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Introduktion till turism och svensk  
turismforskning

 Sandra Wall-Reinius & Susanna Heldt Cassel

Turism är ett globalt fenomen och en del av samhället som hänger 
samman med ekonomi, befolkningsförändringar, sociala relationer 
och med naturmiljöns förändringar. Turism kan därför inte ses som en 
separat verksamhet frikopplad från alla andra samhällsprocesser. 
Däremot kan vi genom att studera turism också förstå sociala, kultu-
rella, ekonomiska och miljömässiga processer som spänner över en 
mängd olika kunskapsfält. Under de senaste decennierna har inte bara 
turismen ökat världen över utan även forskarvärldens intresse för 
turism har ökat markant. Denna Ymer uppmärksammar svensk 
turismforskning som bedrivs av geografer och antropologer. Boken syf-
tar till att ge perspektiv på turism som synliggör möjligheter och utma-
ningar som turism ger upphov till. Syftet med bokens inledande kapitel 
är att ge en kortfattad introduktion till turismen i samhället och att ge 
en överblick över turismforskning vid svenska lärosäten samt att intro-
ducera bokens olika kapitel. 
 Turism är bland annat en ekonomisk aktivitet som innefattar en 
mängd olika delbranscher och typer av företag inom transport, restau-
rang, hotell och aktiviteter av olika slag. Turism har också stor påver-
kan på och är en del av andra branscher och ekonomiska sektorer och 
är en integrerad del av samhället och ekonomin i stort genom männis-
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kors mobilitet, både lokalt, nationellt och internationellt. I Sverige har 
turismnäringen vuxit kraftigt under de senaste årtiondena, och är idag 
en av de sektorer av ekonomin som har störst tillväxtpotential i framti-
den. Detta betyder att allt fler människor arbetar med turism och allt 
fler aktörer ( företag och organisationer) har på något sätt en relation 
till denna näring. 
 Människors förhållningssätt och möjlighet till mobilitet och resande 
genom mer fritid, relativt sett billigare och snabbare transporter och 
allt mer vitt förgrenade sociala nätverk påverkar de turistdestinationer 
som tar emot besökare, men det påverkar också samhället och miljön. 
Miljön påverkas av att vi reser allt mer, både lokalt genom beroendet av 
lokala naturresurser, men också globalt. De senaste åren har koldioxid-
utsläpp från transportsektorn diskuterats som en av de viktigaste orsa-
kerna till de globala klimatförändringarna. 
 Turism är dessutom ett betydande socialt och kulturellt fenomen 
som hänger samman med hur vi interagerar med varandra och tar till 
oss nya intryck och erfarenheter. Genom turismens sociala relationer 
skapas föreställningar hos människor om vad som är borta och 
hemma, om olika platsers och kulturers egenskaper och förändring 
samt om olika gruppers och individers identitet och tillhörighet till 
geografiska platser. Frågor som varit centrala för denna Ymer är: Hur vi 
kan förstå turismens roll i skapande, förändring och utveckling av plat-
ser? Vilka spänningar och motsättningar orsakar turismen lokalt och 
globalt? Hur påverkar vårt resande förutsättningarna för en hållbar 
framtid?

