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Abstract 

Tourism is one of the fastest growing industries in the world. Nature tourism is one of the 

tourism segments that are increasingly being demanded. Rural areas are places that can offer 

this. In this way tourism can be a means of developing rural areas. On the other hand, it is not 

just work to create accommodation opportunities in a rural destination that is used to generate 

tourists. Some places show that tourism has not served as a means of rural development, but 

for many it has been a success story. In order for more rural municipalities wishing to invest 

in tourism development to succeed, this study is based on investigating what tourism leads to 

and what it takes to be a means of rural development. 

 

The purpose of the study is to map and identify the strategic factors that are linked to rural 

development in the municipality of Sorsele. In addition, this also included highlighting how 

tourism can help reduce urbanization effects. Based on this, two questions were raised; In 

what way does tourism promote employment in the municipality? In what way does tourism 

promote the quality of life of the municipality? 

 

Through a qualitative method with a literature study and case study at Sorsele municipality, 

the subject has been investigated. Two semi-structured interviews were conducted with 

tourism contractors and four with civil servants in the municipality. The essay has been based 

on theoretical starting points, such as economic and socio-cultural tourism effects; touristic 

push and pull factors; the tourism field with generating, transport and host regions as well as 

the tourist districts. 

 

The interviewees emphasize that tourism plays an important role in rural development by 

contributing to increased employment and quality of life. The survey has identified a number 

of factors that have emerged as important elements in the success of the peripheral tourism 

development, thus contributing to rural development. These strategic factors include 

entrepreneurship, digitization and icon development. The result show that tourism not only 

contributes to employment, but also contributes to strong partnerships and pride among 

locals, which in turn reduces urbanization effects. 

 

Keywords: Rural development, tourism development, effects, factors. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Turismen är en av de snabbast växande näringarna i världen. Naturturismen är ett av 

turismsegmenten som i allt högre grad efterfrågas. Landsbygden är en plats som kan erbjuda 

detta. På så vis kan turismen vara ett medel för att utveckla landsbygden. Det är däremot inte 

bara att arbeta med att skapa logimöjligheter i en landsbygdsdestination som gäller för att 

generera turister. En del platser visar på att turismen inte fungerat som ett medel för 

landsbygdsutvecklingen, men för många har det varit en framgångshistoria. För att fler 

landsbygdskommuner som vill satsa på turismutveckling ska kunna lyckas, finns denna studie 

till grund för att undersöka vad turismen leder till och vad som krävs för att vara ett medel för 

landsbygdsutveckling.  

Studiens syfte är att kartlägga och samtidigt identifiera de strategiska faktorer som är 

kopplade till turismutvecklingen på landsbygden i Sorsele kommun. Till detta hörde även att 

belysa hur turismen kan bidra till att minska urbaniseringseffekterna. Utifrån detta ställdes 

två frågor; på vilket sätt främjar turismen sysselsättningen i kommunen? På vilket sätt främjar 

turismen livskvalitén kommunen? 

Genom en kvalitativ metod med en litteraturstudie och fallstudie på Sorsele kommun har 

ämnet undersökts. Två stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

turismentreprenörer och fyra stycken med tjänstemän inom den offentliga sektorn i 

kommunen. Uppsatsen har skrivits utifrån teoretiska utgångpunkter så som ekonomiska och 

sociokulturella turismeffekter; turistiska push- och pullfaktorer; det turistiska fältet med 

genererande, transporterande och värdregioner samt den turistiska distanskurvan. 

De intervjuade framhåller att turismen spelar en viktig roll för landsbygdens utveckling 

genom att bidra till en ökad sysselsättning och livskvalité. Undersökningen har identifierat ett 

flertal faktorer som framkommit som viktiga delar i att lyckas med den perifera 

turismutvecklingen och på så vis bidra till landsbygdsutvecklingen. Dessa strategiska faktorer 

berör bland annat entreprenörskapet, digitaliseringen samt utvecklandet av ikoner. Resultatet 

visar att turismen inte bara bidrar till sysselsättning, utan också bidrar till starka samarbeten 

samt stolthet bland lokalbefolkningen, vilket i sin tur minskar urbaniseringseffekterna. 

Nyckelord: Landsbygdsutveckling, turismutveckling, effekter, faktorer. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Turismen har blivit en viktig näring för många platser runt om i världen, och är för vissa 

destinationer en basnäring. Det är en globalt stor näring och fortsätter stadigt årligen att växa 

(Brouder, 2013). På grund av detta finns det en stor efterfrågan på resmål, där 

naturturismsegmentet är det snabbast växande inom turismfältet (Line och Costen, 2017). 

Samtidigt ökar den internationella naturturismen till Sverige och spås att öka under 

kommande år (Visit Sweden, 2018).  

Urbanisering, där människor flyttat från periferin in till städer, innebär en problematik för 

många landsbygdskommuner (Arslan och Ekren, 2017). Sverige är ett av de länder som haft 

en av de snabbast avbefolkade landsbygderna i världen (Svanström, 2015). 1930-talet blev 

brytpunkten i Sverige då fler människor bodde i städer istället för landsbygden.  

I Sverige sker däremot inte urbaniseringen i lika snabb takt som tidigare. För flertalet 

landsbygdskommuner fortsätter dock befolkningsmängden att minska vilket medför 

konsekvenser på arbetsmarknaden med minskande arbetstillfällen (Müller, 2017). På grund 

av de konsekvenser som skapas av den minskande befolkningsmängden på arbetsmarknaden 

blir även befolkningens ålderssammansättning förändad. Detta genom att personer som är 

yrkesverksamma och i ålder att starta 

familj tvingas flytta för att möjliggöra 

studier och finna ett arbete. Andelen av 

lokalbefolkningens pensionärer blir på så 

sätt högre vilket i sin tur leder till en 

ökad försörjningsbörda för de 

yrkesverksamma i kommunen. 

Konsekvensen av minskade 

arbetstillfällen påverkar också 

lokalbefolkningens psykosociala miljö 

eftersom detta minskar möjligheten till 

att bo kvar med familj och vänner 

(Müller, 2017). 

Figur 1. Urbaniseringens faser (Svanström, 2015). 

En levande landsbygd är viktigt för städernas befolkning för att få en hållbar livsmiljö (UN 

Commission on Sustainable Development, 2009). Exempelvis möjliggör en levande 

landsbygd för stadsbefolkningen att uppleva natur, kultur och rekreation som ökar 

människans livskvalité (Ottosson och Ottosson, 2006). Samhällsekonomins omvandling, med 

en ökande tjänstesektor och minskande industriell och agrar sektor, har påskyndat 

urbaniseringen. Att urbaniseringen gynnats är till viss del på grund av att befolkningstäta 

områden i högre utsträckning än landsbygden efterfrågar olika typer av tjänster. Till viss del 

har urbaniseringen också främjats av den industriella och agrara mekaniseringen som 
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inneburit en mindre efterfrågan på arbetskraft inom dessa näringar. Dessa arbetsmöjligheter 

har i hög utsträckning varit förankrade på landsbygden.  På grund av detta, har 

landsbygdsbefolkningen ställts inför nya utmaningar, bland annat i att finna arbete (Tillväxt- 

och regionplaneförvaltningen, 2016; Persson, 2016). 

Turismen har bedömts vara ett medel att bromsa urbaniseringen av politiker och företrädare i 

näringslivet. Detta eftersom turismen möjliggör sysselsättningstillfällen. På landsbygden är 

turismen starkt förankrad till naturturismupplevelser. Landsbygden har alltså naturresurser 

som går att använda för turismutveckling och på så vis locka friluftslivsentusiaster som vill 

uppleva landsbygdens rekreationsmöjligheter (Eagles och McCool, 2002; Fredman och 

Heberlein, 2005). För många landsbygder har turismen varit en av de sista lösningarna till att 

se tillväxt och andra näringar har konkurrerat om användandet av dess naturresurser, så som 

exempelvis etableringen av gruvor och/eller vindkraft. Turismutvecklandet på landsbygden är 

en god möjlighet att möta den ökande efterfrågan och vara ett medel för landsbygdens 

utveckling (Hall, 2005; Sæþórsdóttir, 2012). 

1.2. Problemdiskussion 

Forskare har visat på olika möjligheter till hur turismutvecklingen kan vara ett medel för 

landsbygdsutveckling. Vissa studier visar på att turismen haft framgångar i perifera regioner 

(Brown och Hall, 2000). Samtidigt har flera undersökta landsbygder inte fått de efterlängtade 

effekter som de hoppats på (Hall, 2007). För att turismen ska fungera som ett 

utvecklingsmedel för landsbygden och bromsa avbefolkningen krävs en djupare förståelse 

kring dess potential och vad som krävs för att se framgång. Alla landsbygdskommuner har 

inte rätt förutsättningar för användandet av turism, och vet inte hur de ska utforma turismen 

för att den ska vara effektiv utifrån de förutsättningar som finns. 

Landsbygdsutveckling innebär möjliggörandet av arbetstillfällen, som i sin tur leder till att 

människor kan bo kvar på sin hemort (Glesbygdsverket, 2008). Om det går att visa på hur 

turismen kan bidra till landsbygdsutveckling, och vilka delar som krävs till detta, kan 

turismen få en större konkurrensfördel i frågor om utvecklingen som kan ligga till grund för 

beslutsfattning och framtida strategier för tillväxt. 

1.3. Syfte och frågeställning 

Studien avser att kartlägga och samtidigt identifiera de strategiska faktorer som är kopplade 

till turismutvecklingen på landsbygden i Sorsele kommun. Till detta hör även att beskriva hur 

turismen kan bidra till att minska urbaniseringseffekterna utifrån följande frågeställningar;  

Frågor 

I. På vilket sätt främjar turismen sysselsättningen i kommunen? 

II. På vilket sätt främjar turismen livskvalitén kommunen? 

1.4. Studieobjekt 

Valet att utföra en fallstudie på Sorsele kommun beror på dess minskande och låga 

befolkningsmängd. Samtidigt är det en av Sveriges kommuner med lägst befolkningstäthet. 

Mätningar visar att Sorsele kommun är en av Västerbottens läns kommuner som har den 
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största negativa förändringen i folkmängd under 25 år. I figur 2 visas att tre kommuner i 

Västerbottens län har en negativ förändring mellan -30,7 och -24,1 % varav Sorsele är en av 

dessa (SCB, 2018). På så vis tillfaller kommunen till hög grad den del av Sverige som 

Glesbygdsverket (2008) menar på är landsbygd. Vidare finns det även en stor möjlighet till 

naturupplevelser enligt Sorsele kommun (2018).  

 

Figur 2. Förändring av folkmängd i Västerbottens län (Regionfakta, 2018). 

