
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Hållbar Turismutveckling

Surfing mellan fjällen

en studie om ekoturism i surfingdestinationen
Hoddevik Norge

Erik Ny

Examensarbete

Halmstad 2017-06-07



1 
 

Abstrakt 

TITEL: Surfing mellan fjällen – en studie om ekoturism i surfingdestinationen Hoddevik  

Frågeställning: Studiens huvudfråga grundar sig i de konsekvenser turism kan föra med sig. 

För att förhindra en destruktiv turism kan ekoturismen ses som ett redskap. Studien 

undersöker hur ekoturism kan användas i Hoddevik för surfingaktörer. 

• Vilka positiva effekter kan ekoturism bidra med till surfingaktörerna i Hoddevik? 

BAKGRUND: Efter tre års utbildning inom hållbar turismutveckling har jag både fått 

förståelse och respekt för hur destinationer som Hoddevik kan påverkas negativt av turism, 

men även hur de med rätt redskap kan utvecklas till en fantastisk turistdestination. Mitt 

redskap blir ekoturism, med surfing som aktivitet. Studien undersöker hur surfingaktörerna i 

Hoddevik kan utveckla turismen där på ett gynnsamt sätt för både naturen och 

lokalbefolkningen med hjälp av ekoturism. 

SYFTE: Syftet är att undersöka surfingaktörerna i Hoddevik, hur de arbetar och om de kan 

tillämpa ekoturism i sina verksamheter för att medföra en positiv utveckling till Hoddevik 

som destination. 

METOD: Studien tillämpar en kvalitativ metod genom semi-strukturerade intervjuer med 

personer inom surfingen i Hoddevik 

SLUTSATS: De största positiva effekterna som ekoturism kan bidra med till surfingaktörerna 

i Hoddevik är: goda relationer med lokalbefolkningen, en väl bevarad natur, ingen negativ 

påverkan på kulturlandskapet och utbildning som exempelvis kan bidra till att surfingturister 

tar sitt ansvar gällande nedskräpning. Enligt Hanen, som utför ekoturismcertifieringen i 

Norge, finns det goda möjlighet för surfing att användas som en aktivitet inom ekoturism. 

Surfingaktörerna i Hoddevik arbetar delvis med ekoturism idag, även om de inte är medvetna 

om att deras arbete faller inom ramen för ekoturism. Med en vacker natur och ett välbevarat 

kulturlandskap finns det goda förutsättningar för surfingaktörerna i Hoddevik att arbeta med 

ekoturism idag och i framtiden 

Nyckelord: Ekoturism, Hoddevik, Surfingturism, Hållbar turism,  
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1.0 Inledning 

Norge förknippas ofta med skidåkning och vacker natur. Surfing förknippas med tropiska 

miljöer och palmer, och inte tjocka våtdräkter och fjällmiljöer. Trots detta ligger den norska 

viken Hoddevik på The Guardians topp 10 lista över världens bästa surfingställen, 

tillsammans med kända surfingdestinationer som Bali, Hawaii och Portugal.1 Den unika 

miljön och höga kvalitén på vågor har lockat till sig både eldsjälar som bosatt sig där och 

turister. Mitt intresse för platsen väcktes för några år sedan när vänner berättade att de åkt till 

Norge för att surfa. De beskrev Hoddevik som en liten plats mitt ute i ingenstans med perfekta 

vågor och få turister. Efter tre års utbildning inom hållbar turismutveckling har jag både fått 

förståelse och respekt för hur destinationer som Hoddevik kan påverkas negativt av turism, 

men även hur de med rätt redskap kan utvecklas till en fantastisk turistdestination. Mitt 

redskap blir ekoturism, med surfing som aktivitet. Studien undersöker hur surfingaktörerna i 

Hoddevik kan utveckla turismen där på ett gynnsamt sätt för både naturen och 

lokalbefolkningen med hjälp av ekoturism. 

1.2 Bakgrund 

I följande kapitel ges en beskrivning av området som undersöks, samt en kort beskrivning av 

de verksamheter som medverkar i studien. 

Hoddevik är en vik som ligger på halvön Stadlandet i Selje kommun i Norge. Selje är en liten 

kommun med ett invånarantal på 2 810 personer. Den tillhör regionen Sogn og Fjordan som 

ligger på Norges västra sida.2 Hoddevik ligger mellan Bergen och Ålesund.  

 

                                                           
1 The Guardian, 2016. (Online) Tillgänglig: https://www.theguardian.com/travel/2016/aug/06/10-best-surf-

locations-in-the-world-cornwall-mexico-mozambique (Hämtad 2017-06-05)  
2 Wikipedia, 2014. (Online) Tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sogn_og_Fjordane_fylke (Hämtad 2017-

05-21) 



6 
 

Figur 1 visar vart Hoddevik ligger i Norge.3 

Surfingen på Stadlandet består av två vikar, Hoddevik och Ervik. Dessa ligger med ett 

avstånd på 30 kilometer ifrån varandra. Den närmaste livsmedelsbutiken ligger cirka 20 

minuter från Hoddevik.  

Figur 2 visar en satellitbild av Stadtlandet.4 

Hoddevik beskrivs av Visit Norway som det bästa surfingområdet, eftersom stranden är 

omringad av berg som skyddar mot de kraftiga vindarna.5 The Guardian har utsett Hoddevik 

till ett av de tio bästa surfingdestinationerna i världen. I deras motivering står det bland annat 

”There are zero crowds and the beaches are wild and rugged – in natural amphitheatres with 

steep majestic mountains all around.”6 Med hjälp av Golfströmmen som pumpar in varmt 

vatten och teknologin på våtdräkter är det inga problem att surfa året om. Hoddevik ses som 

bäst lämpad för nybörjare, medan Ervik kräver en viss erfarenhet.7  

                                                           
3 Google maps, 2017. (Online) Tillgänglig: 

https://www.google.se/maps/place/Norge/@62.701523,9.0658666,5z/data=!4m5!3m4!1s0x461268458f4de5bf:0

xa1b03b9db864d02b!8m2!3d60.472024!4d8.468946 (Hämtad 2017-05-24) 
4 Google maps(2), 2017. (Online) Tillgänglig: 

https://www.google.se/maps/place/Hoddevik/@62.1424078,5.1752627,18370m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4

617724c6c4a8359:0x29e8e74b7b7bcc07!8m2!3d62.1237941!4d5.1608276!6m1!1e1 (Hämtad 2017-05-24) 
5 Visitnorway, 2017. (Online) Tillgänglig: https://www.visitnorway.se/listings/hoddevik/28256/ (Hämtad 2017-

05-26) 
6 The Guardian, 2016. (Online) 
7 Fjordnorway, 2017. (Online) Tillgänglig: https://www.fjordnorway.com/things-to-do/sports-and-

adventures/surfing (Hämtad 2017-05-26) 
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1.2.1 Hoddevik som kulturlandskap 

Hoddevik är ett av de 20 mest värdefulla kulturlandskapen i Norge. Anledningen till detta är 

att det är ett unikt kustlandskap med hög biologisk mångfald och ett bevarat kulturlandskap 

som bygger på det forna jordbruket. I Hoddeviks skötselplan står det att målet är att bevara 

och rehabilitera det kulturlandskap som finns idag.8  

Enligt de utvalda kulturlandskapens broschyr beskrivs Hoddevik som ett jordbruksområde 

som varit i bruk sedan järnåldern. Området består av öppna gräsmarker, hedar, torvmark och 

gamla byggnader. Flera slåtterängar har en stor artrikedom och innehåller hotade arter.9  

1.2.2 Verksamheter 

1.2.2.1 Lapoint 

Lapoint är en global surfingkedja som riktar sig mestadels till nybörjare. Lapoint har funnits i 

Hoddevik sedan 2008, och har idag två surfläger där. Vid dessa erbjuds logi och uthyrning av 

surfingutrustning samt kurser. 10 

1.2.2.2 Stadsurfing 

Stadsurfing är en lokal surfingaktör som drivs av Torkild Strandvik. Hos dem erbjuds mat och 

logi samt surfingkurser och uthyrning av surfingutrustning. De har även en mindre butik med 

försäljning av souvenirer och enklare surfingutrustning.11 

1.2.2.3 Akka Surf 

Akka Surf drivs av lokalinvånaren Anne Kari Lerfald som erbjuder surfing och logi. Detta är 

en liten verksamhet där det enbart finns plats för sju boende gäster med gemensamt kök.12 

1.2.2.4 Nordic Ocean Watch 

Nordic Ocean Watch är en miljöorganisation som arbetar för att bevara havet. De erbjuder 

konkreta lösningar på hur de som nyttjar havet kan ge något tillbaka.13 I Hoddevik har de en 

”Lada” där skräp från stranden och havet kan sorteras och slängas. 

                                                           
8 Hoddevik i Selje skötselplan för kulturlandskapet (2010) s.3  
9 L P Brell & E Solheim. Utvalgte Kulturlandskap i Jordbruk, (2009). S.14 

10 Lapoint, 2017. (Online) Tillgänglig: https://www.lapoint.se/surfcamp/norge/ (Hämtad 2017-05-26) 
11 Stadsurfing, 2017. (Online) Tillgänglig: http://stadsurfing.no/ (Hämtad 2017-05-26) 
12 Airbnb, 2017. (Online) Tillgänglig: https://www.airbnb.se/rooms/16939943 (Hämtad 2017-05-26) 
13Nordic ocean watch, 2017 (Online) Tillgänglig: http://nordicoceanwatch.no/hvem-er-vi/ (Hämtad 2017-05-06) 
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1.2.2.5 Ervik Surfshop 

En lokal surfbutik som ligger i nära anknytning till Hoddevik, butiken erbjuder 

surfingutrustning som är lämpad för skandinaviska förhållanden. De driver även ”The school 

surf project” där skolungdomar i Selje får delta i gratis surf och simlektioner.14  

1.2.2.6 Hanen 

Hanen är en riskträckande organisation för verksamheter inom landsbygdsturism, gårdsmat 

och insjöfiske i Norge. Det är Hanen som utför Norges ekoturismcertifiering.15  

2.0 Syfte och mål 

Syftet är att undersöka surfingaktörerna i Hoddevik, hur de arbetar och om de kan tillämpa 

ekoturism i sina verksamheter för att medföra en positiv utveckling till Hoddevik som 

destination. 

Målet med studien är att visa hur surfing kan användas som ekoturism i Hoddevik Norge 

2.1 Frågeställning 
Studiens huvudfråga grundar sig i de konsekvenser turism kan föra med sig. För att förhindra 

en destruktiv turism kan ekoturismen ses som ett redskap. Studien undersöker hur ekoturism 

kan användas i Hoddevik för surfingaktörer. 

Huvudfråga: 

• Vilka positiva effekter kan ekoturism bidra med till surfingaktörerna i Hoddevik? 

För att komma fram till svaret på huvudfrågan krävs det svar på följande delfrågor: 

1. Hur ser möjligheterna ut för att använda surfing som en aktivitet inom ekoturism i 

Norge? 

2. Arbetar surfingaktörerna i Hoddevik med ekoturism idag? Om så är fallet, hur? 

3. Vilka förutsättningar har surfingaktörerna i Hoddevik för att arbeta med ekoturism 

idag? 

 

2.2 Avgränsningar 

• Studien avgränsar sig till området Hoddevik i Selje kommun, Norge. 

                                                           
14 Ervik surfshop, 2015. (Online) Tillgänglig: http://erviksurfshop.com/about-us/ (Hämtad 2017-06-05) 
15 Hanen, 2017. (Online) Tillgänglig: http://www.hanen.no/om_hanen (Hämtad 2017-06-05) 
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• Surfingturism kan bestå av kitesurfing, vindsurfing, vågsurfing och stand up paddle 

(SUP). Studien avgränsar sig till vågsurfing. 

• Studien undersöker turismutveckling och riktar in sig främst på ekoturism. 

• Studien avgränsar sig till surfingturismen i Hoddevik. 

2.3 Begrepp 
Följande begrepp används i studien, nedan följer en förklaring till följande begrepp: 

2.3.1 Baby boomers 

Personer i medelåldern som är hälsosamma och friska kallas ibland för baby boomers. De 

yngsta är runt fyrtio år gamla, medan de äldsta är runt sextio år. De är barnfria, har mer tid 

över och söker sig till nya äventyr. De får en ny syn på världen och vill åter uppleva äventyr. 

Baby boomers har också sin topp lönemässigt och är därför en turistgrupp med mycket 

tillgångar.16 

2.3.2 Fragmentering 

Fragmentering sker då landskapet förändras av en mänsklig process.  En biotop kan delas av 

till exempel asfalterade vägar. Förändringen av landskapet kan ge negativa effekter på arter då 

deras livsmiljö förändras. 17 

Detta kan ske i samband med utvecklandet av turism då infrastrukturen kan förändras för att 

möta det ökande turistantalet.18 

3.0 Metod och material 

Följande kapitel förklarar vilka metoder som använts vid framtagning av material till studien. 

Kapitlet innehåller även de etiska principer som tillämpats vid intervjuer samt urval och 

bortfall. 

3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning lägger mer vikt på ord än kvantifiering av data, den kvalitativa 

forskningen är tolkande och induktiv.19 Kvalitativa metoder inkluderar flera olika varianter 

vilket betyder att uppsatsen inte behöver begränsa sig speciellt mycket. Trots att ordet 

                                                           
16 Kotler, Philip, John T. Bowen, and James C. Makens. Marketing for Hospitality and Tourism,(5. uppl. edn, 

Upper Saddle River, NJ, Pearson, 2010). S96 

17 Danell, Kjell, & Bergström, Roger. Vilt, Människa, Samhälle. (Stockholm: Liber, 2011). S108 
18 Page, S, Stephen & Connell, Joanne, Tourism : A Modern Synthesis, n.p.: Andover, UK: South-Western 

Cengage Learning, 2014. S.310 
19 Bryman, Alan., & Nilsson, Björn. Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö: Liber, 2011) S.340 
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kvalitativ används är inte kvantitet helt ute ur bilden, om vissa företeelser förekommer ofta av 

flera intervjupersoner är detta intressant för studien.20 

3.2 Insamling av material 

Det material som används i studien är intervjuer med personer som driver surfingverksamhet i 

Hoddevik, utför ekoturismcertifieringen i Norge och en miljöorganisation som strävar efter ett 

renare Hoddevik. Materialet ger en inblick i hur aktörer som arbetar inom surfingturismen 

upplever området och deras syn på hur besökare upplever Hoddevik. Materialet ska även visa 

deras miljötänk och medvetenhet av ekoturismen. De personer som intervjuas är Theis Kaas 

Pedersen som är camp manager på Lapoint surfcamp i Hoddevik, vilket är det största 

surfinglägret i området, Torkild Strandvik som startade den första surfverksamheten i 

Hoddevik, Calle Magnusson som driver en egen surfshop nära Hoddevik och arbetar som 

instruktör och driver även ett eget projekt där lokalbefolkningen blir involverad i surfingen, 

Simen Knudsen som driver en organisation som strävar efter renare kustmiljöer och arbetar 

för att hålla stranden ren i Hoddevik, samt Anne Kari Lerfald som driver Akka Surf - en liten 

verksamhet som erbjuder surfing och logi. 

