren. 1982 trädde den svenska socialtjänstlagen i kraft, vilket innebar att 
socialsektorns krav vad gäller samhällsplanering ökade. Enligt lagen ska socialtjänsten vara 
med och tillföra underlag för planeringen, delta i planeringen samt delta i uppföljningen när 
planen är genomförd.51  
 
Det geografiska i samhällsplanering är huvudsakligen byggstenar. Med detta menas att de 
geografiska kunskaper som finns används som byggstenar för att kunna planera samhället. 
Genom de kunskaper, eller byggstenar, som planeraren har, kan natur- och kulturmiljöer 
bevaras och nyttjas för att gynna den regionala utvecklingen.  
 
Samhällsplanering handlar om att planera samhället inklusive turistiska produkter och 
destinationer. Ett samarbete mellan turism och samhällsplanering är av största vikt då 
kommuner och landsting inte kan planera och utveckla samhället och utesluta turismindustrin. 
Att planera samhället och att planera den turistiska utvecklingen bör gå hand i hand för att 
underlätta för alla inblandade.  

2.2.8 Sammanfattning 
Relationerna mellan geografi och turism är många. De geografiska ämnesområdena berör 
turismen på olika sätt och kan alla hjälpa den turistiska forskningen framåt. Kartografin 
                                                 
48 Forsberg 2000:399 
49 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=299709 
50 Nyström 1999:26 ff 
51 Lilja 1999:62 
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producerar kartor för destinationerna samtidigt som en destinations potential kan avgöras 
genom att studera kartor. Befolkningsgeografin handlar om hur folk rör sig i det geografiska 
rummet, vilket även inkluderar turism. Befolkningsgeografin kan även hjälpa till att 
undersöka den turistiska marknadens potential. Ekonomisk geografi berör turismen genom 
nätverk och lokalisering. Nätverk inom turism är vanligt då denna industri har många 
småföretag som gynnas av samarbete. Urbanturismen hjälper turismen i den mån att det 
handlar om städer, som är en stor del av turismen. Städernas byggnader och attraktioner 
gynnar turismen och lockar besökare. Regionalgeografin kan hjälpa turismen att studera en 
region för att se vilka turistiska möjligheter som finns. Politisk geografi handlar om gränser 
och detta berör turismen i högsta grad turismen på både gott och ont. Slutligen hjälper 
samhällsplaneringen turismen genom framför allt planering av turism och samarbetet mellan 
turismindustrin och kommuner, landsting och stat.  
 
Kommande avsnitt avser presentera den geografiska mall som den turistiska litteraturen sedan 
kommer att placeras in i.  

2.3 Geografisk mall 
I detta avsnitt presenteras den geografiska mallen (figur 2.4). Tanken med den geografiska 
mallen är att undersöka hur den lästa turismlitteraturen anknyter till de ovan nämnda 
geografiska ämnesområdena. Efter presentationen av turismlitteratur i kapitel 3 kommer 
figuren presenteras igen, då med markeringar som visar vilka geografiska ämnesområden som 
vardera bok berör, behandlar eller dominerar.  
 
Den eventuella geografiska anknytningen i turismlitteraturen kommer att värderas och mätas i 
fyra olika nivåer av anknytning till varje geografiskt ämnesområde. Beroende på grad av 
anknytning hamnar boken i en av fyra möjliga kategorier. Då ett geografiskt ämnesområde 
nämns i en turistisk bok hamnar boken i kategorin berör. Om samma geografiska 
ämnesområde tas upp ett flertal gånger i samma bok hamnar boken i kategorin behandlar. I de 
fall där en bok genomgående tar upp ett geografiskt ämnesområde hamnar boken i kategorin 
dominerar. I fall där det geografiska ämnesområdet inte tas upp alls hamnar boken i kategorin 
ingen beröring. De olika kategorierna kommer att benämnas med siffrorna 0-3 där 0 betyder 
ingen beröring, 1 berör, 2 behandlar och 3 dominerar. Varje bok kommer därmed tilldelas 
någon av siffrorna 0-3 för varje geografiskt ämnesområde. 
 
Då kartografi till viss del handlar om kartor i allmänhet kommer en avgränsning att göras 
inom just detta ämnesområde. I de fall då ämnet kartografi tas upp i en bok kommer det att 
hamna i tabellen, dock kommer inte varje kartbild i varje bok räknas som att kartografi har 
tagits upp i litteraturen. 
  

  Kartografi 
Befolknings- 
geografi 

Ekonomisk 
geografi 

Urban- 
geografi 

Regional- 
geografi 

Politisk 
geografi 

Samhälls- 
planering 

Bok 1               
Bok 2               
Bok 3               
Bok 4               
Bok 5               
Bok 6               
Bok 7               
 
Figur 2.4 Geografisk mall utan turismlitteraturs anknytning. 
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3 Turismlitteratur 
För att få en inblick i vad turismlitteratur handlar om, och vad olika författare tar upp och 
anser vara av vikt, följer i detta avsnitt korta beskrivningar av de valda turismböckerna. 
Beskrivningarna avser förklara vad böckernas placering i den geografiska mallen baseras på. 
Då en del av böckerna är långa och andra kortare samt att böckernas relevans för uppsatsen 
varierar, kommer omfattningen på beskrivningarna variera.  

