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Förord 

 

Att skriva denna uppsats har varit en lärorik och utvecklande process då ämnet som studerats 

för oss var nytt och outforskat. Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som ställde upp 

och lät sig intervjuas, utan er hade inte denna uppsats varit möjlig. Vi vill även tacka samtliga 

personer i vår seminariegrupp för hjälp, stöd och värdefulla åsikter i utformandet av 

uppsatsen. Slutligen vill vi tacka vår handledare Dennis Zalamans för vägledning och 

konstruktiv kritik som har varit till stor hjälp för oss under skrivandets gång. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine if the experience of whale watching can lead to 

increased knowledge of environmental problems. We also want to find out whether increased 

knowledge in turn could lead to changing environmental attitudes and behaviors. The 

theoretical framework consists of theories about sustainable tourism, ecotourism and 

responsible environmental behavior. The paper also has a section where previous research on 

ecotourism impacts on behavior and attitudes is discussed and subsequently addressed in the 

analysis section. 

 

Data has been collected through a case study where seven semi-structured interviews were 

conducted with individuals who participated in whale watching. The results show that all 

respondents had greater knowledge of whales by their experiences, the degree of knowledge 

was due to respondents' prior knowledge. The respondents did not consider their attitude 

towards environmental issues has changed considerably by the experience or that it affected 

their environmental behavior. 

 

A number of conclusions were drawn from analysis of empirical data using the selected 

theories. It seems that it is easier to give people knowledge than to influence them to change 

their attitudes and it is particularly difficult to say whether the experience of a single 

ecotourism experience may impact deeply ingrained attitudes and behaviors. Overall, the 

results suggest that ecotourism experiences to some extent leads to the strengthening of 

participants' environmental awareness and thus increase their interest in participating in 

further ecotourism experiences. Through these circular effects, an increased environmental 

knowledge provided by ecotourism experiences in the longer term can help to develop more 

responsible environmental attitudes and behavior of individuals. 

 

Keywords: ecotourism, whale watching, sustainable tourism, environmental behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om upplevelsen av valskådning kan leda till ökad 

kunskap om miljöproblem. Vi vill också ta reda på om ökad kunskap i sin tur kan leda till 

förändrade miljömässiga attityder och beteenden. Uppsatsens teoretiska ramverk utgörs av 

teorier kring hållbar turism, ekoturism och ansvarsfullt miljömässigt beteende. Uppsatsen har 

även ett avsnitt där tidigare forskning kring ekoturismens inverkan på beteende och attityder 

diskuteras för att därefter behandlas i analysdelen.  

 

Uppsatsens empiri har samlats in genom en kvalitativ studie där sju semistrukturerade 

intervjuer har genomförts med individer som deltagit i valskådning. Resultaten visar att 

samtliga respondenter fick ökad kunskap om valar av sina upplevelser, hur hög grad av 

kunskap berodde dock på respondenternas förkunskap. Respondenterna ansåg inte att deras 

attityder gentemot miljöfrågor förändrats avsevärt av upplevelsen eller att det påverkat deras 

miljömässiga beteende. 

 

Ett antal slutsatser har dragits utifrån analys av empiri med hjälp av valda teorier. Det verkar 

som att det är lättare att ge människor kunskap än att påverka dem att ändra sina attityder och 

det är särskilt svårt att säga om erfarenhet av en enda ekoturistisk upplevelse kan ha effekt på 

djupt inrotade attityder och beteenden. Sammantaget tyder resultaten på att ekoturistiska 

erfarenheter till viss del leder till att förstärka deltagarnas miljömedvetenhet och därmed 

också öka deras intresse för att delta i ytterligare ekoturistiska upplevelser. Genom dessa 

cirkulära effekter kan ökad miljökunskap som tillhandahålls genom ekoturistiska upplevelser i 

ett längre perspektiv bidra till att utveckla mer ansvarsfulla miljömässiga attityder och 

beteenden hos individer. 

 

Nyckelord: ekoturism, valskådning, valsafari, hållbar turism, miljömässigt beteende 
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1. Inledning och problemformulering 

 

Turism och resande är något som ökar både i Sverige och i resten av världen. Enligt UNWTO 

(World tourism organisation) uppmättes år 2012 antalet internationella ankomster i världen 

till en siffra av ca en miljard. Detta är ett nytt rekord och det finns inga prognoser som tyder 

på att trenden kommer att avta. Tvärtom så tyder UNWTO:s prognoser på att till år 2020 

kommer antalet internationella ankomster ökat till ca 1,4 miljarder och till år 2030, 1,8 

miljarder. Turism är utan tvekan en stark ekonomisk kraft och omsatte år 2012 1,075 

miljarder dollar världen över.1 

 

Turismens ökande gör att effekterna av den också ökar, både positiva och negativa. Positiva 

effekter av turism kan till exempel vara att den genererar både direkta intäkter i form av allt 

som en turist spenderar på en destination; mat, dryck, boendekostnader, shopping med mera.2 

Den genererar också indirekta intäkter till destinationen och leder till fler arbetstillfällen. Till 

exempel skapade turismen år 2007 231 miljoner arbeten världen över.3 Turismen skapar 

också sociokulturella positiva effekter, till exempel i form av att den bidrar till bevarande av 

lokalt kulturarv och förståelse för andra kulturer. Miljömässiga fördelar av turism kan vara att 

turismaktörer anstränger sig för att hålla destinationer rena då en ren plats är mer attraktiv för 

turister än en nedskräpad.  

 

Men samtidigt som turismen medför fördelar finns det också stora negativa effekter med den. 

Ett av de största hoten vi lever under i vår samtid är miljöhotet och turismen är en bidragande 

faktor till att miljön världen över snabbt försämras. Enligt UNWTO skedde ca 51 % av allt 

resande i världen 2012 via flyg, ett transportmedel som står för omkring 2 % av de globala 

utsläppen av koldioxid.4 Koldioxidutsläppen leder till global uppvärmning och 

klimatförändringar och kommer i längden påverka den natur som på många destinationer är så 

viktig för att turismindustrin ska fungera och locka till sig besökare. 

 

En annan miljömässig faktor som påverkas av den växande turismen är djurlivet. Många 

djurarter påverkas negativt när de får sina naturliga miljöer skövlade och förstörda på grund 

av exploaterande av mark i samband med utveckling av destinationer. Utsläppen av 

växthusgaserna fortsätter att öka, och mer än en tredjedel av alla kända arter kan dö ut om 

klimatförändringarna fortsätter okontrollerat.5 Men i samband med att miljöhotet blivit allt 

mer påtagligt har också intresset för att motverka turismens negativa effekter väckts. 

Begreppet hållbar turism har därmed blivit allt mer aktuellt under de senaste åren. Hållbar 

turism har sitt ursprung ur tanken om hållbar utveckling, vilken presenterades i början av 80-

talet i samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid, även kallad 

                                                 
1 World Tourism Organization, UNWTO Annual Report 2012, 2013. 
2 Weaver & Lawton, 2010, s. 213 
3 Weaver & Lawton, 2010, s. 220 
4 Luftfartsverket, Flyget & miljön - frågor och svar, 2014. 
5 FN-förbundet, FN & hållbar utveckling, Rio+20, 2012. 
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Brundtlandsrapporten. Hållbar utveckling innefattar tre olika dimensioner, miljömässig, social 

och ekonomisk hållbarhet.  

 

Begreppet hållbar turism innefattar flera olika “grenar”, en av dessa är ekoturism. Ekoturism 

är en av de snabbast växande branscherna inom internationell turism6 och för att 

turismnäringen ska kunna fortsätta utvecklas i den takt den i dagsläget gör utan att göra allt 

för stora negativa avtryck på miljön är det av mycket stor vikt att fler människor börjar tänka 

sig för och se ekoturism som ett fullvärdigt alternativ till traditionellt resande.  

 

En typ av ekoturism som utvecklats stadigt under de senaste 20 åren är valskådning. 

Valskådning omsätter runt 15 miljarder kronor om året och år 2009 skapades 13 000 arbeten 

åt människor världen över via branschen.7 Valskådning är en typ av turism som både skapar 

intäkter till lokalsamhällen och även ger ett ekonomiskt värde på valar, vilket leder till att 

valfångsten minskar då man på flera destinationer insett att valarna är värda mer levande än 

döda.8 Dock finns det även risker med valskådning. Närgångna turistbåtar som inte 

respekterar valarnas beteende, buller som kan störa valarnas kommunikation och turister som 

skräpar ner och förstör är exempel på risker som kan leda till negativa effekter för djuren. 

Men samtidigt visar studier av bland annat Beaumont9, WonHee och Moscardo10 att 

ekoturistiska upplevelser kan främja medvetenhet och förståelse för miljöfrågor. Något som i 

sin tur kan leda till positiva miljömässiga attityder och ansvarsfullt miljömässigt beteende. 

Fokus i denna uppsats riktas mot individers uppfattningar kring miljöproblem, 

miljömedvetenhet och hur de påverkats av upplevelsen att delta i valskådning.  

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om upplevelsen av valskådning kan leda till ökad 

kunskap om miljöproblem. Vi vill också ta reda på om ökad kunskap i sin tur kan leda till 

förändrade miljömässiga attityder och beteenden. 

1.2 Frågeställningar 

 

– Leder upplevelsen av valskådning till ökad kunskap om valar? 

 

– Upplever individer som deltagit i valskådning att erfarenheten lett till någon förändring i 

deras attityder och medvetande rörande miljöfrågor? 

 

– Upplever individer som deltagit i valskådning att erfarenheten har bidragit till ett förändrat 

miljömässigt beteende hos dem själva 

                                                 
6 Ekoturismföreningen, Nyfiken på ekoturism, 2014. 
7 Ekoturismföreningen, Ekoturism räddar världens valar, 2010. 
8 Ibid 
9 Beaumont, N., Ecotourism and the conservation ethic: recruiting the uninitiated or preaching to the 

converted?, 2001. 
10 L., Won Hee, G.Moscardo, Understanding the impact of ecotourism resort experiences on tourists’ 

environmental attitudes and behavioral intentions, 2005. 
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1.3 Avgränsningar 

 

Denna studies syfte är att undersöka hur människor påverkas av ekoturism, vi har för att 

avgränsa oss dock valt att endast fokusera på valskådning som enskild ekoturistisk 

upplevelse. Vi har använt oss av begreppet hållbar turism. Ur de tre aspekterna (ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt) har vi främst fokuserat på den miljömässiga dimensionen och inte 

gått djupare in på de övriga två.  

1.4 Definitioner 

 

Valsafari/ valskådning: 

Valskådning definieras som turer med båt, flyg eller från land, arrangerade av kommersiella 

företag för allmänheten, för att se, simma med, och/eller lyssna på valar i deras naturliga 

miljö.11 

 

Hållbar utveckling:  

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.12 

 

Hållbar turism: 

Hållbar turism omfattar dels att individer får en ökad livskvalitet i form av arbetstillfällen och 

ekonomisk tillväxt men också en bevarandeaspekt som innebär att inte förstöra eller förbruka 

de tillgångar turismen bygger sin fortsatta utveckling på.13 

 

Ekoturism: 

Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till 

lokalbefolkningens välbefinnande.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Hoyt, E., Whale Watching 2001: Worldwide tourism numbers, expenditures, and expanding socioeconomic 

benefits, 2001.  
12 FN-förbundet, FN & hållbar utveckling, Rio+20, 2012. 
13 Lagerkvist, S., Magnusson, D., Säll, B., Miljöarbete i svensk turismnäring: En uppdaterad sammanställning 

av ETOUR på uppdrag av turistdelegationen, 2003. 
14 Ekoturismföreningen, Detta vill vi, 2014. 
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2. Bakgrund 

2.1 Från valfångst till valskådning 

 

Valfångst har i många århundraden varit en storskalig industri i många länder. Redan på 

1600-talet började människor jaga val i så pass stor omfattning att det började synas effekter 

på beståndet. Valarna jagades för att utvinna ett stort antal produkter ur dem, bland annat olja 

från deras tjocka späcklager och spermaceti, ett ämne som utvinns från kaskelottvalens huvud 

och som användes i bland annat krämer, salvor, ljus och hostmediciner.15 Även valarnas 

skelett användes till olika saker, till exempel som stommar i hus och material i korsetter. 