Organisationen Hanen intervjuas i syfte att få information kring hur ekoturismcertifieringen 

går till i Norge och hur de ser på att använda ekoturism i Hoddevik. För att få en inblick i den 

norska ekoturismcertifieringen har jag fått dokumentet ”Kvalitetsmerke för nørsk økoturisme 

i Norge” i samband med min intervju hos Hanen. 

Under slutet av april besöktes också Hoddevik för att uppleva och få en bild av destinationen. 

Under denna period besöktes både Stadsurfing och Lapoint. Syftet med besöket var att få 

kontakt med aktörerna, men även bilda en egen uppfattning av hur destinationen är byggd för 

turism. 

3.3 Semistrukturerade intervjuer 

Studien använder sig av semistrukturerade intervjuer i undersökningen. Denna metod var bäst 

lämpad för undersökningen då respondenterna fick yttra sig fritt om hur deras verksamheter 

arbetar, eller deras åsikter kring surfingturismen. Intervjuerna bygger på ett fåtal 

öppningsfrågor med brett tema. Detta innebär att respondenten har större verkan på intervjuns 

innehåll, samtidigt som intervjuaren styr samtalet med följdfrågor.21 

                                                           
20 Alvehus, Johan. Skriva Uppsats Med Kvalitativ Metod: En Handbok. (, Stockholm, Liber, 2013). S.21 

21 Ibid S.83 
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Intervjun med Hanen som var på plats användes av anteckningsblock och penna för att skriva 

ner stödord och svar. Vid sidan av anteckningsblocket fanns ett utskrivet papper med färdiga 

frågor inom området. De intervjuer som skedde via telefon har anteckningar förts på Word 

under tiden. 

Efter att samtliga intervjuer ägt rum har transkriberingarna gjorts inom trettio minuter för att 

minska risken för missförstånd. Anteckningar har tagits frekvent under alla intervjuer. Ingen 

intervju har spelats in av anledningen att respondenten ska känna sig bekväm och kunna ge 

korrekt information. Inspelningar kan störa respondenten och begränsa informationen.22 

Transkriberingarna visar den information som sagt av respondenten, eftersom det är 

informationen som är relevant för studien har inte pauser, gester och andra analyser tagits 

med. 

3.4 Etik 

Vid forskning som tillämpar intervjuer finns det etiska regler som måste ta hänsyn till. För 

forskning som gäller människor finns det en svensk etikprövningslag som tillkom 2004.23 

Denna lag innehåller: krav på samtycke, krav på att bli informerad, krav på konfidentialitet, 

krav på skydd av barn och hänsyn till socialt svaga grupper.24 Personen som blir intervjuad 

måste samtycka till intervjun, och den som blir intervjuad har alltid rätt och avbryta intervjun 

utan konsekvenser.25 Personen ska även bli informerade om att konfidentialitet är ett krav. 

Om personen vill vara anonym ska allt identifierbart antecknas för att sedan avrapporteras.26  

Denna studie behöver inte se till skydd av barn eller ta hänsyn till socialt svaga grupper då 

inga av dessa kommer delta i intervjuer. Respondenterna kontaktades via e-post för att sedan 

leda vidare till möte eller telefonintervju. Därför är det viktigt att informationen som skickas 

kan tydas av mottagaren.27 

3.5 Urval 

Studien använder sig av ett strategiskt urval samt snöbollsurval.28 Urval används i alla 

undersökningar, beroende på vilket fall som studeras används olika urvalsmetoder. Urvalet 

väljer ut de personer som är relevanta för studien.29 Majoriteten av studiens material tillkom 

                                                           
22 Ibid S.85 
23 Dalen, Monica. Intervju Som Metod', Anonymous Translator (Malmö, Gleerups utbildning, 2015) S.24 
24 Ibid S.25 
25 Ibid S.25 
26 Ibid S.27 
27 Ibid S.25 
28 Alvehus, J. Skriva Uppsats Med Kvalitativ Metod: En Handbok, 2013. S.67 
29 Ibid S.66 
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via ett strategiskt urval, det strategiska urvalet bygger på den frågeställning undersökning 

utgår ifrån. Det strategiska urvalet används för att finna specifika personer som kan besvara 

vissa specifika frågor, exempel på detta i studien är Hanen som representerar ekoturismen i 

Norge samt surfingeaktörerna som berättar om sitt arbete.30 

Under tiden som intervjuer sker nämns en organisation vid namn Nordic Ocean Watch som 

inte ingick i det strategiska urvalet, denna intervju kom till via snöbollsurval. 

Snöbollsurvalet bygger på den information tidigare respondenter har givit vilket kan leda till 

nya personer och organisationer som blir relevanta för studien. En respondent kan till exempel 

ge förslag på en person som kan vara relevant för studien.31 Vilket i detta fall var Calle 

Magnusson som gav information om Simon Knudsen som representerar Nordic Ocean Watch. 

3.6 Studiens styrkor och svagheter 
Styrkor: Alla surfingaktörer i Hoddevik närvarar i studien. De som är ansvariga för 

verksamheten yttrar sig. Simen Knudsen för Nordic ocean watch närvarar och ger hans bild av 

nedskräpningen vilket bidrar från en opartisk källa.  

Svagheter: jag fick sen kontakt med Anne Kari Lerfald som representerar Akka Surf vilket 

gjorde att jag på grund av tidsbrist inte fick möjlighet att undersöka hur Hanen ställer sig till 

Akka Surf. 

Studien visar surfingaktörernas sida av Hoddevik och inte lokalbefolkningens version. Jag 

kontaktade Selje kommun för att få statistik på besöksantalet i Hoddevik, vilket jag till svars 

fick att de inte förde någon. Turismens ökning backas inte upp av någon statistik utan utgår 

från det respondenterna upplever. 

3.7 Bortfall 

I studien nämns en camping som ligger i nära anknytning till stranden. Ingen representant från 

denna camping närvarar eller yttrar sig i studien 

4.0 Teori 

I följande kapitel presenteras Butlers destinations livscykel och begrepp som står till grunden 

för studiens analys och diskussion. Butlers destinations livscykel kommer användas för att 

lokalisera vart Hoddevik befinner sig i teorins destinationslivscykel och hur aktörer inom 

destinationen kan använda ekoturism som redskap för den problematik modellen visar.  

                                                           
30 Ibid S.67 
31 Ibid S.68 
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4.1 Butlers teori 

Turistområden är dynamiska och förändras över tid, och utveckling sker för att möta 

turisternas behov. De första turisterna som hittar en ny destination är de som kallas 

upptäckare. De letar ständigt efter outforskade områden, som över tid kan leda till turism. 

Medan turismen fortsätter att utvecklas på den nyupptäckta destinationen, har upptäckarna 

redan lämnat platsen för att söka sig till andra outforskade områden. Såhär ser det ut på många 

platser runt om i världen.32 

Butlers teori förklarar en destinations livscykel genom en modell, se figur 3. Modellen är en 

kurva som följer två faktorer - antal besökare och tid. Besökarantalet ökar över tiden vilket 

leder till en stigande kurva.  

 

Figur 3 visar modellen som används i Butlers teori.33 

 

Kurvan förklaras i fem steg. De fem stegen representerar olika faser destinationen går igenom, 

för att till slut mötas av en nedgång där destinationen ställs inför olika val för att ha en fortsatt 

fungerande turism. Nedan följer en förklaring av de fem stegen. 

                                                           
32 Butler W, Richard, The concept of a tourist area cycle of Evoluiton: Implication for management of 

Resources. (University of Strathclyda. 2008) S.5 
33 GeographyFieldwork, 2017. (Online) Tillgänglig: http://geographyfieldwork.com/ButlerModel.htm (Hämtad 
2017-06-06) 
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4.1.1 Steg ett: Upptäckt 

Destinationen upptäcks av ett fåtal personer, upptäckarna, som senare delar med sig av sin 

upplevelse till andra. Detta leder till att fler besökare och lokalinvånare börjar se nya 

ekonomiska möjligheter och skapar tjänster för turisterna.34 

4.1.2 Steg två: Växande utveckling 

Fler turister strömmar in och destinationen blir omnämnd i artiklar och reseforum. Mun till 

mun metoden är också en stark faktor till ökandet av turismen. Detta leder till att 

destinationens infrastruktur ändras för att möta turisternas krav. Restauranger, hotell, 

shoppingcentrum och andra byggnader tillkommer. 

4.1.3 Steg tre: Succé  

Destinationen har nu en frekvent turism och anläggningar nyttjas till fullo. Nu börjar steget 

mot massturism och den ekonomiska förtjänst som lokalbefolkningen gjorde i steg ett kan 

avta. Detta leder till irritation hos de som inte gynnas av turismen. Den lokala kulturen 

minskar eftersom destinationen anpassar sig efter turisterna. 

4.1.4 Steg fyra: Problem 

Populariteten till destinationen kan avta. Det som från början lockade till sig turister har nu 

försvunnit i samband med destinationens förändring, och turisterna letar sig vidare. Med en 

minskad turism faller de företag som byggs upp under destinationens storhetstid och en 

arbetslöshet drabbar invånarna. 

4.1.5 Steg fem: Återhämtning eller nedgång 

Destinationen ställs nu inför två alternativ: att acceptera nedgången eller utveckla mer 

hållbara strategier för ett lägre besöksantal. På det femte steget krävs det förändring och 

kurvan kan härefter bli S-formad då destinationen kan gå ner sig för att sedan hämta upp sig 

och så vidare.35 

. 

5.0 Tidigare forskning och litteratur 

Tidigare forskning som berör ämnet ekoturism och surfing i samma studie har varit svårt att 

finna. Trots problem med att hitta specifika artiklar inom det ämnet består den tidigare 

forskningen av relevanta artiklar som berör surfing eller någon form av ekoturism. Detta 

                                                           
34 Ibid S.6 
35 Ibid S.8-9 
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kapitel presenterar även litteratur som används i studien för att få fram den påverkan turism 

har på en destination samt ekoturismens innebörd. I kapitlet förklaras också den norska 

ekoturismen och hur en certifiering går till enligt organisationen Hanen - som ansvarar för 

ekoturismen i Norge. 

5.1 Tidigare forskning 

5.1.1 Surfing i Filipinerna, två modeller används för att utveckla en surfingturism som gynnar 

fiskebyar. 

Studien Surf-Riding tourism in coastal fishing communities undersöker hur man kan använda 

sig av surfturism i två fiskebyar i Filipinerna. Målet med studien är att ge en överblick av hur 

två affärsmodeller för surfingturism kan appliceras i Filipinerna. Författarna Brooke A. 

Porter, Mark B. Obams och Micheal Lück menar att surfare sätter kvalitet på surfingen före 

komfort ”de är surfare i första hand, sen turister”.36 Detta betyder att infrastrukturen på 

surfingdestinationer kan vara begränsad i förhållande till andra turistdestinationer. 

Genom semi-strukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom surfingen och surfprojekt har 

material till studien tagits fram. Författarna använder sig av två personer som är involverade i 

surfingen och har bakgrund med arbete inom kustförbättringsprogram i U-länder. Studien 

använder sig även av observationer på plats.37 

Den första modellen som visas är en katalytisk modell som bygger på en av respondenternas 

affärsmodeller. Modellen visar stegvis hur utveckling kan gå till på destinationen. Det första 

steget visar hur surfingen upptäcks, för att sedan skapa ett behov av boende för turister. Detta 

i sin tur leder till kringprodukter som till exempel mat, transport, barer, surfinglektioner med 

mera. Här får lokalbefolkningen en chans till entreprenörskap, men det är inget som hindrar 

utomstående att också starta dessa kringprodukter. Men det är viktigt att inkludera 

lokalbefolkningen. Detta i sin tur leder till en ekonomisk utveckling. 

Den andra affärsmodellen bygger på den andra respondentens projekt och är en filantropisk 

modell. Modellen bygger på volontärarbete och donationer för att förbättra det lokala området 

                                                           
36 Porter, Brooke A., Mark B. Orams, and Michael Lück. 'Surf-Riding Tourism in Coastal Fishing Communities: 

A Comparative Case Study of Two Projects from the Philippines', Ocean & Coastal Management, vol. 

116/(2015), pp. 169-176. S.170 

37 Ibid S.171 
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där surfingen tar plats. Genom att donera pengar eller erbjuda volontärarbete erbjuds en 

möjlighet till uncrowded surfing (surfing med mycket utrymme).38  

Det som skiljer de två modellerna åt är att den första katalytiska modellen riktar sig mot alla 

surfare medan den filantropiska riktar sig mot mer avancerade surfare. Den filantropiska 

modellen ger bättre ekonomiska förutsättningar till lokalbefolkningen och miljön. Medan den 

katalytiska är enklare att genomföra. 

Författarna kommer fram till att båda modellerna visar på sociala fördelar på det lokala 

samhället. Dock är det ingen av modellerna som inkluderar lokalbefolkningen i de första 

planeringsstegen, vilket annan forskning visar är viktigt menar författarna. Modellerna visar 

två potentiella sätt att föra en kustdestination framåt med hjälp av surfingturism.39   

5.1.2 Phukets surfingmöjligheter utvärderas enligt surfresursens hållbarhets index (SRSI) 

Martin A Steven och Ilian Asenov undersöker metoden ”The surf resource sustainability 

index” (SRSI) genom att applicera den på nio stränder i Phuket Thailand.40 SRSI består av 27 

punkter som är indelat i fyra kategorier: sociala faktorer, ekonomiska faktorer, miljöaspekter 

och ledning. Punkterna bedöms i skalan 1 till 5 där 5 värderas högst.41 

Författarna anser att Phuket har bra potential för hållbar surfingturism med vågor som håller 

hög kvalité och en stad som är bra utformad för turism med mat och logi. Surfingen i Phuket 

gör sig bäst under regnperioden, då vind och regn ger vågor av hög kvalitet. Genom att skapa 

en surfingturism menar författarna att man kan förlänga turistsäsongen på destinationen.42  

För att samla in data till SRSI-metoden har författarna samlat in information i Phuket genom 

71 semistrukturerade intervjuer med lokalbefolkningen, besökande surfare, aktörer samt 

personer på stränderna.43 

Författarna kommer fram till att SRSI-metoden ger en bra överblick över vilka resurser som 

finns tillgängliga. Det framgår tydligt vilka styrkor och svagheter undersökningsområdet har, 

vilket gör det lättare för aktörer att tidigt hitta hållbara lösningar för problemen. Författarna 

                                                           
38 Ibid S.174 
39 Ibid S.175 
40 Martin, Steven Andrew, and Ilian Assenov. Measuring the Conservation Aptitude of Surf Beaches in Phuket, 

Thailand: An Application of the Surf Resource Sustainability Index, International Journal of Tourism Research, 

vol. 17/no. 2, (2015), pp. 105-117.  S.105 

41 Ibid S.107 
42 Ibid S105 
43 Ibid S.108 
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menar på att det är viktigt med aktörer som för någon form av dokumentation eller mätning av 

surfingen för att följa dess utveckling. Det är även viktigt att aktörer samarbetar tillsammans 

för en förbättrad turism. 