1.5. Disposition 

Inledningen i kapitel ett följs av kapitel två, där metoden beskrivs. I metodkapitlet överläggs 

den kvalitativa forskningsmetoden, studiens tillvägagångssätt med beskrivning om validitet, 

reliabilitet och källkritik. Vidare i kapitel tre påträffas studiens teoridel där en 

litteraturöversikt presenteras samt de begrepp och teorier som ligger till grund för 

undersökningen. I kapitel fyra återfinns det empiriska resultatet där Sorsele kommun beskrivs 

i sekundärdata och den insamlade primärdatat presenteras. Vidare i kapitel fem förbinds 

teorin och empirin till ett analysavsnitt. I de avslutande kapitlen sex återfinns slutdiskussion, 

med förslag på framtida forskning och i kapitel sju och åtta återfinns käll- och 

litteraturförteckning samt bilaga. 
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2. Metod  

2.1. Kvalitativ metod 

För att få en fördjupad förståelse för hur människor upplever och påverkas av turismen är 

denna studie inriktad mot att undersöka detta genom den hermeneutiska infallsvinkeln. På så 

vis har detta gett en möjlighet att kunna modifiera studien under dess fortlöpning. Studien 

fokuserar på att tolka respondenternas förhållande och uppfattning av deras omgivning. 

Uppfattandet ses utifrån ett konstruktivistiskt synsätt vilket innebär en subjektiv åskådning 

där världens uppbyggnad är i en ständig föränderlig process där nya sanningar framkomer 

kontinuerligt (Bryman, 2002). I studien används den abduktiva förståelseinsamlingen vilket 

har gett en insikt i fenomen, relationer och variabler som ingår i det valda ämnesområdet. Det 

har inneburit en process av att se likheter och skillnader mellan teori och datainsamling. 

Samtidigt som mest primärdata används har även viss sekundärdata inkluderats där den 

abduktiva strategin möjliggjort att förståelsen utifrån undersökningens syfte succesivt vuxit 

fram genom att syna olika abstraktionsnivåer. Generalitet har ställts mot konkretion (Dubois 

och Gadde, 2014). 

2.2. Tillvägagångssätt 

För att utforma intervjustudien användes semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom denna 

undersökning ska lämna utrymme för intervjupersonen att få beskriva vad som för dennes del 

upplevs som relevant att belysa. Den semistrukturerade intervjumetoden innebär enligt 

Bryman (2002) att intervjuerna följer några riktlinjer. Detta möjliggör att, samtidigt som 

intervjuerna struktureras mot mål och tema, så finns det utrymme för intervjupersonen att 

berika svaren i sidospår. Strukturen finns hela tiden genom intervjun eftersom en guide följs, 

och flexibiliteten finns att kunna skapa ett mer flyt i intervjun vilket gav ett större utrymme 

att även diskutera runt frågorna. Eftersom det kan vara svårt att få med alla infallsvinklar från 

start kändes den semistrukturerade metoden också relevant för att kunna lämna utrymme för 

dessa att tas upp. 

Sex stycken intervjuer utfördes i studien. Två personer var entreprenörer inom turismsektorn 

och hade också vid sidan av sina företag ett engagemang i bland annat Lona-projekt (lokala 

naturvårdssatsningar) och politik. Den ena av dessa två personer hade turismen som 

heltidssyssla och den andra hade det som deltidssyssla. För att identifiera dessa användes 

Google, för att se organisationer i kommunen som arbetade med landsbygdsutveckling. Då 

hittades Leader Lappland 2020 vilka kontaktades och som gav förslag på två personer som 

utifrån studiens syfte kunde vara relevanta. Detta är ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002).  

De fyra andra personerna arbetade för kommunen med frågor gällande landsbygdsutveckling 

och turism. Vardera intervju pågick i cirka 30 – 45 minuter och urvalet skedde genom ett så 

kallat snöbollsurval. För att finna kandidaterna att intervjua, kontaktades en turismstrateg för 

Region Västerbotten, som rekommenderade kandidaterna då de är involverade i turism- och 

landsbygdutveckling i Sorsele kommun. Samtliga sex personer kontaktades och gav 

samtycke till att bli intervjuade. Genom att intervjua personer både inom den privata och 

offentliga näringen kunde en bredare bild av forskningsfrågan ges. På så sätt gavs även en 

mer balanserad bild av turismen och landsbygdsutvecklingen.  
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För att hålla en god etik i uppsatsstudien skickades intervjuguiden ut några dagar innan 

interjvjun, se bilaga I. Samtidigt informerades att intervjun skulle spelas in, vilket studiens 

syfte var och att intervjuerna skulle anonymiseras. På så sätt kunde intervjupersonerna känna 

större trygghet i sina svar. Intervjuguiden var grundad på litteraturstudien. Genom att 

intervjuguiden skickats ut kunde personerna få en möjlighet att reflektera på frågorna vilket i 

sin tur kunde ge en ordning i intervjun där ingen del av innehållet skulle försummas.  

När intervjuerna blivit klara transkriberades dessa för att enklare kunna koda materialet. 

Detta gjordes genom det sätt som Hay (2010) beskriver med fokus på att se de likheter och 

olikheter som framkommer i den insamlade datan. Samtidigt har mönster och relationer i 

datat lokaliseras. Detta har då genererat nyckelord som kategoriserats i empirin gällande dess 

handling.  

2.3. Validitet och reliabilitet 

Att studien har en hög trovärdighet bedöms utifrån validitet och reliabilitet. I den kvalitativa 

ansatsen beskrivs validiteten utifrån en intern trovärdighet och en extern överförbarhet. 

Reliabiliteten i en kvalitativ studie uttrycker sig i att forskningsprocessens uppsatta regler 

följs och att studien är pålitlig (Bryman 2002). Därför följde studien den beskrivna 

problemformuleringen vidare till att utföra datainsamlingen och analysera teori och empiri. 

Genom att beskriva datainsamlingen, urvalet och analysprocessen i kapitlet 

”tillvägagångssätt” har denna studies interna validitet stärkts. Den interna validiteten hade 

kunnat ökas om studien utförts under en längre tid. En längre studietid hade gett en djupare 

förståelse i forskningsproblematiken vilket lett till att datainsamlingen blivit än mer explicit 

med förbättrad teknik.  

Vanliga risker och svagheter för kvalitativ forskningsmetod menar Hay (2010) är att den kan 

påverkas av aspekter som integritet och ärlighet av respondenterna. För denna studie gjordes 

telefonintervjuer vilket innebär att det var svårt att tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck. På 

så vis skulle detta kunna innebära en lägre extern validitet. Däremot kan en telefonintervju 

innebära att personen vågar uttrycka sig tydligare i sina åsikter (Hay, 2010). På så sätt 

behöver inte den externa validiteten blivit påverkad i allt för hög grad. Empirin och 

litteraturstudien visar dessutom på att de överensstämmer i hög grad. Detta kan innebära att 

reliabiliteten är hög. Under intervjuerna har exempelvis samtalen spelats in direkt i telefonen 

och sedan förts in i ett transkriberingsprogram på datorn som möjliggjort brusreducering och 

höjning av volym på själva samtalen. Genom detta har det sagda hörts tydligt vilket gett ett 

realiserbart data. Bryman (2002) menar att generalisering är svår att göra för kvalitativa 

studier. Litteraturstudien innan datainsamlingen innebar en insikt i tidigare forskning som på 

så vis ökar generaliserbarheten och den externa validiteten eftersom det gett en förförståelse 

inom forskningsområdet. Det har på så vis inneburit att reliabiliteten också ökats eftersom det 

inneburit att intervjuerna kunnat utföras mer adekvat. Till detta hör att när intervjuerna utförts 

har detta gett mer insikt i intervjuprocessen som inneburit att intervjuerna fått ökad möjlighet 

att gå i sidospår för att få ökad kunskap om Sorseles kommun. Till exempel när vissa tydliga 

strategiska faktorer framkommit i en intervju har detta applicerats på nästkommande 

intervjuer. 



6 
 

Slutligen har hela denna forskning utförts i handledning av en universitetslektor vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Personen har haft destinationsutveckling och regional tillväxt 

som forskningsområde. På grund av detta har reliabiliteten ökat eftersom denne person haft 

god insikt i hur turismen påverkar landsbygdsutvecklingen och hur den regionala tillväxten 

ser ut samt gett bra förslag på hur denna forskning ska kunna utföras.  

2.4. Litteraturstudie 

Litteraturstudier har implementerats för att skapa ett sammanhang mellan empiri och teori. 

Litteraturstudien skapade en bred kunskap om landsbygdsutveckling och turism som del i 

detta. I och med detta gavs en ny insikt i teorier av relevans för uppsatsen och skapade även 

specificitet inom ämnets olika parametrar för utveckling, både i landsbygds- och 

turismutveckling. Den abduktiva strategin gav också möjlighet till att litteraturstudien kunde 

utarbetas i olika faser när så ny relevant upplysning gavs, kunde detta på så vis läggas till. 

Litteraturstudien baserades till största del av tidskriftsartiklar, men även böcker inom 

turismutveckling på landsbygden. Tidskriftartiklarna söktes fram via två databaser vilka var 

Academic Search Elite samt Leisure Tourism. För att hitta dessa artiklar användes sökorden: 

Rural Development, Touris* potential, Sustainable tourism. Urvalet för att hitta de främst 

relevanta artiklarna i databaserna grundades på publikationsdatum, språk, referentgranskning, 

samt geografisk region. Därutöver analyserades även tidningsartiklar, och andra webbsidor 

för att få insikt i övriga åsikter om landsbygd- och turismutveckling. För att hitta böckerna 

användes databasen Primo som är kopplad till Mittuniversitetets bibliotek. Här användes 

samma sökord som för anskaffning av tidskriftsartiklarna. 

2.5. Källkritik 

För studien utfördes totalt sex stycken intervjuer. Ett större antal intervjuer hade inneburit ett 

större underlag, däremot är det inte sagt att resultatet blir bättre och mer sanningsenligt. Valet 

av intervjupersoner kan diskuteras, huruvida andra intervjupersoner hade gett ett liknande 

resultat. De intervjupersonerna som valdes var medvetet utifrån de förslag som erhölls av 

turismstrategen på Region Västerbotten. Om det hade varit personer som levde i Sorsele 

kommun och arbetade inom exempelvis skogsbruket hade detta troligtvis inte gett ett 

liknande resultat, däremot hade det resultatet inte varit särskilt trovärdigt. Det krävdes därför 

att intervjupersonerna faktiskt var engagerade endera i turism- eller landsbygdsfältet. En 

intervju med en eller flera politiker i Sorsele hade dock varit av intresse för att kunna få en 

djupare förståelse i turismen som medel för landsbygdsutvecklingen. De valda 

respondenterna hade en långårig erfarenhet från turism- och landsbygdsutveckling, där såväl 

det privata som offentliga arbetet och förståelsen av turismen och landsbygden tillväxt 

åskådliggjordes. När det kommer till sökning av tidigare forskningslitteratur kan det vara 

svårt att få ett fåtal specifika resultat som faktiskt undersöker ämnesområdet och samtidigt är 

trovärdiga. Därför valdes de databaser som är nämnda och begränsades med 

referentgranskning. Referentgranskning innebär bland annat att litteraturen är vetenskaplig 

och skriven av forskare verksamma vid universitet, granskad av andra forskare inom ämnet 

samt att den är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Dessutom valdes forskning som utförts 

utifrån en avgränsning på Europa för att få en så trovärdig forskning som möjligt och på så 

vis vara applicerbar på fallet Sorsele kommun.  
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3. Teori 

3.1. Litteraturöversikt 

3.1.1. Turism – ett medel för landsbygdsutveckling 

Landsbygden består av resurser som är viktiga för människan och ett lands välmående. 