Turismen i det globala samhället
Turism kan sägas vara en betydande drivkraft, både symboliskt och 
materiellt, i det globaliserade konsumtionssamhället. Den växande 
transnationella ekonomiska och logistiska infrastruktur som turismen 
utgör anställer miljontals människor världen över. Turismen är en cen-
tral del i den globaliserade ekonomin och är ett tydligt exempel på hur 
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de globala ekonomiska och kulturella processerna som är knutna till 
det moderna eller hyper-moderna konsumtionssamhället bidrar till att 
uttrycka och framhålla det som är lokalt unikt, där platser blir till pro-
dukter på en marknad (Bosseivan, 2002; Ek & Hultman, 2007; Harvey, 
1989). I detta sammanhang är också individualiseringen i samhället en 
central del, där individens identitet hänger nära samman med kon-
sumtionsmönster och smak (Bourdieu, 1984; Lash & Urry, 1994). 
Resande och mobilitet blir en del i ett identitetsbygge, där status och 
social ställning definieras, som också skapar tydliga skillnader mellan 
de som är priviligierade och kan välja sin plats i konsumtionssamhäl-
let, sina resmål och sin mobilitet och de som inte har samma möjlighe-
ter (Urry, 2016). 
 Människor rör sig allt mer och över allt längre avstånd. Turismen har 
en stor del i denna utveckling, där tid-rummet för den enskilde har 
krympt väsentligt de senaste 40 åren och fortsätter att göra så (Hall, 
2005; Harvey, 1989). Det har blivit relativt sett billigt att resa över stora 
avstånd och allt fler människor globalt sett har råd att varje år göra 
internationella resor på fritiden. Mobilitet och turism är sammankopp-
lade genom resande och rörlighet både på fritiden och kopplat till 
arbetslivet, till hur familj och andra sociala band mellan människor 
formas över tid och hur människor organiserar sitt vardagsliv (Urry, 
2007). Även det mer frekventa resandet över kortare avstånd är en vik-
tig del av turismen, såsom besök i fritidshus och besök hos släkt och 
vänner. Motiven till mobiliteten och resandet kopplat till turism är 
komplext, det är knutet till människors olika kulturella, sociala och 
ekonomiska nätverk med internationella förgreningar som har att göra 
med allt från internationell migration till fritidsrelaterade korta besök 
på platser som inte betecknas som hemma (Hall & Müller, 2004). Fri-
tidsresandets drivkrafter och turismens logik har beskrivits som ett 
sökande efter det som är skiljt från vardagens rutiner och något som 
upplevs som annorlunda, exotiskt, spännande eller avkopplande (Cole-
man & Crang, 2002). 
 Åtskillnaden mellan hemma och borta, mellan vardag och fritid 
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samt mellan det falska och ytliga och det äkta, autentiska är viktiga för 
förståelsen av de motiv som driver turister. Sökandet efter autenticitet 
har beskrivits som den mest centrala drivkraften inom turismen (Mac-
Cannell, 1976/1989), vilket innebär att turister söker efter upplevelser 
och platser som ses som fyllda med mening, som okonstlade, naturliga 
och genuina, som en slags konstruerad kontrast och motsats till det 
moderna vardagslivet (Meethan, 2001). Denna syn på turismen ställer 
stora krav på de destinationer som ska försöka uppfylla dessa önsk-
ningar. De som är invånare på den plats som besökare kommer till får 
frivilligt eller ofrivilligt agera värdar och blir genom sitt sätt att vara 
och möta besökare en viktig del av hur detta besök kommer att upple-
vas (se exempelvis Tucker, 2005). Med ökad rörlighet suddas också 
gränsen ut mellan vilka som är turister och vilka som är lokalbefolk-
ning på en plats. Det har framförallt att göra med att människor identi-
fierar sig med flera olika platser under en livstid och har i många fall 
flera olika bostäder, som både kan vara hemma och borta (Cohen m.fl., 
2015). 
 De som av besökare ses som lokalbefolkning, som befinner sig på en 
turistdestination, kanske inte själva ser sig som det, då de lika gärna 
kan vara nyligen inflyttade, säsongsboende eller pendlande arbetsta-
gare. De som lever av turism och driver företag har att hantera att vara 
en del av besökarens upplevelser. Genom att iscensätta besöksmål, 
berätta historier och att agera som goda värdar behöver de förhandla 
sina egna identiteter och ibland göra avkall på sitt eget privatliv då det 
blir en del av en konsumtionsprodukt (Andersson Cederholm & Hult-
man, 2010; Heldt Cassel & Pettersson, 2015). På många håll i världen är 
gränsen fin mellan vad som är till nytta för turistdestinationerna och 
de som livnär sig av turister och vad som är oetisk exploatering av dem. 
Denna komplexa verklighet och de överlappande identiteter som är en 
del av turismens relationer och processer kan studeras på olika sätt. 
Inom forskningen om turism så är turistdestinationerna ofta i fokus, 
eftersom det är i de lokala sammanhangen som turismens konsekven-
ser och problematik blir tydlig.
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Utveckling av turistdestinationer
Begreppet plats har inom kulturgeografisk forskning definierats som 