Studien visar även att Phuket har goda förhållanden för en hållbar surfingturism. De ser 

utvecklingsmöjligheter som kan leda till ett bättre bevarande av skyddade områden och 

förbättra förvaltningen kring kusten. Surfingen kan skapa en kultur och föra med sig ett 

välmående till individer.44 

5.1.3 Utveckling av hållbar naturbaserad turism i Hong kong. 

Shuing Zhang och Chung-Shing Chan diskuterar potentialen för hållbar naturturism i 

Hongkong från både besökaren och lokalbefolkningens perspektiv. Hong Kong har en stor 

turistindustri med 60 miljoner besökare 2014. Majoriteten av de som besöker Hong Kong har 

shopping som huvudsyfte. Författarna menar att man i Hong Kong kan använda sina 

naturresurser för att skapa en naturturism och på så vis skapa ett mer varierat utbud för 

besökarna.45 

Metoden som använts i studien är enkätundersökning i form av två olika enkäter som är 

utformade för turister respektive lokalbefolkning. Frågorna som ställs till turisten handlar 

mestadels om naturturism generellt och vad besökaren förväntar sig samt vill uppleva. 

Frågorna som ställs till lokalbefolkningen handlar om hur samhället ska arbeta med 

naturturism. Enkäterna besvaras på skala ett till fem, där fem anses som mycket viktigt medan 

ett tyder på att något är irrelevant.46  

Eftersom undersökningen riktar sig mot både besökare och lokalbefolkning ger den en 

överblick av tillgång och efterfrågan. Studien visar att turisterna är nöjda med naturen i Hong 

Kong, men de poängterar att om det ska skapas en turism kring detta är det viktigt med en bra 

infrastruktur. Den övriga turismen i Hong Kong håller en hög kvalitet när det gäller transport, 

mat och logi. Turisterna menar på att även denna standard bör hållas vid ett utvecklande av 

naturturism.47  

                                                           
44 Ibid S.116 
45 Zhang, Shuying, and Chung-Shing Chan. 'Nature-Based Tourism Development in Hong Kong: Importance–

Performance Perceptions of Local Residents and Tourists', Tourism Management Perspectives, vol. 20/(2016), 

pp. 38-46. S.38 

46 Ibid S.40 
47 Ibid S.44 
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Lokalbefolkningen menar att bevarandet av naturen ses som en viktig nyckel i naturturismen 

och att en öppning för nischad turism kräver en viss försiktighet. Om naturturismen utvecklas 

finns en risk för massturism, vilket gör att hållbarheten riskeras.48 

5.1.4 Framväxten av Neat 

I studien Neat trends: current issues in nature, eco- and adventur torusim undersöker Ralf 

Buckley begreppet Nature Eco and adventure tourism (NEAT). Han riktar in sig på följande: 

• Framväxten av NEAT 

• Dess ekonomiska förutsättningar 

• Hur den växande kommersiella turismen i skyddade områden kan äventyra bevarandet 

av olika objekt. 

• Hur begreppet NEAT kan användas som marknadsföringsverktyg.49 

Buckley menar att det är svårt att definiera NEAT då begreppet ekoturism kan ha olika 

betydelse beroende på vem du frågar. Det betyder att många aktörer som ägnar sig åt 

naturbaserad turism marknadsför sig som ekoturism.50  

En studie visar att naturbaserad äventyrsturism utgör en tredjedel av turismsektorn, men då 

begreppet NEAT är svårt att definiera är det svårt att göra en korrekt ekonomisk mätning. De 

mätningar som gjorts är på den utrustning som krävs för naturbaserad äventyrsturism. Där kan 

man se att det är en jätteindustri och att trenden växer.51   

En stor del utav turismen förekommer i nationalparker. Detta kan skapa problem då en stor 

del av pengarna går till att ändra parkens infrastruktur för att anpassa sig till besökarantalet 

istället för att lägga pengar på bevarandet av naturen. Författaren lyfter ett exempel från 

Australien där en ekoturismförening arbetar med att utbilda aktörer inom de skyddade 

områdena. Bukley menar att utbildning är väldigt viktigt för att bevara skyddade objekt.52  

I studien kommer författaren fram till att begreppet ekoturism används i en allt större 

utsträckning, då det saknas en definition av vad just ekoturism innebär går det ej att mäta dess 

                                                           
48 Ibid S.44 
49 Buckley, Ralf. 'Neat Trends: Current Issues in Nature, Eco‐ and Adventure Tourism', International Journal of 

Tourism Research, vol. 2/no. 6, (2000), pp. 437-444. S.438 

50 Ibid S.438 
51 Ibid S.439 
52 Ibid S.442 
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storlek. Med en ökad trend för NEAT-turismen syns även en ökad ekonomisk tillväxt.53 Med 

den ökande trenden lockas fler besökare till nationalparker, vilket sätter en press på 

personalen att hitta lösningar och anpassa parken efter det nya besökarantalet.54 

5.1.5 Betalar hållbara turister men än mindre hållbara? 

I artikeln Are Sustainable tourists a higher spending market? undersöker författarna Norma 

Polovitz Nickerson, Jake Jorgensson och B. Bynum Boley turisters sätt att spendera sina 

pengar och hur länge de stannar under sin vistelse i Montana, USA. Studien visar skillnaden 

mellan de turister som reser hållbart och de som reser mindre hållbart.55 Författarna använde 

sig av en enkätundersökning och samlade in sitt material från besökare på olika platser som 

bensinstationer, flygplatser och rastplatser. Insamlingen skedde under två tillfällen. Den första 

insamlingen av material var 2009 och två år senare användes en identisk enkät 2011, vilket 

resulterade i att 686 personer deltog.56  

Författarna menar att det inte är stor skillnad mellan vad en hållbar turist kontra en vanlig 

spenderar dagligen, men eftersom de hållbara turisterna också stannar lite längre på 

destinationerna så blir kombinationen av att de spenderar mer dagligen och stannar längre 

som gör den stora skillnaden.  

Studien kommer fram till att turister som ägnar sig åt hållbar turism bidrar mer ekonomiskt till 

det lokala och spenderar mer än övriga turister. De stannar även längre inom destinationen än 

mindre hållbara turister.57 

5.1.6 Baby Boomers ökade intresse för äventyrsturism 

Författaren Perunjodi Naidoo med flera undersöker motivet bakom baby boomers deltagande i 

äventyrsturism. Baby boomers har fått ett ökat intresse för äventyrsturism. De har börjat delta 

i aktiviteter som surfing, vandring, klättring och ridning. Dessa personer är födda mellan 1946 

och 1964. Deras intressen har förändrats då de blivit mer hälsomedvetna och rikare än tidigare 

år samt fått mer fritid. Turismaktörer har insett detta och anpassat sig efter den nya 

                                                           
53 Ibid S.442 
54 Ibid S.443 
55 Nickerson, Norma Polovitz, Jake Jorgenson, and B. Bynum Boley. 'Are Sustainable Tourists a Higher 

Spending Market?', Tourism Management, vol. 54/(2016), pp. 170-177. S.170 

56 Ibid S.173 
57 Ibid S.176 
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målgruppen. Det uppskattas att vid år 2040 kommer häften av befolkningen i de utvecklade 

länderna vara personer över 50 år som är hälsosammare och mer världsvana än tidigare.58 

I undersökningen använder författarna sig av enkäter som delades ut till baby boomers på ön 

Mauritius. 384 personer deltog och undersökningen varade under två månader.59  

Studien visar att majoriteten av baby boomers väljer att åka på äventyrsresor för nöjets skull. 

De menar att det handlar om att bryta vardagen och hitta en förändring. De flesta som deltog i 

undersökningen hade utflyttade barn och arbetar fortfarande. Studien visar även att åldern 

spelar roll på vilken typ av aktivitet som baby boomers deltar i. De yngre var mer positiva till 

hårdare aktiviteter, medan de äldre föredrog mjukare.60 

5.1.7 Turismens påverkan enligt Tourism A Modern Synthesis 

 

Ekonomisk påverkan 

Mycket av den tidigare forskningen inom turismens ekonomi pekar endast på de positiva 

effekterna som ekonomisk tillväxt och inte den negativa påverkan den kan ha på omgivningen 

och samhället.61 För att förstå sig på ekonomin bakom turismen så handlar det om tillgång och 

efterfrågan. Om något efterfrågas av besökare så kommer verksamheter eller destinationen 

formas efter dessa konsumenters behov. Det första som brukar krävas av en destination är att 

basbehoven uppfylls vilket är mat och logi. När detta tillgodoses kan destinationens 

infrastruktur förändras för att möta turisternas behov. Det är oftast hotell som är begränsade i 

sin kapacitet som väljer att utöka antal rum, medan kommersiella aktörer istället kollar på att 

maximera vinsten på de rum som de har.62 

När ekonomi diskuteras kan cykler nämnas. En ekonomisk kortvarig cykel innebär att man 

vill få in så mycket pengar som möjligt under en kort period. Den korta cykeln är vanlig på 

destinationer som är säsongsbaserade. Här kommer många turister på samma gång vilket leder 

till trängsel, stressig arbetsmiljö och överbefolkning. Motsatsen till den korta cykeln är en 

                                                           
58Naidoo, P., Ramseook-Munhurrun, P., Seebaluck, N., & Janvier, S. Investigating the Motivation of Baby 

Boomers for Adventure Tourism. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 175(Proceedings of the 3rd 

International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2014),pp 244-251. 2015. S.245 

59 Ibid S.246 
60 Ibid S.249 
61 Page, S, Stephen & Connell, Joanne, Tourism : A Modern Synthesis, n.p.: Andover, UK: South-Western 

Cengage Learning, 2014. S.271 

62 Ibid S.279 
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långvarig. En långvarig cykel kan vara under 40 till 50 år. Under dessa år kan man räkna med 

fyra följande faktorer: ekonomisk tillväxt, en mildare lågkonjunktur, depression och 

återhämtning. Den långvariga ekonomiska cykeln är anpassad efter Butlers teoris modell för 

en destinations livscykel63.  

 

Ekonomisk tillväxt för destinationen kan föra med sig positiva effekter som flera 

jobbtillfällen. Detta kan innebära anställningar som är knutna till turismen, till exempel hotell, 

men även arbetstillfällen som skapas då lokalbefolkningen får en förbättrad ekonomi som 

spenderas i samhället.64 

Likväl som positiva förändringar sker kommer även negativa effekter. En säsongsbaserad 

ekonomi kan innebära många arbetstillfällen under en period som sedan försvinner i samband 

med det minskade flödet av turister när det inte är säsong. Detta leder till den kortvariga 

ekonomiska cykelns nackdelar. En ökad efterfrågan av mark innebär en prisökning vilket 

gynnar de personer som säljer marken medan de utomstående endast upplever en prisökning 

och får större konkurrens på bostadsmarknaden. Att satsa allt på turismen innebär en risk, 

vilket betyder att ett helt samhälle kan vara beroende av turisterna. Detta ses mestadels som 

ett problem i outvecklade länder. Den ekonomiska tillväxten behöver inte alltid gynna 

samhället då aktörer från utomstående platser genererar pengar som inte alltid hamnar hos det 

lokala samhället.65 

Social påverkan 

Lågt besökarflöde betyder mindre påverkan, medan ett högre flöde för med sig en större 

påverkan. Destinationer med en snabb framväxt av turism påverkas mest.  De som nyttjar 

lokala tjänster har mindre påverkan på destinationen än de som nyttjar tjänster som 

uppkommit i samband med den ökade turismen. Mindre destinationen får ofta en större 

påverkan av turismen än vad stora destinationer får.66 

Turismen bidrar med ny arbetskraft, som kan komma från invandring eller andra orter vilket 

leder till ett förändra språk i området. Det kan även vara så att lokalbefolkningen behöver 

anpassa sig efter besökarens språk och lära sig deras modersmål. Lokalbefolkningen kan 

känna ett behov av att vilja visa upp sig för turisterna och få deras status.67  
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En väl använd modell när det kommer till social påverkan är Doxey´s iritations index som 

visar ett händelseförlopp från upprymdhet till motstånd. Indexet börjar med att en upprymdhet 

känns och besökare samt investerare välkomnas till området. I slutet av indexet har steget 

motstånd nåtts där besökare ses som ett problem och irritationen visas öppet. Ett annat 

missnöje som kan uppstå är när regeringen beslutar för att investera i turism projekt, ett känt 

exempel är de olympiska spelen som visat att turisterna sätts framför lokalbefolkningen.68  

Påverkan på miljön 

Under 1960-talet när massturismen tog fart började påverkan på miljön diskuteras. En stor 

påverkan idag är transporten som turismen innebär, både på land och i luften. Transporten 

leder till fragmentering av landskap. Ett exempel på detta kan vara flygplatser som byggs, och 

att turister som kommer från olika destinationer kan föra med sig sjukdomar till ekosystemet. 

Det kan även ske en förändring i ekosystemet då detta kan användas som en resurs till 

turistaktiviteter.69  

Andra negativa effekter kan vara en livsmiljö förlust för arter då landskapet förändras och 

vattenkvalitén kan förändras på grund av ökat avfall och föroreningar. Fler besökare skapar 

mer trafik och medförs sig oljud, vilket kan påverka och stressa upp vilda djur.70  

Trots allt negativt som nämns ovan kan turismen även föra med sig positiva sidor till miljön. 

Det som fångar turistens uppmärksamhet får också regeringens uppmärksamhet, vilket leder 

till att man arbetar för att bevara dessa platser och djur.71  

 

För att motverka negativa påverkningar på områden kan man arbeta med hållbar turism, den 

hållbara turismen ska skydda sina resurser och se till de sociala, ekonomiska och kulturella 

faktorerna.  

5.1.8 Ekoturism 

Ralf Buckley menar i sin bok Ecotourism – Principles & practices att begreppet ekoturism, 

eller rättare sagt ”Ecotour”, användes för första gången under 1960-talet av nationalparker i 

Kanada. Ekoturismen är ett brett begrepp som ett flertal organisationer och personer tagit 

fram. Dess innebörd kan variera sig, men har ett hållbart tänk inom turismen som röd tråd. 