Nitescu (2014) menar att här finns arbetskraft, landexploatering, skog och ett rikt kulturarv 

och är något som behöver tas tillvara på.  

Landsbygdsutveckling är inte så lätt som det kan låta. Det handlar inte bara om att skapa 

förutsättningar för ekonomisk tillväxt och sysselsättning, utan också om att arbeta med 

normbildningar och tillgänglighet (Landsbygdskommittén, 2005; Nilsson och Lillieström, 

2017; Nordström, 2015). Samtidigt är det inte bara den offentliga verksamhetens arbete kring 

att skapa förutsättningar till servicestruktur utan handlar minst lika mycket om en drivkraft 

från samhällets medborgare i viljan att faktiskt bo kvar och gemensamt arbeta mot att skapa 

attraktion till att leva i en landsbygdskommun. Som mål för landsbygdsutveckling gav 

landsbygdskommittén 2005 ett förslag om de viktiga aspekterna som krävs för en utveckling i 

den perifera landsbygden. Det de ville var just att främja sysselsättningen, tillväxten, 

bosättningen och servicen på dessa platser (Landsbygdskommittén, 2005).  

Eftersom landsbygden med dess färre invånare än staden många gånger får en mindre 

betydelse för många länder, innebär landsbygdsutveckling också att få dessa invånares röster 

och liv lika hörda och tillgodosedda som storstädernas befolkning (Brown och Hall, 2000). 

Med den samhällsförändring som skett i och med urbaniseringen med bland annat nedlagda 

regementen, gruvor och jordbruk har landsbygden haft svårt i att vara en plats för 

sysselsättning, tillväxt, bosättning och service (Müller och Jansson 2007). Detta har i sin tur 

bland annat lett till små mikrofirmor som förutom starka monetära möjligheter också saknar 

en insikt och kunskap i att veta hur företagande kan utvecklas genom marknadsföring och 

innovationer. Landsbygden har samtidigt prioriterats ner av högre uppsatta beslutsfattare i 

framtidsplanering vilket många gånger resulterat i en sämre infrastruktur än staden och även 

ett importberoende som leder till ekonomiska läckage (Brown och Hall, 2000).  

Utöver detta finns den problematik för landsbygdsutvecklingen i att skapa attraktion för 

platsens unga personer och utbildade att bo kvar på landsbygden enligt (Székely 2012). Att 

utbilda och skapa ett starkt humankapital, som innebär kunskapsutbyten och utveckling av 

personliga egenskaper säger Nitescu (2014) är en viktig ingrediens i att skapa tillväxt och 

innovationer på landsbygden. Hon menar också att det är viktigt för beslutsfattare att se 

bortom polariseringen mellan den urbana och perifera utvecklingen och dess bakomliggande 

faktorer. Hall och Boyd (2005) menar även att landsbygden hotas av en lägre möjlighet till 

informationsförsörjning, politisk styrka och ekonomiskt kapital. 

Turism är en av världens snabbast växande industrier (Wallace och Russel, 2004). 

Exempelvis under 2005 genererades 440 miljoner turister ankomster i EU vilket resulterade i 

att 20 miljoner arbeten skapades (Tourism sustainability group, 2014). Det finns på grund av 

detta en stor möjlighet att lock besökare till landsbygder. Globaliseringens kraft har många 

gånger inneburit outsourcing till utvecklande länder, där kostnaden för tillverkning är 
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billigare än i exempelvis Sverige, och har inneburit att städer importerat varor från dessa 

länder istället för den lokala landsbygden (Bohlin, Brandt och Elbe, 2016). På så sätt, som ett 

ekonomiskt komplement, sägs turismen vara en faktor till att få tillväxt i periferin som 

faktiskt är platsberoende och inte kan outsourcas. På grund av dess platsberoende blir 

landsbygdens samhällsservice även påverkad av turismen där exempelvis pengar spenderas 

på transport och dagligvaruhandel. Förutom detta sägs turismen skapa rena turistiska 

arbetstillfällen som kan vara baserade på rekreationsaktiviteter (Neumeier och Pollerman, 

2014). Den utarbetade strategin från EU gällande utveckling i periferin menar även den på att 

implementera turism som ett verktyg för tillväxt på landsbygden. (Hultman och Säwe, 2016).  

Även om turismen sägs vara ett kontribut för utveckling i perifera områden, är det osäkert 

och inte fullt förstått på vilket sätt enligt (Hall, 2002). Mobilitet och transport är, för 

möjliggörandet av turism, grundläggande delar i att fenomenet över huvudtaget ska kunna 

ske (Bohlin, Brandt och Elbe, 2016). För periferin innebär detta många gånger begränsningar, 

men är samtidigt något turismen bidrar till att landsbygden kan erbjuda genom dess intäkter 

(Brown och Hall, 2000).  

3.1.2. Landsbygdens närhet till naturresurser 

Naturturismen, som det snabbast växande segmentet av turismen, menar Line och Costen 

(2014) är en god möjlighet för perifera platser att utvecklas. Denna typ av turism skapar 

åtaganden med aktiviter i levande (växter och djur) och inte levande (berg och vatten) 

miljöer. Här sker turismen framförallt på landsbygden och inte i stadsorter menar Holmgren 

och Lindkvist (2016). Genom att människor rör sig i dessa miljöer beskriver Gronau, Winter 

och Grote (2017) att platser påverkas, både i en positiv och negativ bemärkelse. Samtidigt 

menar Carson, Carson och Lundmark (2014) att denna rörelse av besökare är viktig för att få 

landsbygden att användas och ger en öppen, levande samt växande landsbygd. På grund av 

detta är tillgängligheten mellan urbana och perifera platser viktigt att öka genom transport 

och infrastruktur. Något som engagemanget i turismen kan driva fram. Genom ökad 

tillgänglighet där turismen bidragit till tillväxt säger Šťastná, Vaishar och Pákozdiová (2015) 

att landsbygden fått ett ökat intresse att utvecklas av både privata aktörer och politiska 

beslutsfattare som sett möjligheten i att tjäna pengar.  

3.1.3. Platsens betydelse 

Turister väljer besöksdestination utifrån aspekter så som kostnad, distans, tid, förekomst, 

bekvämlighet och risker för transport till platsen (Clawson, 1959). För att koppla till 

lokaliseringsteorin, utarbetad av Christaller (1933) kan teorin visa på hur centralorter direkt 

har en marknadsfördel gentemot landsbygden (Christaller, 1964). Det lokaliseringsteorin 

visar är också hur landsbygdens turism i mångt och mycket är beroende av urbana invånares 

besök för att kunna överleva (Bohlin, Brandt och Elbe, 2016). Clawson (1959) identifierade 

fem faser i resandet vilka är; planerandet, resa till plats, på plats, resa tillbaka och påminnelse 

av resan. Det är följaktligen bara fasen på plats som generellt genererar en möjlig intäkt till 

landsbygden från turisten, eftersom de medlen som allmänt krävs för att utföra de olika 

faserna betalas för på hemorten (Bohlin, Brandt och Elbe, 2016). Det är dock så länge det inte 

finns något ekonomiskt läckage i form av utomstående bolag som etablerats på plats och 

omfördelar pengarna till en annan plats än landsbygden. I sådana fall tillfaller mycket lite av 
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turismpengen till värddestinationen. Däremot behöver inte läckage innebära att 

värddestinationen inte vinner på turism utan kan på grund av turismen få andra positiva 

konsekvenser så som exempelvis platskännedom och företagsetableringar inom andra 

näringar (Sandbrook, 2010).  

I sin artikel skriver Bohlin, Brandt och Elbes (2016) att turismdestinationer på landsbygden 

som ligger mellan 2-3 timmars bilfärd från storstäder har en större förutsättning att faktiskt 

tjäna på turismen än andra landsbygdsdestinationer. De menar också att den internationella 

och nationella turismen i Sverige ökar, men främst är lokaliserad till storstadsområden som 

Stockholm, Göteborg och Malmö. De menar att landsbygdskommunerna som ligger långt 

ifrån större städer inte når upp till den mängd gästnätter som logierna behöver för att överleva 

utan monetära stöd från EU-projekt, och att det därför är en överdrift med dessa bidrag.  

Lun, Pechlaner och Volgger (2016) säger dock att turism i perifera områden är en viktig 

drivkraft för dess utveckling och innebär så mycket mer än försäljning av gästnätter. Många 

gånger möter dessa platser ekonomiska, sociala och miljömässiga svårigheter som turismen 

kan vara en faktor i att om inte lösa, i alla fall lindra. Turismen menar Weaver (1986) är en 

viktig del i att stödja ytterligare landsbygdsutveckling. Bland annat innebär 

landsbygdsutvecklingens omfattning av entreprenörsfenomenet, detta menar Okech, Hagiri 

och George (2012), landsbygdsturism till stor del medföra. Dock säger Butler och Clark 

(1992) att turism inte är ett alternativt komplement för all landsbygdsutveckling. Typiska fall 

kan vara att turismen skapar en ökad livlighet, låg lön och importerad arbetskraft vilket inte 

gynnar värddestinationen. Till turismens problematik hör även, menar Neumeier och 

Pollerman (2014), att denna är säsongsvarierad samt lättpåverkad av företeelser. Många 

destinationer är antingen inriktad mer mot edera sommar- eller vintersäsong och har 

svårigheter att få en kontinuerlig årlig besöksmängd, vilket försvårar möjligheterna i att 

faktiskt helt och hållet leva på turismen. I sin tur leder säsongsvariationen också till att 

destinationer får en högre belastning på sin miljö under vissa tider som påverkar 

lokalbefolkningen såväl positivt som negativt. Besöksmängden till områden säger Neumeier 

och Pollerman (2014) blir lättpåverkad av bland annat naturföreteelser. Om därför en 

destination, som har skapat ett varumärke kring fisketurism och får besökare på grund av 

detta, på något sätt skulle drabbas av exempelvis att fiskarna skulle bli sjuka eller att 

vattenkraftverk sätts upp, hotas destinationen av att besöksmängden kan minska. 

3.1.4. Entreprenörskap 

Brouder (2013) lyfter fram vikten av entreprenörskap för landsbygdsutveckling. Han menar 

på att turismen många gånger möjliggör en enkelhet i att gå in i rollen som entreprenör. 

Entreprenörens aktiviteter leder först och främst till dennes egna överlevnad, men gynnar 

slutligen även hela det lokala samhället. Däremot finns det i landsbygdsmiljöer svårigheter i 

detta. Brouder säger att för entreprenörskap att kunna etableras inom turism krävs ett 

ekonomiskt kapital där bankers inblandning är viktig. Dock är bankernas vilja att låna ut 

pengar till landsbygdsföretagare låg. Detta eftersom risken till konkurrs på landsbygden är 

högre än i städer, där en större mängd människor kan köpa företagarens produkt. Många 

gånger resulterar detta i att turismföretag har svårigheter i att överleva på landsbygden, 

eftersom de inte får tillgång till kapital och dessutom har en lägre mängd människor än staden 



10 
 

som kan köpa deras produkter. Som nämnt innebär en entreprenörs aktiviteter att 

lokalsamhället också gynnas. Löffler (2007) pekar på hur turismen på landsbygden 

underhåller lokala butikers överlevnad, då turisten handlar och konsumerar produkter. 