en föränderlig enhet, som skapas och återskapas i sociala, ekonomiska, 
kulturella och politiska sammanhang i en given tidsperiod (Cresswell, 
2015; Massey, 1994). Platser har inte med nödvändigtvis fasta gränser 
och är lika mycket imaginära som materiella, det vill säga platsen är 
inte något utan människor som definierar dess betydelse. Platser för-
ändras över tid och det kan finnas flera parallella sätt att uppleva och 
förstå en plats på, beroende på sammanhang och vem som tolkar plat-
sens innebörd. Inom turism så handlar dessa tolkningar i stor utsträck-
ning om vilka aktörer som definierar och ger platser mening och funk-
tion som destinationer. Det kan vara fastboende, fritidsboende, 
säsongsboende, tillfälliga besökare, företagare, politiker och planerare 
som har sina olika och överlappande idéer och behov när det gäller vad 
platsen betyder och hur den bör utvecklas.
 En destination är en plats som definieras utifrån att den har fått rol-
len som ett resmål och ett ställe att besöka. Det kan vara alltifrån ett 
helt land, en region, en kommun eller en specifik ort eller mindre 
område, som har en image och/eller en identitet som förknippas med 
turism och där det finns någon form av beredskap för att ta hand om 
besökare i form av boende, mat och aktiviteter. Genom att infrastruk-
tur och fysiska miljöer anpassas till turism och genom att bilder och 
uppfattningar av platser skapas i marknadsföring och genom olika for-
mer av varumärkesbyggande så formas platsers identitet som turist-
destinationer i människors medvetande och deras roll i såväl den 
lokala som den globala ekonomin (Meethan, 2001).
 En destination är en plats dit turister åker och definieras både av de 
som organiserar och planerar för dessa besök och de som är besökare. 
Vilken identitet destinationer har, det vill säga hur platserna och dess 
olika aktörer ser på sig själva och vad som är unikt kan skilja sig från 
hur dessa marknadsförs och hur de uppfattas. Dessa imaginära platser 
som destinationer utgör förändras ständigt i människors medvetande 
och i takt med förändringar i samhället över tid. Destinationerna kan 
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vara mer eller mindre aktiva när det gäller hur olika aktörer på platsen 
försöker främja och underlätta för turism. En del destinationer har en 
lång tradition av turism, medan andra mer eller mindre ofrivilligt blir 
destinationer på grund av att det uppkommer ett stort intresse av att 
resa dit. De behöver då anpassa sig till turismen, hitta strategier för att 
turismen ska bli en del av det sociala livet och ekonomin som inte ska-
par motsättningar eller miljöproblem. I en del områden blir den stora 
frågan idag hur turismen kan begränsas eller hanteras utan att träng-
sel och resursbrist uppstår och det talas allt oftare om överturism (eng. 
”overtourism”) på de allra mest populära resmålen (Oklevik m.fl., 2019). 
Andra arbetar aktivt via politik och näringslivssatsningar, exempelvis i 
glest befolkade kommuner och regioner, för att attrahera fler besökare 
och på så sätt skapa arbetstillfällen och utveckla sin ekonomi. I dessa 
sammanhang handlar det mer om att försöka skapa tillräckligt intres-
santa attraktioner och besöksmål, för att turister ska vilja åka dit, och 
förstås tillhandahålla en infrastruktur som möjliggör turism. 
 Turismen kan bidra till både social, ekonomisk och miljömässig för-
ändring, såväl positiv som negativ på destinationerna. Till de positiva 
konsekvenserna av turism hör ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, att-
raktionskraft och inflyttning samt lokalt engagemang och uppvärde-
ring av lokala resurser och tillgångar i form av både natur och kultur. 
För att detta ska bli verklighet krävs dock stora ansträngningar från 
såväl privata, offentliga som ideella aktörer, där regleringar och plane-
ring bidrar till att hänsyn tas till miljö och lokalbefolkningens intres-
sen, samtidigt som företagen ges förutsättningar till utveckling. I 
många fall är detta en svår balansgång. Utmaningarna är stora när det 
gäller hållbar destinationsutveckling och ofta prioriteras tillväxt inom 
näringslivet före miljöhänsyn och negativa sociala konsekvenser, på 
grund av behovet av arbetstillfällen och stärkt skattekraft i kommuner. 
Hur en balans mellan de tre delmålen inom hållbar utveckling: 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ska nås är en fråga som 
diskuteras i många sammanhang och som är föremål för forskning. I 
denna bok ger de olika kapitlen exempel på hur turism kan utveckla 
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och förändra platser, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, i Sverige 
och genom svenska resenärers turistande utomlands. Genom de olika 
bidragen belyses också såväl teoretiskt som empiriskt vad turism är 
och hur turism kan förstås som ett globalt och samtidigt lokalt feno-
men. Innan vi kommer in på de olika bidragen ska vi ge en kortare över-
blick över svensk turismforskning i internationella publikationer.