 

Under 1800-talet utvecklades valfångst till en ren kommersiell industri och i och med 

uppfinnandet av ångbåten och harpungeväret ökade valfångsten världen över snabbt. Den 

snabba utvecklingen ledde till att ca 2,5 miljoner valar dödades under 1900-talet16 och ett 

antal olika arter var starkt hotade, till exempel blåvalens bestånd som under 1900-talets mitt 

bara uppmättes till några hundra individer.17 Efter andra världskriget slut ville man undvika 

en fortsatt decimering av världens valbestånd och därför bildades år 1946 ICW (International 

Convention for the regulation of whaling) vars avsikt var att sörja för ett korrekt bevarande av 

valbestånden och därigenom möjliggöra en metodisk utveckling av valfångstindustrin.18 

Konventionen arbetade i 35 år med att effektivt försöka hantera den storskaliga kommersiella 

valjakten, dock med mindre lyckade resultat, och ett stort antal arter stod på gränsen till 

utrotning.19 

 

På grund av det minskande beståndet beslutades det år 1986 att införa ett totalförbud mot 

kommersiell valfångst, dock med undantag för vissa ursprungsbefolkningars jakt för 

överlevnad.20 Detta är ett beslut som gäller än idag, men som är starkt omdebatterat och 

ständigt under diskussion. Idag är 88 länder i världen medlemmar i IWC och organisationens 

fortsatta huvuduppgift är att fortlöpande granska och vid behov revidera de åtgärder som 

fastställs i tillägget till konventionen som reglerar hur valfångst får bedrivas i världen. Dessa 

åtgärder är bland annat att sörja för ett fullständigt skydd för vissa arter, utse särskilda 

områden som valskyddsområden, sätta gränser för antal och storlek för valar som får fångas, 

föreskriva öppna och stängda säsonger och områden för valfångst, och förbjuda fångst av 

diande kalvar och honvalar tillsammans med kalvar.  

 

Konventionen arbetar också med att samordna bevarandearbete av många arter av valar. Detta 

inkluderar arbete för att minska frekvensen av kollisioner med fartyg, samordna insatser för 

att hjälpa valar som trasslat in sig i nät och liknande, och upprätta förvaltningsplaner för 

bevarande av viktiga arter och populationer. Nyligen har kommissionen antagit en strategisk 

                                                 
15 Valar, Valen och människan, 2014. 
16 Johansson, R., Valfångst kan åter bli respektabel verksamhet, 2010. 
17 Valar, Valen och människan, 2014. 
18 The international whaling commission, History and purpose, 2014. 
19 WSPA, Time to refocus: A constructive vision for the evolution and future of the International Whaling 

Commission as a cetacean protection organization, 2014. 
20 The international whaling commission, The International Whaling Commission, 2014. 
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plan för valskådning för att underlätta den fortsatta utvecklingen av denna verksamhet på ett 

sätt som är ansvarsfullt och i överensstämmelse med internationell praxis.21 

 

Trots det gällande förbud mot kommersiell valfångst som existerar finns det tre länder som 

fortfarande ägnar sig åt valfångst. Dessa är Japan, Norge och Island som sätter sina egna 

fångstkvoter, och i Japans fall, sysslar med fångst i vetenskapligt syfte. Via de så kallade 

JARPA- och JARPN-programmen22 har Japan fångat mellan 1000-1500 valar varje år, trots 

försök från IWC:s sida att stoppa programmen då man anser att det vetenskapliga syftet bara 

är ett svepskäl för att kunna fortsätta bedriva jakt.23 

 

Forskarna Komatsu och Misaki hävdar dock i sin bok ”The truth about the Whaling dispute” 

från 2001 att Japan lurades att skriva på avtalet från 1986 rörande totalförbud mot 

kommersiell valfångst eftersom de blev hotade av U.S.A. att bli av med sitt fisketillstånd på 

amerikansk mark om de inte skrev på, något som de ändå förlorade två år senare.24 De skriver 

också att avtalet innebar ett tillfälligt stopp och att IWC lovade att återinföra tillåten valjakt 

senast 1990.25 

 

Enligt Komatsu och Misaki kommer 99 % av valköttet på den japanska marknaden från legala 

källor och de hävdar att valbeståndet nu är så högt att det ”snart inte kommer vara någon fisk 

kvar i havet”.26 De menar bland annat att vikvalarna i Söderhavet numera är så många som en 

miljon och beskriver de som ”havets kackerlackor”. Enligt mätningar från IWC är däremot 

antalet så lågt som 268 000 och det pågår en debatt kring vilken siffra som egentligen är den 

rätta.27 En annan anledning till varför valjakten i Japan ska få fortlöpa är enligt forskarna 

eftersom ”det är lika grymt att döda någon form av levande varelse” och att skydda valar 

eftersom de är ”älskvärda och intelligenta djur” endast är anglosaxisk etnocentrism. Att döda 

andra djur för människans fortlevnad är oundvikligt, och forskarna menar att man i Australien 

dödar och äter lamm, ett djur man i Japan inte skulle kunna tänka sig att äta, och att om Japan 

skulle motsätta sig Australiens jakt på dessa djur enbart för att de tyckte de var söta skulle det 

vara samma sak som att man i Australien idag motsätter sig Japans jakt på valar.28 Forskaren 

Kemper på South Australian Museum har samma ståndpunkt och menar att ”det inte är någon 

skillnad på att döda valar eller döda kängurus så länge man vet hur stort beståndet är och kan 

reglera det”.29 

 

Den 31:a mars 2014 beslutade Internationella domstolen i Haag att Japan måste upphöra med 

sin valfångst i haven som omger Antarktis. Domstolen menar att Japans anledning till att jaga 

val, i forskningssyfte, inte håller då de sedan 2005 har dödat ca 3600 vikvalar vilket enligt 

                                                 
21 The international whaling commission, History and purpose, 2014. 
22 International whaling commission, Recent special permits, 2014. 
23 WSPA, Länder trotsar förbud, 2014. 
24 Bulbeck, 2005, s. 64 
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Bulbeck, 2005, s. 65 
29 Ibid. 
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domstolen tyder på att mängden levererade vetenskapliga data är begränsade. Japan har 

uttryckt en djup besvikelse över beslutet men lovat att följa och respektera det.30 

2.2 Risker med valskådning 

 

Många forskare menar att valskådning är ett bättre alternativ än valfångst sett ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Men det finns även risker med valskådning som kan påverka djuren 

och miljön negativt. Bulbeck menar att valskådning inte är helt ofarligt för valar, en del 

individer har troligen dött på grund av stressen från att bli jagad av turistbåtarna. Bulbeck 

menar också att det händer att turister kastar cigarettfimpar och tomburkar på valar när de gör 

språng upp ur vattnet.31 Även Finkler och Higham tar upp riskerna med valskådning i artikeln 

The Human Dimensions of Whale Watching: An Analysis Based on Viewing Platforms och 

beskriver tre nivåer av potentiella konsekvenser av påverkan från valskådning. Den första 

nivån innefattar omedelbara konsekvenser där valar skadas och störs av kollisioner mellan val 

och fartyg, vilket kan leda till minskat antal valar och konsekvenser för framgångsrik avel. 

Den andra nivån beskriver konsekvenser på kort sikt som kan störa viktiga beteenden så som 

utfodring, vila, uppvaktning och vård av unga exemplar som också kan leda till konsekvenser 

för djurlivet. Den tredje nivån beskriver långsiktiga konsekvenser som har att göra med 

förändringar i ekologiska system vilket kan leda till långsiktiga biologiska effekter på både 

lokal och global nivå.32 

 

Lusseau och Bejder har även de undersökt hur kortsiktig inverkan på valar kan leda till 

långsiktiga konsekvenser. Deras studie visade att trafik från turistbåtar påverkade 

späckhuggare och reducerade deras möjlighet att skaffa föda. Detta ledde till att de fick 

simma längre vilket i sin tur ledde till ett minskat energiintag på 18 % för späckhuggarna. 

Studien visade att den biologiska inverkan av turistbåtar på valarna huvudsakligen fokuserade 

på ett minskat födointag och därför föreslår Lusseau och Bejder ett upprättande av båtfria 

zoner kring attraktiva födoplatser, vilket de anser skulle vara en både ekologisk och 

ekonomisk förnuftig åtgärd.33 

 

Foote och Osborne har studerat hur oljud från turistbåtars motorer kan störa och påverka 

valars kommunikation. De undersökte tre olika grupper valar utanför Washington och fann att 

längden på de lågfrekvenssignaler valar skickar ut för att kommunicera med varandra ökade i 

närvaro av båtar. De fann även att valar använder strategier som till exempel att öka 

frekvensen, ljudstyrkan och varaktigheten av deras signaler för att övervinna störningarna från 

båtar. Enligt forskarna tyder detta resultat på att valar anpassar sitt beteende för att 

kompensera för mänskligt buller när det når en tröskelnivå och resultatet indikerar att buller 

från båtar kan försämra kommunikationen mellan valar över ett intervall av 1 -14 km.34 

                                                 
30 Dagens nyheter, FN stoppar japansk valjakt, 2014. 
31 Bulbeck, 2005, s. 66 
32 Wiebke, F., &Higham, J., The human dimensions of whale watching: An analysis based on viewing platforms, 

2004. 
33 Lusseau, D., &Bejder, L., The Long-term Consequences of Short-term Responses to Disturbance Experiences 

from Whale watching Impact Assessment, 2007. 
34 Nature, Environment: Whale-call response to masking boat noise, 2004. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsmetod 

 

Denna uppsats bygger på ett kvalitativt angreppssätt. Kvalitativ forskningsmetod syftar till att 

skapa en djupare kunskap om ett specifikt ämne. Den bygger på en ontologisk ståndpunkt 

vilket syftar till att skapa förståelse för den sociala verklighet vi lever i och hur våra 

respondenter tolkar den i en viss miljö.35 Den bygger också på förklaringar baserade på 

förståelse och i enkla termer kan kvalitativ forskning beskrivas som en metod vilken används 

för att förstå andra människor och hur de tänker och handlar.36 

 

Hermeneutiken används ofta inom kvalitativ forskning och är en förståelseansats som bygger 

på förståelse och tolkning och används vid exempelvis texttolkning. Tonvikten ligger på 

behovet av att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel. Hermeneutiken är ett 

tolkningsperspektiv och avser att studera människor och deras intentioner och fokus ligger 

antingen på att förklara eller att förstå människors beteende. Grunden för förståelse är det 

faktiska livet, och forskarens egna erfarenheter av det. Dilthey ställer upp tre kriterier vilka 

konkretiserar hermeneutiken. 1) Vi måste vara bekanta med de mentala processer som skapar 

och förmedlar mening; exempelvis vara bekanta med sorg för att förstå sorg. 2) Vi måste ha 

kunskap om kontexten; för att förstå uttalanden från historiska händelser måste vi känna till 

dess bakgrund 3) Vi måste förstå det sociala system som producerar uttalanden, det vill säga 

den helhet som det ingår i, till exempel språk och regelsystem.37 

 

Således har vi använt oss av teorier som hjälper oss att beskriva våra respondenters beteenden 

och ställningstaganden för att på så vis närma oss den kunskap vi är ute efter. Teorin 

tillsammans med våra frågeställningar vägleder oss mot vilka aspekter vi har valt och vilka vi 

väljer bort inom ramen för vårt ämne.38 

 

Vi har praktiserat en induktiv syn på förhållandet mellan teori och empiri. Med det menas att 

vi har ett antal teorier som utgångspunkt. Med hjälp av vårt insamlade empiriska material 

testar vi teorierna. Induktiv metod avser att forskaren utgår ifrån det generella för att generera 

specifika antaganden.39 Vi har utifrån vår insamlade empiri beslutat oss för vilken teori vi ska 

använda.40 Det induktiva angreppssättet är vanligt inom kvalitativ metod, där teorier och 

begrepp oftast uppfattas som resultat av forskningsprocessen.41 

 

 

                                                 
35 Bryman, 2013, s. 340 
36 Aspers, 2011, s.35 
37 Aspers, 2011, s. 40 
38 Aspers, 2011, s. 50 
39Trost, 2010, s. 37 
40 Bryman, 2013, s.26  
41 Bryman, 2013, s. 340 
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3.2 Forskningsdesign 

 

Forskningsdesignen utgör en ram för insamling och analys av data. Det kan beskrivas som en 

strategi som syftar till att ge forskaren den bästa möjliga utgångspunkten för att erhålla ett så 

bra forskningsresultat som möjligt. Den hjälper även forskaren att strukturera upplägget av 

arbetet så att ”rätt saker är på rätt plats”.42 Forskningsdesignen bör bestämmas i början av 

processen, för att under hela arbetet hålla de riktlinjer designen speglar.  