Turismentreprenörer i landsbygdskommuner kan vid tillfällen vara så kallade ”outsiders” som 

flyttat till platsen och startat ett företag (Ateljevic och Doorne, 2000). Det som är speciellt 

med outsiderentreprenörer är att de kan ha en förmåga att se med nya perspektiv på 

utveckling och sprida ett nytt liv där de etableras (Anderson, 2000). Detta leder till att en helt 

ny marknad öppnas genom dessa outsiders eftersom de kan ha kunskap i människors språk, 

kultur och uppfattningar från ursprungsorten. På så vis vet de hur de kan få dessa besökare att 

resa dit där outsiderentreprenören driver sitt företag.  

3.1.5. Vikten av en stark ikon 

Att alla landsbygdskommuner ska arbeta med turism säger Müller (2011) är ett orealistiskt 

krav och mål. För att lyckas, framställer Hall, Müller och Saarinen (2009), måste kommuner 

ha attraktioner som tilltalar besökare att besöka dem. För landsbygden menar Brouder (2013) 

att en turismikon är en viktig del för att turismen ska lyckas vara ett medel i utvecklingen och 

tilltala en större mängd besökare. I Sverige är Icehotel i Kiruna en typ av dessa svenska 

turismikoner (Icehotel, 2018).  

Landsbygden erbjuder också potential i och med skyddade naturområden, med unika 

egenskaper menar Brouder (2013). Dessa områden lockas entreprenörer av att arbeta med och 

kan användas för att utveckla nya idéer. Naturskyddsområdena säger Wall-Reinius och 

Fredman (2007) tilltalar också rekreations entusiaster där nationalparker har en stor 

dragningskraft på mängden besökare. Det som på så vis är positivt med en storslagen natur är 

att den genererar turister och på så vis affärsmöjligheter och också arbetstillfälle.   

3.1.6. Turismens socio-kulturella effekter 

I sin undersökning om de socio-kulturella effekterna av turism beskriver Jovicic (2011) hur 

turismen starkt påverkar, dels direkt men även indirekt, den befolkning som finns främst på 

besöksdestinationerna. Turismens påtaglighet har visat sig påverka människors värderingar, 

beteenden, familjerelationer och kommunikation som i sin tur ger olika konsekvenser. De 

socio-kulturella effekterna menas vara resultatet av sociala interaktioner mellan turister och 

deras värdar. Dessa interaktioner sker vid tre olika sammanhang vilka de nämner är vid 

produkt- och tjänsteköp, vid platser där delat utrymme sker som exempelvis en strand och 

slutligen vid det tillfälle som grupperna möts för att utbyta information och idéer. Utifrån 

dessa möten mellan turist och värd, bildas sedan negativa eller positiva konsekvenser genom 

att värdens integritet berörs.  

En del i de positiva effekterna av turismens inverkan socio-kulturellt menar Tangit, Hasim 

och Adanan (2014) är den att det skapar möjlighet för människor att bo kvar på orten genom 

att arbeten skapas. Li et al. (2014) säger att turismen ger effekter på lokalbefolkningens kultur 

vilket i sin tur kan påverka en befolknings gemenskap och sammanhållning på olika sätt. 

3.1.7. Turismens ekonomiska effekter 

Sandbrook (2010) talar om hur turismen i vissa fall kan leda till ett läckage av finansiella 

medel, vilket är ett dilemma som ovan beskrivs gällande import av varor. Detta genom att 
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företag utanför destinationsregionen etableras och de potentiella vinsterna tillges dessa. I och 

med dessa läckage menar Pratt (2015) sker även en konsekvens av att befolkningen blir 

beroende av dessa internationella företag för att kunna bo kvar på sina hemorter.  

Däremot beskrivs samtidigt den fördel som turismen för med sig i och med att medel till 

bevarande av natur och kulturresurser ökar från diverse intressenter. Minskandet av det 

finansiella importläckaget och samtidigt ökandet av finansiella stöd, menar Sandbrook, kan 

nås genom naturturism. Orsaken menas vara att denna turism många gånger sker i lägre skala 

vilket inte lockar internationella megaföretag att etablera sig. Istället kan lokala entreprenörer 

ta tillfället i akt och skapa en inkomst. Enligt Pratt (2015) för den internationella turismen 

med sig bland annat utländsk valuta som spenderas på besöksdestinationen vilket ger 

skattevinster som kan användas för att utveckla lokala engagemang. Möjligheten till nyare 

infrastruktur är också ett bidrag som turismen för med sig vilket innebär att 

lokalbefolkningen lättare kan ta sig mellan platser på sin hemort.  

3.2. Begrepp och modeller 

Turismen innebär att människor reser till platser utanför sin vanliga omgivning vilket i sin tur 

kan resultera i konflikter människor och natur sinsemellan (Tillväxtverket, 2018). Det är på 

detta sätt som effekter av turismen uppstår på geografiska platser, när turisten möter 

lokalbefolkningen. I figur 3 är sambandet illustrerat. Environments är den miljö som turisten 

kommer från och som kan innebära en annan uppbyggnad än lokalbefolkningens.  

 

Figur 3. Det turistiska fältet omarbetad av (Poddar, 2014). 

Det finns tre regioner i det turistiska fältet vilka är genererande (tourist generating region, 

TGR), transporterande (transit route region, TRG) och värddestination (tourist destionation 

region, TDR). När människor reser, som fig. 3 visar, påverkar de dessa regioner på olika sätt. 

Regionerna är delar av jordens och människans fysiska och psykiska miljö innehållande 

socio-kultur, ekonomi och ekologi.  

Det är bevisat att turismen minskar desto längre bort slutdestinationen är från den 

genererande regionen. McKercher et al. (2008) utarbetade en modell som visar hur distansen 
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mellan regionerna till en början får en ökad volym turister för att sedan tyna ut i och med den 

längre distansen. En del som är viktig att påminna sig om är även att tiden har en betydelse 

men som inte framgår i just modellen. 

 

Figur 4. Distanskurva (McKercher et al., 2008) 

Modellen visar på är hur turismen är hög och ökar till regioner som har en god tillgänglighet, 

för att sedan desto sämre tillgänglighet mynna ut i en lägre besöksandel. Något som därför är 

vitalt för turistdestinationer är en god infrastruktur och möjlighet till transport. 

Regionerna har faktorer som antingen stöter bort eller drar till sig besökare. Det turistiska 

fältet är på så sätt en komplex apparat där efterfrågan och utbud är viktiga beståndsdelar. 

Samtidigt innebär den transporterande regionen att en god möjlighet till transport är ytterst 

viktigt för att kunna använda turism som tillväxtfaktor. 

 

Figur 5. Turistiska Push- och pullfaktorer (Walker, 2011). 

Detta innebär att den urbana och perifera platsen parallellt utvecklas med dess geografiska 

förutsättningar för att båda regioner ska gynnas (Tammiksaar et al., 2018). Tillsammans med 

push- och pullfaktorer kan en destination arbeta med att dels möjliggöra och samtidigt möta 

den efterfrågan som finns från turister. För ett urbant område kan pushfaktorer beröra 

människans vilja att finna sig själv, få en utmaning och ett äventyr exempelvis genom att 

besöka naturområden och vildmark. För detta måste landsbygdsdestinationer arbeta med 
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pullfaktorer genom att förvalta en vacker naturomgivning och skapa evenemang samt 

rekreationsmöjligheter som möter pushfaktorerna (Walker, 2011). 

För att tillväxt ska ske för de båda regionerna landsbygd och stadsbygd, som fig. 3 visar, 

krävs ett ömsesidigt beroende och en förhoppning om utveckling för den motsatta platsen. Ett 

lands utveckling är bunden i en ömsesidig tillväxt mellan de båda regionsindelningarna. 

Något som också lokaliseringsteorin, utvecklad av Walter Christaller (1933), visar enligt 

(Hottes, 1983). Lokaliseringsteorin har det syftet att visa hur förbindelsen mellan byar, 

marknader, städer och storstäder uttrycks och är en del av den ekonomiska geografin. Det 

grundläggande för teorin är att visa på förhållandet mellan mängden människor som använder 

en resurs och kostnaden för detta som blir lägre desto fler människor som nyttjar resursen 

(Tammiksaar, Jauhiainen, Pae, & Ahas, 2018).  

Tangit, Hasim och Adanan (2014) skriver att delar av de socio-kulturella effekterna av 

turismen kan illustreras enligt figur 6. Den visar hur en andelen besökare på en destination 

leder till olika känslor hos lokalbefolkningen. En lägre mängd turister leder till positiva 

känslor hos lokalbefolkningen med en stor glädje (euphoria). När så en högre andel turister 

besöker ett område får detta konsekvenser och kan leda till att lokalbefolkningen inte vill ha 

någon turism till sin destination (antagonism).  

Figur 6. Doxey´s Irridex Model (Hall och Page, 2005). 
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4. Empiri 

4.1. Undersökningsområde 

Som Västerbotten läns nordvästligaste kommun har Sorsele långt till större orter. Kommunen 

består till stor del av fjäll och har bara ett fåtal tätorter. I den nordvästra delen av kommunen 

finns det stora fjällandskapet och skog medan den sydöstra delen består till större delen av 

jordbruk. Samtidigt är kommunen placerad i Sveriges inland med ett betydande avstånd till 

städer utmed östkusten så som Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå. Vindelälven, en av 

Sveriges outbyggda älvar, rinner genom kommunen och mynnar ut vid Umeå (Vindelälven, 

2018).  

 

Figur 7. Västerbotten (Regionfakta, 2018).    Figur 8. Sorsele kommun (Länsstyrelsen, 2018). 

Sorsele kommun har som figur 9 illustrerar haft en nedåtgående befolkningsmängd under en 

lång period. 

 

Figur 9. Folkmängd (Företagsklimat, 2018). 



15 
 

Sorsele kommun skiljer sig markant från Sverigemedel i statsbidrag visar Ekonomifakta 

(2018) där bidraget per person har varit ca 13000 kr mer i kommunen och kraftigt ökat de 

senaste 10 åren. Även försörjningsbördan är högre än Sverigemedel som figur 10 visar. 

Försörjningsbördan innebär den mängden personer som en yrkesverksam försörjer genom 

sina skatter.  

 

Figur 10. Försörjningsbörda (Företagsklimat, 2018). 

Företagsklimat (2018) visar att denna försörjningsbörda till viss del har med en stor andel 

pensionärer att göra där Sorsele har ca 15 procentenheter fler pensionärer än Sverigemedel.  

Däremot har Sorsele många företagare till mängd befolkare, vilket ligger över Sverigemedel. 