Svensk turismforskning i  
internationella tidskrifter 

Kulturgeografer har under en längre tid belyst människors rörlighet för 
turistiska syften, turismens effekter på miljö och ekonomi samt dess 
betydelse för samhällsförändringar lokalt, regionalt och globalt (Hall & 
Page, 1999). Müller (2010) konstaterar att turismforskning i Sverige 
framförallt genomförts av kulturgeografer, bland annat med hänvis-
ning till doktorsavhandlingar med turismgeografisk tematik, rapporter 
från turismgeografiska miljöer samt internationell publicering i eng-
elskspråkiga tidskrifter. Turismgeografer har i ökande utsträckning 
övergått till publicering i tvärvetenskapliga tidskrifter på bekostnad av 
publiceringar i geografitidskrifter (Gibson, 2008; Müller, 2010). Vid 
flera svenska lärosäten har en egen disciplin växt fram, turismveten-
skap. Turismvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne och erbjuds på 
grund- och avancerad nivå vid flera lärosäten i Sverige. Utvecklingen av 
turism som eget akademiskt ämne har också lett till att det sedan 2010 
finns forskarutbildning i turismvetenskap vid Mittuniversitetet. Utöver 
det finns ett antal universitetsinstitutioner och centrumbildningar, 
akademiska tjänster och publiceringskanaler kring turism som forsk-
ningsfält. 
 För att få en överblick över den svenska turismforskningens omfatt-
ning har en databassökning utförts i SwePub. Det är en databas som 
innehåller referenser till de forskningspublikationer som finns registre-
rade i ett 40-tal svenska lärosätens och myndigheters publikationsda-
tabaser. Sökningen i SwePub genomfördes under december 2018 med 
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sökorden turis* OR touris* för att identifiera forskning som handlar om 
turism. Med avgränsningen tidskriftsartiklar och refereegranskat blev 
det totala antalet artiklar 1046 under tidsperioden 1989–2018. SwePub 
har sina begräsningar i att högskolor och universitet själva kategorise-
rar vad som är refereegranskat, vilket bidrar till att även rapporter och 
antologier ibland finns registrerade som refereegranskade även om så 
inte är fallet. Ett sätt att komma runt detta var att avgränsa till engelsk-
språkiga artiklar. Ännu en begränsning med SwePub är att den söker 
inte bara i titel, abstrakt och nyckelord utan även i författarens institu-
tionsnamn, vilket gör att forskare som organisatoriskt tillhör en insti-
tution där turism ingår i namnet blir klassificerad som turismforsk-
ning. Ytterligare ett sätt att avgränsa blev då att ta bort det svenska 
sökordet turis*. Med dessa avgränsningar blev det totala antalet artik-
lar slutligen 1007 under samma tidsperiod. Sett över tid har antalet tid-
skriftsartiklar som handlar om turism ökat markant, se figur 1. Från 
databasen SwePub kan vi också utläsa att flest artiklar under perioden 
1989–2018 publicerats vid Lunds universitet, Mittuniversitetet, Umeå 
universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Det kan vara 
viktigt att komma ihåg att SwePub redovisar såväl anställda som affi-
lierade forskare och gästprofessorer vid de svenska lärosätena och 
några forskare är affilierade till fler än ett universitet, vilket gör att 
deras publikationer räknas på samtliga universitet som de tillhör. 
 Den här typen av sökningar har också andra svagheter och värt att 
nämnas är att artiklar som inte innehåller ordet touris* (exempelvis 
tourist, tourism) i sin titel, sammanfattning eller nyckelord inte kom-
mer med trots att artikeln ändå kan handla om turism. Det kan till 
exempel vara forskning inom evenemang, mobilitet och transporter, 
hotell eller friluftsliv som alla ligger innehållsligt nära turism, men om 
författaren inte använt ordet touris* så kommer forskningen inte med i 
denna sammanställning. Samtidigt kan ordet touris* ha skrivits ut 
endast en gång i sammanfattningen och kommer därmed med i denna 
sammanställning, trots att artikeln som helhet inte har fokus på turism 
(exempelvis i språkstudien av Lindgren m.fl., 2017 eller i studien om 
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alger av Soja-Wozniak m.fl., 2017, eller i Kourit, 2016, om informations-
teknologi).
 För denna analys har vi valt att fokusera på artiklarna i den senaste 
tidsperioden (2015–2018) i syfte att exemplifiera vad forskning om 
turism inom geografi1 och antropologi2 nyligen fokuserat på. Litteratur-
sökningen är alltså avgränsad till databasen SwePub, sökordet touris*, 
och engelskspråkiga refereegranskade tidskriftsartiklar under perio-
den 2015–2018. Artiklarna är i SwePub tilldelade ett eller flera ämnes-
ord som sedan också specificeras ytterligare, exempelvis Samhällsve-
tenskap/Social och ekonomisk geografi, eller Samhällsvetenskap/övrig 
samhällsvetenskap, eller Samhällsvetenskap/Sociologi/Socialantropo-
logi. Det är författarna, eller lärosätena, själva som väljer vilka ämnes-
ord i SwePub som passar respektive artikel. Tyvärr tillåter inte SwePub 
en avgränsning till ämnesdisciplin (exempelvis kulturgeografi eller 
socialantropologi), så en manuell genomgång av samtliga artiklar var 
nödvändig för att identifiera ämnestillhörighet. Vid den manuella 
genomläsningen av nyckelord och abstrakt för att identifiera artikelns 
innehållsliga fokusområde och ämnesdisciplin visade det sig att 7 
artiklar inte handlade om turism och 9 artiklar var dubbelregistrerade. 
När dessa 16 artiklar togs bort blev det slutliga antalet artiklar 395 