 

Denna uppsats bygger på en surveydesign vilket kännetecknas av ”att göra en uttömmande 

och detaljerad granskning”. De centrala delarna ligger i att skaffa fram data till en 

kartläggning.43 Denscombe menar att sociala surveyundersökningar karakteriseras av bred 

och omfattande täckning och idén är att forskaren ska ”ta in allt” inom området för studien.44 

Vi har kartlagt den pågående samhällsdebatten för vårt valda ämne genom att ta del av 

rapporter och undersökningar som skrivits av andra forskare. Studien ska vidare spegla en 

bestämd tidpunkt med syftet att uppdatera kunskaper och kännedom om specifika 

företeelser.45 Fokus i vår studie är att belysa de aktuella förhållandena i relation till våra 

frågeställningar inom vårt valda ämne. Vi vill ge en samlad bild över området som innehåller 

en objektiv beskrivning med olika typer av infallsvinklar. Till sist ska även en 

surveyundersökning innehålla empirisk forskning, där forskaren går ut i ”fältet” för att söka 

nödvändig information.46 Genom våra intervjuer har vi samlat in relevant data som utgjort vår 

empiri. Det har gett oss möjligheten att analysera och tolka personers beteende och attityder 

ur den aspekt vi fokuserar på.  

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Litteraturstudie 

 

Vi har inte haft möjlighet att genomföra vår studie på platser där valskådning bedrivs. Vi är 

medvetna om att en resa till en plats där valskådning bedrivs skulle kunna bidra till en bredare 

och mer nyanserad kunskap om ämnet. För att ändå få en så omfattande kunskap och 

förståelse för valskådning som möjligt har vi i processen med denna uppsats utfört en 

litteraturstudie för att på så vis få en allmän uppfattning och en god överblick av vårt valda 

område. Litteraturstudien har bestått av att leta fram och läsa relevanta vetenskapliga artiklar, 

forskningsrapporter och tidningsartiklar samt hämtat information från relevanta 

organisationers hemsidor för att bredda vår kunskap. Kännedom om generella debatter och 

teorier är en primär tillgång för att få ökad kunskap som sedan bidrar till att precisera vad det 

är forskaren vill undersöka.47 Genom att ha fördjupat oss i ämnet har vi kunnat precisera vad 

vårt syfte ska vara samt hur våra frågeställningar ska se ut. Vi har under rubriken ”Tidigare 

forskning” redogjort för studier som gjorts av andra forskare, vilka vi anser vara relevanta, för 

                                                 
42 Halvorsen, 2011, s.64 
43 Denscombe, 2009, s. 25 
44 Ibid 
45 Ibid  
46 Ibid 
47 Aspers, 2011, s. 68 
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att dels bidra till att läsaren får en bredare översikt över ämnet men också för att vi ska få en 

djupare kunskap och på så vis närma oss upplysningar som är viktiga i förhållande till våra 

frågeställningar.  

3.3.2 Intervju 

 

För att samla in relevant data har vi utfört sju intervjuer som utfördes i ett personligt möte 

mellan oss och respondenterna. Denscombe menar att intervju som metod är lämplig när 

forskaren behöver få insikt i till exempel människors åsikter, känslor, uppfattningar och 

erfarenheter. Intervjun är en passande metod i kvalitativa undersökningar, eftersom det ger 

respondenten tid att med eftertanke redovisa sina svar och ge en utförligare förklaring, inte 

endast genom några få ord, som vid exempelvis en enkätundersökning.48 Vi valde intervju 

som metod eftersom våra frågeställningar syftar till att söka en djupare förståelse gentemot 

människors attityder och uppfattningar som vi anser bättre kan förstås om den intervjuade får 

mer tid på sig att svara. Vidare lyfter Denscombe fram att förutsättningen för att använda 

intervju som metod är att det är genomförbart med tanke på kostnad och tidsåtgång, samt 

möjligheten att få direkt kontakt med intervjuobjekten.49 

 

Intervjuerna gjordes utifrån en semistrukturerad intervjuform som utgår från ett antal fasta 

och tydliga frågor men som även ger utrymme för uppföljning och fördjupning, vilket skapar 

möjlighet att få igång en dialog mellan forskaren och respondenten.50  Forskaren bör vara 

inställd på att vara flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd och även låta den 

intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som berörs.51 Den 

semistrukturerade intervjun ger forskaren möjlighet att hålla en viss styrning i samtalet utan 

att det standardiseras för mycket då ändamålet är att respondenten själv, i största möjliga mån 

ska få utforma sina tankar och åsikter på ett naturligt sätt utan påverkan från forskaren. 

Under intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide där vi hade sammanställt ca 20 frågor 

som berörde tre olika kategorier. De tre kategorierna var; Frågor om miljöansvar, frågor om 

resande och frågor som berör valskådning. Intervjuguiden hade vi som ett hjälpmedel för att 

underlätta att alla ämnen blev berörda och att vi fick svar på det vi önskade få svar på.  

3.3.3 Urval  

 

Valet till att intervjua de personer vi har intervjuat baserades på en kombination av ett 

subjektivt urval och ett bekvämlighetsurval. Vid ett subjektivt urval ”handplockas” urvalet till 

undersökningen, forskaren har oftast en klar bild över vilka personer han eller hon önskar att 

intervjua. Vi var intresserade av att komma i kontakt med personer som har deltagit på 

valskådning minst en gång, eftersom vi anser att dessa personer innehar betydelsefull 

information och erfarenhet för att bidra med relevant data i relation till studiens syfte.52 Vi har 

                                                 
48 Denscombe, 2009, s. 232 
49 Denscombe, 2009, s. 233 
50 Aspers, 2011, s. 139 
51 Denscombe, 2009, s. 235 
52 Denscombe, 2009, s. 33 
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inte avgränsat oss till något åldersspann eller gjort distinktioner mellan män och kvinnor då vi 

anser att det inte är av betydelse för den slutgiltiga empirin.  

 

Vidare bygger urvalsprocessen även på ett bekvämlighetsurval eftersom vi fick kontakt med 

respondenterna via vänners bekanta, det vill säga att de har varit lättillgängliga för oss.53 För 

att komma i kontakt med våra respondenter frågade vi vänner och familj om de kände någon 

eller några som deltagit på valskådning. Detta ledde till att vi fick kontakt med sju personer 

som hade det. Därefter bestämde vi tid, plats och dag med respektive intervjuperson. 

Intervjuplatsen bestämdes utifrån respondenternas önskan, fyra av dem gjordes hemma hos 

respondenterna och de andra tre gjordes på ett café. Samtalen spelades in med en 

inspelningsfunktion på en av våra telefoner. Detta för att vi skulle få en permanent och 

fullständig dokumentation av det som sades under tiden. 

3.3.4 Kodning och analys 

 

När alla intervjuer var genomförda transkriberades de för att göra dem möjliga att analysera. 

En del i analysarbetet var att koda vårt material för att ge det en mening. Kodning innebär att 

forskaren bryter ner materialet i beståndsdelar för att enklare kunna få en överblick över det 

genom att finna betydelsefulla begrepp i materialet.54 Kopplingar identifierades och de 

betydelsefulla delarna plockades ut i relation till studiens teoretiska utgångspunkt och via våra 

kunskaper efter bearbetningen av materialet. Således fann vi teman och påståenden i 

materialet som förenklade arbetet med att förklara och fördjupa förståelsen för att kunna 

bearbeta det i relation till teorierna. 

3.4 Metodkritik 

 

Den största kritiken mot hermeneutiken är att det är en osäker metod då man ägnar sig åt att 

tolka människors känslor och upplevelser utifrån sina egna känslor och upplevelser. Kritiker 

menar att upplevelser och känslor inte är intersubjektivt testbara.55 Ett bekvämlighetsurval 

kan liknas vid ett stickprov, där resultatet inte går att generalisera till en bredare population.56 

I vårt fall är inte resultaten representativa för alla individer som deltagit i valskådning. I vår 

studie har vi endast sju respondenter, vi har endast haft för avsikt att studera dessa sju 

individers erfarenheter och upplevelser. 

3.5 Källkritik 

 

I vår insamling av tidigare forskning och andra dokument har vi haft ett kritiskt 

förhållningssätt i vår granskning av materialet. Bell skriver att det är forskarens uppgift att ta 

ställning till och bedöma det resultat man fått fram.57 Vi har varit källkritiska och 

uppmärksammat vem det är som har skrivit texter, till vem och vilket syfte de har. Forskaren 

                                                 
53 Bryman, 2011, s. 194 
54 Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 50 
55 Thurén, 1991, s. 48 
56 Bryman, 2011, s. 194 
57 Bell, 2006, s. 91 
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bör ställa sig frågan till vem innehållet är riktat, är det en text som är finansierad av 

kommersiella intressen, eller en undersökning som syftar till att sprida kunskap. 

Forskningsresultat kan publiceras i en mängd olika former som artiklar i tidskrifter, 

forskningsrapporter, avhandlingar, böcker, med mera. För att ta reda på om materialet är 

vetenskapligt förankrat bör forskaren ta reda på vilken granskning och kontroll dokumentet 

har genomgått, och även när det är publicerat. För att säkerställa att det material vi har tagit 

del av är tillförlitligt har vi endast använt oss utav texter som utsatts för en ”Peer Review”. 

Vidare har vi kontrollerat de vetenskapliga artiklarna vi har använt oss av utifrån IMRaD 

mallen, vilken betyder av att texten ska innehålla rubriker som abstrakt, introduktion, material 

och metod, resultat, diskussion och slutsatser.58  

3.6 Etik 

 

Inom den vetenskapliga forskningen är de etiska aspekterna viktiga och något som vi har haft 

i åtanke under kontakten med våra respondenter. För att uppfylla kriterierna för god 

forskningssed bör ett antal punkter vara uppfyllda. För det första måste respondenten 

självklart vara medveten om att den är med i en undersökning, vidare ska han eller hon ha en 

klar bild över vad som är studiens syfte, vad den kommer att användas till och vem som 

kommer att läsa den.59 Vi har varit noga med att förklara för våra respondenter vad studien 

ska handla om och varför vi skriver den. De blev informerade om att den endast ska användas 

i studiesyfte och inte inom någon annan verksamhet som till exempel kommersiell 

verksamhet. Självfallet har de även varit medvetna om att vi har spelat in intervjuerna. De har 

även fått ta ställning till om de önskar att vara anonyma, men det visade sig att ingen av våra 

respondenter ville vara det.  

 

Trost menar att respondenten ska ha valet att avstå från att bli intervjuad om så önskas. Han 

eller hon ska även ha möjlighet hoppa över en fråga eller avbryta intervjun även när den är 

påbörjad. Han poängterar dock att när intervjun väl har börjat skapas en tillfällig 

gruppsituation, det innebär att den intervjuade hamnar i en situation där det vore oartigt att 

inte svara på en fråga. Vi har under våra intervjuer haft detta i åtanke och ställt frågorna med 

en viss försiktighet och avläst respondentens kroppsspråk under samtalet för att försäkra oss 

om att de är bekväma i situationen.60 Inom god forskningssed är det viktigt att de 

medverkande ska ha rätt till materialet om de så vill, därför har vi erbjudit respondenterna att 

ta del av studien då den är färdig. 

 

 

 

 

                                                 
58 Umeå universitetsbibliotek, Vad är en vetenskaplig artikel?,2014. 
59 Trost, 2010, s. 110 
60 Vetenskapsrådet, God forskningssed, 2011.  
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4. Tidigare forskning 

4.1 Ekoturismens inverkan på miljömässiga attityder och beteende 

 

Inom området för hur turister påverkas av att resa enligt kriterierna för ekoturism har Won 

Hee och Moscardo utfört en kvantitativ undersökning. Studien genomfördes på Kingfisher 

Bay Resort and Village på Fraiser Island som finns med på UNESCO:s världsarvslista. 