Figur 11 visar att andelen är ostadig och att många startar företag samtidigt som flera 

företagare lägger ner sin verksamhet. Det syns dock en ökning av företag i Sorsele till 

skillnad mot Sverigemedel som visar på en längre tids stagnering. 

 

Figur 11. Företagare i Sorsele kommun (Ekonomifakta, 2018). 
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Det senaste året har fyra stycken fritidshus sålts i kommunen (Svensk mäklarstatistik, 2018) 

och bland de större arbetsgivarna i kommunen återfinns bland annat Cartest i Arjeplog, 

Sorsele River Hotel och Sorsele buss och taxi som nästan uteslutande är beroende av turism 

(Företagsklimat, 2018). 

Fisketurismen i kommunen har möjliggjort flera arbetstillfällen och intäkter, exempelvis har 

en undersökning visat att fem lokala fiskeföretag genererat 12 heltidsarbeten och en 

omsättning på fyra miljoner kr (Jonsson och Nerhagen, 2017). Den totala 

fisketurismomsättningen år 2013 låg på 21 miljoner kronor för hela Sorsele kommun och den 

totala turismomsättningen på 93 miljoner kronor (Jonsson, 2015). 

4.2. Turismutvecklingen i Sorsele kommun 

Sorsele beskrivs som en mångsidig geografisk kommun som erbjuder skyddad fjällnatur med 

den välkända vandringen längs Kungsleden, en stor mängd skog och en mindre del jordbruk. 

Till detta hör nationalälven Vindelälven som i Sorsele erbjuder ett storslaget fiske. 

Respondenterna nämner att Sorsele är en ekokommun, för detta är naturturismen en del i att 

arbeta mot de uppsatta målen som detta innebär. Denna naturturism lockar många 

miljömedvetna personer att besöka kommunen. Att vara en ekokommun innebär också att 

arbeta mycket med lokaltförankrat näringsliv på plats. Här lyfts det faktum att turismen är 

platsbunden och inte går att förflytta på samma sätt som andra näringar som exempelvis 

tillverkningsindustrin. Därför om en kommun har en utvecklad och etablerad turismnäring är 

detta en strategisk investering för framtiden.  

Turismen i Sorsele sker året runt. Men samtliga respondenter uppger att största delen 

besökare kommer under sommaren. Här är det äventyret och vildmarken som lockar och i 

fokus för turismutvecklingen är det vildmark och naturupplevelser kommunen nischar sig 

som. När turister kommer till Sorsele ska det alltså vara detta som de möts av, där 

kommunens storslagna naturresurs ska beröra turisterna och få fler nya och återkommande 

besökare. Under sommarhalvåret när människor beger sig ut i fjällvärlden är det den 

storslagna naturen de får uppleva. 

De tillfrågade är ense om att största mängden besökare är från Västerbottens län och då 

främst Umeåtrakten. Däremot har besöksnäringen ökat från den internationella marknaden, 

främst från syd- och Centraleuropa. Däremot är den främsta marknaden rätt så regional. Flera 

besökare kommer med husvagnar som de placerar på campingar i Sorsele för att bo i under 

sina besök.  

Samtliga respondenter menar på att turismen är ett starkt komplement till att uppnå en 

landsbygdsutveckling, däremot är det inte den enda faktorn som möjliggör att människor kan 

bo kvar och leva i kommunen. Turismen i kommunen menas vara utspridd över stora 

geografiska arealer med flera olika möjligheter till naturturism. Till detta hör enligt samtliga 

respondenter att turismen är småskalig och inte specificerad till just en specifik plats i 

kommunen. Ammarnäs tolkas utifrån respondenternas svar som den största turistiska 

drivkraften. Här menas nära 50 % av de arbetssamma på platsen vara anställda inom 

turismnäringen. Det är just denna plats som kommunen vill satsa extra på gällande turismen. 
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Här finns många förutsättningar för att ytterligare tillväxt ska kunna ske. Ammarnäs menas 

vara en av de utgångsnoder som dels leder ut till fantastisk vandring och samtidigt erbjuder 

fiske och andra aktiviteter. Ett medel att möjliggöra turismen till flera olika turismaktiviteter, 

är att skapa ledsystem som dels är välpreparerade och samtidigt innebär tur och retur stigar 

som går förbi olika turismmöjligheter. En ökad mängd besökare innebär i sin tur en större 

möjlighet för turismen att vara ett medel för landsbygdsutveckling vilket ledsystemen 

möjliggör.  

4.3. Ekonomiska effekter 

Turismen är en del i att upprätthålla den allmänna servicen. Samtliga intervjuade är ense om 

att utan turismen kan inte lokalbefolkningen i tillräcklig mån underhålla lanthandel, 

infrastruktur och kollektivtrafik. Turismpengen, alltså den mängd spenderade pengar av 

turisten, berör alltså flera olika näringar och är inte bara något som gynnar 

aktivitetsentreprenören eller hotellägaren.  

Kommunen har främst utspridd uthyrning av mindre, enklare logier. Turismen gynnar på så 

vis större delen av kommunen och är inte centraliserad till någon tätort, som det kan vara på 

andra platser i större kommuner. Detta leder i sin tur till att större hotellkedjor inte etableras, 

med ett ekonomiskt läckage som följd.  

De ekonomiska effekterna av turism är många. Turismen säger respondenterna är en 

dörröppnare för många unga till ett första jobb samtidigt som det är en bra inkörsport till jobb 

för nysvenskar. Under en projekttid på ett år hade respondenten sett en markant ökning av 

anställda, etablerade företag, produkter och till detta en ökad mängd besökare där också andra 

yrkesgrupper gynnats. Flera av respondenterna nämner det faktum att turismen inneburit att 

kommunen satts på kartan och att detta resulterar i att det skapas dragningskraft för andra 

näringar att etableras i kommunen för att dra nytta av besöksnäringens intressen. Genom åren 

har media gjort reportage om bland annat fisketurismen i Sorsele som medfört att fler och fler 

personer fått insikt i vad kommunen har att erbjuda vilket resulterat i en ökad mängd 

besökare som vill uppleva det som media visat.  

Respondenterna säger att turismen leder till sysselsättning och i sin tur att folk får 

möjligheten och viljan att bo kvar. De ser en förändring gällande besökare i Sorsele, där den 

största andelen besökare numera är personer som vill ha ett komfortabelt boende, 

restaurangmat och lägger pengar på guidning och utrustning. Intervjupersonerna säger att de 

under tidigare år har sett en större andel turister kommit som bara köpt fiskekort, sovit i sitt 

tält och tagit med matvaror. I och med denna förändring har alltså mer pengar kommit in i 

kommunen på grund av turismen.  

De intervjuade uppger att det finns en del heltidsanställda inom turism i kommunen, men 

vissa har turismen som en deltidssyssla vid sidan av andra arbeten. De större företagen i 

Sorsele är inom hotellverksamheten. Medan de mindre företagen finns inom aktiviteter, 

guidning och småstugeuthyrning. Samtidigt innebär turismen en livsmedelförädling, där fisk 

genom fiske och andra delar av naturen blir värd flera gånger mer än om den bara sålts till 
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mataffärer för förtäring. Pengar tillförs fisketurismens aktörer genom fiskekort, guidning, 

fiskeredskap samt all-inklusive lösningar.  

Turismen menas också medföra att investeringar görs i infrastruktur vilket gynnar 

lokalbefolkningen stort. Mycket av det som bidrar till turismutveckling bidrar alltså i hög 

grad till lokalbefolkningens samhällsservice. En av respondenterna säger däremot tvärtom, att 

turismen är beroende av samhällsstrukturen, och att utan samhällsstrukturen kommer inte 

turismen kunna etableras, utvecklas och bidra till att tillväxt sker på landsbygden. Genom 

investeringarna i infrastruktur tillförs pengar till kommunen vilket inte omplaceraso och 

möjliggör fortsatt utveckling. 

Fritidshusförsäljningen är också en del av turismen och har en påverkan på 

landsbygdsutvecklingen. Här menas fjällvärlden i Sorsele ha fått en ökad attraktion där dels 

markköp, byggnation och en prisökning leder till att fler pengar tillkommer kommunen såväl 

från nationella som internationella individer. Här har turismen en stor dragningskraft till att 

människor vill köpa fritidshus. Genom detta skapas många arbetstillfällen inom flera olika 

näringar, samtidigt som det, precis som för infrastrukturen, görs en långsiktig investering i 

kommunen. 

4.4. Socio-kulturella effekter 

Det sker många effekter utifrån turismen som påverkar människan rent socio-kulturellt. 

Samtliga respondenter nämner hur samarbeten i kommunen har vuxit fram på grund av 

arbetet i att skapa en attraktiv turismdestination. Det har blivit ett skifte från att fokusera på 

konkurrens till att samarbeta.  

Däremot sägs turismutvecklingen ha genererat en viss polarisering och att vissa grupperingar 

i Sorsele har uppvisat irritation gentemot turismen. Vissa politiker i kommunen sägs ha haft 

ett större intresse i att etablera betong- och cementindustri i kommunen än att utveckla 

turismen.  Industrin kan ha en direkt påverkan på fortsatt turismutveckling i och med 

markutvinning och att sceniska vyer omvandlas till industrimark. Respondenterna beskriver 

hur en handfull personer är negativa till turismen, dessa är de individer som antingen tidigare 

bott i kommunen men flyttat och kommer för att besöka vänner och familj, eller de som har 

fritidshus sedan en längre tid tillbaka och kommer upp någon gång per år. Dessa beskrivs 

vara de personer som har ett intresse för att fiska, men eftersom riktlinjerna för fisket har 

förändrats för att gynna turismen, irriteras dessa personer över turismen. 

För att gynna turismutveckling jobbar Sorsele kommun med guideutbildning för personer 

som känner att de har en drivkraft för denna typ av entreprenörskap. Dessutom möjliggör 

outsiderentreprenören och besökare från andra platser än Sorsele kommun att befolkningen 

får kunskap i nya kulturer, får utöva och lära sig andra språk i större mängd, samt lära sig nya 

arbetstekniker etc. Dessutom erbjuds viss språkutbildning för turismentreprenörer och 

invånare som arbetar mot turister av kommunen.  

Sorsele kommun har ett starkt föreningsliv som till stor del har med den turistiska 

verksamheten att göra. Respondenterna beskriver hur fiske- och andra forum har vuxit upp 

och att detta lett till att befolkningen i kommunen har fått en starkare gemenskap. 
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Respondenterna beskriver att lokalbefolkningen känner en glädje av att det kommer besökare. 

Samtidigt sägs kommunen leva upp på grund av turismen och att befolkningen känner sig 

stolta över vad kommunen har att erbjuda turisten. Detta är något positivt menar 

respondenterna. Turismutvecklingen med förvaltandet och utvecklandet av friluftslivet leder 

också till en möjlighet för lokalbefolkningen till en bättre folkhälsa. Utvecklingen av 

turismen medför att tillgängligheten till rekreation blir bättre vilket också gör att invånarna 

lättare kan ta sig ut för att vandra, fiska eller åka skidor. Utan turismen menas exempelvis 

skidanläggningarna inte kunna vara i drift under vintertid och denna möjlighet bidrar till 

lokalbefolkningens möjlighet att också ta sig ut och röra på sig.  