3.1 Bok 1 The geography of tourism and recreation 
The geography of tourism and recreation, skriven av Hall och Page (2001), vill visa 
relationerna mellan turism, fritid och rekreation samt ge en lättförståelig och översiktlig 
presentation av dessa. Författarna menar att geografi har inkluderat turism och rekreation ända 
sedan 1930-talet då dessa, i USA, ingick i ämnesområdet ekonomisk geografi. Fokus låg till 
största del då på de ekonomiska influenser turismen kom att ge, både regionalt och nationellt. 
Vidare menar författaren att turism och geografi fortfarande inte har någon stark anknytning 
mellan sig. Han hävdar att turistisk geografi är ett underrepresenterat område som begränsas 
till publicerade undersökningar i geografiska tidningar. Dessutom fattas det en stark teoretisk 
bas att grunda den turistiska forskningen på.52  
 
Boken tar upp olika definitioner på region och utifrån det går författarna vidare till turistisk 
regionalgeografi. Med detta menas den geografi som ses som mallen för utvecklandet av 
grundläggande turismprocesser i dagens samhälle. Vidare skriver författarna om hur geografi 
är ett brett ämnesområde och de väljer att fokusera på ett antal olika inriktningar som rumslig 
variation, behavoralistisk geografi, humanistisk geografi, använd geografi samt radikala 
tillvägagångssätt. Anledningen till att dessa områden tas upp är att författarna anser de vara 
viktiga i studerandet av turism och rekreation.53 
 
För att ett rekreationsområde eller en turistisk produkt ska kunna skapas krävs det bland annat 
en geografisk analys av det planerade området. Det behövs mark, vatten och landskap i 
kombination med t.ex. parker, pooler, fotbollsplaner etc. Då själva planerandet av samhället 
inte hör till de turistiska uppgifterna i den bemärkelse att planerandet och genomförandet blir 
gjort tar samhällsplaneraren över. Det är samhällsplaneraren, ofta i samarbete med ett 
turistiskt företag, som undersöker om planerna är genomförbara och ser till att det i så fall 
genomförs.54  
 
Författarna menar att det måste finnas en relation mellan de geografiska och turistiska 
faktorerna för att turismen ska fungera, och som en följd av detta även den turistiska 
geografin.55 Det är viktigt att geograferna förstår de rumsliga konsekvenserna av att de urbana 
områdena utvecklas turistiskt. Enligt Hall och Page låg fokus tidigare på de rurala områdena 
och när en ändring skedde hängde inte geograferna med utan fortsatte arbeta med de rurala 
områdena istället för de urbana.56 Anledningen till att den urbana turismen har växt är att 
människor i allmänhet söker områden som kan erbjuda en geografisk koncentration av 
attraktioner och service. Populariteten hos de urbana destinationerna varierar på grund av dess 

                                                 
52 Hall & Page 2001:5 ff 
53 Hall & Page 2001:10 ff 
54 Hall & Page 2001:80 
55 Hall & Page 2001:96 
56 Hall & Page 2001:140 
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utbud av unika attraktioner, men samtidigt finns det en tendens att de resande vill känna 
likheter med tidigare besökta platser.57 
 
Geografin har gett turism- och rekreationsindustrin hjälp på vägen när det gäller att planera 
och genomföra förändringar i samhället. Det är de geografiska kunskaperna som gör det 
möjligt för turismen att utvecklas eftersom användandet av marken och lokaliseringsanalyser 
är genomgående geografiska uppgifter. Ytterligare ett område som är gynnsamt för turismen 
men som domineras av geografin är kartografi och GIS (Geografiska Informationssystem) 
som är användbart för turismen för produktion av kartor av olika slag.58 
 
Bokens geografiska anknytning är bred då författarna tar upp många av de geografiska 
ämnesområdena. Av de sju ämnesområdena är det endast två som inte berörs av boken, vilket 
är en bra geografisk bredd på en turistisk bok.  

3.2 Bok 2 Kommersiell turism och lokal samhällsutveckling 
Kommersiell turism och lokal samhällsutveckling är utgiven av ETOUR (European Tourism 
Research Institute) 2004 och ingår i en rapportserie. Därav skiljer sig boken något från annan 
här vald turistisk litteratur. Boken är en slutprodukt av många års studier av sex olika 
destinationer. Huvudsyftet med rapporten är att undersöka hur olika destinationer förändras 
under en längre tidsperiod. Fokus ligger på fjällturismen i Sverige.59 
 
Författarna börjar med en historisk återblick av den svenska fjällturismen. Olika perioder 
presenteras i olika avsnitt och under perioden 1940-1969 uppmärksammade politikerna 
turismens roll för Sverige. De svenska politikerna insåg att turismen var en blomstrande 
näring och förvärvskälla. Även kommunernas intresse för turism ökade och detta gav 
fjällturismens utveckling ytterligare en knuff i rätt riktning. Kommunerna i fjällen utvecklade 
sina regioner med bl.a. idrottsanläggningar och förbättrad infrastruktur.60 I och med att trycket 
på fjällturismen blev större, ökade också omsättningen på fjälldestinationerna. Under 1970-
talet var det många som köpte fritidshus och andelslägenheter i fjällvärlden. Ingemar 
Stenmark var också en stor anledning till att fjällturismen ökade. Hans framgångar ledde till 
att folk fick upp ögonen för skidåkning och fjällsemester vilket givetvis gynnade 
destinationerna. Utvecklingen av fjälldestinationerna har mer och mer privatiserats de senaste 
årtiondena. De kommunala verksamheterna har blivit uppköpta av stora koncerner som 
Skistar och Strömma Turism och Sjöfart AB.61 
 
Under fjälldestinationernas framväxt gjordes en strukturomvandling inom svenskt näringsliv, 
vilket ledde till att många invånare i Norrlands inland drabbades och stod utan arbete. Detta 
ledde till en utflyttning från drabbade områden. Dock skedde ingen inflyttning när 
destinationerna kom igång ordentligt, förutom i Åre som är den enda av de sex 
destinationerna där befolkningen har ökat sedan strukturomvandlingen på 1970-talet.62 
 
Vidare gör författarna fallstudier på de sex olika destinationerna för att avslutningsvis jämföra 
de med varandra. Både fallstudierna och jämförelsen är ekonomiskt inriktade och inte av 
intresse för uppsatsen. Den geografiska anknytningen är, i korta drag, mest inriktad på 

                                                 
57 Hall & Page 2001:163 
58 Hall & Page 2001:264 f 
59 Bodén & Rosenberg 2004:7 ff 
60 Bodén & Rosenberg 2004:28 ff 
61 Bodén & Rosenberg 2004:43 ff 
62 Bodén & Rosenberg 2004:52 ff 
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samhällsplanering. Även befolkningsgeografi och politisk geografi berörs, men endast ytligt. 
Ett övergripande omdöme är att bokens geografiska anknytning är något snäv och en bredare 
anknytning skulle vara önskvärd.   