Anläggningen arbetar aktivt med ekoturism och strävar efter att göra så lite miljöpåverkan 

som möjligt. För att få bedriva sin verksamhet är de ackrediterade genom det Australienska 

ackrediteringsprogrammet för ekoturism. De har vunnit flera internationella och nationella 

utmärkelser för sitt arbete med ekoturism. Rapporten syftar till att fastställa effekterna från 

Kingfisher Bay Resort and Village och hur besökarnas erfarenhet från besöket påverkar deras 

attityder och beteenden gentemot miljöfrågor. Frågeställningar och argument som användes i 

undersökningen var; intresset för att delta aktivt för att bevara natur och miljö, medvetenhet 

om bevarandevärdet av ön Fraiser, ökad medvetenhet om beteenden som resulterar i negativa 

miljöeffekter och förändrad inställning till val av resor och miljövänliga boendealternativ i 

framtiden.  

 

Forskarna delade ut en enkät med frågor angående attityder, inställningar och beteende till 

personer innan besöket och därefter en enkät efter besöket till samma personer. På så vis 

kunde de jämföra personernas inställning och attityder före och efter, och undersöka om deras 

attityder förändrats. Resultatet visade att besökarna hade påverkats av upplevelsen på 

resorten. Won Hee och Moscardo fann tre signifikanta effekter 1) Besökarna upplevde en 

ökad medvetenhet gentemot miljöfrågor, 2) De ville engagera sig mer aktivt i miljöfrågor och 

3), de kände en starkare motivation till att delta i aktiviteter i naturen som var ekologiskt 

hållbara. 

 

Kingfisher Bay Resort and Village är ett mycket känt resmål inom ekoturism, en kritik 

forskarna hade till sin undersökning var att respondenterna redan var så pass miljömedvetna 

och engagerade sig miljöfrågor innan besöket, och att påverkan därför inte skulle vara så stor. 

Men oberoende utav det fann forskarna att deltagande i ekoturism bidrar till en ökad 

medvetenhet gentemot miljöfrågor som resulterar i att besökare i större utsträckning väljer ett 

ekoturistiskt alternativ nästa gång de ska resa.61 

 

I artikeln “Ecotourism and the Conservation Ethic: Recruiting the Uninitiated or Preaching 

to the Converted?” av Beaumont från 2010 skriver författaren om hur attityder och beteende 

rörande miljö kan förändras genom naturupplevelser. Beaumont menar att studier som 

undersökt om det finns några effekter på miljömässigt beteende på grund av naturupplevelser 

har gett motstridiga resultat.62 Undersökningar gjorda av Gillett och Asfeldt fann ingen 

förändring i miljömässigt beteende mätt på en skala direkt efter naturupplevelsen. Perdue och 

                                                 
61 L., Won Hee, G. Moscardo, Understanding the impact of ecotourism resort experiences on tourists’ 

environmental attitudes and behavioral intentions, 2005. 
62 Beaumont, N., Ecotourism and the conservation ethic: recruiting the uninitiated or preaching to the 

converted?, 2001. 
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Warder gjorde en liknande undersökning och fann en förändring i miljömässiga attityder hos 

individerna då de mätte på en skala sex veckor efter naturupplevelsen. I en annan 

undersökning gjord av Asfeldt uppmättes att två tredjedelar av respondenterna rapporterade 

att erfarenheten av naturupplevelsen hade haft en positiv effekt på deras engagemang för 

miljön. Ett antal andra studier fann en positiv, men svag, koppling mellan deltagande i 

naturupplevelser och miljömässiga attityder, medan studier av Pinhey och Grimes och Van 

Liere och Noe inte hittade något samband alls. Atkinson och Jackson har ifrågasatt 

kausaliteten i denna typ av forskning då de menar att befintliga miljömässiga attityder kan 

påverka deltagande i naturupplevelser snarare än tvärtom, detta kan i så fall leda till en 

cirkulär effekt som innebär fortsatt engagemang i dessa verksamheter vilket leder till en 

förstärkning av miljömässiga attityder.  

 

Vidare skriver Beaumont om uppfattningen om att individer som deltar i natur- och 

friluftsresor redan är intresserade av och involverade i miljöfrågor, och att försöka förändra 

deras attityder därför är ”ett slöseri med tid” eftersom de redan är övertygade. Enligt 

Beaumont har studier av ekoturister på både kommersiella och självständiga naturresor funnit 

att dessa resenärer delar samma motiv för sina resor; att uppleva ett naturområde och att lära 

sig om naturen. Dock finns det även studier genomförda av Cater, Elkington och Goss som 

tyder på att inte alla ekoturister är miljömedvetna och intresserade av naturen. Empiriska 

studier utförda av Beckmann, Blamey, Ballantine och Eagles visar att majoriteten av de som 

deltar i naturresor är intresserade av miljön men endast de som deltar i ”intensiva” 

ekoturismaktiviteter så som forskningsexpeditioner, bushwalkings med mera är mycket aktiva 

i bevarandegrupper och liknande organisationer.  

 

Beaumont skriver också om studier som har visat att de som deltar i kortare naturupplevelser 

och naturbaserade aktiviteter är betydligt mindre benägna att vara aktivt involverade i 

beteenden som syftar till att bevara den naturliga miljön än de som har naturupplevelsen som 

huvudsyfte med resan. Studier har bland annat visat att personer som redan är starkt 

miljöengagerade inte förändras avsevärt efter deltagande i en naturupplevelse på grund av 

"tak-effekten", vilket innebär att de redan är så pass engagerade att upplevelsen inte har 

förmågan att påverka mer. Eagles och Demare menar därför att deltagare med lägst 

miljöengagemang är de som påverkas mest. Dock visade Asfeldts fynd att även om befintligt 

engagemang var högt påverkas oron för miljön genom deltagande, särskilt genom att stärka 

befintlig oro. Petty et al. menar att bestående förändringar i attityder och beteende enbart 

kommer ske om personerna är motiverade till att delta och lära sig, och om dessa förändringar 

resulterar i gynnsamma kognitiva eller affektiva reaktioner.63 

 

 

 

 

                                                 
63 Beaumont, N., Ecotourism and the conservation ethic: recruiting the uninitiated or preaching to the 

converted?, 2001. 
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4.2 Valskådning och valfångst i samexistens? 

 

I artikeln From whaling to whale watching: examining sustainability and cultural rhetoric av 

Cunninghama, Huijbens och Wearing från 2012 har författarna undersökt valfångst och 

valskådning för att avgöra lönsamheten inom de olika verksamheterna och förklara varför de i 

vissa fall kan samexistera. Författarna menar att båda verksamheterna använder sig av 

begreppet hållbarhet för att legitimera sina aktiviteter.64 

 

Författarna har för att kunna genomföra sin undersökning tittat på Japan och Island, två av de 

tre länder som i dagsläget ägnar sig åt både valfångst och valskådning. Rapporten är uppdelad 

i fyra sektioner, den första i vilken begreppen hållbarhet och ekoturism beskrivs. I den andra 

sektionen tar författarna upp historien bakom valfångst och valskådning i Japan och på Island, 

och beskriver även de två ländernas motiveringar till respektive verksamhet. I den tredje 

sektionen undersöks hur valfångst och valskådning har kommit att samexistera och i vilken 

utsträckning de är förenliga. De undersöker också i denna sektion hur begreppet hållbarhet 

används för att rationalisera de till synes oförenliga verksamheterna. I den fjärde och sista 

sektionen sammanfattar författarna sina resultat och slutsatser och ger förslag till vidare 

forskning på området.65 

 

Begreppet hållbarhet används och tolkas olika av valfångst- och valskådningsindustrin. Både 

Japan och Island hävdar att vetenskaplig valfångst är nödvändig för att bättre förstå och 

hantera fisket i dessa länder. Båda nationerna känner sig berättigade till kommersiell valfångst 

baserat på retorik om hållbarhet där de bland annat menar att det finns en brist på bevis för att 

bruket av valfångst är ohållbar. Förespråkare av valfångst hävdar också att valar bidrar till 

utarmning av fiskebestånden och att det därför är berättigat att fånga dem. Förespråkare av 

valskådning använder sig också av hållbarhetsbegreppet för att motivera sina argument. De 

menar bland annat att valskådning är en mer hållbar ekonomisk verksamhet jämfört med 

valfångst, och anser att människor inte har företräde till naturen utan att vi måste hjälpa till att 

bevara arter som hotas av utrotning.66 

 

Genom undersökningen kom författarna fram till att både Japan och Island har en växande 

valskådningsindustri, trots den pågående valfångstindustrin vid sidan av. I Japan har till 

exempel antalet personer som deltar i valskådning växt från 10 992 till 191 970 mellan 1991 

och 2008. Detta är en tillväxt på ca 1750 %. Detta menar forskarna är bevis på att valskådning 

och valfångst är kompatibla verksamheter. Men samtidigt menar de att den här typen av 

statistik misslyckas med att identifiera ett antal andra faktorer som kan förklara ökningen av 

valturismen, inte heller kan den identifiera faktorer som är förknippade med valfångst som 

kan minska tillväxtpotentialen för valskådning.67 

                                                 
64 Cunningham, P. A., Huijbens, E. H. & Wearing, S. L., From whaling to whale watching: examining 

sustainability and cultural rhetoric, 2012. 
65 Cunningham, P. A., Huijbens, E. H. & Wearing, S. L., From whaling to whale watching: examining 

sustainability and cultural rhetoric, 2012. 
66 Ibid 
67 Ibid 
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Författarna menar också att valfångstindustrin är kraftigt subventionerad i Japan och på 

Island, i Japan genom statliga medel och på Island genom privata initiativ. Med hänsyn till de 

ekonomiska aspekterna av valfångst är det troligt att denna verksamhet gradvis kommer 

förlora kommersiell bärkraft och måste söka alternativa inkomstkällor för de som arbetar 

inom industrin. Författarna anser att valskådning kan vara ett sådant alternativ eftersom en 

övergång till valskådning skulle kunna säkerställa en mer hållbar användning av valar som 

resurs, säkra en mer hållbar ekonomisk framtid och samtidigt bidra till en global miljömässig 

hållbarhet.68 

4.3 Motiv och tillfredsställande faktorer för deltagare i valhajskådning 

 

I denna rapport från 2011 har forskarna Dearden och Rollins undersökt valhajsafari och hur 

nöjda turister är efter att ha deltagit på en sådan, vad som motiverade dem och vad de ansåg 

viktigast under upplevelsen. Det är en kvantitativ enkätundersökning som genomfördes i 

Mexico på ön Holbox. Deltagarna ombads att skatta betydelsen av de givna motiven forskarna 

lade fram. De viktigaste motiven till att åka på valhajsafari på Holbox var intresset för 

valhajar, att få större kunskap och att utforska nya miljöer. Vidare framhäver studien att det 

viktigaste besökarna ansåg vara under själva utflykten var närheten till valhajarna, 

personalens engagemang emot miljön, båtens standard och personalens kunskap om valhajar.  

 

Forskarna registrerade att personer som deltagit på safarin men utan att se valhajar, 

fortfarande var nöjda med upplevelsen och att detta inte bidrog till en negativ bild. Det som 

bidrog till ett missnöje hos besökarna var de mänskliga aspekterna och framför allt falsk 

marknadsföring från arrangörerna. Vissa arrangörer hade gett löfte om att få se en stor 

variation av undervattenslivet i ett klart ljusblått vatten, men när besökarna väl åkte så möttes 

de av grumligt vatten och liten variation i arter. Vidare var trängseln och för stort antal båtar 

samtidigt något som de tillfrågade också var missnöjda med. Det forskarna kom fram till var 

att marin ekoturism är turism som bidrar till positiva erfarenheter som kan leda till att 

personer väljer ekoturistiska alternativ i framtiden. Upplevelser som valhajsafari är en mycket 

känslig form av turism som måste bedrivas med aktsamhet och inte låtas överexploateras. 