Figur 1. Antal artiklar om turism publicerade vid svenska lärosäten 1989–
2018. Källa: SwePub, 1989–2018.
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istället för 411 som först framkom i SwePub. Figur 2 visar antalet artik-
lar fördelat per år under perioden 2015–2018.
 Av de 395 publicerade artiklarna dominerar kulturgeografiska artik-
lar. Dessa artiklar har tilldelats ämnesord Social och ekonomisk geo-
grafi i SwePub eller där en eller flera av författarna är kulturgeografer. 
Med det sättet att räkna är 145 artiklar (37 procent) kulturgeografiska 
och åtta artiklar är övervägande naturgeografiska. Inom antropologi 
återfinns tre artiklar från socialantropologi. De artiklar som inte är 
publicerade av geografer eller antropologer är publicerade av forskare 
främst inom turismvetenskap och företagsekonomi, men även inom 
exempelvis kvalitetsteknik, medie- och kommunikationsvetenskap, 
tjänstevetenskap, medicin, biologi och många flera ämnen. Vi kan 
konstatera att turismforskning ofta förekommer utanför det geogra-
fiska fältet – en utveckling som Müller identifierade redan 2010 i sin 
text kring turismgeografins utveckling i Sverige. Müller (2010) menade 
att denna förändring också speglar det samhälleliga intresset för 
turism där företagsekonomiska perspektiv uppmärksammats framför 
samhällsplaneringsrelaterade eller mobilitetsrelaterade perspektiv. 

Figur 2. Antal artiklar publicerade vid svenska lärosäten i engelskspråkiga 
tidskrifter efter borttagande av felkategoriserade artiklar och dubbletter. 
Det totala antalet artiklar under perioden blev då 395. Källa: SwePub, 
2015–2018.

1 
 

 

Figur 1. Antal artiklar om turism publicerade vid svenska lärosäten 1989-2018. Källa: 
SwePub, 1989-2018. 

 
 

 

Figur 2. Antal artiklar publicerade vid svenska lärosäten i engelskspråkiga tidskrifter efter 
borttagande av felkategoriserade artiklar och dubbletter. Det totala antalet artiklar under 
perioden blev då 395. Källa: SwePub, 2015-2018. 

 



17

S. Wall-Reinius & S. Heldt Cassel • Introduktion – turismforskning

 Det är här på sin plats att kommentera forskningens ämnestillhörig-
het. I genomgången av artiklarna i SwePub är det ibland svårt att 
avgöra författarnas disciplinära tillhörighet då de kan vara verksamma 
i tvärvetenskapliga miljöer, såsom exempelvis inom tjänstevetenskap. I 
flertalet fall har sökning på författarna gjorts för att ta reda på perso-
nernas akademiska bakgrund och hur de själva definierar sin ämnes-
tillhörighet. 