Variationen gör det svårt att mäta och föra statistik över ekoturismen, och det kan även skapa 

                                                           
68 Ibid S.300 
69 Ibid S.306-307 
70 Ibid S.311 
71 Ibid S.315 
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problem vid finansiering då det kan vara svårt att marknadsföra sin produkt som ekoturism.72 

Buckley hävdar dock att en generell definition räcker, men att en klar definition skulle 

underlätta i rättsliga sammanhang.73 Till en början förknippades ekoturism med all 

naturbaserad turism, men idag ser man mer till faktorer som hållbarhet och hur turismen 

bedrivs av aktörerna.74 Det är viktigt att inte bara se till naturen, utan även de kulturella 

förändringar som sker av turismen. Det är också viktigt att hitta en balans där turismen gynnar 

lokalbefolkningen och bevarar dess natur och kultur. Buckley sammanfattar fyra 

nyckelkomponenter för ekoturismen vilket är: Naturbaserad produkt, minimal påverkan från 

aktörer, miljöanpassad utbildning och bidrag samt bevarande.75 Målet med ekoturism är att 

minska turistindustrins påverkan på miljön genom processer som innefattar 

konsekvenshanteringsåtgärder, utbildning, kommunalt engagemang och privat bevarande av 

skyddade områden.76  

David A. Fenell hävdar i sin bok Ecotourism att det råder förvirring kring när termen 

ekoturism började användas. Den första definitionen av ekoturism skapades på 1980-talet och 

lyder ”Resa till relativt ostörda områden i syfte för att studera och beundra naturen och 

kulturen”.   

5.1.9 Ekoturisten 

Något som präglar grunden för ekoturismen är Hetzers arbete om hur turister integrerar med 

sin omgivning. Han menar att ansvarsfull turism bygger på fyra pelare:  

1. Minimal inverkan på miljön 

2. Minimal inverkan och maximal respekt för lokala kulturer 

3. Maximal ekonomisk vinning för det lokala samhället 

4. Maximal avkoppling och nöjdhet hos besökare77 

Fenell hänvisar till en tidigare definition av Wallace och Pierce som menar på att en turist kan 

vara en ekoturist om den tar hänsyn till följande principer: 

• Minimerar den negativa påverkan turismen kan ha på naturen och lokalbefolkningen. 

                                                           
72 Buckley, Ralf. Ecotourism: Principles and Practices. (, Cambridge, MA, CABI, 2009) S.2 

73 Ibid S.9 
74 Ibid S.2 
75 Ibid S.9 
76 Ibid S.294 
77 Fennell, David A. , ecotourism (3rd edn, London, Routledge, 2014). S.10 
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• En förståelse för områdets natur, kultur och hur besökare påverkar den. 

• Bevarandet och styrandet av skyddade områden. 

• Långa och kortsidiga beslut av lokalbefolkningen om hur många turister platsen klarar 

av. 

• Skapa ekonomiska förutsättningar för det lokala samhället utan att de traditionella 

yrkena byts ut. 

• Ge möjligheter till lokalbefolkningen och de som arbetar inom naturturismen att lära 

sig och ta del av de underverk besökare kommer för att se.78 

Ekoturisterna kan sedan delas in i en mer engagerad variant och en mindre. Det har visat sig 

att ekoturismaktörer har ett stort antal återkommande gäster, vilket teoretiker och praktiker 

tror beror på en hög efterfrågan av den mer engagerade varianten av ekoturism.79 

5.1.10 Kritik mot ekoturism 

I boken Tourism A Modern Synthesis visas kritik mot ekoturism. De menar att det som är 

ekoturism idag kan vara en massproduktion imorgon. De tidiga ekoturismdestinationerna i 

Kenya, Galapagos öarna och Thailand har fått negativa effekter då en ökning av ekoturister 

kom. Detta skedde på grund av en ökad turism under en kort period.80  

5.2 Norsk ekoturism 

I boken Ecotourism in Scandinavia från 2006 beskrivs Norge som ett land där naturen är en 

nationell identitet. Eftersom boken är utgiven före den ekoturismcertifiering som finns idag 

visar författarna Stefan Gössling och Johan Hultman att en definition av norsk ekoturism 

saknas, men att det är ett land med goda förutsättningar för ekoturism. De menar även att de 

aktörer som verkar i Norge  är mer ”eko” än andra aktörer som marknadsförs sig som 

ekoturism utanför Norge. 81   

 

5.2.1 Norges ekoturismcertifiering 

Sedan 2008 finns en tydlig definition av vad ekoturism betyder i Norge i form av en 

ekoturismcertifiering. Den norska ekoturismcertifieringen skapades av det statliga bolaget 

                                                           
78 Ibid S.14 
79 Ibid. S.32 
80 Page, S, & Connell, J. Tourism : A Modern Synthesis (2014) S.314 
81 Gössling, Stefan.,Hultman, Johan Lunds universitet, et al. Ecotourism in Scandinavia: Lessons in Theory and 

Practice. (, Wallingford, UK, CABI, 2006). S.50 
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Innovasionnorge, som nu har lämnat över ansvaret för certifieringen till organisationen 

Hanen. Den norska ekoturismen beskrivs som ” Økoturisme er berikende natur – og 

kulturopplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reisilivsbedrifter med omsorg for sina gjester, 

miljøet og det lokalsamfunnet det er en del av”82 i sin certifiering, och utgörs av sju 

grundprinciper som verksamheter måste förhålla sig till. Verksamheter som ska bli 

ekoturismcertifierade i Norge måste: 

1. Vara natur- och kulturbaserat samt ha ekoturism som grundfilosofi för hela 

verksamheten. 

2. Bidra aktivt till natur- och kulturlivet, ha goda kunskaper inom sin miljöpåverkan och 

har en hållbarhetsplan. 

3. Bidra positivt till det lokala samhället, nyttja lokal arbetskraft, lokala tjänster och 

råvaror, och jobba efter ett lokalt samarbete och erhålla ett socialt ansvar. 

4. Eftersträva en så hållbar verksamhet som möjligt, som balanserar ekologiska, 

kulturella, sociala och ekonomiska faktorer. 

5. Bidra till att ta vara på byggnadsminnen och ha en lokalt anpassad stil, som mål i sitt 

val av material och lösningar. 

6. Ställa höga kunskapskrav på personal och guider, förmedling och inlärning är en 

viktig del i produkten 

7. Skapa minnesvärda upplevelser som blir en mötesplats där besökare får en insikt i den 

lokala kulturen och miljön.83 

5.2.2 Norges ekoturismcertifiering i praktiken 

Idag är det den rikstäckande organisationen Hanen som utför den norska 

ekoturismcertifieringen. Hanen arbetar för verksamheter inom landsbygdsturism, gårdsmat 

och fiske och representerar branschen mot lokala, regionala och nationella företag och 

myndigheter. De har en nära relation med den statliga organisationen Innovation Norway som 

arbetar för att marknadsföra Norge.84 Hanen arbetar efter etablerade lagar och en årlig 

handlingsplan för att ta fram en styrelse och medlemspriser för det kommande året de arbetar 

                                                           
82 Innovasjonnorge, Reviderad utgåva Kvalitetsmerken for økoturisme i Norge. (Oslo, 2011) S. 4 

83 Ibid S. 4 
84 Innovasjon Norge, 2016. (Online) Tillgänglig: http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/our-mission/ 

(Hämtad 2017-05-17) 
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efter en värdegrund på fyra faktorer: kultur, bärkraft, omtanke och upplevelse. Hanen främjar 

kvalitet för både organisationer och enskilda medlemmar.85 

För att få den norska ekoturismcertifiering går verksamheten igenom fem steg i följande 

ordning: 

1. Registrering 

Registreringen är det första steget där en blankett fylls i med information om verksamheten. 

Detta är väldigt övergripande information till skillnad från nästkommande steg som går in mer 

djupgående på verksamheten. Registreringsblanketten innehåller kontaktuppgifter, vad 

verksamheten erbjuder och varför de söker en ekoturismcertifiering.86 

2. Kartläggning 

Kartläggning går mer grundläggande in på hur verksamheten arbetar. Kartläggning utgör 

grunden för en bra ekoturismverksamhet. Lärdomar från tidigare godkända verksamheter är 

att en grundlig kartläggning bidrar till en användbar plattform för verksamheten. Med hjälp av 

kartläggningen utvecklas kunskaper och utvecklingsmöjligheter inom verksamheten och ger 

en inblick i vad ekoturismen innebär i praktiken. Denna process hjälper till att se hur 

verksamheten skiljer sig ifrån andra natur- och kulturbaserade verksamheter. Kartläggningen 

är den största processen mot certifieringen och när denna är klar är resterade del av processen 

väldigt enkel och okomplicerad. 

3. Ansökan 

Ansökan skickas in efter kartläggningen. 

4. Verksamhetsbesök 

Hanen besöker den verksamhet som visat intresse för certifieringen och utfört tidigare steg. 

5. Godkänd 

Verksamheten är nu godkänd och kan stolt presentera sig som ekoturism i Norge.87 

För att få ekoturismcertifiering krävs noggrann planering och dokumentation av sin 

verksamhet. Certifieringen har många krav som måste uppfyllas. Dessa krav är anpassade för 

                                                           
85 Hanen, 2016. (Online) 
86 Se Bilaga 2 
87 Se Bilaga 1 
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olika verksamheter inom olika genrer vilket gör att alla mål inte måste uppfyllas då vissa kan 

vara irrelevanta.  

5.2.3 Kvalitetsmärkningsfördelar  

Organisationen Hanen som ansvarar över ekoturismcertifieringen samarbetar med ett flertal 

andra organisationer och företag vilket ger möjligheter till ett bredare nätverk. Hanen har 

kontakter som kan hjälpa verksamheter och få ner sina priser hos lokala grossister, billigare 

försäkringar och juridisk hjälp. När verksamhet ingår i Hanen blir den även den del i deras 

marknadsföring, både på sociala medier samt tryckt och digital form. Hanen samarbetar även 

med Visit Norway vilket betyder att din verksamhet kommer synas på deras hemsida.88   

6.0 Resultat 

I följande kapitel presenteras relevant innehåll från de intervjuer som genomförts, för att 

uppfylla studiens syfte och mål. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet med 

svar på följande delfrågor för studien: Arbetar surfingaktörerna i Hoddevik med ekoturism 

idag? Och i så fall, hur ser arbetet ut? samt: Kan surfing användas som en aktivitet inom 

ekoturism i Norge?  

 

6.1 Intervju med Hanen 

Intervju med Hanen på plats i deras Huvudkontor, Oslo. Medverkande i intervjun är Line 

Uldal som arbetar som Webbredaktör, projektledare och koordinator för norsk ekoturism samt 

Bianca Wathne Gelink som arbetar som Projektmedarbetare i Hanen / Norsk ekoturism, 

Hanen  

Gelink berättar om ekoturismen i Norge och beskriver den som väldigt ny. Det är inte många i 

Norge som känner till ekoturism och vad det innebär. För Hanen innebär ekoturismen att man 

tar hänsyn till sociala, kulturella, ekonomiska och naturen. Det är väldigt viktigt med 

utbildning och en lokal förankring för att få en certifiering. 

Både Gelink och Uldal som arbetar med ekoturismen menar att de skulle behöva fler resurser 

för att utveckla ekoturismen i Norge. De menar att Norge har god potential för ekoturism och 

att verksamheter finns, men det finns inte tid eller resurser till att utveckla det i den takt de 

önskar. Just nu har de lagt ner mycket tid på Lofoten och tror att ekoturismcertifieringen kan 

få en kedjeeffekt när fler verksamheter blir certifierade. 
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Uldal ser positivt på att en kedjeeffekt skulle bidra till att fler får upp ögonen för 

certifieringen, men även att konsumenter kan börja ställa krav på verksamheter. 

Gelink berättar att de inte hunnit göra någon målgruppsanalys än men hon ser positivt på att 

rikta in sig på ”baby boomers”. Gelink berättar att asiater visar ett stort intresse för 

ekoturismen då detta är något som de är vana vid hemma, speciellt turister från Japan och 

Kina. Men detta är ingen målgrupp de kommer anpassa sig till då deras certifiering innehåller 

en punkt om att verksamheterna inte för marknadsföra sig utanför Europa då transport 

sträckorna blir för långa för att det ska klassas som hållbart.  

Gelink och Uldal ser positivt på Hoddeviks ekoturism möjligheter. Gelink kände till 

Hoddevik sedan tidigare men för Uldal var det okänt. De ser positivt på att använda surfingen 

som ekoturism aktivitet då det är en naturbaserad aktivitet. 

Gelink berättar om tidigare erfarenheter inom kitesurfing där det påverkat miljön och problem 

med lokalbefolkningen.  

Gelink ser inte likheter mellan de problemen kitesurfingen har och vågsrufingen då det är två 

olika aktiviteter. Det problem som kan uppstå enligt Gelink är ökad nedskräpning på stranden 

och även en lokalkonflikt om stranden. Men eftersom surfingen sker när det är mest vågor så 

blir det inte riktigt den konflikten eftersom de som badar är där när det är lugnt i vattnet. 

Uldal som inte kände till Hoddevik blev positivt överraskad att det gick och surfa i Norge. 

Både Gelink och Uldal såg positivt på surfingen som en unik upplevelse då det skiljer sig 

ifrån den ”bilden” de flesta har av Norge.  

Eftersom den lokala anknytningen är viktigt så berättar Gelink att Lapoint inte är lämpade för 

ekoturismen då detta är en kedja. Gelink ser dock positivt på aktören Stadsurfing, eftersom de 

erbjuder en aktivitet som är naturbaserad, logi och även mat är det en intressant kandidat. 

Uldal berättar att de inte kan uttala sig om huruvida stadsurfing ställer sig till ekoturism 

certifieringen då detta kräver en grundlig kartläggning, men både Gelink och Uldal menar på 

att Stadsurfing ser ut att ha god potential till en certifiering. 

6.2 Intervju med Nordic Ocean Watch 

Intervju med Nordic Ocean watch som är en frivillig miljöorganisation som arbetar för att ta 

vara på havet. Närvarande i intervjun är Simen Knudsen som är surfare och ledare för 

organisationen. Intervjun sker via telefon.  
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Knudsen surfar själv och var i Hoddevik för första gången 2006, sedan dess upplever han att 

turismen har ökat kraftig. Den stora ökning kom runt 2010/2011 då började det bli ”en 

snackis”. Han ser inte detta som ett problem eftersom det finns en viss begränsning på boende 

och camping. Det tydligaste tecknet på att det är många turister i området är när brunnsvattnet 

tar slut. 

 

Nordic ocean watch strävar efter att alla som brukar naturen och havet ska minska sina 

ekologiska fotspår och förbättra omgivningen. Man ska ta med sig skräp och har ett eget 

ansvar berättar Knudsen. Sedan fyra år tillbaka har de ställt en container vid stranden som är 

till för de som nyttjar stranden och aktörerna som arbetar där. I Containern eller ”Ladan” som 

den kallas sorteras avfallet. 

Knudsen anser att surfaktörerna är medvetna om att det är naturen som lockar och därför 

samarbetar de och tar ansvar för att hålla rent. 

