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Abstract
With the fast-growing interest in recreational fishing, new opportunities are created in
tourism. People travel all over the world in the purpose of fishing which creates a new sector
of nature tourism with associated jobs and activities. Wildlife scenery together with the
chance of catching fish, places the tourists in natural environments that can adversely affect
our ecosystems. Therefore, it is important to evaluate the impact of this kind of tourism. In
this study, the main emphasis is placed on the tourist and its values that form the basis of
environmental ethics in both consciousness and practice. The debate about if fishing tourism
can be regarded as ecotourism or not is discussed from the perspective of Catch & Release.
The purpose of this essay is to create an overview of travel motives and values of the
recreational fishing tourists between 18-65 years visiting Fyn in Denmark, to measure their
environmental awareness, as well as view from an environmental perspective how they relate
to the release of fish, and thus discuss the sustainability of this emerging tourism sector and
associated activities like lodges. The data collection is based on a survey. The study confirms
that there is evidence of a clear link between high environmental awareness and people doing
outdoor activities. Further results also show that the fishing tourists visiting Fyn release
almost all fish they catch, fishes from an ecocentric ethic, and that with their diligent use of
Catch & Release they can legitimately be regarded as eco-tourists.

Med det snabbt framväxande sportfiskeintresset skapas nya tillfällen inom turismen. Folk
reser i syftet att bedriva fiske över hela världen vilket för med sig en ny sektor inom
naturturismen med tillhörande jobb och verksamheter. Att beskåda vilda miljöer och chansen
att fånga fisk placerar turister i naturliga miljöer som kan föra med sig en negativ påverkan på
våra ekosystem. Därför är det viktigt att utvärdera den påverkan denna sortens turism för med
sig. I denna studie läggs huvudvikten på turisten och dess värderingar som står till grunden för
miljöetik. Debatten om ifall fisketurism kan betraktas som ekoturism eller inte, tas upp utifrån
perspektivet på Catch & Release (C&R).
Syftet med denna uppsats är att skapa en överblick gällandes resemotiv och värderingar
hos fisketurister mellan 18–65 år som besöker Fyn i Danmark för att mäta deras
miljömedvetenhet, samt se utifrån ett miljöetiskt perspektiv hur dessa förhåller sig till
återsläpp av fisk, och på så sätt diskutera hållbarheten i denna framväxande turismsektor med

tillhörande verksamheter som fiskelodger. Datainsamlingen är baserad på en enkät. Tidigare
är det bevisat att det finns ett tydligt samband mellan hög miljömedvetenhet och personer som
utför friluftsaktiviteter, något som även denna studie bekräftar. Resultatet visar även att de
fisketurister som besöker Fyn släpper tillbaks nästan all fisk de fångar utifrån en ekocentrisk
fiskeetik, och att de med sin flitiga användnings av Catch & Release legitimt kan betraktas
som ekoturister.
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1.0 Inledning
Vid 10-årsåldern tog jag mina första kast med ett flugspö och sedan dess har jag varit fast. Jag
har bedrivit det mesta fiske som kan bedrivas i Sverige och våra grannländer men har
fortfarande världen kvar. Min uppväxt på västkusten har präglat mitt fiske efter arter som
havsöring och lax. Sedans flera år tillbaks har jag spenderat stora delar av mina somrar som
guide vid en laxfiskelodge i Norge. Jag har sett denna näring växa snabbt under bara några år
till att idag blivit en allt mer vanligare sort av naturturism. Lodger, guideverksamheter och allt
därtill har blivit naturliga verksamheter som växt fram vid vatten där fiske kan bedrivas.
Intresset för sportfisket har blivit stort och fortsätter växa. Bedrivs det rätt i en kombination
med turismen kan jobbtillfällen skapas samtidigt som en ekologisk hållbarhet gynnas bedrivs det fel kan förödande konsekvenser uppstå.