Den stora fisketurismen menas ha lett till att de turismverksamma i kommunen ändrat sitt 

tankesätt kring fiskevakter och numera istället kallar detta för fiskevärdar som är utbildade i 

värdskap och ska kunna erbjuda en helt annan service och tillmötesgående mot besökaren. 

Turismen menas alltså medföra ett helt annat värdskap än vad som tidigare varit. 

4.5. Entreprenörskap 

Entreprenörer har stor betydelse för landsbygdsutveckling. Bristen på entreprenörer är ett 

stort hinder för framtida landsbygdsutveckling och utan företagare kan inte landsbygden 

överleva. Samtliga respondenter säger att under det senaste decenniet har flertalet 

internationella personer sett möjligheten med företag inom turism i Sorsele kommun. Dessa 

entreprenörer kommer främst från Schweiz, Tyskland och Holland och har inneburit att de 

kunnat arbeta direkt mot dessa marknader för att locka besökare. Med kunskap inom dessa 

länders kultur och språk har kommunen sett en ökning av internationella besökare. Dessutom 

sägs också internationella entreprenörer och besökare ha gett ett kulturellt utbyte av 

färdigheter och kunskap till lokalbefolkning, bland annat språk, som har inneburit ett bättre 

värdskap. 

Bankernas tillbakagång på landsbygden menas vara det största hotet mot fler entreprenörer. 

Många av entreprenörerna måste låna pengar för att möjliggöra företagande, de som har 

familjemedlemmar med pengar är därför de som i störst mån kan förverkliga sina idéer. 

Däremot uppges turismen möjliggöra en enkelhet till entreprenörskap, mycket av de resurser 

som krävs finns redan i naturen menar respondenterna. De intervjuade nämner även att 

entreprenörer inom andra näringar kan förädla sina produkter och skapa möjlighet för fler 

turiständamål. Möjligheten till att utöka intäkter från exempelvis mathantverket genom att 

erbjuda guidning vid tillverkning av produkter som annars bara säljs vidare till butiker. 

Turismen menas vara ett komplement för markägarentreprenörer som kan använda marken 

även till andra ändamål än skogsbruk. Ett skogsbruk menas kunna arrenderas ut och erbjuda 

exempelvis jakt och fiske. Dessutom kan stuguthyrning erbjudas.  

Ett exempel på entreprenörens vikt säger respondenterna är hur biltestindustrin har tagits till 

Sorsele och hur stora bilföretag investerar pengar i anläggningar för att utföra detta. Samtidigt 

har entreprenörer sett möjligheten till att hålla evenemang i Sorsele där många internationella 

besökare kommer för att pröva bilar.  
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4.6. Ledsystem 

Ledsystemen menar flera av intervjupersonerna är en viktig del i att turismen ska kunna 

generera besökare och på så vis bidra till landsbygdsutvecklingen. Respondenterna beskriver 

hur de aktivt arbetar med att utveckla lederna och att dessa leder möjliggör att flera olika 

turismsegment kan fortlöpa. Dels möjliggör lederna vandring men gör även cykling, fiske och 

många andra aktiviteter tillgängliggjorda. För att skapa en större attraktion till turismen 

jobbar kommunen med olika längder och svårighetsgrader på lederna. På så vis kan de nå fler 

målgrupper och få fler besök. För att skapa en större attraktion för ledbesök arbetar 

kommunen med att skapa rundturer snarare än raksträckor. Det menas möjliggöra en 

trevligare vandring som kan leda förbi speciella miljöer som erbjuder besökaren bättre 

upplevelser. 

4.7. Fiske 

Fisketurismen säger alla respondenter är det största turismsegmentet i Sorsele. Det är också 

detta som Sorsele med Vindelälven såväl nationellt som internationellt är känt för och på så 

sätt också är kommunens största förutsättning för att få besökare. Det har dock inte alltid sett 

ut så utan har att göra med de förändringar som skett under det senaste decenniet. Kommunen 

har aktivt arbetat med att införrätta nya regelverk och riktlinjer för vad som gäller för fisket. 

Samtliga respondenter beskriver hur fisket på de mer attraktiva platserna i kommunen numera 

är inriktat mot att bara utföra så kallad catch and release där fisken efter fångst tillbakasätts. 

Detta har gynnat fiskestorlek och fiskemängd vilket har fått ett stort genomslag för 

turismnäringen.  

4.8. Paketering och produktutveckling 

För att turismen faktiskt ska bidra till landsbygdens utveckling säger respondenterna att 

paketering och produktutveckling är en viktig del i att tillgängliggöra turismen. En paketering 

av turismens delar med logi, mat, aktiviteter, transport är viktigt för att turismen ska medföra 

de ekonomiska fördelar till kommunen som den har potential i att göra. När de 

turismverksamma i kommunen jobbar med att paketera och presentera turismen får de 

mycket mer pengar till företagare i kommunen. Detta är framförallt viktigt gentemot den 

internationella turisten. Detta eftersom många potentiella internationella besökare har mindre 

insikt i hur man besöker Sorsele och vad Sorsele har att erbjuda. En all-inklusive lösning är 

vad många vill ha och som kommunens företagare och den offentliga sektorn försöker 

samverka i för att kunna erbjuda. I Sorsele kommun försöker de jobba med så lokalt 

förankrade företag som möjligt. Kommunen har en diversitet av företag där de försöker jobba 

med samverkan där samarbeten mellan mathantverk, aktivitetsbolag och transportbolag är 

frekvent.  I de olika samarbetena försöker de skapa paketeringar där turistens behov 

tillmötesgås.  

4.9. Digitalisering 

Alla respondenter påstår att den digitala världen är ytterst viktig för turismutvecklingen och 

på så vis också tillväxten i kommunen generellt. Samtliga respondenter jobbar med att 

försöka nå ut med sina verksamheter genom digitala medier. Svårigheten med landsbygden är 

att just den digitala infrastrukturen inte alls är lika påkostad som i storstäder. Detta menas 
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vara en orättvisa, däremot har turismens framväxt medfört ett större intresse från 

beslutsfattare att lägga pengar på att bygga ut telemaster vilket i sin tur gynnar kommunen i 

stort och även andra näringar. 

4.10. Transport 

Turismen är inte bara en viktig resurs för att den lokala lanthandeln ska överleva utan är även 

för att transporten mellan platser i och utanför kommunen ska kunna fortlöpa. De intervjuade 

berättar om hur kommunen försöker arbeta med att erbjuda en kollektiv bussresa från Umeå 

upp till Ammarnäs längs med Vindelälven. Detta för att utöka möjligheten för kustbor att 

komma till kommunen. Samtidigt är kommunen delägare i Inlandsbanan, ett tågbolag som 

går från Kristinehamn upp till Gällivare. Tåget resulterar i många besökare under 

sommarhalvåret. Att tåget även är i bruk under vinterhalvåret är något respondenterna hade 

velat se, men det är inget som sker för tillfället. Inlandsbanan möjliggör också 

lokalbefolkningens möjlighet till att resa. Flera av respondenterna säger också att ett lokalt 

bussbolag blivit upphandlat för att sköta transfer till och från flygplatsen i Arvidsjaur. Detta 

resulterar inte bara i att de besökare som kommer till Sorsele betalar pengar till ett lokalt 

förankrat företag utan också att möjligheten för lokala entreprenörer att hitta nya 

affärsmöjligheter. 
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5. Analys 

5.1. Turismens möjligheter för landsbygdsutveckling 

Samtliga respondenter säger att turismen skapar arbetstillfällen. Jonsson och Nerhagen 

(2017) visar att för fisketurismen bidrar exempelvis endast fem företag till att hela 12 

heltidstjänster etablerats i kommunen. Det går väl ihop med den tidigare forskningen av Li et 

al. (2014) som säger att turismen skapar arbeten. Som Tangit, Hasim och Adanan (2014) 

säger innebär dessa arbeten att befolkningen får en bättre livskvalité eftersom de kan bo kvar 

på hemorten. Turismen genererar även möjlighet till deltidsarbete och förädling av produkter 

som framgår i empirin. På så sätt ökar turismen möjligheten till sysselsättning som även 

Wallace och Russel (2004) beskriver i sin forskning. Turismeffekterna för 

landsbygdsutvecklingen är därför påtagliga. 

Däremot, som empirin beskriver, behöver inte turismeffekterna bli påtagliga på en gång utan 

kan efter att investering gjorts ta ett tag innan turismens fördelar ses. Detta på grund av 

turismens platsbundenhet som menas vara ett strategiskt utvecklingsalternativ där delar av det 

turistiska fältet hela tiden byggs på i såväl den genererande och transporterande regionen som 

värddestinationen (Se fig. 3). I sin tur möjliggörs goda ekonomiska effekter när så turismen 

mognar till platsen och får en ökad mängd besökare. Detta styrker också Neumeier och 

Pollerman (2014) som säger att turismen är platsberoende. När mängden besökare ökar, 

genererar turismen ekonomiska intäkter som möjliggör samhällets serviceutbud.  

Bohlin, Brandt och Elbe (2016) säger däremot att turismen många gånger faktiskt inte i så 

stor utsträckning bidrar till landsbygdsutveckling på grund av att många av turistfältets 

aktörer inte är förankrade i värddestinationen utan att företag som gör det möjligt för 

besökare att komma är förankrade i största del i den genererande storstadsregionen (Se fig. 

3). För många platser kan det säkert så vara. Däremot har det i exemplet Sorsele visats att 

från den genererande regionen har gjorts mycket ekonomiska intäkter, inte bara utifrån lokalt 

förankrade aktörer på värddestinationen, utan även den transporterande regionen. 

Naturturismen, som Line och Costen (2017) säger, är det snabbast växande turismsegmentet, 

är stark i landsbygdskommuner så som Sorsele och innebär en stor möjlighet till att 

värddestinationen får besökare som genererar intäkter eftersom naturturismen många gånger 

innebär försäljning av utrustning på destinationen, något som intervjupersonerna menar är 

hög. Neumeier och Pollerman (2014) säger också detta, att turismen skapar rena turistiska 

arbetstillfällen som är baserade på rekreationsaktiviteter och ger intäkter i 

utrustningsförsäljning.  

Inte minst har de internationella besökarna genererat intäkter till Sorseles aktörer i den 

transporterande regionen eftersom transportmedlen har erbjudits av lokala entreprenörer från 

och till kommunen och flygplats. Dessutom har Sorsele kommun ett transportbolag som från 

Umeå åker till Ammarnäs vilket innebär att dessa nationella turister medför pengar till 

kommunen. Samtidigt är kommunen delägare i tågbolaget Inlandsbanan som genererar 

intäkter och besökare. Av dem fem faserna i Clawson (1959) forskning, som beskrivs i teorin, 

visar svaren från respondenterna att turismen medför intäkter till kommunen genom resan till 

Sorsele, på plats i Sorsele och även resan tillbaka till hemorten. Företagsklimat (2018) i 
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empirin visar att några av de större privata företagen i kommunen är Cartest i Arjeplog, 

Sorsele River Hotel och Sorsele buss och taxi. Dessa är företag som möjliggör dessa intäkter i 

de olika faserna och innebär en sysselsättning för lokalbefolkningen. 