Mestadels av det skräp som hittas drivs in från havet, de som har mest nedskräpning bland 

surfaktörerna är Lapoint eftersom de har flest besökare. Lapoint är dock de som tar mest 

ansvar och är organiserade genom att ha strandstädnings dagar säger Knudsen. 

Knudsen ser inte surfingaktörerna som ett problem då dessa tar ansvar och är organiserade. 

Campingen är ett problem när det kommer till nedskräpning. Den är inte organiserad och har 

endast en toalett och dusch. Efter campinggäster kan de ibland hitta ölburkar och 

hushållsavfall. Knudsen uppskattar att campingen tar hundra personer. 

Knudsen vet inte vad ekoturism är, men säger att det låter som något för Hoddevik när han får 

förklarat för sig vad det innebär. 

6.3 Intervju Stadsurfing 

Närvarande i intervjun är Torkild Strandvik som är ägare av verksamheten, intervjun sker via 

telefon. 

Strandvik känner inte till ekoturism och vet därför inte hur han ställer sig till det eller om hans 

verksamhet är lämpad för ekoturism. Efter att fått innebörden förklarad tycker han att det låter 

som ett bra koncept. 

Han menar på att han inte vet om hans verksamhet är smutsig eller ren, men att han försöker 

eftersträva att vara så ”grön” som möjligt. Det finns vissa hinder med att Hoddevik ligger på 

landsbygden. 
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Strandvik berättar om att de odlar egna kryddor och grönsaker som används i restaurangen 

och att de använder sig av lokala råvaror. Proteinet försöker han få så närproducerat som 

möjligt, de har tillåtelse att fiska själva och använda i restaurangen. 

I verksamheten används ingen båt men, Strandvik har en privat som han ibland lånar ut till 

gäster. 

Strandvik berättar att energiförbrukningen är svår att påverka. Han använder den dubbla 

förbrukningen i verksamheten som i sin privata bostad. Han menar att problemet är läget och 

att det är svårt att få till en låg energiförbrukning. Eftersom huset är byggt runt 1927 så går det 

åt mycket el på vintern för det är ett kallt hus. Men han har lyckats få ner förbrukningen från 

22000 watt till 1600 genom att bland annat skaffat luftvärmepumpar. Det är dock inte lika 

mycket besökare på vintern som de har på sommaren. 

På vintern är det i stort sett bara surfare som besöker Stadsurfing medan på sommaren kan det 

variera, generellt så är det surfare som besöker oss. De andra gästerna är naturintresserade 

personer, vandrare, fotografer etc..  

Enligt Strandvik så är det varierat på nivån hos surfarna. De som är nybörjare är i behov av 

utrustning och dessa är oftast här på sommaren. Enligt Strandvik är det bäst vågor på vinter 

och då har de flesta besökare med sig egen utrustning. 

Strandvik ser inget problem med nedskräpning och menar på att de gäster han har är 

miljömedvetna. Surfare skräpar inte ner på stränderna där de surfar och är miljömedvetna. 

Om man jämför Hoddevik med en strand en bit bort så är det stor skillnad. Den stranden 

används inte till något och därför är det mycket nedskräpning där. Det är ingen som tar ansvar 

för den stranden. 

Strandvik anser att han skapar arbetstillfällen för lokalbefolkningen och ser positivt på att 

utbilda sin personal och besökare om området.  

6.4 Intervju med Ervik Surfshop. 

Ervik surfshop är en surfbutik som ligger nära Hoddevik, de erbjuder surfingutrustning som är 

lämpad för skandinaviska förhållanden. Medverkande i intervjun är Calle Magnusson som är 

ägare av Ervik Surfshop. Intervjun sker via telefon 

Magnusson känner till ekoturism och är bekant med ordet, men skulle inte kunna beskriva helt 

tydligt vad det innebär. Magnusson har bott i Hoddevik sedan fem år tillbaka men är 
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ursprungligen från Halmstad. Magnusson beskriver sig själv som en av lokalbefolkningen i 

Hoddevik numera. 

Magnusson berättar att det finns ett intresse hos lokalbefolkningen för surfing och att de är en 

20-30 personer som surfar, men de flesta är dit flyttade just för surfingen.  

Magnusson upplever att surfingturismen har ökat under de åren han själv bott där vilket han 

ser positivt på, jag märker det tydligt eftersom det numera tar längre tid att åka till Hoddevik. 

Det är en smal väg dit vilket gör att man ibland får backa för mötande trafik. Det är ofta under 

sommaren eller högtider som det är fullt med turister här, tex nu senast i påsk vad det fullt. 

Enligt Magnusson upplever inte han någon konflikt mellan lokalbefolkningen och surfarna, 

han menar på att det har funnits en negativ inställning förr men den nu suddats ut då surfarna 

visat att de sköter sig. Han ser inte heller något problem mellan badgäster och surfare då dessa 

inte nyttjar stranden under samma tillfälle. 

Magnusson är själv aktiv i organisationen Nordic ocean watch som arbetar för att hålla 

stränderna rena. Han upplever inte nedskräpningen som ett problem och ser surfare som 

besöker Hoddevik som miljömedvetna. 

Han berättar att de har stranduppstädningar med jämna mellanrum och att surfaktören Lapoint 

har det varannan vecka, det finns även en container vid stranden som nordic ocean watch har 

satt upp. 

Magnusson berättar engagerat om sitt projekt ”the school surf project” som han beskriver som 

”det bästa vi gjort på länge”, detta är ett projekt som går ut på att alla skolungdomar i Selje 

kommun, får möjlighet till sim och surflektioner under skoltid Detta har mottagits jättebra och 

Magnusson har själv sett ungdomar som numera är självgående och surfar på egen hand, och 

han har även sett en ökad försäljning i sin butik till lokalinvånare. 

Magnusson har en rad med tidigare erfarenheter av olika surfing destinationer, han har varit 

på Hawaii där hans syster bor och andra delar av Amerika, men även mycket i Europa som 

Portugal, Frankrike och Spanien. Självklart har han också surfat på hemmaplan i Halmstad. 

Magnusson menar på att Hoddevik är det bästa stället för surfing enligt han. Det är kanske 

inte lika många surfdagar som på andra ställen, men det som gör Hoddevik unikt är naturen 

och det kristallklara vattnet, det får du ingen annanstans möjligtvis Hawaii. 

Han ser även Hoddevik som ett optimalt ställe för nybörjare, eftersom det är sandbotten och 

inga stenar tar det bort riskelementen. Självklart ska man inte gå ut som nybörjare i storm och 
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tre metersvågor menar Magnusson på men ”de vanliga dagarna” är Hoddevik väldigt bra för 

nybörjare. 

Att vintern skulle erbjuda bättre surfing håller inte Magnusson med om, det beror på vilken 

typ av surfare du är. På vintern erbjuds kraftigare vågor men Magnusson föredrar mjukare 

vågor då han använder sig av en större bräda. 

6.5 Intervju med Lapoint. 

Medverkande i intervjun är Theis Kaas Pedersen som är Camp manager över de två surfläger 

som finns i Hoddevik. Intervjun sker via telefon 

Pedersen upplever inte turismen som ett bekymmer när det kommer till utrymme, han 

förklarar att det är som mest turister på helgerna. Under denna påsken var det väldigt fullt, 

men trots detta tycker han att det är gott om plats. Han jämför med Portugal där han arbetat 

tidigare och säger att det är mer utrymme i Hoddevik. På vissa vardagar kan jag vara helt själv 

ute och surfa. Pedersen beskriver vågorna av bra kvalitet och att även naturen lockar. 

De besökare som Lapoint har är mestadels nybörjare från Norge, mycket skolungdomar. Han 

beskriver det som 70 procent köper deras steg 1 paket vilket är för nybörjare och sedan 20 

procent köper steg 2 som är en uppföljning av tidigare steg, de resterande är personer med 

egen utrustning som är ute efter boende. Mellan april och mars hade de cirka 400 besökare. 

Varannan vecka utför det en strandrensning av nedskräpning, detta sker i samarbete med 

organisationen Nordic ocean watch. På dessa upprensningar så samlar de in allt skräp de hittar 

på stranden och bygger ett torn av det för att demonstrera hur mycket det är. Denna aktivitet 

sker tillsammans med besökare på campen och upplevs som positivt av besökarna. De finner 

det lärorikt. Efter att allt är insamlat och uppvisat så väger de skräpet och sedan slängs det i en 

container. Skräpet som samlas in varierar mellan tre till sju kilo vilket K Pedersen upplever 

som mycket, men det är klart mindre än den första upprensningen som de gjorde för säsongen 

där de samlade in mellan trettio till fyrtio kilo skräp. Detta var allt skräp som samlats under 

vintern. 

Pedersen upplever Hoddevik som en bra destination för nybörjare, eftersom man går direkt 

ifrån stranden och det inte finns några klippor. Han intygar på Calles mening om att det är ett 

av de bästa ställarna att lära sig surfa på. 

6.6 Intervju Akka Surf 

Medverkande i intervjun är ägaren av Akka Surf Anne Kari Lerfald, intervjun sker via telefon 
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Lerfald hävdar att hennes verksamhet ägnar sig åt ekoturism, hon tycker det är viktigt att den 

kultur Hoddevik har bevaras. Hon vill att besökare ska uppleva det Hoddevik som hon 

upplever och vill inte se en förändring med stugbyar eller gatubelysning. I sin verksamhet är 

hon förberedd med sängkläder, handdukar och andra saker för att gästerna inte ska behöva 

packa sina bilar så tungt. Hon är medveten om att det finns möjligheter för henna att utöka sin 

verksamhet men ser hellre att andra får möjlighet till att starta verksamheter. Hon vill inte att 

det ska komma folk ifrån hela världen, då dessa kan ödelägga kulturlandskapet. Ett av de 

finaste kulturlandskapen i Norge. Hon berättar gärna om området för sina besökare och om 

den kulturhistoria Hoddevik har. 

 

Hon styrker Simens påstående att vattnet i brunnar kan ta slut vid många besökare i 

Hoddevik, hon menar på att under sommaren blir de brunnar som är borrade tomma för så 

många brukar vattnet. Lerfald tycker turismen har ökat de senaste åren men att det fortfarande 

inte gör ett problem när det kommer till utrymme för surfingen, det problem turismen kan föra 

med sig är att det blir kommersiellt och Hoddeviks kulturlandskap kan förstöras. Hon ser även 

problem med att många hus står tomma och förfaller i Hoddevik, här borde kommunen lägga 

sig i och tvångs sälja dessa bostäder. Lerfald var negativ till Lapoint då detta var en 

kommersiell aktör men har nu en god relation med dom, Lapoint hjälper mig om jag behöver 

det och de visar ansvar genom att städa upp efter sig och deras besökare njuter av naturen i 

området. Lerfald tycker att Hoddevik har allt som turisterna önskar och det är naturen som är 

deras fokus när de kommer hit. 

 

Lerfald använder sig inte av någon hemsida då hon har många återkommande besökare och 

tror mycket på mun till mun metoden. Hon lägger inga pengar på marknadsföring och är inte 

intresserad av en ekoturismcertifiering då Hanen tar ut en medlemsavgift. 

Hon upplever att turismen fungerar idag men att den inte borde utökas. Lerfald visar gärna 

upp området för sina besökare och hittar på aktiviteter för barn då deras föräldrar är ute och 

surfar, maten ska vara lokal och hon upplever att besökarna uppskattar den lokala maten som 

serveras. 

 

6.7 Sammanfattning av Resultat 

Följande delkapitel sammanfattar det resultat som intervjuerna har givit. Delkapitlet är indelat 

i tre delar. I den första delen besvaras delfråga ett i studien: Hur ser möjligheterna ut för att 

använda surfing som en aktivitet inom ekoturism i Norge? I den andra delen besvaras delfråga 
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två: Arbetar surfingaktörerna i Hoddevik med ekoturism idag? Om så är fallet, hur? Här 

presenteras även surfingaktörernas medvetenhet av ekoturismens innebörd Avslutningsvis 

beskrivs bilden av turismen i Hoddevik enligt respondenterna. Informationen kommer sedan 

till användning i kapitlet 7.3- Diskussion och analys, där Hoddevik placeras ut i Butlers 

destinationslivscykel.  

6.7.1 Surfing som ekoturism 

Norge visar goda förutsättningar för ekoturism då det finns ett stort intresse för naturen, där 

surfing kan ses som en potentiell ekoturism-aktivitet enligt Hanen. 

De hinder som Hanen ser vid surfingturism är den lokala konflikten som kan uppstå mellan 

lokalbefolkning och surfare samt nedskräpning. Hanen har tidigare varit med om konflikter 

mellan kitesurfare och lokalbefolkning, men menar på att vågsurfing kräver annan utrustning 

och utrymme. En negativ inställning har tidigare funnits hos lokalbefolkningen mot 

vågsurfare. Idag är den inställningen borta då surfarna visat sig vara skötsamma, och 

problemet om plats mellan surfare och badare ses inte som ett problem då de nyttjar stranden 

vid olika tillfällen. 

Den nedskräpning som sker på stranden är under kontroll i Hoddevik. Surfingaktörerna visar 

att de tar ansvar för nedskräpningen då de inser vikten i naturen som resurs. Surfare beskrivs 

som miljömedvetna av flera respondenter. Trots detta är det problem med nedskräpning på 

campingen som ligger i anknytning till stranden. Campingen beskrivs som okontrollerad och 

saknar faciliteter till den mängd personer som bor där vilket leder till problem. 

6.7.2 Tillämpning av ekoturism på surfing 

Endast Anne Kari Lerfald på Akka Surf känner till och hävdar att hon arbetar med ekoturism. 

De andra är ovetande om ekoturismens innebörd. Trots att de andra aktörerna inte vet 

innebörden av ekoturism arbetar de efter flera faktorer som ekoturismen står för.  

Stadsurfing, Akka och Lapoint erbjuder en aktivitet där naturen används som resurs, vilket är 

surfingen. Enligt Hanen är en viktig del av ekoturismen utbildning, vilket Lapoint visar 

genom sina strandrensningsdagar där de involverar besökare i upprensningen och visar på de 

effekter nedskräpningen för med sig på området. Strandrensningen visar inte bara deras 

inställning till utbildning, utan även att de tar här hänsyn till naturen och arbetar för att minska 

sin påverkan på området. Torkild Strandvik på Stadsurfing förklarar att han ser positivt på att 

utbilda sin personal om området och även han nyttjar den container som Nordic ocean watch 

har satt upp, vilket betyder att de arbetar med att minska sin påverkan på miljön. 
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Strandvik på Stadsurfing visar en stark lokal anknytning via sin verksamhet genom att erbjuda 

lokal mat och anställer lokalbefolkningen till sin verksamhet. Strandvik visar att han arbetar 

för att hitta lösningar som minskar verksamhetens ekologiska fotspår genom att minska sin 

elförbrukning.  