3.3 Bok 3 Kulturarv, turism och regional utveckling 
Kulturarv, turism och regional utveckling är en rapport utgiven av ETOUR 2002. Rapportens 
huvudsyfte är att undersöka hur globala utvecklings- och förändringsprocesser påverkar 
Sveriges kulturarv.63 Rapporten genomgår fem steg för att sedan nå fram till resultaten. Först 
förklaras vad ett kulturarv är och hur det på bästa sätt kan definieras. Bevarandet av ett 
kulturarv är en process som genomgår flera hierarkiska nivåer, allt från individuella minnen 
till politiska minnen som den centrala statsmakten producerar.64 Kulturmiljövården är ett litet 
område inom samhällsplaneringen och sin storlek till trots är det ett väldigt lyckat exempel på 
70-talets reformering av kulturpolitiken.65  
 
Vidare skriver författaren om globaliseringsprocessen och hur denna kom att påverka 
turismen och den regionala utvecklingen. Med globalisering menas här olika 
utvecklingsprocesser som tillsammans speglar den konkreta struktureringen av världen som 
helhet. Författaren menar också att globaliseringsprocessen visar tydligt hur tid och rum inte 
längre begränsar människan, utan hur det handlar om samrumslighet och samtidslighet 
istället. Globaliseringen är också en bas för nätverk, regionala, nationella som internationella. 
Globaliseringen av världen leder till att användandet av historia och kulturarv för politisk 
vinning ökar. Olika politiska instanser vill bekräfta eller skapa en kulturell identitet och denna 
typ av politik har fått en ny strategisk betydelse.66 
 
Grundberg skriver vidare om regionaliseringsprocessen. Detta anser han vara globalisering 
som tar sig motsatt uttryck. Globaliseringen är övervägande ett ekonomiskt fenomen, medan 
regionalisering är ett övervägande politiskt fenomen, men de båda hänger givetvis samman. I 
dagens internationaliserade samhälle är det oftare konkurrens mellan olika regioner istället för 
nationer. Regionerna går över gränserna och samarbetet inom EU är ett tydligt exempel på hur 
nationsgränserna inte längre är viktiga. Numera är det regiongränser och nätverksgränser som 
är av vikt. Denna internationella utveckling har förändrat logiken i var investeringar, tillväxt 
och utveckling hamnar. Kultur och kulturarv ses idag som strategiska utvecklingsresurser för 
både platsmarknadsföring och turism. Denna förändring beror på att kultur och kulturarv ses 
som kulturellt kapital som kan användas i marknadsföringen av länder, städer etc. Det beror 
också på att ekonomin blir konsumtionsstyrd istället för produktionsstyrd. Ett 
konsumtionsstyrt samhälle behöver locka till konsumtion vilket kan göras genom en 
expanderande kultur-, fritids- och turismindustri. Upplevelseprodukter i form av kultur och 
kulturarv kan säljas och hjälpa till att utveckla ekonomin och regionen.67  
 
Effekterna av globaliseringen och regionaliseringen för Sveriges kulturarv är bland annat att 
Sverige har gått från att vara ett kulturellt enhetligt industrisamhälle till ett mångkulturellt, 
heterogent och postindustriellt samhälle. Ytterligare en effekt är att kultur och kulturarv blir 
en avgörande faktor för regioners tillväxt och utveckling. Tidigare har det kulturpolitiska 

                                                 
63 Grundberg 2002:11 
64 Grundberg 2002:13 f 
65 Grundberg 2002:25 
66 Grundberg 2002:29 ff 
67 Grundberg 2002:34 ff 
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fältet varit en statlig angelägenhet, men mer och mer involveras privata aktörer. Dessutom går 
stadens eller regionens utveckling framåt med hjälp av bland annat turism.68 
 
Då Grundberg skriver om regionaliseringsprocesser är den geografiska anknytningen till 
regionalgeografi relativt hög. Även samhällsplanering och ekonomisk geografi berörs, men 
övriga ämnesområden är orörda och skulle alltså ha kunnat beröras mer.  

3.4 Bok 4 Urban tourism 
Page (1995) skriver om urbanturism och fokus i boken ligger på urbanturismens utbud, 
efterfrågan och hur urbanturism på bästa sätt marknadsförs. Utifrån detta kan sägas att boken 
är ekonomiskt inriktad och handlar mer om relationen mellan ekonomi och turism än den 
mellan geografi och turism. Dock finns det några anknytningar till geografi. 
 