Följaktligen skulle en framgångsrik lösning vara att begränsa antalet båtar i branschen inom 

mer hållbara gränser, samt säkerställa en rättvis fördelning av ekonomiska fördelar inom 

branschen. Vidare bör de som håller i utflykterna ha mycket god kunskap om valhajar och se 

till så att de kan sprida kunskap för att upprätthålla en hållbar framtid. 69 

 

 

                                                 
68 Ibid 
69 Ziegler, J., Dearden, P. & Rollins, R., But are tourists satisfied? Importance-performance analysis of the 

whale shark tourism industry on Isla Holbox, Mexico, 2012 



16 

 

5. Teoretisk referensram 

5.1 Hållbar turism 

 

Det är väsentligt att poängtera att hållbar turism har sitt ursprung från begreppet hållbar 

utveckling. Begreppet hållbar utveckling presenterades första gången i rapporten Vår 

gemensamma framtid, även kallad Bruntlandsrapporten av WCED (World Commission on 

Environment and Development) 1987.70 Rapporten redogör för sambandet mellan 

miljöförstöring och ekonomisk utveckling som blev ett problem i och med 1900- talets 

industrialisering och utvecklandet av urbana städer. Rapporten gjordes på uppdrag av FN. 

Efter att rapporten publicerades enades FN:s medlemsländer om att arbeta med gemensamt 

fokus på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.71 

 

Hållbar turism är en utveckling och ett delområde av hållbar utveckling och syftar till att 

enskilt arbeta med hållbarhet inom ramarna för turismnäringen.72 Konceptet hållbar turism är 

en viktig del inom turismnäringen och bidrar till en produktiv och harmonisk relation mellan 

miljön, besökarna och lokalbefolkningen. Inom begreppet hållbar turism ligger fokus på hur 

tre huvudområden (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) påverkas av turismnäringen. För att 

uppnå en hållbar utveckling är det viktigt att arbeta och eftersträva positiva effekter i varje 

kategori. Kategorierna är inte precisa och tydligt avgränsande, de samverkar och påverkar 

varandra för att tillsammans skapa och upprätthålla en hållbar turismnäring. Vidare måste 

målen för hållbar turism uppnås i varje kategori för att destinationen som helhet ska kunna 

beskrivas som hållbar.73 

 

UNWTO har gjort en sammanfattning över värderingar och visioner som regioner och 

destinationer bör eftersträva för att uppnå målen med hållbar turism.   

 

1. Använda de naturresurser som utgör nyckelfaktorer för turismnäringen på ett sätt som 

bibehåller viktiga ekologiska processer och bidrar till att skydda natur- och kulturarv och den 

biologiska mångfalden.  

 

2. Respektera den sociokulturella autenticiteten på den lokala destinationen, bevara regionens 

skapade och nuvarande kulturella arv och traditioner, samt bidra till interkulturell förståelse 

och tolerans.  

 

3. Säkerställa tillförlitlig, långsiktig ekonomisk verksamhet som ger samhället ekonomiska 

och rättvist fördelade förmåner till berörda parter, inkluderande stabila anställningsformer och 

inkomstmöjligheter, och även social service till den lokala regionen och bidra till att avhjälpa 

lindrig fattigdom.74 

                                                 
70 Daly, H. E., Toward some operational principles of sustainable development, 1990. 
71 Ibid 
72 Hall, 2008,s. 28 
73 Hall,2008, s. 28 
74 UNWTO, Sustainable development of tourism, 2014. 



17 

 

5.2 Ekoturism 

 

Ur begreppet hållbar turism har ekoturism vuxit fram och kan beskrivas som en explicit form 

av hållbar turism. Ekoturism är inte ett tydligt definierat koncept och är svårt att genomföra 

och utvärdera. Det bör definieras som en strävan efter något mer än bara turism i 

naturområden och borde betraktas som en kombination mellan bevarande och utveckling 

genom att främja relationen mellan naturområden, lokalbefolkning och turism.75 

 

Weaver och Lawton beskriver ekoturism som en form av alternativ turism som primärt 

baseras på hållbarhet och lärande genom interaktion med naturliga miljöer. För att definiera 

ekoturism har Weaver och Lawton beskrivit tre utmärkande aspekter som särskiljer ekoturism 

från annan turism. För det första är den naturliga miljön, eller någon komponent av den fokus 

för attraktionen, samtidigt som den kulturella aspekten är en sekundär del av upplevelsen. För 

det andra är interaktionen med den naturliga miljön motiverad genom en vilja att uppskatta 

och värdesätta den, men även en önskan om att erhålla personlig lärdom. Vidare måste varje 

företeelse av ekoturism uppfylla kraven för en hållbar utveckling i de miljömässiga, 

sociokulturella och ekonomiska dimensionerna.76 

5.2.1 Mjuk och hård ekoturism 

 

Enligt Weaver och Lawton förekommer det två former av ekoturism. Det finns turistiska 

aktiviteter som uppfyller kraven för ekoturism, men som ändå är en del av massturism. Som 

till exempel att åka på en utflykt som anses vara ekologisk. Det finns även upplevelser som i 

helhet uppfyller kraven. Weaver och Lawton presenterar dessa skillnader genom att använda 

sig av begreppen mjuk och hård ekoturism. Mjuk ekoturism karakteriseras av en kortvarig 

interaktion med naturen som ofta endast utgör en komponent av flera turistiska upplevelser 

där de andra upplevelserna inte nödvändigtvis är ekoturismrelaterade. Deltagarna har en 

önskan om att lära sig mer om hållbarhet och relaterade miljöproblem, men nivån av 

miljömedvetenhet och engagemang är inte så pass stark att de utgör en högre grad av 

miljömedvetenhet och bidrar till ett djupare filosofiskt engagemang. Samtidigt som den mjuka 

aspekten inte är en renodlad form av ekoturism bidrar den ändå till positiva effekter till 

miljön. Hård ekoturism är en idealbild över hur ekoturism bör utformas. Den karakteriseras av 

ett intensivt, personligt och långvarigt möte med naturen. Den turistiska produkten eller 

aktiviteten är avgränsad och specialiserad inom ett specifikt område och tar ofta plats utanför 

bebyggelser och städer i en ostörd naturlig miljö. Deltagarna är ofta aktivt engagerade i natur- 

och miljöfrågor och har en hög grad medvetenhet gentemot bevarandet av naturen.77 

 

Förändrade resmönster inom ekoturism, nya koncept, resmönster med större storskalighet och 

högteknologisk utrustning riskerar att ekoområden överexploateras och äventyrar deras 

                                                 
75 Ross, S., & Wall, G., Ecotourism: towards congruence between theory and practice, 1999. 
76 Weaver & Lawton, 2010, s. 314   
77 Weaver &Lawton, 2010, s. 316 
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hållbara utveckling.78 Den hårda ekoturismmiljön är känslig och kan successivt omvandlas till 

en mjuk ekoturismmiljö om området ökar i popularitet. Med ett ökat antal besökare stiger 

också kraven på att destinationen ska tillgodose besökarnas behov i form av faciliteter och 

anläggningar som till exempel toaletter, restauranger och boendealternativ som i sin tur 

förstör den orörda naturen. I värsta fall kan det leda till miljöförstöring på grund av 

överexploatering. Å andra sidan bidrar den ökade populariteten till en ökad kunskap, för 

personer som inte från början har ett tydligt starkt engagemang för naturen och miljöfrågor 

och som potentiellt kan leda till förändrade, positiva attityder gentemot miljöfrågor i 

allmänhet.79 

 

Inom ekoturism är den komplexa frågan om hur massturism och ekoturism ska samspela på 

en nivå utan att känsliga miljöer förstörs central.80 Flera forskare, som Ayala, Johnson och 

Weaver argumenterar för att massturism kan bidra till en positiv utveckling för miljön om den 

inkorporeras med ekoturism. De menar att massekoturism medför en chans att bredda 

kunskapen om miljöfrågor.81 

 

”Mass ecotourism should be recognized, celebrated, and exploited as a great opportunity for the 

enhancement of the ecotourism sector itself, for mass-tourism in general, and for protected 

areas”.
82 

 

En viktig del i att de båda formerna av turism ska kunna samspela är planering och reglering 

av ekoturismprodukten, och det är viktigt att eftersträva balans mellan besökare, utbud och 

områdets bärkraft. 

5.3 Ansvarsfullt miljömässigt beteende 

 

En individ som uttrycker en avsikt att vidta åtgärder kommer att vara mer benägen att 

engagera sig i åtgärden än en person som inte uttrycker någon sådan avsikt. Detta menar 

Hines, Hungerford och Tomera i artikeln Analysis and synthesis of research on responsible 

environmental behavior: A meta-analysis. Författarna har undersökt vilken eller vilka 

variabler som är de mest inflytelserika när det gäller att motivera människor till att ha ett 

ansvarsfullt miljöbeteende. Det verkar dock som avsikt att agera endast är en konstruktion av 

ett antal andra variabler som verkar i kombination, t.ex. kognitiv kunskap, färdigheter och 

personlighetsfaktorer. Modellen visar på variabler som påverkar hur en individ förhåller sig 

till ansvarsfullt miljöbeteende. 

 

 

 

                                                 
78 Wolf-Watz, Sandell & Fredman, Environmentalism and tourism preferences: a study of outdoor recreationists 

in Sweden, 2011. 

pages 190-204 2011 22/4  
79 Krider, R. E., Trait and image interaction: In ecotourism preference, 2010 
80 Ibid 
81 Ibid 
82 Weaver, Ecotourism as Mass Tourism: Contradiction or Reality?, 2001, s.112 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?Contrib=Wolf%5C-Watz%2C+D
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Avsikt att agera 

 

Kunskap om problem - Innan en person kan agera avsiktligt angående ett visst miljöproblem, 

måste denna person vara medveten om förekomsten av problemet. Således verkar kunskap om 

problemet vara en förutsättning för att vidta åtgärder. 

 

Kunskap om handlingsstrategier - En individ måste också ha kunskap om vilka 

handlingsalternativ som finns och vilket alternativ som kommer att vara mest effektivt i en 

given situation.  

 

Handlingsförmåga - Förmågan att överföra kunskap till handling är en viktig faktor för ett 

ansvarsfullt miljöbeteende. Enligt Hines et al. är det ett stort steg mellan att ha kunskap om ett 

miljömässigt problem och om möjliga handlingsstrategier till att faktiskt ha förmågan att 

utföra en handling.83 

 

Personlighetsfaktorer 

 

En person måste ha en önskan att agera. En önskan att agera tycks påverkas av en rad 

personlighetsfaktorer, t.ex. inre kontrollfokus, attityder (mot miljön och mot att vidta 

åtgärder), och personligt ansvar mot miljön. 

 

Inre kontrollfokus - Inre kontrollfokus är ett begrepp som inte är avgränsat till beteende inom 

miljömässiga sammanhang. Inre kontrollfokus innebär hur en individs uppfattning om 

huruvida hen har eller inte har förmågan att åstadkomma förändring genom sitt beteende ser 

ut. Begreppet är baserat på uppfattningen om att vissa individer tillskriver möjligheten till 

förändring till chans, eller till högre makter som till exempel gud, staten, föräldrar eller 

liknande. Detta kallas då yttre kontrollfokus. Inre kontrollfokus däremot innebär alltså att 

individer har möjligheten att åstadkomma förändringar genom sina egna aktiviteter. Hines et 

al. menar att individer med inre kontrollfokus är mer benägna att engagera sig i ansvarsfullt 

miljöbeteende än individer med yttre kontrollfokus.84 

 

Attityder - Individer med en positiv inställning är mer benägna att engagera sig i ansvarsfullt 

miljömässigt beteende än de som inte har en positiv inställning. Attityder mot miljöfrågor kan 

yttra sig dels genom attityder mot hela miljön i stort eller mot enbart attityder mot specifika 

miljöfrågor. Hines et al. gör ingen skillnad på kognitiva eller affektiva komponenter i attityder 

och räknar både attityder till miljön i stort och attityder till att agera inom denna kategori.  