Turismens totala effekter är svåra att mäta och likaså dess påverkan till kommuners tillväxt. 

Även om Sorsele har en turismnäring är den inte storskalig enligt respondenterna så att den 

på egen hand kan lösa den försörjningsbörda och minskande befolkningsmängd Müller 

(2017) talar om. Men empirin och Löffler (2007) lyfter den aspekten att turismen möjliggör 

att andra branscher får en ökad inkomst. Till exempel visar Svensk Mäklarstatistik (2018) att 

fyra fritidshus sålts vilket innebär en inkomst till exempelvis mäklare. Respondenterna säger 

även att samhällsservicen överlever i Sorsele kommun på grund av turismen. Kollektivtrafik 

och lanthandel är bland annat de delar som turisten också använder. Om besökare inte skulle 

komma skulle inte lokalbefolkningen på egen hand kunna generera den inkomst som krävs 

för denna service att erbjudas till lokalbefolkningen. 

Arbetet med turism lockar även personer att komma och arbeta med detta i Sorsele kommun. 

Som Sandbrook (2010) säger, skapar turismen platskännedom. Även Šťastná, Vaishar och 

Pákozdiová (2015) säger detta och respondenterna i empirin talar om hur internationella och 

nationella aktörer sett möjligheter att etableras i Sorsele på grund av turismen. Turismen 

medför även en möjlighet för entreprenörskap enligt Brouder (2013) som innebär att personer 

kan få en inkomst samtidigt som de utöver sin hobby som exempelvis fiske i exemplet 

Sorsele och på så sätt möjliggör en ökad livskvalité för entreprenören och besökaren. 

Dessutom innebär turismen och entreprenörskapet att outsiders kan etableras och öppna nya 

marknader (Brouder, 2013). I Sorsele kommun säger respondenterna att det finns en hel del 

outsiders som gjort just detta. 

De sociokulturella aspekterna av turismens positiva påverkan måste också lyftas, eftersom de 

är ytterst viktiga i att människor ska trivas och vilja bo kvar på landsbygden. Empirin visar att 

turismen verkligen har skapat en kommun som känner stolthet över dess naturerbjudande för 

turister och att ett gott värdskap har utvecklats på grund av detta bland hela kommunens 

befolkning. Även om vissa personer har haft en motsättning gentemot turismen är dessa 

personer enligt empirin inte de som är fasta lokalbor utan främst de som tidigare bott i 

kommunen och fortfarande har fastigheter på plats. Med anknytning till Doxey´s Irridex 

modell och den lågskaliga turismen i Sorsele kommun går det att påstå att en lågskalig turism 

kan vara en bra riktning för turismutveckling på landsbygden. Detta eftersom landsbygden 

ofta består av mindre samhällen vilket innebär att en stor mängd besöksmängd påverkar 

destinationen i högre grad än större städer. Den mängd turister som besöker Sorsele menar 

nästan samtliga respondenter skapar glädje för majoriteten av dess lokalbefolkning och har 

skapat starka samarbeten mellan kommunens företagare. Samtidigt har föreningslivet vuxit 

vilket skapat ett socialt kapital som är betydelsefullt för att befolkningen ska må bra. På så vis 

bidrar turismen positivt till landsbygdsutvecklingen utan att påverka lokalbefolkningen i för 

stor negativ grad. Därför är turismen i Sorsele ett bra komplement till 

landsbygdsutvecklingen där dess positiva effekter sprids över ett stort område utan att ge 

några större negativa konsekvenser.  
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Utöver detta går det också att påvisa att genom turismutvecklingen möjliggörs rekreation för 

kommuninvånarna som i sin tur genererar en bättre folkhälsa då dessa kan röra på sig och 

interagera med besökarna. Székely (2012) och empirin beskriver att turismen skapar 

attraktion på en plats för människor att dels besöka och bo på men även att etablera nya 

företag inom andra branscher. Ett intressant fenomen för Sorsele är just hur biltestindustrin 

sett möjligheten att etablerats i regionen och som bidrar till en ökad mängd besökare som på 

ett eller annat sätt gynnar tillväxten. Företagsklimat (2018) i empirin visar att Cartest bolaget 

är ett av de större privata aktörerna. Samtidigt möjliggör turismen ett första arbete för många 

yngre personer som just avslutat grundskola och/eller gymnasium beskriver empirin. I sin tur 

kan det leda till en ökning av yngre arbetssamma personer som stannar kvar och jobbar på 

landsbygden. Detta kan då lösa problematiken med försörjningsbördan som Sorsele har högt 

av enligt (Företagsklimat, 2018). Turismarbetet innebär en attraktion som gör att dessa 

individer kan bo kvar på landsbygden.  Attraktionen som Landsbygdskommittén (2005) säger 

är en del i att nå landsbygdsutvecklingen.  

Som Sandbrook (2010) säger kan ekonomiska läckage uppstå på turismdestinationer. Om 

turismen, som i Sorseles fall hålls småskalig och hållbart utarbetad så är risken för läckage 

inte särskilt stor. Att de pengar som tillförs destinationen distribueras vidare av företagarna 

till andra platser är alltså inte påtagligt. Det har även visats i empirin att de internationella 

företagarna snarare har bosatt sig i kommunen, vilket har inneburit positiva faktorer, då 

inkomster lett till skatteintäkter till kommunen.  

Utifrån respondenternas svar att cirka 50 % av de anställda i Ammarnäs är inom 

turismnäringen, och att samtliga respondenter samt Neumeier och Pollerman (2014) lyfter hur 

arbetstillfällen skapas på grund av turismen, bidrar turismnäringen till att lösa den 

landsbygdsproblematik som Müller och Janssson (2007) nämner handlar om sysselsättning, 

närhet till service och tillväxt. Dessutom innebär turismen en bidragande lösning på det 

importberoende som Brown och Hall (2000) beskriver genom att turister ökar försäljningen 

av produkter vilket bidrar till att viss samhällsservice kan erbjudas till lokalbefolkningen. 

5.2. Landsbygdens förutsättningar för turism 

Från tidigare forskning och empirin framgår tydligt att turismen verkligen kan bidra till en 

landsbygdsutveckling. Däremot finns det flera förutsättningar som krävs ligga till grund för 

att turismen ska kunna fungera som ett komplement till att minska avbefolkningen, öka 

arbetstillfällen samt öka lokalbefolkningens livskvalité. Som Bohlin, Brandt och Elbe (2016) 

säger, är den största besöksmängden till de värddestinationer som ligger mellan 2-3 timmars 

bilfärd från den genererande regionen. Något som Sorsele kommun och flera andra 

landsbygdskommuner, framförallt i Sveriges inland, har svårigheter att möta. Figur 5 av 

McKercher et al. (2008) visar sambandet på ett tydligt sätt och kan sammankopplas med 

push- pullmodellen där människan har en push faktor i att vilja få en utmaning och komma 

undan sin hemmiljö från den genererande regionen. Sorsele kommun är placerad inom ett 

område som ligger över 3 timmars bilfärd från många större genererande regioner så som 

Umeå och Skellefteå (Se fig.7 och fig. 8). En viktig förutsättning för att turismen ska kunna 

vara ett större komplement i landsbygdsutvecklingen är därför att en god tillgänglighet 

möjliggörs, med goda vägförhållanden och hög framkomlighet. En enkel riktlinje för 
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landsbygdens möjligheter i att arbeta för turismutvecklandet är därför att undersöka det 

geografiska läget och förhållandet mellan städer och landsbygd. Detta stödjer också 

lokaliseringsteorin, som visar på sambandet (Christaller, 1964).  

Det ska lyftas att den geografiska förutsättningen med vägar och närhet till genererande 

regioner inte behöver betyda att landsbygder inte ska arbeta med turismutveckling, däremot 

är det en viktig aspekt att ha i åtanke för strategiska planeringar.  

En av de starkare förutsättningarna för turismutvecklingen i perifera områden visar inte minst 

Brouder (2013) utan även samtliga intervjupersoner att entreprenörskapet är. I Sorseles fall, 

visar empirin, finns både insiders- och outsidersentreprenörerna. Ateljevic och Doorne (2000) 

menar på att dessa outsidersentreprenörer är viktiga genom dess förmåga att se med nya 

perspektiv och har samtidigt som empirin säger en möjlighet att öppna upp den 

internationella marknaden. Det speciella med outsiderentreprenörer är också den drivkraft de 

visar på och genererar till en plats. Exempelvis bidrar de till positiva ekonomiska och 

sociokulturella effekter. Med en relativt stor andel outsiderentreprenörer som de intervjuade 

uttrycker det i Sorsele kommun möjliggör detta också att dessa individer kan arbeta mot den 

internationella marknaden med att skapa och lyfta möjligheten till pushfaktorerna. De har 

också en stor möjlighet att hänvisa och leda turister till Sorseles pullfaktorer. Turismen är en 

god möjlighet för entreprenörskapet enligt Brouder (2013) och som respondenterna säger kan 

inte landsbygden överleva utan entreprenörer. Därför är det väldigt viktigt för 

landsbygdskommuner att hitta möjligheter för turismentreprenörer att kunna få ekonomiska 

hjälpmedel eftersom bankerna gjort restriktioner. Att öka möjligheter för entreprenörskap 

inom turismverksamheter släpper också lös potentialen i att möta de nämnda push- och 

pullfaktorerna. Dessutom finns möjligheten med entreprenörskap, i och med dess innovativa 

förmåga, att kunna finna lösningar på problematiken med säsongsvariationen som Neumeier 

och Pollerman (2014) säger är ett hot mot den turistiska landsbygdsutvecklingen. 

Respondenterna uttrycker hur de arbetar mot att skapa förutsättningar för entreprenörskap 

och samtidigt visar figur 11 att det i kommunen finns en stor andel företagare. Genom 

samarbeten beskriver samtliga respondenter att företagandet stärks.  

För att kunna erbjuda naturturism, som dels Line och Costen (2017) säger är det starkast 

växande turismsegmentet och som landsbygden har att erbjuda enligt Eagles och McCool 

(2002) samt Fredman och Heberlein (2005), förklarar de intervjuade att ett välutvecklat 

ledsystem måste finnas. För en destination möjliggör detta inte minst för lokalbefolkningen 

att kunna komma ut i naturen men också för besökare. Ledsystemen är viktiga förutsättningar 

så att pullfaktorerna kan påvisas och möjliggöra att bland annat evenemang och 

naturomgivning tillgängliggörs. Som empirin beskriver ledsystemen är det även viktigt att 

lederna blir till en rundtur så att besökare inte går fram och tillbaka. Med hjälp av 

ledsystemen öppnas också möjligheten för olika aktiviteter så som cykling och fiske upp som 

kan användas av företag för att möta pushfaktorerna och skapa utmaning som innehåller 

aktiviteter och en naturskön upplevelse.  