Exempel på turismforskning inom geografi  
och antropologi de senaste åren

För att få en överblick över turismforskningen inom de geografiska och 
antropologiska ämnena har alla artiklar lags in i Excel där författare, 
artikelns titel, ämnesdisciplin och artikelns nyckelord listats. Efter 
genomläsning av respektive sammanfattning har artikelns innehålls-
liga fokus identifierats. Denna sammanfattning är ytterst översiktlig 
och det är inte den här textens ambition att ge en fullständig bild av 
alla publiceringarna, utan ska ses som ett nedslag i tidsperioden för att 
läsaren ska få en uppfattning om vad turismforskning inom geografi 
och antropologi vid svenska lärosäten kan handla om. Denna översikt 
ska också ses som en bakgrund till bokens efterföljande kapitel. 
 Ett genomgående tema i artiklarna publicerade under 2015–2018 är 
hållbar utveckling. Som exempel på kulturgeografisk forskning om 
olika aspekter av social och ekonomisk hållbarhet kan nämnas de stu-
dier som fokuserar på samarbeten mellan myndigheter och lokala 
aktörer samt de som betonar vikten av att involvera lokalbefolkning i 
turismutvecklingen eftersom dessa faktorer har konstaterats vara en 
framgångsfaktor för att uppnå en mer hållbar turismutveckling (exem-
pelvis Lindström & Larsson, 2016; Scheyvens & Biddulph, 2017). Schey-
vens och Biddulph (2017) betonar att lokala aktörer måste inkluderas i 
turismen så att den utgår från lokalsamhällets villkor (se även Bwalya-
Umar & Mubanga, 2018) och Maureira Stenbacka (2015) menar att 
relationer och kommunikation i nätverk är avgörande för att uppnå 
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motståndskraftiga och hållbara lokalsamhällen. Gelbman och Laven 
(2016) betonar också dialog kring lokala turistiska initiativ för att få 
till stånd möten mellan olika kulturella grupper i konfliktfyllda områ-
den. 
 En annan tematik inom hållbar utveckling är klimatförändringar 
(Demiroglu m.fl., 2015; Ebert, m.fl., 2016; Hall m.fl., 2015). Under perio-
den 2015–2018 finns få naturgeografiska studier, liksom geografiska 
studier med både naturgeografiska och kulturgeografiska perspektiv, 
som belyser turism, men gemensamt för flera av dessa studier är just 
fokus på klimatförändringar och vattenresurser. Till exempel kan näm-
nas Klein m.fl. (2015) som undersöker grundvattennivåer i Grekland 
vid förändrat klimat och ökad turism. Ett annat exempel är artikeln av 
Ebert m.fl. (2016) där forskarna med hjälp av GIS analyserar effekterna 
av stigande havsnivåer på Gotland. Bhusal m.fl. (2016) undersöker 
lokalsamhällen i Himalaya och hur ekosystemen och levnadsförhållan-
dena påverkas av ett förändrat klimat. I studien av Demiroglu m.fl. 
(2016) analyseras utmaningar med minskad snötillgång på skidorter i 
Turkiet.
 Ett intresseområde för många kulturgeografer är olika aspekter av 
destinationsutveckling. Dessa studier belyser allt ifrån varumärkesbyg-
gande och bilder av platser (Andersson & James, 2018; Fayzullaev m.fl., 
2018) till policy, förvaltning och governance (exempelvis Laven m.fl., 
2015; Syssner & Hjerpe, 2018). Att utveckla turismdestinationer eller 
enskilda besöksmål och attraktioner kan ligga tematiskt nära studi-
erna som uttalat handlar om lokal och regional utveckling (exempelvis 
Bohlin m.fl., 2016; Brouder & Fullerton, 2015; James & Halkier, 2016; 
Möller, 2016). Studier som belyser lokal och regional utveckling handlar 
ofta om turism i rurala landskap (se exempelvis Almstedt m.fl., 2016; 
Heldt Cassel & Pettersson, 2015) och arktiska områden (de la Barre 
m.fl., 2016; Pashkevich m.fl., 2016). Exempel på forskningsinriktningar 
om svensk glesbygd är livsstilsföretagande och migration (Cohen m.fl., 
2015) samt mikroföretagande och utmaningen att diversifiera arbets-
marknaden i glesbygdsområden (Eimermann, 2016; Vuin m.fl., 2016).
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 Ett tema för forskningen som genomförs i rurala områden är det om 
urfolksturism (Keskitalo & Schilar, 2017; Leu & Müller, 2016; Maureira 
& Stenbacka, 2015; Taylor m.fl., 2015). Exempelvis kan nämnas Zhang 
och Müller (2018) som utforskar representationer genom att analysera 
bilder av samisk befolkning i svensk dagspress och hur etnopolitiska 
diskurser sammanvävs med turism och förändrade identiteter. 