Utifrån den norska ekoturismcertifieringen är det endast Stadsurfing som platsar enligt Hanen, 

av den anledning att Lapoint tillhör en kedja vilket strider mot de krav som finns i 

certifieringen om skattebetalning i den lokala regionen. Akka Surf menar på att de ägnar sig åt 

ekoturism men inte är intresserade av någon certifiering. Dock visar Akka Surf på många vis 

att verksamheten har god potential för en certifiering. Akka Surf är en lokal verksamhet som 

tar ansvar för sin påverkan på naturen. Akka Surf samarbetar med Norcic Ocean Watch och 

ser också positivt på utbildning, Lerfald som är ägare av Akka Surf berättar gärna om området 

och dess historia.  

 

6.7.3 Hoddeviks turism 

Turismen har ökat i Hoddevik under de senaste åren och fick en kraftig ökning under 

2010/2011 hävdar Knudsen från Nordic ocean watch. Trots att turismen har ökat ses inte detta 

som ett problem då det fortfarande finns gott om utrymme för surfarna. Att det inte uppstår 

något problem med utrymme beror på den begränsning Hoddevik har med boendeplatser. 

Dock kan det uppstå att brunnsvattnet tar slut i Hoddevik när många besökare befinner sig i 

området. Lerfald på Akka Surf menar att det kan bli problem med en ökning av turism i 

Hoddevik, men den som finns idag fungerar. Hon menar att Hoddevik har ett unikt 

kulturlandskap som kan förstöras av turismen. 

Det är flest besökare under helger och sommaren, och majoriteten av besökarna under 

sommaren är nybörjare på surfing. Under vintersäsongen ställer havet och vågorna högre krav 

på surfaren, men det är bättre vågor enligt Torkild Strandvik. Calle Magnusson menar att 

kvalitén på vågor inte behöver vara bättre på vintern, utan att det beror på vilken surfingstil 

utövaren har. Vintern levererar högre och kraftiga vågor, vilket han själv inte föredrar då han 

använder sig av en större bräda. 

Hoddevik beskrivs som ett optimalt ställe att lära sig surfa på, då stranden saknar många 

riskelement.  
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7.0 Diskussion/Analys 
I följande kapitel diskuteras och analyseras resultatet i studien med stöd av tidigare 

forskningen och litteratur. I den första delen besvaras frågan: Hur ser möjligheterna ut för att 

använda surfing som en aktivitet inom ekoturism i Norge? I den andra delen besvaras 

frågorna: Arbetar surfingaktörerna i Hoddevik med ekoturism idag? Om så är fallet, hur? 

Samt den sista delfrågan i studien: vilka förutsättningar har surfingaktörerna att arbeta med 

ekoturism idag? Avslutningsvis placeras Hoddevik in i Butlers destinationslivscykel där 

studiens huvudfråga besvaras.   

7.1 Surfing som ekoturism 

Den tidigare forskningen visar i studien Surf-Riding Tourism in Coastal Fishing 

Communities, att surfingturism kan ses som ett bra alternativ för att generera arbetstillfällen 

inom ett område och stödja lokalbefolkningen.89 Detta ses som en viktig faktor enligt Hetzer i 

David A Fennels bok Ecotourism. I artikeln Neat trends: current issues in nature, eco- and 

adventur torusim framförs komplikationer med mätningen av ekoturism då en tydlig 

definition saknas.90 Med en tydlig certifiering skapas en definition om vad ekoturismen är i 

Norge, vilket gör att Norge slipper de problem Buckley hävdar att en odefinierad ekoturism 

för med sig.  

Enligt Hanen innebär ekoturismen att man tar hänsyn till sociala, kulturella, ekonomiska och 

naturen. Det är väldigt viktigt med utbildning och en lokal förankring för att få en certifiering. 

Dessa punkter stämmer överens med både Ralf Buckley och David A Fennels beskrivning av 

ekoturismen. Buckley menar på att utbildning är ett nyckelmoment i nästan alla definitioner 

av ekoturism.91 

Eftersom det finns en tydlig definition av vad ekoturism är i Norge blir det enklare att se hur 

surfing lämpar sig inom ekoturismen. Organisationen Hanen som utför certifieringen såg 

positivt på surfing, men även en del hinder. De stora hinder som Hanen ser för att surfing ska 

kunna räknas som en aktivitet inom ekoturism är nedskräpning och lokala konflikter om 

stranden. Resultatet visar att det tidigare har varit en negativ inställning till surfingen från 

lokalbefolkningens sida i Hoddevik. Men den negativa inställningen har suddats ut då 

surfarna visat att de sköter sig. Studien visar ingen kommentar kring detta från 

                                                           
89 Porter, Brooke A., Mark B. Orams, and Michael Lück. Surf-Riding Tourism in Coastal Fishing Communities: 

A Comparative Case Study of Two Projects from the Philippines. (2015) S.170 
90 Buckley, R. Neat trends: current issues in nature, eco- and adventur torusim (2000). S.439 
91 Buckley, Ralf. Ecotourism: Principles and Practices. (, Cambridge, MA, CABI, 2009) S.294 
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lokalbefolkningens sida. Däremot finns det tydliga exempel på att surfarna och 

surfingaktörerna sköter sig i Hoddevik och tar ansvar för stranden. 

De olika surfingaktörerna har olika förutsättningar för att arbeta med ekoturism. Lapoint som 

endast erbjuder surfing och logi kanske i min mening mer skulle klassas under begreppet 

NEAT, medan aktörer som Stadsurfing och Akka lämpar sig mer inom ekoturismen då de 

lever upp till fler riktlinjer genom att bidra till det lokala samhället. Hanen som utför 

certifieringen ser positivt på Stadsurfing för certifiering. Men de menar att det inte går att 

svara på huruvida Stadsurfing kan få en certifiering eller inte då en noggrann kartläggning 

måste göras. Akka Surf är inte intresserade av någon certifiering. 

I studien Measuring the Conservation Aptitude of Surf Beaches in Phuket, Thailand visar 

författarna vikten av att föra en dokumentation på verksamheten för att finna styrkor och 

svagheter.92 I den norska ekoturismcertifieringen görs en kartläggning där man tydligt ser 

styrkor och svagheter i verksamheten. För att bibehålla certifieringen krävs även kontinuerlig 

dokumentation av verksamheten. 

Möjligheterna för surfing som ekoturism ser bra ut beroende på hur aktörerna arbetar. Själva 

aktiviteten i sig kan lämpas för ekoturism på de villkor att verksamheten som utför aktiviteten 

inte påverkar naturen negativt, utbildar sina besökare om området samt har en lokalförankring 

så pengar och arbetstillfällen gynnar det lokala samhället. 

7.2 Arbetar surfingaktörerna med ekoturism? Och hur ser möjligheterna ut? 
Resultatet visar att majoriteten av surfingaktörerna i Hoddevik inte är bekanta med 

ekoturismen eller vet dess innebörd. Ett problem som kan uppstå när ingen vet vad ekoturism 

innebär och efterfrågan för det är svagt, kan vara att det är svårt för aktörer att se fördelar med 

att arbeta med ekoturism eller certifiera sig inom det, trots att Norge har en väl utformad 

ekoturism certifiering. Om man ser till de fyra pelare som gjorde grunden för ekoturismen 

enligt David A Fenell lever den norska ekoturismcertifieringen upp till kraven.93 Den visar 

tydligt att en ekoturismverksamheten ska ägna sig åt natur- eller kulturupplevelser under 

förhållanden som gynnar lokalbefolkningen, med minsta möjliga påverkan på natur och 

kultur. Den lever även upp till det som hållbar turism grundar sig i - hänsyn till sociala, 

ekologiska och ekonomiska faktorer. Det handlar om att tillgodose besökarens behov 

samtidigt som platsen skyddas och bevaras, vilket certifieringen visar genom sina krav. 

                                                           
92 Martin, Steven Andrew, and Ilian Assenov. Measuring the Conservation Aptitude of Surf Beaches in Phuket, 

Thailand: An Application of the Surf Resource Sustainability Index,(2015) S.116 
93 Fennell, David A. , ecotourism (3rd edn, London, Routledge, 2014).  S.10 
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Oavsett om det handlar om en ekoturismcertifiering eller bara följa dess riktlinjer kan 

ekoturismen bidra till en mer hållbar turism i Hoddevik. 

Certifieringen i sig är irrelevant så länge aktörerna arbetar efter de värderingar ekoturism 

representerar. 

Stadsurfing, Akka Surf och Lapoint erbjuder surfing som sin huvudaktivitet, vilket är en 

aktivitet där naturen används som huvudresurs. De visar tydligt att de tar ansvar för området 

som de nyttjar för sin turism. De har en positiv bild på utbildning och Akka Surf utbildar 

besökare om området, vilket Ralf Buckley menar på är en nyckelfaktor för ekoturism.94 Alla 

surfingaktörer arbetar för att minska sin påverkan på området, vilket visar goda 

förutsättningar för ekoturism. Stadsurfing och Akka Surf är de aktörer som har bäst 

förutsättningar för ekoturism då dessa är lokalaktörer och fyller de krav som ekoturismen 

ställer på bidragandet till det lokalsamhället. Lapoint tillhör en kedja vilket gör att den 

ekonomiska vinningen inte går till det lokala samhället. Akka Surf driver ekoturism idag 

enligt ägaren Lerfald. Det är en väldigt liten verksamhet som hyser stor respekt för det lokala. 

Lerfald ser positivt på att informera besökare om området och är aktiv i Nordic Ocean Watch 

projektet för att hålla stranden ren. Akka Surf visar bäst förutsättningar då de är den enda 

aktören som även värnar om det kulturlandskap Hoddevik erbjuder. Akka Surf är dock inte 

intresserad av den norska ekoturismcertifieringen då Hanen tar en medlemsavgift. 

Lerfald menar på att hon inte behöver använda sig av någon marknadsföring för Akka Surf då 

många gäster är återkommande, vilket även David A Fenell menar på att ekoturister är i sin 

bok Ecotourism.95 Strandvik visar att Stadsurfing på många sätt driver en verksamhet som är 

lämpad för ekoturism, och enligt litteraturen bedriver Strandvik redan ekoturism idag. 

Stadsurf värnar om det lokala och erbjuder aktiviteter där naturen används som resurs, samt 

tar ansvar för sin påverkan turismen har på området. Lapoint saknar möjlighet att få en 

certifiering då de saknar den lokala anknytningen. Men trots att de inte kan få en 

ekoturismcertifiering visar Lapoint att de tar ansvar för den påverkan deras turism för med sig 

till stranden i Hoddevik. 

Trots att ekoturism är ett okänt begrepp för surfingaktörerna i Hoddevik så arbetar de på ett 

hållbart sätt som liknar de som finns inom ekoturism. Artikeln Measuring the Conservation 

Aptitude of Surf Beaches in Phuket, Thailand menar på att samarbeten mellan olika aktörer är 

                                                           
94 Buckley, Ralf. Ecotourism: Principles and Practices. (, Cambridge, MA, CABI, 2009) S.294 
95 Fennell, David A. , ecotourism (3rd edn, London, Routledge, 2014).  S.32 



39 
 

viktigt för en hållbar surfingdestination.96 Alla aktörer i Hoddevik samarbetar gemensamt 

med att hålla stranden ren genom organisationen Nordic Ocean Watch. Här visar 

surfingaktörerna att de tar ansvar för sin påverkan på naturen. Samtliga aktörer har en positiv 

syn på utbildning, vilket ses som en nyckelfaktor inom ekoturismen. Jag tror att utbildning är 

en väldigt viktig faktor för surfingaktörerna av det skäl att alla besökare inte surfar hela tiden. 

Vid dåliga vågor och brist på andra aktiviteter att sysselsätta sig med kommer turisterna i 

Hoddevik leta sig till andra områden att utforska. Detta gör att de kan orsaka nedskräpning på 

platser där surfingaktörerna idag inte städar eller har ansvar för att städa. Därför blir det 

viktigt att i ett tidigt skede informera turisterna om vilka konsekvenser nedskräpning för med 

sig.  

Jag tycker att informationen ska ges av en person som har god kännedom om området i 

Hoddevik. 

Hoddevik har, förutom bra vågor, även ett kulturlandskap som gör platsen unik. Det finns en 

orolighet från Anne-Kari Lerfald, ägare av Akka Surf, att Hoddevik kommer bli kommersiellt, 

och att det kulturlandskap som finns där kan försvinna på grund av detta.  

Platsen beskrivs som en unik destination av både de som arbetar där och i media. Det som gör 

Hoddevik unikt är miljön som surfingen utspelar sig i och att det finns gott om utrymme. För 

att bevara det som gör Hoddevik till en av de tio bästa surfingställena i världen, enligt The 

Guardian, kan turismen inte ske okontrollerat. Då riskerar de att förlora sitt kärnvärde, precis 

som Lerfald på Akka Surf uttrycker oro för. Att inse vikten i vad som gör destinationen så 

unik och hitta fungerande arbetssätt för att bevara detta är väldigt viktigt. Jag tror 

kombinationen av bra vågor i unik miljö är det Hoddevik borde satsa på. 

Med en vacker natur, kultur och möjlighet till surfing har Hoddevik goda möjligheter att 

arbeta med ekoturismen för de som är intresserade. Att arbeta med ekoturism kan vara viktigt 

för Hoddeviks framtid då tidigare forskning visar att det kan bli en ökning av turister i 

medelåldern som är friskare, mer förmögna och har mer fritid än tidigare – så kallade baby 

boomers.97 Denna ökning tror jag kan bidra till stora förändringar i Hoddevik. Studien 

Nature-based tourism development in Hong Kong visar att det krävs en viss infrastruktur för 

                                                           
96 Martin, Steven Andrew, and Ilian Assenov. Measuring the Conservation Aptitude of Surf Beaches in Phuket, 

Thailand: An Application of the Surf Resource Sustainability Index,(2015) S.116 
97 Naidoo, P., Ramseook-Munhurrun, P., Seebaluck, N., & Janvier, S. Investigating the Motivation of Baby 

Boomers for Adventure Tourism. (2015). S.249 
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att utveckla av en naturturism.98 Om baby boomers börjar leta sig till Hoddevik kommer detta 

ställa andra krav på dagens tillgängliga faciliteter där. Baby boomers är bekväma av sig och 

ställer därför höga krav på mat och logi. Om denna ökning sker kan surfing aktörerna använda 

sig av den modell som beskrivs i artikeln Surf-Riding Tourism in Coastal Fishing 

Communities där surfingturister erbjuds en möjlighet till surfing med mycket utrymme i 

utbyte mot donationer eller volontärarbete.99 Resultatet visar att Hoddevik erbjuder surfing 

med mycket utrymme och hög kvalitet på vågor. Dessa pengar eller arbete kan sedan 

användas för att gynna det lokala samhället och minska turisternas påverkan på naturen. 

Exempel som jag själv kan se är att volontärarbetare utför strandrensningar eller så går 

pengarna från donationer till lokala invånare som städar stranden och på så vis skapas 

arbetstillfällen. 