Brouder (2013) säger att landsbygder måste hitta sin speciella förutsättning för att möta den 

turistiska efterfrågan. För detta beskriver han hur värddestinationer kan karaktäriseras av 
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ikoner. Sorsele kommun, visar empirin, har arbetat mycket med dess möjlighet till att erbjuda 

ett bra fiske, och denna ikon är kommunen känd för. Men ikoner kan också vara specifika 

konstnärliga konstruktioner så som Icehotel eller erbjuda en magnifik skidåkning som i 

Sorsele finns i Ammarnäs. Det viktiga för landsbygder som vill satsa på turism är att hitta just 

deras ikon och arbeta för att detta ska leda till att möta eller skapa efterfrågan på en marknads 

som söker att mätta sina behov utifrån push- pullmodellen.  

För att lyckas med turismkonceptet är det viktigt att produktutveckla och paketera. 

Framförallt visar empirin på att landsbygden aktivt måste arbeta med paketering av ikoner, 

aktiviteter, boenden och mat för att turismen ska ge utdelning i intäkter och fler besökare. 

Genom paketeringen går det att lyfta push- och pullfaktorer och arbeta mot att på så vis 

minska avståndet för besökare att resa till en värddestination trots en längre restid. Dessutom, 

med förståelsen av det turistiska fältet, går det att arbeta precis som Sorsele kommun gjort 

med att erbjuda en upplevelserik transporterande region som kan bli en destination i sig och 

kan minska det upplevda avståndet till landsbygder. Intervjupersonerna beskriver hur tåget 

Inlandsbanan har genererat många turister upp till Sorsele och hur detta är ett exempel på en 

transporterande destination som leder till en värddestination. Samtidigt sägs en ny busslinje 

vara på ingång som ska ge en upplevelse längs med Vindelälven och stanna på strategiska 

platser. För landsbygder är det därför viktigt att hitta flera ingångar i att möjliggöra turism 

och generera vinster som leder till en landsbygdsutveckling. Dessutom är det viktigt precis 

som för stadsbor att digitaliseringen möjliggörs på samma sätt för landsbygdsbor, unga som 

gamla, för att de ska ha en möjlighet i att nå besökare, skapa engagemang och nätverk samt 

erbjuda utbildning för sina invånare. Det menar Nitescu (2014) är viktigt för att uppnå 

utveckling på landsbygden.   
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6. Avslutning 

6.1. Slutsatser och diskussion 

Resultatet visar att turism är ett bidragande medel för landsbygdsutveckling, dock inte en 

ensam faktor i detta. Studien visar att närheten till samhällsservicen så som sjuk- och 

tandläkarvård, digitalisering, infrastruktur och andra företagsbranscher också är viktiga delar 

i att se tillväxt på landsbygden. Denna studie pekar dock på turismens fördelar i att skapa 

arbetstillfällen. Samtidigt visar undersökningen på hur en kommun får en ny hoppfullhet 

genom turismen samt bidrar till ett socialt kapital med ett ökat samarbete hos 

lokalbefolkningen. Genom den perifera turismutvecklingen får platser en ökad kännedom 

vilket kan resultera i ytterligare attraktion för människor att vilja bosätta sig i och etablera 

andra verksamheter på landsbygden. Däremot finns det tydliga svårigheter i att faktiskt 

lyckas med landsbygdsturismen och många delar krävs för att erbjuda en attraktiv turistisk 

produkt som genererar besökare.  

Undersökningen har visat att det turistiska entreprenörskapet är en av de viktigaste bitarna i 

att faktiskt få turismen att bidra till landsbygdsutvecklingen. Genom entreprenören skapas 

arbeten och samarbeten som leder till arbetstillfällen och livskvalité för det lokala samhället. 

Därför är det viktigt att alternativ till problematiken med bankernas ovilja till utlåning blir 

löst för att turismen på landsbygden i större grad ska kunna bidra till dess utveckling. 

Dessutom, genom entreprenörers innovativa förmåga, kan ikoner, så som fiske, skidåkning 

eller hotell och konferensanläggningar som finns eller kan skapas på en destination utvecklas 

och leda till en större möjlighet för lokalbefolkning att ta del av turismen effekter. Genom att 

ikonerna utvecklas skapas en dragningskraft för att fler företag etableras på en ort och en 

ökad pullfaktor som genererar en större mängd besökare. 

Utifrån sekundärdatat med Sorseles minskande befolkningsmängd syns en tydlig 

problematik. Förhoppningsvis ska denna minskning omvändas och bli till en ökning där 

turismens fulla potential möjliggörs. För att detta ska ske behövs dock även andra 

servicesektorer etableras inom landsbygdskommuner som gör det möjligt för personer att bo 

kvar. Exempelvis sådana branscher som turismen inte bidrar till att underhålla i stor grad så 

som sjukvård, tandvård, med mera. Däremot visar empirin på att turismen gynnar många 

delar av den lokala servicesektorn. Till exempel innebär turismen att människor som inte bor 

på besöksorten lägger pengar på lanthandel och transportmedel som leder till att företagen 

kan överleva och erbjuda sitt utbud även till lokalbefolkningen. Turismen leder också till en 

stor möjlighet för geografiska platser att få monetära medel från andra platser genom 

turistens resande och spenderande.   

Undersökningen har synliggjort flera av de förutsättningar som en landsbygdskommun 

behöver arbeta med för att kunna få en växande besöksnäring. Det handlar till mycket om att 

se de förutsättningar en kommun har och försöka omvandla detta till en möjlighet att skapa 

besöksattraktion. En hög tillgänglighet som minskar den upplevda restiden har också visats 

vara en betydande faktor till att turismen faktiskt ska lyckas med att vara en del av 

landsbygdsutvecklingen.  
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De förutsättningar som finns på en destination, så som entreprenörsmängden, möjligheten till 

att utveckla ikoner inom exempelvis naturresurser och att en god tillgänglighet och 

digitalisering, kan vara indikationer på om och i sådana fall hur en landsbygdskommun bör 

tänka gällande turismutvecklandet. Finns rätt förutsättningar på destinationen med närhet till 

den genererande regionen, med en tydlig paketering av turismen kan detta vara en god 

möjlighet i att faktiskt bidra till tillväxt, arbetstillfällen och den generella 

landsbygdsutvecklingen. I den strategiska kommunplaneringen kan turismen vid sidan av 

andra näringar, som också kräver den naturresurserliga markanvändningen, vara ett viktigt 

komplement för framtida landsbygdsutveckling. Riskerna kan på så sätt spridas. Om så den 

ena näringen försvagas kan detta stöttas upp av den andra näringen, till fördel för invånarna 

som då får en ökad möjlighet till arbete. Denna studie har också visat på hur turismen många 

gånger möjliggör ett komplement till exempelvis skogsbruk, jordbruk och mathantverk. 

Något som behöver lyftas och förstås av fler företagare inom dessa branscher, för att öka 

arbetstillfällen och inkomsten på landsbygden.  

Resultatet kartlagde som beskrivet flera faktorer till att lyckas med landsbygdsturism. 

Däremot har inte evenemangs betydelse framkommit i varken litteraturstudien eller i 

respondenternas svar. Flera tidigare studier exempelvis av Getz (2005) visar hur evenemang 

kan skapa en attraktion gentemot turister att besöka platser och är en viktig del i att skapa en 

pullfaktor på en destination. Ett evenemang skulle kunna knytas an till destinationens ikon 

och på så vis bilda ännu starkare destinationsvarumärke där evenemanget i sig och dess 

besökare bidrar till arbetstillfällen och livskvalité. Därför är det viktigt att lyfta evenemangets 

betydelse i hur även det kan samverka till landsbygdsutveckling och vara en strategisk faktor 

att arbeta med. 

Utifrån empirin om Sorseles största turismsegment, fisket, och den tidigare forskningen 

gällande turismikoner samt Doxey´s Irridex model finns skäl att ställa frågan om det finns ett 

samband. När ikoner som i Sorseles fall har vuxit fram gällande fisketurismen och har 

förändrats för att skapa turismattraktion har detta gett konsekvenser på invånare som inte 

arbetar med turism. För att minska denna negativitet gentemot turismen måste därför 

kommuner, som har starka ikoner, arbeta med att ge invånare förståelse i 

förändringsprocessers vikt i att förädla exempelvis fisket eftersom det går att tjäna pengar på 

det och skapa arbetstillfällen. Exempelvis kan fisketurismens totala ekonomiska effekter 

sammanställas så att det kan läsas och förstås av lokalbefolkningen. Ikoner är alltså en viktig 

turismfaktor att jobba med och skulle samtidigt kunna sägas ge ett av de största motstånden 

mot turismutvecklandet. 

6.2. Metoddiskussion 

Att denna studie har utförts med en kvalitativ metod går att argumentera för och emot. Att 

både använda en kvantitativ och kvalitativ ansats, en så kallad mixed method enligt Bryman 

(2002), hade kunnat stärka studiens trovärdighet i hur turismen bidrar till 

landsbygdsutvecklingen. Med kvantitativ data hade turismens totala ekonomiska effekter 

tydligare kunnat påvisas och på så sätt stärka huruvida turismen skapar arbetstillfällen och 

intäkter. Däremot har syftet med denna studie varit att beskriva hur turismen utifrån 

människors uppfattning kan bidra till att minska urbaniseringseffekterna snarare än att mäta 
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och utvärdera dessa effekter och samtidigt kartlägga samt identifiera strategiska faktorer för 

turismutvecklingen på landsbygden. För att kunna mäta och utvärdera turismens möjlighet till 

att minska urbaniseringseffekterna i arbetstillfällen och inkomst hade en omfattande 

kvantitativ datainsamling krävts. För detta arbete har det inte funnits tid till att utföra en 

sådan undersökning, därför valdes den kvalitativa metoden. Denna studie kan därför finnas 

som ett stöd till fortsatt kvantitativ forskning. 

6.3. Fortsatt forskning 

För att se ett tydligare samband på den turistiska påverkan och invånarantal som bor kvar och 

ökar på landsbygden hade en longitudinell kvantitativ studie varit intressant för att se 

huruvida personer verkligen väljer att bo kvar, flyttar till och får en möjlighet till arbete på 

grund av turismen på landsbygden. Detta hade i sin tur kunnat jämföras gentemot en 

landsbygdskommuns turismförutsättningar för att finna ytterligare samband och 

framgångsfaktorer. Denna studie har vidare även visat på vikten av entreprenörskap för att 

möjliggöra landsbygdsutveckling där turism är en god entreprenörskapsmöjlighet. Därför 

hade fortsatt forskning inom problematiken med landsbygdens förutsättningar till 

entreprenörskap varit av intresse, där denna studie pekar på problemet med tillgång till 

kapital. På så sätt skulle forskningen kunna möjliggöra att fler entreprenörer kan ta chansen 

till företagande och få en möjlighet till att etableras långsiktigt på landsbygden. Dessutom 

som en fortsatt del av denna undersökning och som ett underlag till den beskrivna 

problemdiskussionen hade en kvantitativ studie i hur turismen bidrar till arbetstillfällen och 

livskvalité varit av intresse för att kunna förespråka för landsbygdskommuner att arbeta med 

turismutveckling.  
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