Det finns olika anledningar till att resa varav några specifikt handlar om urbanturism. 
Exempelvis är shopping ett stort önskemål för de resande över lag och detta är något som till 
största del utförs i städer. Den turistiska uppdelningen kan också göras enligt vilken typ av 
turism den resande önskar. T.ex. den organiserade massturisten som åker på en paketresa och 
slipper ordna något själv. Den individuelle massturisten som gör ungefär som den 
organiserade, förutom att den individuelle vill upptäcka saker på egen hand också. 
Upptäckarna arrangerar sin egen resa och vill uppleva destinationens totala kultur och livsstil. 
Slutligen finns det drivaren som inte söker kontakt med andra turister utan vill leva med 
värdlandets eller regionens invånare. Givetvis är denna uppdelning inte ultimat och många av 
de turistiska grenar som finns idag täcks inte in. Det är också svårt att få in den urbana 
turisten i någon av ovanstående definitioner då urbanturismen är en så pass bred gren, som 
inkluderar i stort sett all sorts turism.69  
 
Enligt Page finns det ett par huvudsakliga anledningar till att människor lockas av 
urbanturism. För det första är städer ofta tätt befolkade, vilket medför att städer får fler turister 
genom folk som besöker släkt och vänner. Vidare är städer och urbana områden ofta 
knytpunkter för turister som ska byta transportmedel. Koncentrationen av kommersiell, 
finansiell, industriell och producentservice i städer är ytterligare en orsak till turism i städer då 
människor åker till städerna i syfte att besöka dessa anläggningar, ofta inom arbetet. Slutligen 
tillhandahåller urbana områden, och framför allt storstäder, ett brett utbud av kultur, konst och 
rekreation.70 
 
För att en stad, eller ett urbant område, ska kunna fungera turistiskt krävs det ett systematiskt 
synsätt som hjälp för den framtida utvecklingen av stadens turism. Genom att planerare 
förstår relationen mellan input och output inom det urbana systemet är det möjligt att utveckla 
turismen och se till att de ändringar och den utveckling som sker i staden gynnar 
turismindustrin. Att planeringen för turism fungerar är av största vikt då en ej fungerande 
turism i en stad leder till en okontrollerad turism som snarare stjälper än hjälper stadens 
utveckling.71 Då det gäller planering av turism finns det ett antal faktorer som måste finnas 
med för att planeringen ska bli hållbar. För det första måste det finnas boende för turisterna. 
Vidare behövs transportmedel, fungerande infrastruktur, attraktioner och aktiviteter, 
institutionella faciliteter samt alla övriga turistiska faciliteter som behövs. Detta är inte något 

                                                 
68 Grundberg 2002:47 ff 
69 Page 1995:25 ff 
70 Page 1995:44 
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som turistindustrin klarar av på egen hand, utan ett samarbete med kommun och/eller stat är 
nödvändigt för att kunna utveckla en fungerade urbanturism.72 
 
Urban tourism berör endast två av sju geografiska ämnesområden. Detta är väldigt lågt och 
det märks tydligt att boken har en mer ekonomisk än geografisk inriktning. Det är även 
naturligt att ett av de berörda geografiska ämnesområdena är urbangeografi då boken handlar 
om urbanturism.  

3.5 Bok 5 Tourism planning. Policies, processes and relationships 
Hall (2000) tar upp de huvudsakliga områdena inom turismplanering. Stor tyngd läggs vid att 
turismen måste utvecklas på ett hållbart sätt, men även vid de ekonomiska faktorerna som 
måste tänkas på. Författaren menar att turismen måste integreras med andra områden i en bred 
planeringsprocess för att de ekonomiska, sociala och miljömässiga målen ska kunna uppnås.73  
 
Enligt Getz finns det fyra huvudsakliga tillvägagångssätt för att planera turism; boosterism, 
det ekonomiska sättet, markanvändningssättet samt samhällsorienterade turismplaneringen. 
Boosterism fokuserar på kultur och natur som utvecklingsområden för turism medan det 
ekonomiska sättet fokuserar på att ekonomin ska hålla och att den planerade turismprodukten 
ska gå med vinst. Markanvändningssättet är från början ett geografiskt tillvägagångssätt, där 
samhällsplanerare planerar vad som kan göras med marken som finns till förfogande. Den 
samhällsorienterade turismplaneringen går ut på att samhället som utvecklas inte ska bli 
överexploaterat och att befolkningen ska känna sig bekväm med den turistiska utvecklingen 
som sker.74 För att nå en hållbar turismutveckling krävs det att alla berörda parter är 
involverade i planeringen och genomförandet. Det är, enligt Hall, genom ett sådant brinnande 
intresse en långsiktigt hållbar turismutveckling kan ske. Det är också då som de ekonomiska, 
sociala och miljömässiga målen nås och kan följas upp till något som gynnar en hållbar 
utveckling.75  
 
Vidare skriver Hall om olika, mer konkreta, sätt att gå tillväga för att planera turism. Han 
poängterar också vikten av att de olika områdena samarbetar då de är beroende av varandra 
för att nå sina mål. En viktig del för en hållbar turismutveckling är att det finns en strategisk 
turismplanering, d.v.s. den planering som gör att organisationer snabbt vänjer sig vid dess nya 
miljö. Detta görs genom planering och management som tar upp och svarar på frågorna var är 
vi, vart vill vi nå och hur kommer vi dit.76  
 
Hall fortsätter med att förklara de internationella samarbeten som behövs för en fungerade 
internationell turismindustri. Det finns en rad internationella lagar som måste följas för att det 
ska kunna kontrolleras hur nationernas olika internationella överenskommelser påverkar de 
nationella arrangemangen.77 De internationella lagarna och samarbetena är, precis som EU: s 
intresse för turism, politiskt influerade. EU: s inblandning i Europas turism är stor i jämförelse 
med hur de individuella länderna prioriterar sina resurser. Turismen har blivit en viktig del av 
EU:s planering på grund av en rad olika saker så som att turism är en viktig ekonomisk 
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aktivitet och att de kulturella influenserna har både visat vikten av en kulturell identitet men 
också visat och marknadsfört Europa som ett koncept.78 
 
Slutligen skriver Hall åter igen om vikten av en hållbar turistisk utveckling. Huvudtanken 
med en hållbar turistisk utveckling är att miljön ska bevaras och att människor inom turismen 
ska börja tänka ekologiskt. Detta för att inte överexploatera och förstöra de turistdestinationer 
som finns idag.79 
 
Den geografiska anknytningen i Halls bok är huvudsakligen politisk. Även samhällsplanering 
och ekonomisk geografi berörs, men det är den politiska geografin som behandlas. Att 
samhällsplanering klassificeras som en låg anknytning kan diskuteras, men i jämförelse med 
vad författaren tar upp i övrigt anser jag denna klassificering vara riktig.  