 

7.3 Hoddevik i Butlers Destinationslivscykel  
Steg ett: Upptäckt 

Det första steget har Hoddevik redan nått. Idag finns en fungerande turism med etablerade 

aktörer. Stadsurfinging, Akka Surfing och Ervik surfshop visar att man kan skapa en egen 

verksamhet som är beroende av turism i Hoddevik. Calle Magnusson är inte helt beroende av 

turismen, men säger att det är en stor kundgrupp. Studien Surf-Riding Tourism in Coastal 

Fishing Communities menar på att turisternas behov skapar kringprodukter vilket leder till 

arbetstillfällen för lokal invånare.100 Magnusson räknar sig själv som en lokalinvånare och 

visar att turismen i Hoddevik har skapat arbetstillfällen runt surfing turismen som studien 

hävdar. 

Steg två: växande utveckling 

Det är under detta steg som infrastrukturen börjas förändras och byggnader tillkommer. 

Lapoint startade sin verksamhet i Hoddevik 2008, vilket är tre år innan Knudsen på Nordic 

Ocean Watch  hävdar att turismen ökade i Hoddevik.101 Hoddevik har blivit utnämnd till ett 

av de bästa surfingdestinationerna i världen av The Guardian.102 Eftersom Hoddevik endast 

                                                           
98 Zhang, Shuying, and Chung-Shing Chan. Nature-Based Tourism Development in Hong Kong: Importance–

Performance Perceptions of Local Residents and Tourists(2016) S.44 
99 Porter, Brooke A., Mark B. Orams, and Michael Lück. Surf-Riding Tourism in Coastal Fishing Communities: 

A Comparative Case Study of Two Projects from the Philippines. (2015) S.174 
100 Ibid S.174 
101 Lapoint, 2017. (Online) 
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erbjuder simplare faciliteter som mat och logi tyder det på att de är i ett tidigt stadie. 

När infrastrukturen förändras kan det med medföra skador på ekosystemet och 

livsmiljöförluster för arter.103 Det är också här som destinationen börjar märka av de positiva 

effekter som fler arbetstillfällen och ekonomiska vinningar.  

Steg tre: Succé  

Hoddevik har en frekvent turism där anläggningar nyttjas till fullo. men inte så det sträcker 

sig över hela säsongen utan mer under intensiva perioder som till exempel påsken. Detta är ett 

steg mot destinationens bärkraft vilket Knudsen och Lerfald visar att de gör på så vis att 

brunnsvattnet tar slut när boendeplatserna är fulla. Detta visar på att området inte är gjort för 

så många personer. När det kommer till utrymme är Hoddevik inte i närheten av sin bärkraft. 

Det finns gott om plats, trots att det är fullt av den anledningen att det finns ett begränsat antal 

boende platser. Någon konflikt med lokalbefolkningen råder inte utan de ser surfarna som 

skötsamma. Lerfald på Akka Surf hävdar att mer turism skulle ödelägga kulturlandskapet och 

hon vill inte se en stugby i Hoddevik. Eftersom Hoddevik har ett kulturlandskap som ska 

bevaras betyder det att infrastrukturen inte kan förändras hur som helst då en viss 

landskapsbild måste förmedlas. Hoddevik måste förhålla sig till kulturlandskapet och bevara 

det i nuvarande form. Därför kan inte infrastrukturen byggas ut mer idag, trots att den är 

väldigt simpelt uppbyggd. I Butlers destinations livscykel beskrivs det att en destination måste 

gå ifrån sin simpla infrastruktur och öka antalet boendeplatser för att nå steg tre i modellen. 

Men då detta är omöjligt för Hoddevik på grund av destinationens kulturlandskap, så kan inte 

antal boendeplatser öka mer. Därför stiger Hoddeviks placering i Butlers modell. 

Artikeln Nature-Based Tourism Development in Hong Kong hävdar att en utveckling av 

naturturism kräver en viss standard på infrastrukturen.104 Detta kan föra med sig att Hoddevik 

går miste om vissa besökare då de ställer vissa krav på vad en destination innehåller.105 Dock 

visar studien Surf-Riding Tourism in Coastal Fishing Communities att de som surfar är 

”surfare i första hand, sedan turister” vilket betyder att surfare inte ställer så höga krav på 

infrastrukturen, utan värdesätter kvalitet på surfingen framför.106 

Som tidigare nämnt i förgående kapitel kan volontärarbete eller donationer vara ett alternativ. 

Genom att erbjuda surfing med mycket utrymme behöver inte besökarantalet öka, men en 

                                                           
103 Page, S, & Connell, J. Tourism : A Modern Synthesis, 2014. S.311 
104 Zhang, Shuying, and Chung-Shing Chan. Nature-Based Tourism Development in Hong Kong: Importance–

Performance Perceptions of Local Residents and Tourists(2016) S.44 
105 Zhang, S, & Chan, C. (2016). S.40 
106 Porter, B, Orams, M, & Lück, M (2015) S.170 
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prishöjning kan ske då Hoddevik har en unik produkt, artikeln Are Sustainable tourists a 

higher spending market? visar att de som reser hållbart spenderar generellt mer pengar än de 

som reser mindre hållbart.107 

Steg fyra: Problem 

För att Hoddevik inte ska nå detta steg krävs ett bevarande av det som tagit destinationen till 

steg tre. Genom att arbeta efter ekoturismens riktlinjer så behåller destinationen den prägel 

som från början lockade till sig turisterna. Fortsätter Hoddevik utveckla en turism som 

drabbar kulturlandskapet kommer de möta motgångar vilket leder till problem. Fler besökare i 

området kan leda till en fragmentering enligt boken Tourism : A Modern Synthesis vilket 

skadar både naturen och kulturlandskapet.  

Steg fem: Återhämtning eller nedgång 

Vid detta steg börjar en destination leta sig till hållbara lösningar för att fixa de problem som 

destinationen satt sig i. Genom att arbeta efter lösningar redan i steg två behöver Hoddevik 

inte nå denna punkt. Använder sig surfingaktörerna efter ekoturismens riktlinjer som de gjort i 

tidigare steg. 

Utplaceringen i Butlers destinationslivscykel visar att Hoddevik går mot steget där problem 

kan uppstå. Genom att surfingaktörerna har arbetat med ekoturism utan sin vetskap har 

problem undvikits med lokalbefolkningen samt skada på natur och kultur. För att fortsätta och 

förhindra dessa problem bör surfingaktörerna fortsätta samarbeta för att minska sin påverkan.  

8.0 Slutsats 

De största positiva effekterna som ekoturism kan bidra med till surfingaktörerna i Hoddevik 

är: goda relationer med lokalbefolkningen, en väl bevarad natur, ingen negativ påverkan på 

kulturlandskapet och utbildning som exempelvis kan bidra till att surfingturister tar sitt ansvar 

gällande nedskräpning. Enligt Hanen, som utför ekoturismcertifieringen i Norge, finns det 

goda möjlighet för surfing att användas som en aktivitet inom ekoturism. Surfingaktörerna i 

Hoddevik arbetar delvis med ekoturism idag, även om de inte är medvetna om att deras arbete 

faller inom ramen för ekoturism. Med en vacker natur och ett välbevarat kulturlandskap finns 

det goda förutsättningar för surfingaktörerna i Hoddevik att arbeta med ekoturism idag och i 

framtiden. 

                                                           
107 Nickerson, Norma Polovitz, Jake Jorgenson, and B. Bynum Boley. Are Sustainable Tourists a Higher 

Spending Market? (2016). S.176 
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8.1 Framtida forskning 

Framtida forskning kan ta vid där studien slutar, forskningen kan fortsätta följa Hoddeviks 

utveckling. Aktörerna har nu blivit informerade om ekoturismen och en uppföljning kan vara 

att se om någon av aktörerna visar intresse för den norska ekoturismcertifieringen och en 

uppföljning kan då göras på hur de når en certifiering.  
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Bilagor 

 



 

 

Bilaga 1 
Trinn 2. Kartlegging 
Få oversikt over egen virksomhet  

 
Bli en god økoturismebedrift  
Denne malen er ment som et utgangspunkt for kartlegging av status for bedriften din.  
 
Hvorfor kartlegge? 
Kartleggingen danner grunnlaget for å kunne være en god økoturismebedrift. Erfaringene fra de godkjente bedriftene er at gjør man 
en grundig jobb med kartleggingen, så har man samtidig fått en nyttig plattform for hele virksomhet. Gjennom arbeidet med kartlegging 
utvikler man en stor grad av kunnskap om bedriftens muligheter, og en unik bevissthet om hva det å være en god økoturismebedrift 
betyr i praksis. Nettopp i denne prosessen ligger mye av det som vil skille din virksomhet fra andre natur- og kulturbaserte 
virksomheter. Kartleggingsoppgaven er den største jobben frem mot sertifisering, men du vil garantert ha nytte av prosessen. Ved å 
ha vært i gjennom dette vil selve søknadsprosessen være ganske så enkel og grei. 
 
Hva skal kartlegges? 
Status for reiselivsdelen av din virksomhet skal kartlegges, både i forhold til drift og i forhold til bruk av naturområder og kulturverdier i 
det ”produksjonsområdet” dere disponerer. Benyttes for eksempel verneområder eller naturreservat? Hva slags dyreliv/planteliv 
finnes? Er dette relevant for dere å ha oversikt over? Hvilke kjemikalier og miljøskadelige stoffer har dere i virksomheten og hva finnes 
av lokalproduserte råvarer og miljømerkede produkter? Bruk kartleggingen til å bli en enda bedre økoturismebedrift, og bruk 
prosessen til å få gjort endringer i bedriften, til å få på plass de retningslinjer samt den dokumentasjon som kreves før godkjenning. 
 
Har du spørsmål, ta kontakt med Line Uldal på e-post: line@hanen.no  
 
Vennligst skriv med blått i skjemaet.  
Lykke til! 
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Kartlegging  
 

      
Prinsipp 1: En økoturismebedrift er natur- og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele 
sin virksomhet. 
 

A. Beskriv på hvilken måte dette kjennetegner deres virksomhet? Få frem hvordan dette gjenspeiles i planlegging og drift 
av virksomheten og hvordan dette påvirker gjestenes opplevelse. Forklar hvordan denne grunnfilosofien er synlig i 
virksomheten. 

<skriv her> 

B. Kartlegg natur- og kulturverdier i området dere bruker og kartlegg relevant informasjon som kan brukes i 
virksomheten. (Kan i tillegg til evt. egen beskrivelse for eksempel samles i mapper og fremvises som dokumentasjon ved 
godkjenning.  Bruker dere ett større område, merk gjerne av på ett kart de områdene dere bruker og relevante natur- og 
kulturverdier i dette området. 

 

<skriv her> 
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Prinsipp 2: En økoturismebedrift har god kjennskap til egen miljøpåvirking og utøver alltid en føre-var-
holdning. 
 
 

Beskriv innledningsvis på hvilken måte deres virksomhet påvirker lokale og globale miljøaspekter, som for eksempel klima, 
forurensning, forsøpling, slitasje på natur og kulturattraksjoner, forstyrrelse av dyreliv osv. Er det områder der dere kan gjøre mer for 
å hindre påvirkning? Er det naturområder eller kulturområder dere velger å ikke bruke på grunn av fare for slitasje?  

<skriv her> 
 
 
 

Kartlegg energiforbruk, transportbehov, kjemikaliebruk (som for eksempel vaskemidler, sparepærer og batterier), avfall osv  
Det meste av dataene finner du på fakturaene dine. Minimum siste år/sesong bør kunne dokumenteres før godkjenning. Dataene skal lagres for 
hvert år, og med dette har du et enkelt verktøy som kan dokumentere utviklingen og hvordan din virksomhet bidrar til økt bærekraft. Skjemaene 
samler du i en egen perm eller i en mappe på pc’en.  
  

1) Om avfall: Når det gjelder avfall er målet først og fremst å skape minst mulig avfall, dernest å gjenbruke og kildesortere best mulig. Hvor 
mye avfall man produserer, henger i stor grad sammen med hva man kjøper inn. (Se for øvrig under, punkt 3B Retningslinjer for Innkjøp). 
Når det gjelder sortering, bruk de kategorier som er relevante i forhold til den lokale sorteringsordningen. Men husk, at målet er å redusere 
avfallsmengdene, derfor er det viktig å kunne si noe om mengde, minimering og håndtering! Bruk litt ekstra tid på spesialavfall og 
miljøskadelige kjemikalier,- det finnes sannsynligvis noe mer enn du tror i virksomheten din. Se på hva slags avfall virksomheten har? Hvor 
mye ca? Hvordan håndteres avfallet? Er kildesortering innført? Hvilke fraksjoner er relevante (dvs. papp, papir, glass etc.)? Har 
virksomheten satt i verk tiltak for å redusere avfallsmengden? I verktøykassen finner du et enkelt skjema dere kan bruke for kartlegging av 
avfall – tilpass dette.  
 
2) Om energiforbruk: Kartlegg energikilder og mengder/forbruk for hver energikilde. Målet for en økoturismebedrift er å kunne vise til størst 
mulig andel fornybar energi. Her godtas ikke-fossile energikilder som vannkraft, bioenergi (ved, flis, biopellets og biogass), varmepumpe, 
vindkraft, bølge- og tidevannsanlegg, sol eller annet. Det å gjennom kartleggingen kunne vise en reduksjon i totalt energiforbruk og en 
økning i andel ikke-fossile energikilder kan være et mål. Sett opp hvilke tiltak dere gjør for å redusere energiforbruket. For bedrifter som 
ønsker det, kan man kjøpe klimakvoter for all ikke-fornybar energibruk.  

 
3) Om transport: Transport tar vi opp spesielt fordi dette er økoturismens største utfordring og dette skal dokumenteres grundig. Kartlegg 
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hva slags transportbehov bedriften har og mengde transportbruk.  Bruk skjema i verktøykassen for kartlegging av transport. Dataene du 
behøver finner du stort sett i regnskapet ditt (flybilletter, bensinkvitteringer osv). For noen er det lurt å ha en ”kjørebok” i bilen. Du kan enten 
registrere antall km kjørt eller antall liter bensin/diesel. Om mulig, er det bra også her å kunne si noe om andel forurensende transport kontra 
mer miljøvennlige alternativer. Dette er også noe man kan styre ved hjelp av rutiner eller enkle retningslinjer for virksomheten (se neste 
punkt). Den kartleggingen du gjør av bedriftens transportbruk, skal du bl.a. senere bruke i forbindelse med kjøp av klimakvoter, som er et av 
kravene for økoturismegodkjenning.  
 
4) Kjemikaliebruk og utslipp til vann: Hvilke renholdsrutiner har virksomheten? Hvilke kjemikalier benyttes i renholdet innendørs? Hvilke 
kjemikalier benyttes utendørs? (Ytre vedlikehold av hus, båter, andre anlegg og f. eks hagestell) Og hvor mye? Har virksomheten andre 
aktiviteter som kan føre til utslipp til vann? Eventuelt hva slags utslipp og hvor mye? 
 