 

Personligt ansvar - Individers pliktkänslor påverkar också förmågan att agera. Känslan av 

pliktskyldighet kan uttryckas dels genom ansvar gentemot hela miljön i stort eller till enbart 

                                                 
83 83 Hines, J. M., Hungerford, H.R., Tomera, A.N., Analysis and synthesis of research on responsible 

environmental behavior: A meta-analysis, 1987 
84 Hines, J. M., Hungerford, H.R., Tomera, A.N., Analysis and synthesis of research on responsible 

environmental behavior: A meta-analysis, 1987 
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en aspekt av miljön, till exempel personligt ansvar för återvinning, luftföroreningar, utrotning 

av djurarter med mera.  

 

Situationella faktorer 

 

Situationella faktorer såsom ekonomiska begränsningar, socialt tryck och möjligheter att välja 

olika åtgärder tjänar till att antingen motverka eller förstärka variablerna i modellen.85 En 

individ kan ha en stark önskan och förmåga att agera, men hindras av situationella faktorer 

som till exempel brist på pengar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över ansvarsfullt miljömässigt beteende 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Hines, J. M., Hungerford, H.R., Tomera, A.N., Analysis and synthesis of research on responsible 

environmental behavior: A meta-analysis, 1987. 

 
86 Hines, J. M., Hungerford, H.R., Tomera, A.N., Analysis and synthesis of research on responsible 

environmental behavior: A meta-analysis, 1987 

Ansvarsfullt 
miljömässigt 

beteende 

Situationella 
faktorer 

Avsikt att 
agera 

Kunskap om problem 

Kunskap om handlingsstrategier 

Handlingsförmåga 

 

Personlighetsfaktorer 

Attityder 

Inre 
kontrollfokus 

Personligt 
ansvar 



21 

 

 

6. Empiri 

 

Vi gjorde sju stycken intervjuer med personer som har deltagit i valskådning. Tidpunkt och 

plats för när våra respondenter var på valskådning varierar. Resultatet är uppdelat i tre teman. 

Det första rör frågor som handlar om valskådning, det andra handlar om respondenternas syn 

på resande och miljö och det tredje syftar till att reda ut hur pass miljömedvetna våra 

respondenter är.  

 

Camilla, 25 år: Åkte på hösten 2006, Lofoten, Norge  

 

Bosse, 48 år: Åkte december 2013, Hawaii, USA 

 

Christine, 43 år: Åkte januari 2013, Hawaii, USA 

 

Emelie, 24 år: Åkte 2000, Norra Island  

 

Åse, 44 år: Åkte december 2012, Hawaii, USA 

 

Cornelia, 25 år: Åkte 2011, Argentina 

 

Thomas, 58 år: Åkte januari 2013, Hawaii, USA 

 

6.1 Upplevelsen av valskådning 

 

Det var endast Camilla som hade valskådning som det primära resesyftet, hon reste till 

Lofoten i Norge i tre dagar och åkte på valskådning varje dag under sin vistelse. Hon levde 

tätt inpå lokalbefolkningen i byn där valskådningen utgick ifrån. Hon hade ett starkt intresse 

för valar innan hon reste.  För de resterande sex var det endast en delaktivitet under resan. 

Dock visste alla respondenter om att det fanns valskådning på, eller tillgänglig från 

destinationen och hade planerat att delta innan resan. 

 

”Det handlade nog mer om att vi var på det stället där vi var, och att det fanns där. Vi åkte inte till 

Hawaii för att titta på valar men så fanns det där och då ville vi ju se dem.”– Åse 

 

De genomgående motiven till att åka på valskådning var främst att respondenterna ansåg att 

det skulle vara ”spännande”, ”häftigt” och ”exotiskt”. Camilla som hade valskådning som sitt 

primära resesyfte uppgav även att hennes motiv till att åka på valskådning var att hon har ett 

utpräglat intresse för valar. Hon berättar att hon varit intresserad av valar sedan hon var fem år 

och att hon fått resan i 18årspresent. Christine menade att hon ville se valarna i deras rätta 

miljö och Emelie åkte främst för att hennes familj ville det.  
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Vi bad våra respondenter att berätta om sina upplevelser under och efter valskådningen.  

Själva utflykten varade i ca en till två timmar för alla respondenter utom Camilla, som hade 

ett annorlunda upplägg på sin resa. Hon bodde i staden där valskådningen utgick ifrån under 

tre dagar och åkte ut med båten flera gånger där det också åkte med en marinbiolog. Alla 

respondenter var nöjda med upplevelsen. Det var två respondenter som uppgav att de inte 

kom så nära valarna som de hade föreställt sig, men att de ändå var nöjda. De berättade att 

stämningen på båten var bra och att upplevelsen som helhet gav ett positivt intryck.  Vidare 

beskrev de tillfrågade att det var en häftig och spännande upplevelse.  Emelie berättar att hon 

tyckte det var häftigt att se dem just på grund av deras storlek: 

 

”Guiden berättade att vi hade en blåval under båten, munnen var lika stor som ett fotbollsmål, det 

var lite sjukt för vi såg den ju, och så tänker man, helvete vad stor den är, typ större än båten” 

 

Vidare frågade vi våra respondenter om upplevelsen väckte några känslor hos dem och i så 

fall vilka. Det framkom att alla respondenterna tyckte att en del av upplevelsen var att valarna 

var stora och magnifika, att storheten väckte känslor inom dem. Åse använde ordet mäktigt 

när hon beskrev vad hon kände när hon såg valen. Emelie menade att det var magiskt att se 

valarna. Cornelia beskriver att hon kände att det var lika allvarligt om en val skadade sig som 

en människa eftersom de är så stora och att de är lika människan i och med att de också är 

däggdjur, vidare sa hon att upplevelsen var ”skitcool”. Thomas berättade att han tänkte: ”Var 

rädd om valarna så dom får vara kvar". På frågan om de ville åka på valskådning igen 

svarade alla ja. Åse berättade att hon redan direkt efter valskådningen började prata om att 

hon ville boka en gång till. 

 

Camilla berättade att arrangörerna hade informerat om att det inte var 100 % garanti för att få 

se val, men hon menade på att det var en del av spänningen och att det är det som är det 

häftiga med havet. Vidare berättade Camilla att upplevelsen ledde till att hon kände att hon 

fick en stark känsla av att det verkligen var marinbiologi hon ville studera och att hon fick en 

större förståelse för hela samhället där valskådningen utgick ifrån.  

 

Vi ville ta reda på om personer som varit på valskådning hade fått en ökad kunskap när det 

kommer till frågor som rör valar och bevarandet av dem. Camilla berättar att eftersom hon 

redan är väldigt intresserad av valar bidrog det inte till en ökad medvetenhet om problemet 

eftersom hon redan var insatt. Bosse menar att han fick en större förståelse och en förhöjd 

föreställning om hur viktigt det är att valarna ska få finnas i sin naturliga miljö efter 

valskådningen. Även Thomas menar att han fick en ökad medvetenhet om valarnas existens 

och att det är viktigt att bevara dem. Vidare beskriver Cornelia och Emelie att de redan innan 

valskådningen hade åsikten att valjakt ska vara förbjudet och att det inte ändrade så mycket på 

deras grundinställning. 

 

Åse och Thomas berättade att guiden på båten gav mycket information om valar och hur de 

lever och att detta ledde till att de fick en ökad kunskap:  
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”Ja det tycker jag, för man fick ju rätt så mycket fakta, guiden som pratade på båten, pratade om 

vart de kom ifrån och varför de stannade här och att dom alltid simmade samma väg, hur de 

sjunger, med mat och så där” – Åse 

 

Camilla berättade att personalen på båten var aktivt engagerad i frågan om valjakt, och var 

starka motståndare till det. Under turen berättade de om att de medverkat i motståndsrörelser 

för att bekämpa valjakt.  

 

Vi frågade våra respondenter om de ansåg att det fanns någon negativ aspekt med 

valskådning. Överlag var våra respondenter tveksamma i sina svar till denna fråga. Ingen av 

våra respondenter ansåg att valskådningen hade en klar negativ effekt, det var heller ingen 

som under själva turen upplevt att detta var negativt gentemot valarna, eller att valarna farit 

illa. Det respondenterna hade synpunkter på var att båtarna kanske kunde störa valarnas 

naturliga tillstånd. Camilla funderade på transporterna till och från platserna där valskådning 

utgår ifrån, hon menade att eftersom de oftast ligger långt bort och att man måste åka långt 

med flyg kan detta vara negativt ur miljösynpunkt.  

 

Vi ville ta reda på om valskådningen påverkat deltagarnas sätt att se på miljöansvar. Bosse 

menar att upplevelsen gjorde så att han började tänka efter ytterligare men att påverkan inte 

var så stor. Christine, Emelie och Åse menar att upplevelsen inte påverkat deras sätt att se på 

miljöansvar eftersom de redan innan var miljömedvetna. Cornelia anser även hon att hon är 

miljömedveten och att händelsen inte påverkade henne så mycket.  

 

”Jag tror kanske inte att just när jag stod där och kollade ner i valens öga, att jag tänkte, shit vi 

måste bli bättre på att källsortera. Så tror jag nog inte att det var. Nej tyvärr.” – Cornelia  

6.2 Ekoturism och resande 

 

Vi ville få svar på hur respondenterna ställde sig gentemot miljöansvar i samband med 

resande. Om de hade några uppfattningar om på vilket sätt turism kan ha en negativ inverkan 

på miljön. Vi frågade på vilket sätt de ansåg att turism påverkade miljön. Alla respondenter 

var övertygade om att turismen har en negativ effekt på miljön och alla sju ansåg att det var 

flyget och andra transporter i samband med resande som är den största miljöboven. Fyra av 

våra respondenter nämnde också att turismen bidrar negativt till destinationen genom 

nedskräpning, bebyggelse och överexploatering, samt naturförstöring. 

 

“... vill vi ju åka till exotiska platser, och då ska det ju byggas där och då exploateras ju det så det 

försvinner.. men om man hugger ner allting, då försvinner ju djuren och det blir ju bara…” – 

Cornelia  

 

Det var två respondenter som ansåg att det också fanns positiva effekter av turismen i 

miljösynpunkt, de menade att turismen kan skapa kunskap om problem som leder till 

förändring genom att man upplever problemen med egna ögon.  

 

“... man får ju se baksidan i många länder och så kanske man vill göra någonting åt saken, så tror 

jag. Man åker till många fattiga länder och ser hur folk har det.. att se nånting med egna ögon, det 



24 

 

gör en stor inverkan på en själv tror jag, att man verkligen får tänka till, det är lättare så, man ser 

massa bilder på tv, men jag tror att när man ser det själv, då tar man till sig det mer..”– Camilla 

 

På frågan om våra respondenter tar reda på om destinationen och/eller hotellet arbetar aktivt 

med miljöfrågor innan de bestämmer sig för en resa svarade alla att de inte tar reda på sådan 

information. I svaren framgick det att våra respondenter inte hade “tänkt så långt” när de ska 

resa. Thomas menade att det inte är något negativt om det skulle visa sig att hotellet jobbade 

med miljöfrågor, och att han såg det som ett plus i kanten. Bosse var självkritisk och nämnde 

att han inte tänker efter lika mycket som han borde göra och blir sämre när det kommer till 

miljöansvar när han är ute och reser,  

 

Vi ville ta reda på om våra respondenter hade någon uppfattning och kunskap om vad 

ekoturism innebär och om de var bekanta med begreppet. Alla respondenterna hade hört talas 

om begreppet tidigare men visste inte exakt vad det innebär. De var medvetna om att det 

handlar om att bedriva turistiskverksamhet med inriktning på miljöbevaring och med 

varsamhet mot naturen.  Några av våra respondenter gav exempel på vad de har för 

uppfattningar om ekoturism. Cornelia relaterade till när hon åkte tåg i Europa och berättade 

att hon tänker att kajakpaddling och att bo i ett tält är ekoturism för henne. Camilla tänkte att 

det är när man är snäll mot naturen men ändå vill visa upp den, och att det leder till 

bevarande.  

 

Bosse var inte så bekant med begreppet och menade att han hört begreppet men inte tänkt på 

det mycket mer än så. Emelie var lite osäker på vad det innebär exakt men berättar att hon 

själv har rest till något som hon upplevde som en ekoturistisk upplevelse:  

 

”Till exempel att man bor kanske som jag bodde en gång, på ett hostel som bara använde 

regnvatten som dusch, det fanns bara kallvatten, såna saker, att man väljer ställen som har det 

som inriktning.” 