 Att undersöka representationer och diskurser för att diskutera kon-
sekvenser för människor och platser har under perioden ofta skett 
genom text- och bildanalys av marknadsföringsmaterial, nyhetsmedia 
och souvenirer (exempelvis Keskitalo & Schilar, 2017; Wall-Reinius m.fl., 
2017). Ytterligare ett exempel från den forskningsinriktningen är arti-
keln av Heldt Cassel och Hay Walters (2016) där författarna undersöker 
marknadsföringsmaterial för att analysera bilden av ”De Andra” på 
Jamaica. 
 Andra forskningsinriktningar om rurala områden handlar om skyd-
dade områden, landskapsrelationer, naturresursförvaltning och 
intressekonflikter kring naturresurser (se exempelvis Hultman & 
Säwe, 2016; Overvåg m.fl., 2016; Sandell, 2016). Konflikter kring resur-
ser och markanvändning är i fokus i artikeln av Pellis m.fl. (2018), vilka 
studerar förändrade relationer mellan företrädare för skyddade områ-
den, turism och boskapsskötsel i ett område i Kenya och författarna 
använder politisk ekologi som referensram. Det gör också Jönsson 
(2016a; 2016b; 2016c) som diskuterar hur ekonomi, makt och politik 
formar platser och landskap, bland annat genom olika turistiska akti-
viteter och anläggningar. Kommersialisering av olika naturresurser 
för turistiska ändamål, inklusive skyddade områden, är ett genomgå-
ende tema i flera studier om naturbaserad turism (se exempelvis Mar-
garyan & Wall-Reinius, 2017; Mondino & Beery, 2018; Pashkevich m.fl., 
2016). 
 En annan riktning som kulturgeografer tagit inom svensk 
turismforskning är den om fritidshus. Back och Marjavaara (2017) vill i 
sin studie påtala den stora rumsliga spridningen av fritidshus i Sverige 
och att det finns olika typer av fritidshus som tillkommit på olika sätt. 
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Ett annat exempel på fritidshusforskning kommer från Åkerlund m.fl. 
(2015) som utforskar sambanden mellan fritidshusturism, hälsa och 
välbefinnande genom att dagens mobila livsstilar bland annat innebär 
att människor knyter an till flera platser. En annan studie kring fritids-
hus och livsstilsmobilitet kommer från Hannonen m.fl. (2015) som ana-
lyserar flöden över nationsgränser med exemplet norska och ryska fri-
tidshusägare i Finland. Åkerlund och Sandberg (2015) undersöker 
svenska pensionärers regelbundna säsongsresor till Malta för att analy-
sera hur dessa personer konstruerar sin identitet och knyter an till 
platser.
 Slutligen, att undersöka turisternas erfarenheter, upplevelser, 
motiv och behov har studerats i såväl urbana som rurala områden 
(exempelvis Jacobsen & Antonson, 2017; Zhang & Shelton, 2015). 
Garms m.fl. (2016) analyserar i sin studie varför tyska turister besöker 
Fulufjällets nationalpark och hur den kunskapen kan användas av 
förvaltare och företag som vill utveckla turismen. Val av turistdesti-
nation för familjer med barn som har en funktionsnedsättning har 
undersöks i en studie av Nyman m.fl. (2017) och författarna diskute-
rar tillgänglighet och upplevda begränsningar när det gäller resande 
för specifika grupper. Nilsson (2018) och Nilsson och Tesfahuney 
(2017) analyserar pilgrimsturism i sina studier, bland annat genom att 
intervjua pilgrimer i Spanien för att identifiera vad som känneteck-
nar denna form av turism.
 Under perioden 2015–2018 har det publicerats få artiklar om turism 
inom socialantropologi. En av studierna kommer från Hellman (2017a) 
som analyserar heliga platser på indonesiska Java. De heliga platserna 
är inte bara betydelsefulla för pilgrimer, utan de har även nyligen blivit 
stora turistattraktioner. Vidare, i en annan studie fördjupar Hellman 
förståelsen kring legitimiteten som tillskrivs guider inom pilgrimstu-
rism (2017b). Ytterligare ett forskningsbidrag inom socialantropologi 
kommer från Olsson och O’Reilly (2017) som skrivit om transnationa-
lism och livsstilsmigration med exempel från nordeuropéer som bosät-
ter sig i Spanien. 
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 Denna summariska överblick över svensk turismforskning visar att 
den internationella publiceringen ökar och att den spänner över flera 
akademiska discipliner. I styckena ovan ges en inblick i hur geografer 
och antropologer de senaste åren tagit sig an turismens komplexitet. 
Några av de teman som redan berörts kommer att belysas ytterligare i 
bokens olika bidrag. 