5) Oversikt over leverandører og innkjøpsbehov 
1) Sett opp oversikt over dine (viktigste) leverandører av varer og tjenester. Er noen av disse miljøgodkjente (Svanemerket, Miljøfyrtårn, ISO 
14001/Emas eller Debiogodkjent?)  
2) Lag en oversikt over varer, råvarer og andre produkter dere kjøper inn: Få frem hva som er produsert lokalt, hva som er økologisk 
produsert (Debio) og hva som for eksempel er Svane- eller EU-blomsten eller annet relevant. Ta også med evt. ”rettferdighandel” -produkter 
(for eksempel Max Havelaar)  
3) Kan dere bli enda bedre? Finn ut om det finnes andre relevante miljømerkede leverandører eller produkter, og om det kanskje finnes 
andre økologiske råvarer/produkter lokalt som kan være aktuelle? Tenk på hva som kan bidra til å styrke økoturismeprofilen.   

 
     <Legg ved vedlegg, bruk egne skjema el> 
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Prinsipp 3: En økoturismebedrift etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer 
økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.  
 

 
En økoturismebedrift skal følge miljøprinsipper for driften av virksomheten og alltid sørge for å påvirke natur, kultur og miljø minst 
mulig. For å sikre en mest mulig miljøvennlig drift må man ha gode og klare retningslinjer. Tips: Noen bedrifter velger å samle alle rutiner 
og retningslinjer for drift i et dokument, og kaller dette virksomhetens Miljø- eller Økoturismepolicy. Når du skal sette opp disse retningslinjene, 
se på kravene for godkjenning, så kommer du i gang. Legg evt. ved som vedlegg. 
 
 

A. Sett opp enkle retningslinjer for innkjøp  
 
 
 
 

B. Sett opp enkle retningslinjer for hvordan virksomheten i sin daglige drift skal bidra til å redusere avfallsmengdene, hindre at 
miljøfarlig avfall kommer på avveier i naturen.  

 
 
 

 

C. Sett opp enkle retningslinjer for hvordan redusere klimautslipp fra transport og annet energiforbruk.  
 
 
 
 

D. Sett opp enkle retningslinjer for natur og kulturbruk som viser hvordan virksomheten ivaretar hensynet til sårbar natur, dyreliv og 
verdifulle kulturminner m.m. Se på kravene for godkjenning så kommer du i gang. 
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Prinsipp 4: En økoturismebedrift bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeidskraft, lokale 
tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utviser et generelt samfunnsansvar. 
 
 
I tillegg til det dere allerede har beskrevet gjennom prinsipp 3, beskriv kort på hvilken måte bedriften bidrar positivt i lokalsamfunnet 
og hvilken rolle dere har i reiselivet lokalt. På hvilken måte bidrar virksomheten til samarbeid og generelt samfunnsansvar? 

 
 
<Skriv her> 
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Prinsipp 5: En økoturismebedrift bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal 
byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger. 

 
 
Beskriv hvordan dere bidrar til vern og styrking av lokal kultur og særpreg. Hvis dere ikke har bygninger, prøv likevel å beskrive 
hvordan dere kan bidra i forhold til særpreg og stedstilpasning, og hvordan dere generelt kan bidra til natur- og kulturvern i 
lokalsamfunnet. 

 
<Skriv her> 
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Prinsipp 6: En økoturismebedrift stiller spesielt høye krav til vertskap og guider, og formidling og læring 
er en sentral del av produktet. 
 
 
 
På hvilken måte er formidling og læring en sentral del av produktet deres?  
 
Hvilken kunnskap har vertskap og guider som styrker dette. Lag oversikt (og sjekk gjerne det som står i kravene for 
økoturismegodkjenning).  
 
Hvordan ivaretas opplæring og påfyll/oppdatering av kunnskap. Viktig her er både formell og uformell kunnskap og 
formidlingskunnskap. 
 
<Skriv her> (Legg evt. ved vedlegg) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sett opp retningslinjer for vertskap og guider, som beskriver hvordan ”vi i vår virksomhet” møter og tar hånd om våre gjester. For 
noen aktivitetsbedrifter er også sikkerhet en del av vertskaps- og guiderollen. 

 
<Skriv her> (Legg evt. ved vedlegg) 
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Prinsipp 7: En økoturismebedrift tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir 
medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.  

 
 
<Skriv her>:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Kjære nye økoturismebedrift! 
 
Gratulerer med et viktig valg for bedriften deres! Dere har nå tatt det første steget inn i et konsept, nettverk og en markedsnisje som i 
årene fremover kan gi dere helt spesielle muligheter.  
 
Når dere nå starter opp den spennende prosessen for å bli Godkjent Norsk Økoturisme-bedrift, må dere aller først fylle ut dette 
registreringsskjemaet. Skjemaet sendes på e-post til fagansvarlig for Norsk Økoturisme, Line Uldal; line@hanen.no  
Line bistår nye bedrifter i arbeidet frem til godkjenning. Ta gjerne kontakt så snart som mulig, slik at kontakten er opprettet og 
samarbeidet er i gang. 
 
Prosessen:  
Aller først: Les gjennom kriteriene for godkjenning og sett deg litt inn i definisjon, prinsipper og krav. 
 
Trinn 1: Registrering 
Trinn 2: Kartlegging   
Trinn 3: Søknad 
Trinn 4: Bedriftsbesøk   
Trinn 5: Godkjenning! 
 
Dere har en spennende prosess foran dere! Ta kontakt om dere lurer på noe! Lykke til! 
 
Med vennlig hilsen  
HANEN 
Bernt Bucher-Johannessen (daglig leder) og Line Uldal (fagansvarlig for Norsk Økoturisme) 
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Skjemaet fylles ut digitalt – og vennligst bruk blå skrift! 
 
 

Registrering og generell presentasjon av nye økoturismebedrifter 
 
Virksomhetens navn:    
 

 
Organisasjonsnummer:  
 

 
Etablert/i drift (måned/år):  
 

 
Virksomhetens adresse:  

 
Eier(e):  

 
Vertskap:  
 

Kontaktperson (miljøansvarlig):  
Stilling:  
Telefon:  
E-post:  
Postadresse (hvis annen en virksomhetens): 

Nettsted:  
 
Sosiale medier (facebook, twitter osv): 
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Type virksomhet:  
 
(kryss av og legg til nye linjer etter behov) 
 

Overnatting:                    O         Type:                                             

Antall rom/senger:                                     
 

Servering/bespisning:    O         Type:                                    

Kapasitet:                                                  
 

Aktiviteter                         O        Type:                                             

Kapasitet/utstyr:                                        
 

Museum/utstilling            O         Type:                                                                                            

Kapasitet                                                 
 
Annet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motorkjøretøy: Type:                       Kjøpt år: Antall: Annet/Godkjent Euro4: 
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Motorkjøretøy til drift: 
 

    

Motorkjøretøy til 
transport av gjester: 

    

Motorkjøretøy i 
forbindelse med aktivitet:                       

    

Andre kjøretøy/fremkomstmidler (ikke motorbaserte): 
 

Bygninger:                                       Type:                                Antall:  
 
 

Sesong: 

O  Vinter       O Vår        O Sommer      O Høst 

 
 

Antall ansatte/årsverk:   
 
 

Særskilte godkjenninger/tillatelser:  
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Markeder: 
 
 

Deltakelse i lokale reiselivsnettverk:   

Mottatte priser eller lignende: 
 

Virksomhetens visjon/formål/miljøpolicy: 
 
 
 
 
 

Arbeidsmiljø Helse Miljø Sikkerhet (HMS). Se også egen HMS sjekkliste. 
 
Hvilke lover og forskrifter gjelder for din virksomhet? (evt. som vedlegg) 
 
 
 
Hva er gjort for å sikre at ansatte deltar i HMS arbeidet.  
 
 
 
Har virksomheten foretatt risikoanalyse for virksomheten? 
 
 
 
Har virksomheten skriftlige sikkerhetsrutiner om det er behov for dette?.  
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For serveringsbedrifter: Er IK-mat innført? 
 
 
 

Referanser: Oppgi minst 2 referanser med telefonnummer og e-postadresse. 
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Motivasjon      
Beskriv virksomhetens bakgrunn for søknad om å bli godkjent økoturismebedrift: (maks 1/3 side) 
 
 
 

Beskriv kort tanker om hva virksomheten vil være om 5 år (maks 1/3 side): 
 
 
 

Økoturisme er berikende natur- og kulturopplevelser, tilrettelagt avansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for miljø og 
det lokalsamfunnet man er en del av. Beskriv kort hvordan dette passer inn i bedriftens profil i dag? 
 
 
 

Beskriv kort virksomhetens største utfordring som økoturismebedrift. Hva må dere legge mer vekt på i fremtiden for å 
styrke en økoturismeprofil? 
 
 
 

Når har virksomheten som målsetting å være Godkjent Norsk Økoturisme-bedrift: 
 
 
 

Hva er viktigst ved en godkjenning: (kryss av) 

O  Nettverket             O  Markedsaktiviteter    O  Ekstern anerkjennelse som miljøbedrift       

 
Annet: beskriv…………………………………………………………………. 
 

 



Husk at du kan tjene mye på ditt medlemskap i HANEN!  

Ønsker du benytte deg av medlemsfordelene?  

Ta kontakt med oss på post@hanen.no  

Bilaga 3 

 

Her er et knippe av våre medlemsfordeler:    

   Innkjøpsavtale  

HANEN samarbeider med det lokalt forankrede 

Servicegrossistene og deres innkjøpsordning 

Systemkjøp. Gjennom en tilknytningsavtale hos 

Systemkjøp vil du få tilgang til gode priser og 

betingelser. Skulle du være i tvil om dette 

lønner seg, ta gjerne direkte  

   kontakt med 

Frode Sakshaug på Øyna  

eller Elisabeth Bøle Koren på Eggedal 

Borgerstue.  

  Gjensidige forsikringsavtale  

HANEN har gjennom flere år tilbudt 10 
% rabatt på forsikring hos Gjensidige. 
Denne gjelder for nå for alle våre 
medlemmer, og er du medlem av 
Bondelaget eller Norsk Bonde- og  

  Småbrukerlaget får du 10 % utover den rabatten du får 

der - så her er det mye å  

  

spare!   

Annonseavtaler   

HANEN har framforhandlet gode  

  
rabatter på annonsering i livsstilsmagasinet Lev Landlig og Norges største matmagasin Mat 

fra  

   Norge.   

Booking- og kundesystemer   

  
HANEN - medlemmer får solid rabatt på booking og 

administrasjonssystemet VisBook pluss.  PureHelp 

Pro systematiserer kundearbeidet og kan  

  
hjelpe deg med å få flere nye kunder.  



Husk at du kan tjene mye på ditt medlemskap i HANEN!  

Ønsker du benytte deg av medlemsfordelene?  

Ta kontakt med oss på post@hanen.no  

Juridisk bistand og konsulenthjelp  

Du får muligheten til juridisk hjelp  
 enten gjennom vår samarbeidsavtale med 

Bondelaget eller vårt medlemskap i VIRKE.  

Gjennom Fjellflyt får du gründertrening.   

  
  

     

GPS-informasjon rett i bilen  

GPS-data fra www.hanen.no distribuerer vi videre til here.com som 

produsere bilnavigasjon til de fleste kjente bilmerker. Dette gjør det 

enklere for kundene å finne fram til medlemsbedrifter landet rundt.    

  

HANEN som tematisk 

destinasjon  

HANEN har inngått 

samarbeidsavtale med 

Visit Norway som tematisk 

destinasjon. Det betyr at 

medlemmene våre blir 

synlig direkte på visitNorway.no  Vi er også gjennom avtalen en av 

hovedsamarbeidspartnerne til Visit Norway, med  

  ulike kampanjer på Norges største nettsted for opplevelser.   

    

HANEN.NO - et unikt nettsted for opplevelser   

På www.hanen.no får alle medlemmer sin egen 

bedriftsoppføring med muligheter for profilering  

  av produkter, bookingløsning, utmerkelser,  

arrangementer, jobbutlysninger med mer.  

  

  

   Framsnakking i sosiale medier  

  
HANEN profilerer egne medlemmer aktivt i de fleste sosiale medier med 

både bilder, nyhetssaker og video.   

    

   

     



Husk at du kan tjene mye på ditt medlemskap i HANEN!  

Ønsker du benytte deg av medlemsfordelene?  

Ta kontakt med oss på post@hanen.no  

  Omtaler i trykte og digitale medier  

  

HANEN jobber aktivt for å skape oppmerksomhet 

om våre medlemmer og deres produkter og 

opplevelser, både lokalt og nasjonalt.   

  
    

HANEN deltar på og arrangerer flere ulike møteplasser der du 

som medlemsbedrift enten direkte eller gjennom oss treffer 

viktig markedsaktører som dine  

                              potensielle kunder.   

    

  

HANEN skal være ditt viktigste  

 nettverk  

HANEN samarbeider med en rekke ulike aktører som kan være 

viktige for deg som bedrift.  Vi kan hjelpe til å benytte deg av  

en eller flere av disse for å utvikle din  
 bedrift.  

  

HANEN gjør det enklere å ta betalt  

Gjennom samarbeidet med Sparebanken  

   Hedmark tilbyr vi opplæring og bruk av  

den mobilbaserte betalingsløsningen 

mCASH.   

  

    HANEN skaper bærekraft  

HANEN har overtatt og driver Norsk økoturisme, en 

sertifiseringsordning spesielt utviklet  for  

reiselivsbedrifter.   

        
  

  

  

                                  Møtebørsen Bygdeperler  

  

  

HANEN hjelper deg med å nå 

markedet  

       

         

             



Husk at du kan tjene mye på ditt medlemskap i HANEN!  

Ønsker du benytte deg av medlemsfordelene?  

Ta kontakt med oss på post@hanen.no  

HANEN viser vei  

HANEN kvalitetssikrer for Statens vegvesen de som skal få tildelt 

vegskiltsymbolet for  

Gardsmat/bygdeturisme. Vi tilbyr våre medlemmer rabatterte priser.  
                    

    

  

HANENs egen  app  

Medlemmer av HANEN som har oppføring på hanen.no vil bli 

synlige i vår egen app som blir gratis tilgjengelig både i App 

Store og Google Play.  

  

     

     

HANEN  hjelper deg med det offentlige  

  
HANENs medlemmer må forholde seg til mange 

offentlige etater, og vi kan hjelpe deg hvis det blir 

vanskelig  

  

    

    

  HANEN hjelper deg mot svindel  

Det finnes mye svindel på internett. Noen  

    av svindlerne 

har forsøkt å  lure våre  

medlemmer, og vi har tatt sakene og spart medlemmene for 

tusenvis av kroner  

  

    

   

         



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Erik Ny