6.3 Miljöansvar och miljömedvetenhet 

 

Vi frågade våra respondenter om de ansåg att det finns ett miljöproblem i dagens samhälle. 

Sju av sju respondenter svarade tveklöst ja på den frågan. Vi frågade våra respondenter vad 

det för dem innebar att vara miljömedveten. Våra respondenter svarade att det handlar mycket 

om att tänka sig för en extra gång hur man beter sig och agerar i vardagen för att inte påverka 

miljön negativt. Några framträdande aspekter våra respondenter ansåg vara viktiga var att inte 

skräpa ner och återvinna och källsortera så mycket som möjligt. Att tänka på hur man reser 

och inte ta bilen i onödan. Majoriteten försökte även handla så mycket ekologiskt som 

möjligt. Vidare var vikten av att släcka lampor och inte använda för mycket el något som våra 

respondenter ansåg vara viktigt.  

 

”Jag är väldigt inne på att köpa ekologiskt, och om jag hade två alternativ och det fanns ett 

ekologiskt skulle jag alltid köpa det ekologiska, så för mej innebär det att man gör det man kan för 

att inte bidra till miljöförstöring.”– Emelie 
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Vi ville också veta vem våra respondenter anser har ett ansvar att motverka de ökande 

miljöproblemen. Alla respondenter ansåg att det är någon form av kombination mellan eget 

ansvar, vad producenterna tillverkade och politisk reglering som behövs för att förbättra 

miljön. Emelie nämnde att hon anser att media har ett visst ansvar för att föra fram 

information om hur farligt det är att äta besprutad mat och hur djur sköts på icke-ekologiska 

gårdar. 

 

”Jag anser att det är dom som bestämmer i Sverige, riksdag och regering, FN, EU. Det måste ju 

tas beslut på högre nivå för enskilda personer kan inte ta det beslutet själva, anser jag.” – Camilla 

 

”Dels är det ju individen själv, men samtidigt måste det ju finnas rimliga alternativ för 

konsumenten för att man ska kunna välja, t.ex. att det finns ett ekologiskt val” – Emelie 

 

”Det är nog politiskt till stor del, för allt måste ju regleras med lagar för att någonting ska hända, 

och sen är det ju såklart dom företagen som producerar saker som är miljöfarliga helt enkelt. 

Såna som har farliga produktioner, som t.ex. biltillverkare, alltså när det är mycket som har stor 

miljöpåverkan”– Cornelia  

 

Två av våra respondenter bidrog ekonomiskt till någon organisation som arbetar med natur 

och miljöfrågor. Bosse är med i naturskyddsföreningen och betalar en årlig avgift. Camilla 

berättade att hon har donerat pengar till brugdar, en typ av valliknande fisk. Emelie svarade 

att hon bidrog till UNICEF men att hon kan tänka sig att också stödja någon 

miljöorganisation. Det var ingen av respondenterna som aktivt gick på exempelvis möten eller 

liknande.  
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7. Analys 

7.1 Kan erfarenhet leda till kunskap? 

 

Vår första frågeställning i denna uppsats syftar till att ta reda på om upplevelsen av 

valskådning kan leda till ökad kunskap om valar. Våra respondenter fick själva berätta om de 

ansåg att de hade fått det. Camilla som alltid varit väldigt intresserad av valar och är utbildad 

marinbiolog berättade att eftersom hon redan har ett så starkt intresse tyckte hon inte att 

upplevelsen av valskådning bidragit till en ökad medvetenhet och kunskap om problemet 

eftersom hon redan var så pass insatt i frågor som rör valar innan hon åkte på valskådningen. 

Cornelia och Emelie ansåg också att de redan innan valskådningen hade åsikten att valjakt ska 

vara förbjudet, men att upplevelsen ändå bidrog till ökad kunskap och ett förstärkt 

medvetande. Detta resultat kan tolkas utifrån Beaumonts resonemang om att personer som 

redan är starkt miljöengagerade inte förändras avsevärt efter deltagande i en naturupplevelse 

på grund av "tak-effekten". De vet redan så pass mycket om ämnet att det inte leder till någon 

ytterligare kunskap. 

 

Resterande fyra respondenter som inte hade något omfattande tidigare intresse för valar och 

endast deltog i valskådning som en spontan delaktivitet av en större resa ansåg att de fick en 

större förståelse och ökad medvetenhet om vikten av bevarandet av valar efter att ha deltagit i 

valskådningen. Detta överensstämmer med Eagles och Demares resonemang som menar att 

individer med lägst engagemang är de som påverkas och lär sig mest. Eftersom Camilla från 

början hade ett starkare engagemang innan hon reste, valde hon att åka på en valskådning som 

sitt primära resesyfte. Hennes upplevelser bidrog inte till någon ytterligare fakta och kunskap 

om valar, men hennes engagemang förstärktes i och med upplevelsen. Till exempel berättade 

hon i intervjun att hon under valskådningen kände att det här var någonting hon vill studera 

och arbeta med i framtiden, vilket tyder på att upplevelsen påverkat henne men på en högre 

nivå. De andra deltagarna lärde sig också något från upplevelsen men på en mer 

nybörjarmässig nivå. 

7.2 Kan kunskap leda till förändrade attityder? 

 

Vår andra frågeställning avser att ta reda på om individer som deltagit i valskådning upplever 

att erfarenheten lett till någon förändring i deras attityder och medvetande rörande 

miljöfrågor. Dearden och Rollins skriver att aspekter som värderades högt under 

valhajsskådningen var personalens engagemang och kunskap om valhajarna och 

miljöproblem. För att en ekoturistisk upplevelse ska leda till ökad kunskap är det 

betydelsefullt att personalen har ett personligt engagemang och besitter kunskap som de kan 

dela med sig till besökarna av. Våra respondenter berättade i intervjuerna att personalen var 

pålästa och berättade mycket fakta om valarna och om deras aktuella hotbild. 

Thomas berättade att han under valskådningen berättade att han tänkte ”var rädd om valarna 

så de får vara kvar”. Teorin om ansvarsfullt miljömässigt beteende belyser att det första 

steget mot att agera mer ansvarsfullt gentemot ett visst miljöproblem är att personen måste 

vara medveten om att det faktiskt finns ett problem, således är kunskap om problemet en 

förutsättning för att vidta åtgärder. Personalens kunskap och förmåga att berätta och lära ut 
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om problemet är av stor vikt för att deltagare ska bli påverkade och får en förhöjd 

medvetenhet och ökad kunskap som kan leda till förändrade attityder. 

 

Hines et al. hävdar att individer är mer benägna att engagera sig ansvarsfullt i miljöfrågor om 

de innehar affektiva och kognitiva komponenter i sina attityder. Våra respondenter beskriver 

upplevelsen med ord som ”magiskt”, ”häftigt” och ”mäktigt”, och de menade på att det var 

givande att betrakta valarna i deras naturliga miljö. Vidare hävdade alla respondenter att de 

skulle vilja åka på valsafari igen vilket pekar på att de fått positiva affektiva erfarenheter från 

upplevelsen. Åse berättade i intervjun att hon till och med ville åka på en till direkt efter den 

hon varit på. Det är mer troligt att en upplevelse som har satt känslomässiga spår bidrar till en 

förändrad inställning.  

 

Våra respondenters valskådningsdeltagande kan kopplas till Weaver och Lawtons teori om 

mjuk och hård ekoturism. Camillas upplevelse kan förstås utifrån hård ekoturism, där hon 

under en längre tid deltog i aktiviteten. Medan resterande respondenters valskådning kan 

kopplas till mjuk ekoturism. Beaumonts resonemang angående att de som deltar i kortare 

naturupplevelser och naturbaserade aktiviteter är betydligt mindre benägna att vara aktivt 

involverade i beteenden som syftar till att bevara den naturliga miljön än de som har 

naturupplevelsen som huvudsyfte med resan stämmer med respondenternas svar. Vidare 

menar Beaumont att en kort interaktion med naturen inte framkallar samma förståelse och 

medvetenhet, eftersom personen inte hinner påverkas lika starkt av upplevelsen under den 

korta tiden. Men Ayala, Johnson och Weaver argumenterar för att massturism kan bidra till en 

positiv utveckling för miljön om den inkorporeras med ekoturism. De menar att 

massekoturism medför en chans att bredda kunskapen om miljöfrågor. Detta kan även 

kopplas till våra respondenter, där de personer som inte hade förkunskaper och medverkade 

på en mjuk ekoturistisk upplevelse fick ökad kunskap om valar och hur de lever. 

 

Atkinson och Jackson poängterar även att om de personer som har en hög medvetenhet om 

miljöproblem inte påverkas direkt, bidrar det till att de faktiskt tar steget och medverkar i 

ekoturistiska aktiviteter och att upplevelsen i sin tur leder till en cirkulär effekt som bidrar till 

ett fortsatt engagemang som leder till en förstärkning av miljömässiga attityder och kunskap i 

ett längre perspektiv. Det betyder inte nödvändigtvis att respondenterna har fått en signifikant 

ökad kunskap om miljöfrågor i allmänhet utifrån en enda ekoturistisk upplevelse men att de 

har fått viss ökad medvetenhet och kunskap som i förlängningen kan förändra deras attityder i 

frågor som rör miljön.  

7.3 Kan kunskap leda till handling? 

 

Vår tredje frågeställning i denna uppsats syftar till att reda på om individer som deltagit i 

valskådning upplever att erfarenheten bidragit till ett förändra miljömässigt beteende hos dem 

själva. Hines et al. menar att för att en individ ska kunna agera avsiktligt angående ett visst 

miljöproblem måste individen vara medveten om problemets existens. Samtliga respondenter 

var medvetna om dagens miljöproblem och hade åsikter om vad man måste göra för att 

motverka dem. Det tyder på att det första steget mot att tänka mer miljömässigt är att ha en 
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grundläggande kunskap och en ökad medvetenhet om att problemet faktiskt finns. Dock är 

steget från att ha kunskap om ett problem och veta vilka handlingsstrategier som är möjliga 

till att faktiskt utföra en handling stort. Detta märks i respondenternas resonemang kring till 

exempel resande, där alla respondenter resonerade kring turismens negativa effekter och var 

medvetna om dess existens, men inte reflekterade över miljöproblemen när de reste, utan det 

var något som för de i första hand var förknippat med vardagen.   

 

I samtliga intervjuer framkom det att alla våra respondenter anser att både individer 

personligen och ”högre makter” som till exempel staten har ett ansvar för att motverka dagens 

ökande miljöproblem. Hines et al. tar upp begreppet inre kontrollfokus som en faktor som 

påverkar huruvida individen uppfattar sin egen förmåga till förändring genom sitt beteende. 

Inre kontrollfokus innebär att individer har möjligheten att åstadkomma förändringar genom 

sina egna aktiviteter medan yttre kontrollfokus syftar till att man tillskriver den möjligheten 

till ”högre makter”. Hines et al. menar att individer med inre kontrollfokus är mer benägna att 

engagera sig i ansvarsfullt miljöbeteende än individer med yttre kontrollfokus. Samtliga 

respondenter menade att ansvaret för miljöproblemen ligger på både de själva, men främst hos 

staten, media och producenter av miljöfarligt avfall. Många av respondenterna nämnde att 

miljöfrågor måste regleras med lagar för att individer ska kunna fatta miljövänliga beslut.  

 

En annan faktor som enligt Hines et al. påverkar individers benägenhet till att engagera sig i 

ansvarsfullt miljömässigt beteende är attityder. Individer med en positiv inställning är mer 

benägna att engagera sig i ansvarsfullt miljömässigt beteende än de som inte har en positiv 

inställning. Våra respondenter var samtliga överens om att upplevelsen av att ha deltagit i 

valskådning lämnat ett positivt avtryck och samtliga respondenter skulle kunna tänka sig att 

göra om det. Det tyder på att en positiv upplevelse kan bidra till ökad medvetenhet som i 

kombination med andra faktorer i sin tur kan bidra till ett förändrat miljömässigt beteende. 