3.6 Bok 6 The development of sustainable tourism 
Aronsson (2000) skriver i sin bok om hur utvecklingen av en hållbar turism går till. Han går 
också in på hur resande lämnar spår i tidrummet, alltså ur ett tidsgeografiskt synsätt. Spåret 
som lämnas kan vara simpelt, som från hemmet till destinationen och tillbaka, men kan också 
innefatta flera stopp på vägen, vilket gör markeringen i tidrummet mer komplex.80 Vad gäller 
den hållbara turismutvecklingen är Aronsson inne på samma spår som Hall och menar alltså 
att den hållbara turismutvecklingen har med miljön och ekologiskt tänkande att göra. 
Aronsson menar dock att en hållbar utveckling även har med ekonomiska och socio-kulturella 
faktorer att göra. Det är alltså de politiska systemen som tillhandahåller visionen och influerar 
regelsystemen för att få ett lokalt deltagande i processen mot en hållbar utveckling.81  
 
Vidare skriver Aronsson om turism och fritidsresande och ger en översiktig beskrivning av 
turismen i dagens samhälle. Vem är det som reser och varför? Enligt Aronsson handlar det om 
att vara mer eller mindre rörlig. De mindre rörliga människorna hittas oftast i de äldre 
ålderskategorierna och i de lägre socio-ekonomiska grupperna. Geografiskt sett är det 
huvudsakligen personer som bor i rurala områden som är de mindre rörliga personerna. De 
personer som går under kategorin mer rörliga är generellt sett unga ålderskategorier, kvinnor, 
högre socio-ekonomisk status och de bor ofta i städerna. Denna grupp tenderar att vara borta 
längre perioder än den mindre rörliga gruppen samt att de mer frekvent åker på 
utlandssemester istället för inrikes semester.82  
 
Även rörligheten har med den hållbara turistiska utvecklingen att göra då för mycket rörlighet 
kan leda till en ej hållbar ekologisk utveckling. Personer som är aktiva nära hemmet är inte i 
samma behov av miljöförstörande transport som personer med aktiviteter långt bort. Dock är 
det i många fall de personer som är aktiva nära hemmet som är mest stressade och därför 
väljer att förflytta sig med miljöförstörande transportmedel. För att aktiviteter nära hemmet 
ska vara bättre för miljön än aktiviteter långt borta krävs det att de personer som ägnar sig åt 
det förstnämnda väljer mer miljöanpassade transportmedel till och från aktiviteten. Det är 
också tydligt att rörligheten är betydligt större i de rika delarna av världen än i de fattiga.83 
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Att en destination ska utvecklas hållbart är givetvis av största vikt. Under utvecklandet av en 
destination arbetar planeraren med dragfaktorer, d.v.s. vad som kan göras för att attrahera fler 
turister. Men utvecklandet handlar också om att ta reda på efterfrågan, d.v.s. vad det är som 
gör att turisterna vill komma till en destination. Utvecklingen måste också vara fungerande för 
invånarna och återigen ses vikten av att de permanentboende ska få tycka till om utvecklingen 
och verksamheten.84 
 
Den geografiska anknytningen i boken är huvudsakligen politisk, men även 
befolkningsgeografi och samhällsplanering tas upp. Även denna bok är svårklassificerad vad 
gäller samhällsplanering, men utifrån bokens helhet och de geografiska ämnesområdena är 
beröringen relativt låg.  

3.7 Bok 7 Critical issues in tourism – a geographical perspective 
Critical issues in tourism – a geographical perspective är skriven av Shaw och Williams 
(2002). Syftet med boken är att undersöka en rad kritiska företeelser när det gäller turismens 
geografi. Fokus i boken ligger på de centrala delarna inom geografin, d.v.s. rummet och 
platsen. Författaren anser att turism allt för ofta har förbisetts från de breda rumsliga och 
sociala relationerna, vilket har lett till att turismens anknytning och bidrag till ekonomi, 
sociologi och kultur inte har förståtts. Det finns därför ett behov av att integrera turismens 
äldre och traditionella relationer med en bredare syn om samhällets föränderlighet.85 Vidare 
skriver författaren om hur globalisering och turism kan knytas samman. Termen globalisering 
används flitigt inom turismstudier. Vad globalisering betyder i sammanhanget är att platser 
knyts samman mer intensivt och vidgar det geografiska perspektivet. Detta leder i sin tur till 
att turismen internationaliseras och att det finns ett mer globalt flöde av turister. Dock finns 
det andra teorier som konkurrerar med globalisering och turism. Traditionalism och 
transformationalism är två andra synsätt på hur turismen har utvecklats och förändrats.86  
 