Turismen och resandets utmaningar  
– bidragen i årets Ymer 

Denna Ymer omfattar, utöver detta introduktionskapitel, åtta kapitel 
som diskuterar, teoretiserar och empiriskt belyser turism. Petra Svens-
son och Josefina Syssner inleder boken med ett kapitel om platsska-
pande och destinationsutveckling. Författarnas utgångspunkt är att 
det krävs koordinerade insatser från många aktörer för att en destina-
tion ska uppstå. Kapitlet handlar om de individer som har i uppdrag att 
initiera och samordna eller på annat sätt främja ett destinationsska-
pande arbete. Dessa personer går ofta under benämningen turismstra-
teger, vilka ska etablera och kommunicera en viss bild av en viss geo-
grafisk plats. Utifrån intervjuer med turismstrateger i sju svenska 
regioner är kapitlets syfte att identifiera hur turismstrateger tar sig an 
sina uppdrag givet olika lokala kontexter och utmaningar. 
 Roger Marjavaara, Dieter K. Müller och Andreas Back ger i sitt kapi-
tel en kronologisk och tematisk översikt av svensk fritidshusforskning 
över cirka 120 års tid. Genom litteraturstudier belyser författarna vilka 
teman som behandlats och hur fokus förändrats, samt hur forskningen 
om fritidshus i Sverige bidragit till nya perspektiv inom kulturgeografi 
och andra närbesläktade fält. Kapitlet avslutas med en diskussion om 
vilka områden som kan och bör belysas i framtida forskning på om-
rådet, som en respons till aktuella samhällsförändringar.  
 I det nästkommande kapitlet ställer Mats Nilsson och Mekonnen 
Tesfahuney frågan: Vad är hemmets plats inom turismstudier? 
Utgångspunkten för kapitlet är att turistens hem är en förutsättning 
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för turism liksom en referenspunkt mot vilken turisten jämför och vär-
derar sina resor, vilket i sin tur färgar föreställningar och berättelser 
om platser och kulturer. Författarna menar att turistens hem fått liten 
uppmärksamhet i forskningen och de vill med sin text ge ett nytt per-
spektiv och bidrag till turismforskningen. Kapitlet bygger på litteratur-
studier och analyser av tidigare forskning.
 Våra hem förekommer däremot allt mer i turismforskningen men då 
som boendeform för andra turister (exempelvis Airbnb) och detta är ett 
exempel på den delningsekonomi som under senaste åren fått mer 
uppmärksamhet. I kapitlet av Malin Zillinger och Jan-Henrik Nilsson 
beskrivs delningsekonomin och hur den bidrar till förändring av urban 
turism. Författarna redogör också för en empirisk studie av fenomenet 
gratis guidade turer som finns i flera europeiska städer. Empirin kom-
mer från analyser av hemsidor där guidade turer marknadsförs, och på 
deltagande observationer under guidade vandringar i Köpenhamn och 
Berlin.
 Dagens globala och mobila samhälle avspeglas i nya sätt att bo, leva 
och resa. Kapitlet av Tara Duncan handlar om hur det så kallade mobi-
litetsparadigmet kan utnyttjas inom turismen för att få bredare insik-
ter i sociala frågor som migration och (globalt) medborgarskap samt i 
andra globala frågor, inte minst kopplade till de globala hållbarhets-
målen. Genom litteraturstudier problematiserar Duncan mobilitet, 
migration och arbete inom turismsektorn i Sverige.
 Dieter K. Müllers kapitel handlar om samisk turism i Sverige. Utgångs-
punkten i kapitlet är att turism kan ses som en alternativ inkomstkälla 
till rennäring men också som en möjlighet att förmedla kunskap om 
den samiska kulturen till allmänheten. Men att utveckla samisk turism 
är komplext. I kapitlet argumenterar Müller för att det är viktigt att 
belysa olika aktörers förväntningar, men också geografiska förutsätt-
ningar och begränsningar som spelar en viktig roll för att förstå varför 
eller varför inte samisk turism utvecklas. Empiriskt bygger kapitlet på 
ett större forskningsprojekt som dels baserats på kvantitativa data, dels 
på analyser av dagspress samt intervjuer med samiska turismaktörer. 
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 På vilka sätt hanterar den lokala befolkningen konflikten mellan att 
leva med och vara beroende av en internationell sexturism, som samti-
digt anses vara djupt omoralisk? Som enda antropolog i boken söker 
Mari-Elina Ekoluoma svar på den frågan i kapitlet om socio-kulturella 
konsekvenser av sexturism på en mindre ort i Filippinerna. Genom 
etnografiskt material diskuterar Ekoluoma den lokala befolkningens 
sätt att hantera några av de spänningar och paradoxer som uppstått. 
En fråga som berörs är hur en nationellt illegal prostitution ändå regle-
ras, utformas och sanktioneras lokalt. Sexturismen upplevs också av 
många som ett hot mot den sociala, religiösa och kulturella ordningen. 
Författaren redogör för lokalbefolkningens olika strategier för att mini-
mera och kontrollera de negativa moraliska effekterna. 
 I bokens sista kapitel undersöker Anders Norström och Christian 
Pleijel vattenresurser och vattenbrist på nio europeiska öar. Genom att 
kartlägga de naturgeografiska förutsättningarna, ta reda på turismens 
vattenkonsumtion och genom att undersöka hur väl öarnas vattenpro-
duktion fungerar, belyser författarna ett antal lösningar för att komma 
till rätta med vattenproblematiken. Det empiriska materialet kommer 
från ett större projekt som baseras på fältstudier, intervjuer, enkäter 
och litteraturstudier. 
 Forskning om turism omfattar komplexa frågor som sträcker sig över 
gränserna för flera akademiska discipliner för att försöka förstå, för-
klara och problematisera turism och resande som fenomen. Årets 
Ymer har samlat forskare från Lunds universitet, Linköpings universi-
tet, Karlstads universitet, Stockholms universitet, KTH, Högskolan 
Dalarna, Mittuniversitetet och Umeå universitet. Boken vänder sig till 
studenter, forskare och allmänhet.

Noter
1 Kulturgeografi, social och ekonomisk geografi, naturgeografi, geografi.

2 Socialantropologi, kulturantropologi.
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