 

Även personligt ansvar är en personlighetsfaktor som kan påverka förmågan att agera. Hines 

et al. menar att känslan av pliktskyldighet dels kan uttryckas genom ansvar mot hela miljön i 

stort eller till enbart en aspekt av den. Samtliga respondenter menade att utsläpp från flygplan 

är det största miljöproblemet kopplat till turism men ingen uttryckte att de aktivt undviker 

detta transportmedel för att motverka problemet i samband med resor. Ingen av våra 

respondenter var heller speciellt insatta i begreppet ekoturism eller tog reda på information 

om hur till exempel en destination arbetar med miljöfrågor innan de bokar en resa eftersom de 

inte hade ”tänkt så långt”, och en person menade att han blev sämre på att tänka miljömässigt 

när han var ute och reste. Samtliga respondenter ansåg dock att det är viktigt att få in 

miljömedvetandet i vardagen som en del av deras liv för att bidra till en bättre miljö. Detta 

yttrade sig främst i engagemang i källsortering, energisparande och många handlade i stor 

mån ekologiska varor. Detta resultat kan därför tolkas som att respondenterna kände ett 

personligt ansvar mot vissa aspekter av miljön men inte kände någon större pliktskyldighet 

mot miljön i stort. 
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8. Slutsats 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur individer påverkas av ekoturism. Vi ville 

genom att undersöka valskådning som enskild ekoturistisk upplevelse ta reda på om och hur 

deltagarna påverkats av sina upplevelser och om det bidragit till ett förändrat miljömässigt 

beteende. Genom att analysera vårt resultat utifrån valda teorier har vi kommit fram till ett 

antal slutsatser. Sammantaget visade det sig att erfarenheten lett till ökad kunskap, men att 

kunskapsnivån skiljde sig beroende på vad individerna hade för förkunskaper innan 

valskådningen. Samtliga deltagare upplevde att de fick ökad kunskap och medvetenhet om 

valar av att delta i valskådning, och vi kan i likhet med Eagle och Demares resonemang se att 

de individer med lägst förkunskap var de som uppnådde högst kunskap av upplevelsen. 

Respondenten Camilla var den enda deltagaren vars valskådningsupplevelse skilde sig från 

mängden samt den enda som hade större förkunskap om valar. Hennes upplevelse föll inom 

kriterierna för hård ekoturism och hennes upplevelse resulterade nödvändigtvis inte i någon 

större kunskap på grund av ”tak-effekten”, men däremot kan upplevelsen ha stärkt befintlig 

kunskap och medvetenhet och gjort Camilla mer övertygad om sitt engagemang.  

 

Respondenternas ökade kunskap om valar ledde inte till förändrade attityder gentemot 

miljöfrågor generellt, men vi kan utifrån Atkinson och Jacksons resonemang dra slutsatsen att 

upplevelsen kan ha satt igång ett intresse för ytterligare ekoturistiska upplevelser då samtliga 

respondenter beskrev erfarenheten som positiv och uppgav att de var positiva till att delta i 

valskådning igen. Ett fortsatt engagemang i ekoturistiska upplevelser kan leda till ytterligare 

kunskap som på lång sikt kan leda till förändrade attityder rörande miljöfrågor. 

 

Utifrån vår studie har vi inte funnit någon stark koppling mellan ökad miljökunskap och ett 

förändrat miljömässigt beteende. Det verkar som att det är lättare att ge människor kunskap än 

att påverka dem att ändra sina attityder och det är särskilt svårt att säga om erfarenheten av en 

enda ekoturistisk upplevelse kan ha effekt på djupt inrotade attityder och beteenden. Utifrån 

vår analys av Hines et al.s modell över ansvarsfullt miljömässigt beteende har vi kommit fram 

till att alla våra respondenter var medvetna om dagens miljöproblem och att något måste göras 

för att motverka dem. Dock är som Hines et al. poängterar steget från kunskap till handling 

stort och hos respondenterna var frågan angående vem som har ansvar för att motverka 

miljöproblemen splittrat. Hines et al. menar att när individer fråntar sig eget ansvar och 

istället placerar detta på en högre nivå, hos till exempel staten och turismföretag försvårar det 

möjligheten till att utföra konkreta handlingar och se sin egen förmåga till att kunna bidra som 

enskild individ. Samtidigt frågar vi oss som författare av studien också vart gränsen går, hur 

mycket ansvar ska en individ ta för att ha ett ansvarsfullt miljömässigt beteende? Olika 

individer utgår ifrån olika förutsättningar och utifrån dessa urskiljs möjligheterna till vad som 

är realistiskt att förvänta sig.  

 

Vår förhoppning är att även om en enskild ekoturistisk aktivitet, i detta fall valskådning, inte 

leder till ett förändrat miljömässigt beteende, kan det ändå starta ett slags ”snöbollsförlopp”. 

Sammantaget tyder resultaten på att ekoturistiska erfarenheter till viss del leder till att 
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förstärka deltagarnas miljömedvetenhet och därmed också öka deras intresse för att delta i 

ytterligare ekoturistiska upplevelser. Genom dessa cirkulära effekter kan ökad miljökunskap 

som tillhandahålls genom ekoturistiska upplevelser i ett längre perspektiv bidra till att 

utveckla mer ansvarsfulla miljömässiga attityder och beteenden hos individer. 
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9. Diskussion 

 

Våra frågeställningar i denna uppsats handlar om kunskap, attityder och beteenden, tre 

aspekter som går hand i hand och ofta in i varandra. Det är därför svårt att enskilt svara på 

varje frågeställning utan att knyta dem samman. Det är svårt att framkalla förändrade attityder 

och beteenden gentemot ett problem utan att inneha kunskap. Och det är likadant tvärtom, 

svårt att få ny kunskap om individen inte innehar en attityd och ett beteende som bidrar till att 

vara mottaglig för den. 

 

En viktig del i att ekoturism ska kunna bedrivas framgångsrikt och bidra till positiva effekter 

på miljön är att den bedrivs med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Som vi har tagit upp 

tidigare finns det undersökningar som visar på att det finns negativa effekter av valskådning 

och att det även finns en baksida. Valskådning är en känslig typ av turism och det är viktigt 

att eftersträva balans mellan besökare, utbud och områdets bärkraft för att kunna bedriva och 

behålla en lyckosam ekoturistisk verksamhet. Mycket av ansvaret ligger på arrangörerna och 

producenterna som måste se till att verksamheten bedrivs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Överexploatering och slitage kan bidra till en urholkning av området. Detta missgynnar hela 

verksamheten eftersom trängsel sliter på miljön, till exempel i form av utsläpp från båtar 

vilket kan påverka valarna då det finns risk att de blir störda i sin naturliga miljö. Vidare gör 

det också att besökarna inte blir helt tillfredsställda efter upplevelsen och kanske inte väljer att 

åka på en liknande upplevelse igen. Vi har genom denna studie dock kommit fram till att 

ekoturistiska upplevelser är viktiga för dagens expanderande turismnäring. De kan bidra till 

att det väcks ett intresse hos individer som i sin tur skapar positiva attityder och beteenden 

och även en förhöjd kunskap om frågor som rör miljöproblem. I fallet med valskådning så har 

turismen bidragit till att den ohållbara valfångsten minskat då aktörer inom valfångst insett att 

det finns större pengar att tjäna på valar levande. Vår förhoppning är att ekoturism kan bidra 

till en liknande utveckling inom andra känsliga miljöområden, där utsatta djurarter och 

naturområden kan få ett högre värde genom ekoturistisk verksamhet, vilket på lång sikt leder 

till bevarande och hållbar utveckling. 
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10. Förslag till vidare forskning 

 

I denna studie har vi berört frågan hur valskådning kan påverka människors attityder 

gentemot miljöfrågor relativt ytligt. Vi är medvetna om att vi inte kan säkerställa några 

generella slutsatser utifrån den empiri vi har samlat in och att det behövs en mer omfattande 

studie inom ämnet för att få en djupare förståelse och kunskap. Ett förslag är att göra en 

jämförande studie av personer som åker på valskådning genom att intervjua deltagare på 

valskådning innan upplevelsen angående deras attityder och kunskap, för att sedan göra 

ytterligare en intervju efter att de medverkat på valskådning. Genom en sådan studie skulle 

det vara enklare att dra slutsatser och säkerställa eventuella förändringar i attityder och 

medvetenhet. Intervjuerna skulle också kunna kombineras med enkätundersökningar för att få 

ett mer tillförlitligt resultat. Vidare kan vi fråga oss om det inte finns andra faktorer som 

spelar in i hur pass mycket individer påverkas och förändras av en ekoturistisk upplevelse 

som valskådning. Att undersöka om exempelvis social klasstillhörighet, yrke, ekonomi och 

ålder har någon inverkan på hur individers attityder ser ut skulle bidra till att få förståelse för 

varför människors attityder skiljer sig och vilka faktorer som eventuellt spelar in. 

 

För att en turistisk aktivitet ska uppnå kriterierna för en hållbar utveckling är det av stor vikt 

att de som arrangerar och driver verksamheten arbetar aktivt med frågor som rör detta. Mer 

forskning som syftar till att undersöka hur arrangörer arbetar och verkar för att uppnå en 

utveckling inom kategorierna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet skulle vara givande 

och intressant. Dels för att ta reda på om det är en hållbar aktivitet som gynnar destinationen 

med exempelvis ekonomiska fördelar och fler arbetstillfällen och dels för att undersöka om 

valskådning är ett mer hållbart alternativ än valfångst. Flera undersökningar argumenterar för 

att, sett ur ett ekonomiskt perspektiv är valarna mer värda levande när det bedrivs turism av 

dem. Det är intressant att turism i förlängningen kan bidra till förebyggande av miljöproblem 

och det är betydelsefullt att göra fortsatta studier inom ämnet för att belysa vikten av att 

inkorporera miljöfrågor i turism för att bidra till kunskap och lärdom.
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Bilagor 

 

Bilaga 1.  

 

Intervjumanual 

 

Om miljöansvar 

 

Hur gammal är du? 

 

Vad innebär det för dig att vara miljömedveten? 

 

Vad innebär begreppet miljöansvar för dig? 

 

Anser du att det finns ett miljöproblem i dagens samhälle? 

 

Vem anser du har ett ansvar för att motverka situationen med dagens ökande miljöproblem? 

 

Hur yttrar sig din miljömedvetenhet i ditt beteende?  

 

På vilka sätt tror du att turism påverkar miljön? 

 

Bidrar du ekonomiskt till någon organisation som arbetar för djur, natur eller miljö? 

Om inte: Varför? Har du funderat på att göra det? 

Om ja: Vilken? Hur mycket i månaden? Varför just den? 

Är du engagerad i någon organisation? Vilken i så fall? 

Om inte: Varför? Har du funderat på att göra det? 

Om ja: Vilken? Varför just den organisationen? Hur mycket tid lägger du ner? 

Resa 

Vad anser du att begreppet ekoturism innebär? 

 

Vad vet du om ekoturism? 

 

Hur mycket tid lägger du ner på att ta reda på hur exempelvis hotell arbetar med miljöfrågor 

när du ska hitta hotell?   

Hur viktigt är det för dig att destinationen du reser till arbetar aktivt med miljöfrågor? Tar du 

reda på sådan information innan du beslutar dig för vilken plats du ska resa till? 

 



 

 

Om valsafari 

Varför valde du att delta i en valsafari? 

 

Vad för slags turism anser du att valsafari är? 

 

Tycker du att upplevelsen av valsafari påverkat ditt sätt att se på miljöansvar? 

 

När åkte du på valsafari? 

I vilket land var valsafarin? 

Varför ville du åka på valsafari? Berätta. 

Var du engagerad i frågor som rör valarnas existens innan du åkte på valsafari? 

Var Valsafari ditt primära eller ett av dina primära resesyften? 

Berätta om dina upplevelser av valsafarin? Under och efter? 

Väckte upplevelsen några känslor hos dig? Isf vilka? 

Skulle du vilja delta i en valsafari igen? 

Anser du att valsafarin bidrog till en ökad medvetenhet hos dig när det kommer till frågor som 

rör bevarandet av valar? 

Kan det finnas några risker med valsafari? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. 

 

Ansvarsfördelning 

 

Veronica har i denna uppsats varit ansvarig för metodavsnitt och teoriavsnitt. Frida har varit 

ansvarig för empiriavsnitt och analysavsnitt. I resterande avsnitt har ansvaret varit 

gemensamt.  