Traditionalisterna menar att de nuvarande trenderna inte är mer än en intensifiering av sedan 
länge etablerade internationella processer. Vad gäller turism skulle detta innebära att turismen 
sedan länge har nått världens avkrokar, alltså att detta inte är något nytt fenomen. 
Transfomationalisterna menar istället att globaliseringen skapar nya ekonomiska, sociala och 
politiska möjligheter vilka i sin tur förändrar grunderna i hur en stat är uppbyggd. De menar 
att rummets sociala kontext förändras, vilket leder till att också grunden, formen och 
verksamheten förändras.87 Det finns tydliga bevis på att turism och fritid påverkas av 
globaliseringen. Även affärslivet och affärsturism påverkas av globalisering då det tydligt 
påverkar världsekonomin samt att resandet och samarbetet över gränserna bildar 
internationella nätverk. Det finns alltså en tydlig anknytning mellan turism och 
globalisering.88 
 
Vidare skriver Shaw och Williams om hur turism och socio-eknomiska förändringar hör ihop. 
Samhällets behov förändras och med det de turistiska behoven. När samhällets ekonomi 
förändras märks det inom turismen också.89 Shaw och Williams tar även upp turism- och 
fritidsindustrin samt de element som är av vikt för att industrin ska fungera. Bland annat 
måste det finnas en fungerande infrastruktur med goda kommunikationsmedel och 

                                                 
84 Aronsson 2000:131 
85 Shaw & Williams 2002:3 
86 Shaw & Williams 2002:26 
87 Shaw & Williams 2002:27 
88 Shaw & Williams 2002:35 ff 
89 Shaw & Williams 2002:51 f 
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kommunikationsmöjligheter. Det måste även finnas hotell, ställen med mat och dryck, 
underhållning av något slag samt turismservice i form av t.ex. resebyråer och 
turistinformation.90 Många av turismindustrins företag är i dagsläget transnationella, d.v.s. 
turismindustrin internationaliseras mer och mer. Tidigare handlade det mest om 
internationalisering av filmer, sportartiklar etc., men med samhällets utveckling utvecklas 
även turismindustrin och produktionen av turism och fritid internationaliseras den med.91  
 
Turismindustrins tillväxt samt dess potential för att stimulera den ekonomiska utvecklingen 
har gjort att stor tyngd läggs vid turismlitteratur som skrivs. Detta till trots finns det 
fortfarande inte en gemensam åsikt om huruvida turismen har en roll i ekonomins utveckling 
eller inte. Den översiktliga bilden är inte klar på grund av olika åsikter om vad som anses vara 
ekonomisk utveckling, samt turismens tydliga anknytningar till sociokulturella och 
miljömässiga aspekter.92 För att de olika turismföretagen ska fungera krävs det arbetskraft. 
Arbetskraften ska helst vara billig samtidigt som den ska vara kompetent. Många 
turistdestinationer tar in personal från företagets hemland eller från länder varifrån många 
besökare kommer. Alltså flyttar människor till de turistdestinationer som behöver arbetskraft. 
Inom turismen finns det olika sorters jobb för arbetsimmigranterna. Dessa kan delas upp i tre 
olika kategorier. För det första finns högt utbildad och kompetent personal som immigrerar 
för tjänster som managers och marknadsföringsanställning inom eller via företag inom 
turismindustrin. Vidare finns agenturrepresentanter som arbetar för ett resebolag och är 
företagets representant på turistdestinationen. Detta inkluderar även guider. Slutligen finns 
den mindre utbildade kategorin som innefattar arbetskraft som återfinns i kök, som städare 
eller bäddar sängar.93 
 
Vidare tar Shaw och Williams upp lokalisering och miljö för massturism, urbanturism och 
ruralturism samt dess anknytning till rummet och tiden. Det är en tydlig geografisk 
anknytning som Williams beskriver miljö för miljö. Han visar också med hjälp av kartor hur 
turismen polariseras i vissa länder, vilket han kallar rumslig polarisering. Vissa delar av 
länder är mer attraktiva än andra, vilket leder till att turismen polariseras.94 Vidare beskriver 
han skillnader mellan turism i städer jämfört med landsbygd eller massturism. Dels förklarar 
han skillnader mellan destinationer, dels skillnader mellan besökare.  
 
Slutligen skriver Shaw och Williams om vikten av att utveckla en hållbar turism. Turismen 
och miljön måste gå hand i hand för att inte destinationerna ska bli överexploaterade och 
miljöförstörda. Den turistiska efterfrågan får inte bli mätinstrument för turismens utveckling, 
utan de miljömässiga konsekvenserna bör styra i hur stor grad turismen utvecklas och hur 
mycket destinationerna exploateras.95 
 
Shaw och Williams bok anknyter mycket till ämnesområdet ekonomisk geografi. Även 
befolkningsgeografi och urbangeografi berörs, men det finns en tydlig dominans av 
ekonomisk geografi. Det är den enda av de studerade böckerna som domineras av ett 
geografiskt ämnesområde.  

                                                 
90 Shaw & Williams 2002:111 ff 
91 Shaw & Williams 2002:121 
92 Shaw & Williams 2002:145 
93 Shaw & Williams 2002:181 ff 
94 Shaw & Williams 2002:230 
95 Shaw & Williams 2002:300 ff 
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4 Turismlitteraturs geografiska anknytning 
Efter att ha beskrivit den turistiska litteraturens anknytning till geografi bok för bok följer här 
en sammanställning som avser visa vilken/vilka böcker som har den bredaste geografiska 
anknytningen, samt vilken/vilka böcker som har en tydlig geografisk inriktning. Detta 
kommer att göras dels utifrån figur 4.1, dels utifrån figur 4.2. Böckernas placering i den 
geografiska mallen baseras på deras beskrivningar i avsnitt 3.  

4.1 Placering av böcker i geografisk mall 
Som nämnt i avsnitt 2.3 kategoriseras litteraturen utifrån huruvida den berör, behandlar eller 
dominerar de geografiska ämnesområdena.  
 

  Kartografi 
Befolknings- 
geografi 

Ekonomisk 
geografi 

Urban- 
geografi 

Regional- 
geografi 

Politisk 
geografi 

Samhälls- 
planering 

Bok 1 1 0 1 2 1 0 1
Bok 2 0 1 0 0 0 1 2
Bok 3 0 0 1 0 2 0 1
Bok 4 0 0 0 2 0 0 1
Bok 5 0 0 1 0 0 2 1
Bok 6 0 1 0 0 0 2 1
Bok 7 0 1 3 1 0 0 0

 
Figur 4.1 Mall med turismlitteraturs anknytning till geografi. 0= ingen beröring, 1=berör, 2=behandlar, 
3=dominerar 
 
Genom att studera figur 4.1 kan en tydlig urskiljning göras. Bok 1, The geography of tourism 
and recreation, har den absolut bredaste geografiska inriktningen av de sju böckerna då den 
berör och behandlar fem av sju ämnesområden. Bok 7, Critical issues in tourism – a 
geographical approach, har den tydligaste enskilda inriktningen på ett ämnesområde. Detta 
syns ännu tydligare genom att studera figur 4.2, där bok 1 har flest antal staplar och bok 7 har 
den absolut högsta stapeln som representerar ekonomisk geografi.  
 
Författarna till bok 1 har insett vikten av turistisk litteraturs behov av geografisk anknytning. 
Samtidigt tycker de att det fattas en teoretisk bas att grunda den turistiska forskningen på. 
Efter att ha studerat turism och geografi samt att ha läst och granskat böckerna i 
undersökningen anser jag detta stämma. Att turismlitteraturen inte har någon genomgående 
teori som kan tillämpas på turism, utan grundar sina teorier på andra ämnesområden som t.ex. 
de olika geografiska ämnesområdena anser jag vara tydligt efter att ha granskat vald litteratur. 
Även ekonomi och sociologi är ämnen som den turistiska litteraturen använder som teoretisk 
bas. Bok 1 är även den enda av de studerade böckerna som berör ämnet kartografi, dock bara 
på ytan då det enda de tar upp är GIS. Kartografi är så mycket mer än bara det. Däremot, om 
definitionen av kartografi i studien skulle innefatta kartor i litteraturen, skulle alla böckerna ha 
haft en kartografisk anknytning. Det är genomgående för turistisk litteratur att ha med ett 
flertal kartor, vilket kan anses vara en självklarhet då det handlar om länder eller områden 
som enkelt kan illustreras genom kartor.  
 
Bok 7 har en tydlig inriktning mot ekonomisk geografi då den behandlar ämnen som 
lokalisering, nätverk och arbetskraft. Det är den enda av de sju böckerna som kan sägas 
domineras av ett av de geografiska ämnesområdena.  
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Resterande fem böcker berör eller behandlar ett fåtal av de geografiska ämnesområdena. 
Framför allt bok 4, Urban tourism, har en väldigt liten geografisk anknytning. Detta är en 
brist då geografi är en stor del av turism. Däremot har bok 4 en stor anknytning till ekonomi 
och kan ses som en ekonomisk-turistisk bok, vilket gör anknytningen till geografi mindre 
väsentlig och bristen på geografisk anknytning vägs upp av den ekonomiska inriktningen. 
Den geografiska anknytning som kan ses i bok 4 är gentemot urbangeografi, vilket är naturligt 
då boken handlar om urbanturism.  
 
När undersökningen analyseras utifrån vilket ämnesområde som mest frekvent genomsyras i 
den turistiska litteraturen syns det tydligt att det är samhällsplanering. Samhällsplanering tas 
upp i sex av de sju studerade böckerna (figur 4.2). Detta visar hur viktig samhällsplanering är 
för att en fungerande turism ska kunna utvecklas. Detta resultat kan också bero på att 
samhällsplanering kan klassas som en tillämpning av geografiska kunskaper. Vidare har även 
den ekonomiska geografin en relativt stor anknytning till turism då tre av sju böcker berör 
området och en bok, som nämnt ovan, domineras av det (figur 4.2). Ekonomisk geografi berör 
lokalisering av företag och industrier och därmed även turismindustrins lokalisering. 
Lokalisering av turistdestinationer sker där största ekonomiska vinst förekommer (avsnitt 
2.2.3) och det bekräftar anknytningen mellan turism och ekonomisk geografi.  
 

Turismlitteraturs geografiska anknytning
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Figur 4.2 Diagram över turismlitteraturs geografiska anknytning 
 
Bok 5, Tourism planning – policies, processes and relationships, och 6, The development of 
sustainable tourism, behandlar båda området politisk geografi då de handlar om 
gränsöverskridande samarbeten, regelsystem och politiska beslut som måste fattas för 
utvecklandet av turismen. Som nämns i avsnitt 2.2.6 handlar anknytningen mellan politisk 
geografi och turism om att politiska beslut ska fattas för var, när och hur turismen i ett område 
ska utvecklas. Även gränser mellan länder, och samarbetet mellan dessa går under detta 
ämnesområde, vilket visar en tydlig anknytning till turism då många turistiska områden är 
gränsöverskridande.  
 
Både bok 5 och 6 berör även samhällsplanering då de till stor del handlar om hur en 
långsiktigt hållbar turism ska kunna utvecklas. Det geografiska ämnesområdet 
samhällsplanering behandlas även i bok 2, Kommersiell turism och lokal samhällsutveckling, 
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då boken tar upp kulturmiljövård, vilket är en del av detta ämnesområde. Som nämns i avsnitt 
2.2.7 är samarbetet mellan turism och samhällsplanering viktigt. Att de två går hand i hand är 
grunden för en fungerande turism och ett fungerande samhälle. Det går inte att planera för 
turism utan att kommunen eller staten finns med i bakgrunden. Samtidigt är det viktigt för 
samhället att en fungerande turism utvecklas då detta gynnar samhällets fortsatta utveckling.  
 
Som tidigare visats är det ämnesområdet kartografi som behandlas minst av de geografiska 
ämnesområdena, endast i en av böckerna. Även regionalgeografi är underrepresenterat då 
endast två av sju böcker berör och behandlar området (figur 4.2). Den kartografiska nyttan för 
turism är, som nämnt i avsnitt 2.2.1, att producera kartor som kan hjälpa turisten och 
turismplanerarna att utforska de geografiska områdena. Dock skrivs det väldigt lite om detta i 
den turistiska litteraturen, vilket är en brist då det, om mer omnämnt, hade kunnat visa 
turiststuderande och arbetande inom turism hur detta går till. Kartor behövs och att visa hur 
dessa produceras är en viktig del i att förstå turism.  
 
Den regionalgeografiska anknytningen till turism är, som nämns i avsnitt 2.2.5, bland annat 
turistiska regioner med speciell inriktning. Detta lockar många resenärer och regionerna tjänar 
på att ha en inriktning då de troligen inte hade fått så många besökare annars. En annan 
anknytning som borde ha varit omnämnd mer i litteraturen är regionalgeografiska studier av 
ett område. Sådana kan hjälpa till att ta reda på vilken sorts turistisk attraktion eller 
destination som lämpar sig bäst för regionen.  
 
Att befolkningsgeografi och turism knyts samman kan tyckas vara självklart då turism innebär 
att människor förflyttar sig i det geografiska rummet. Dock är det ytterst få av de studerade 
böckerna som berör befolkningsgeografi. Endast tre böcker berör ämnet och övriga tar inte 
upp det över huvud taget. Att detta ämnesområde berörs i så liten utsträckning i den turistiska 
litteraturen pekar på bristen av geografiska inslag då just rörelsemönster och mobilitet 
definitivt går hand i hand med turism.  
 
Urbangeografi har i denna undersökning en tydligare anknytning till turism, vilket kan tyckas 
märkligt då detta ämnesområde enbart berör de urbana områdena och därav begränsas till 
detta inom turism också. Dock är städer en stor del av turismindustrin då många väljer att resa 
till just storstäder på grund av deras breda utbud av aktiviteter och turistiska produkter. De 
urbana miljöerna gynnar i och för sig även andra turistiska områden då storstadsbon ofta vill 
komma bort från den stressiga miljön till något mer avslappnat som t.ex. en herrgård på 
landet.  

5 Slutsatser 
Shaw och Williams (2002) skriver att turismindustrins tillväxt har lett till att fokus läggs vid 
skrivandet av turismlitteratur. Det är möjligt att så är fallet, men då turismlitteratur i allmänhet 
(baserat på studerad litteratur) fortfarande inte har en tillräckligt stark anknytning till ämnet 
geografi anser jag inte att det fokuseras nog på turismlitteraturen. För att turismens utveckling 
ska kunna fortskrida på ett hållbart och lämpligt vis krävs det att framtidens arbetare inom 
turism har den kunskap som krävs. Skrivs det inte lämplig litteratur i ämnet så brister kedjan 
och turismens utveckling kommer inte vidare. 
 
En övergripande slutsats är att den turistiska litteraturen generellt har brist på geografisk 
anknytning. Endast två av sju böcker är geografiskt dominerade, den ena i många geografiska 
ämnesområden och den andra i ett dominerande ämnesområde. Detta kan bero på valet av 
studerad litteratur. De böcker som har valts på grund av sin förekomst på Turismprogrammet 
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är kanske inte de absolut bästa, men tilläggas ska att Turismprogrammet fortfarande är relativt 
nytt vilket leder till att litteraturlistorna fortfarande ändras och förbättras. Givetvis påverkas 
valet av kurslitteratur på kursens mål också, och turistiska kurser som avser tillhandahålla en 
turistisk-ekonomisk kunskap använder inte turistisk litteratur med geografisk inriktning. 
 
Vidare kan konstateras att samhällsplanering är det geografiska ämnesområde som har störst 
anknytning till turism och berör nästan alla studerade böcker. Likaså kan konstateras att 
kartografi är det ämnesområde som den turistiska litteraturen berör minst.  
 
Uppsatsen bygger på Holt-Jensens perspektiv på vad geografi är. Studerad turismlitteratur 
knyter an till detta perspektiv i viss mån, d.v.s. i den mån de berör, behandlar eller dominerar 
de geografiska ämnesområdena. Geografi som vetenskaplig disciplin har mycket att ge 
turismen och turismforskningen då, som märks i uppsatsen, geografi är en bred disciplin. 
Exempelvis ger samhällsplanering turismen något då samhällets planering inkluderar 
turismen och turismplaneringen. Ytterligare ett exempel är den ekonomiska geografin som är 
turistiskt nyttig då det handlar om lokalisering av turismföretag och även destinationer.  
 
Sammanfattningsvis är mina slutsatser att: 
 

• Den turistiska litteraturen knyter inte an tillräckligt till ämnet geografi. För att 
turismlitteratur ska vara maximalt geografiskt utbildande krävs en tydligare geografisk 
anknytning. 

• Ämnet geografi har mycket att erbjuda turismen och dess forskning. Dock presenteras 
detta inte tillräckligt i den turistiska litteraturen.  

• Av de geografiska ämnesområdena är samhällsplanering mest representerat och 
kartografi minst, i den turistiska litteraturen.  

 
Avslutningsvis hade det varit intressant, om tid hade funnits, att mer djupgående undersöka 
den turistiska litteraturen för att svara på huruvida turismlitteratur har en teoretisk grund att 
stå på eller ej, samt om all turismlitteratur tar upp samma saker i brist på teoretisk grund.  
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