1.1 Bakgrund
1.1.1 Havsöringsfiske på Fyns kust i Danmark

Bild 1: Ön Fyn och dess inkluderande öar, Odensefjorden är beläget på Nordfyn strax Norr om Odense och är en
12km lång vik från kattegathavet 1

Havsöringsfisket kan bedrivas på hela Fyns kuststräcka, denna inkluderar Ærø och Langeland,
samt nästan 90 andra små öar som tillsammans utgör 1100 km kuststräcka. Havsöringsfiske
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Google maps, 2017. (Online) Tillgänglig på: https://www.google.se/maps/@55.3960927,10.5482267,8z

(hämtat 2017-05-09)
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från kusten präglas av väder och vind vilket kan kräva flera förflyttningar på en dag för att
hitta fisken, då det är dessa faktorer som påverkar hur fisken rör sig längs kusten.2
Fiskeregler

•

Minimimått är 40cm på havsöring i hela Danmark förutom Odensefjorden på Fyn där
är det 45cm

•

Fredningstid 16nov-15jan fredningstid och all färgad fisk ska återsättas3,blank fisk får
tas upp.4

•

Fiskekort gäller på kusten för personer 18-65år 5

1.1.2 Catch & Release
Att fånga fisk och sedan släppa tillbaks den igen kallas catch & release (C&R), ett fenomen
som idag blivit allt vanligare inom sportfiskekretsar.6 Istället för att vara ett strikt biologiskt
baserat verktyg för att skydda vissa fiskbestånd från hårt fiske, har idag C&R fått halvt
”religiösa” övertoner hos vissa förespråkare och blivit mer av en etisk istället för en biologisk
fråga.7

1.1.3 Ekoturism
Det finns många definitioner av ekoturism. Människor och organisationer har olika
definitioner av begreppet, och nya tillkommer år efter år. År 2002 kom den första
internationella definitionen av FN under det deklarerade ”Year of ecotourism”. Den har dock
formulerats om flera gånger sedan dess och fortsätter göra det än idag. Dess innebörd har
dock inte ändrats och än idag står nyckelbegrepp som: naturbaserad produkt, minimal
påverkan, miljöutbildning och bidrag till bevarande som grundpelare.8
The International Ecotourism Society är en organisation bland flera andra som är
dedikerade till att främja ekoturism. Deras moderna definition av begreppet lyder:
2

Seatrout DK, (Online) Tillgänglig på: http://seatrout.dk/planlaegning/ (hämtat 2017-05-10)
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Fisk i lekdräkt som antingen har eller ska utföra fortplantning.

4

Fisk som inte är lekfärgad och inte bedriver fortplantning.
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Seatrout DK, (Online) Tillgänglig på: http://seatrout.dk/planlaegning/lovgivning/ (hämtat 2017-05-09)
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Havet-Catch and Release-bra fiskevård?, 2008. (Online) Tillgänglig på:

http://www.havet.nu/dokument/HU20082catchrelease.pdf (hämtat 2017-05-10) S. 8–9
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Kronlid, David. Miljöetik i Praktiken: Åtta Fall Ur Svensk Miljö- Och Utvecklingshistoria (, Studentlitteratur,
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Buckley, Ralf. Ecotourism: Principles and Practices (, Cambridge, MA, CABI, 2009). S. 2

3

"ansvarsfullt resande till naturområden som bevarar miljön och upprätthåller välbefinnande
hos lokalbefolkningen, och involverar tolkning och utbildning.” 9 En annan äldre definition
beskrevs av Honey (1999) som definierade konceptet som: ”resor till ömtåliga, orörda och
vanligtvis naturskyddade områden som är av en mindre skala och som bör hjälpa till att
utbilda resenären, tillhandahålla medel för bevarande, direkt gynna den ekonomiska
utvecklingen och politiska inflytande i de lokala samhällena, samt främja respekt för olika
kulturer och deras mänskliga rättigheter.”10
Med många olika definitioner av konceptet görs det lätt till förvirring, och med det
faktum att där finns många grannsektorer till ekoturismen som är mycket snarlika i
innebörden uppstår även förvirring kring marknadsföring, forskning och/eller i största
allmänhet. Dessa olika delsektorer kan överlappa varandra och även interagera med varandra i
praktiken, men med olika utfall för turistnäringen. Det är där ekoturism kan betraktas som den
mest hållbara och icke förorenande sektorn.11 Om den används rätt med riktlinjer från
grundpelarna kan den till exempel:
•

Finansiera bevarande för värdländer

•

Minska turismens inverkan på skyddade områden

•

Förbättra ledningar i traditionell turism till hållbarare beslut 12

•

Ge positiva upplevelser för både besökare och värdar

•

Ge genmakt för lokalbefolkning

•

Nå en högre politisk medvetenhet som kan göra positiva förändringar i värdländerna
som kan leda till en mer hållbar turismutveckling13

9

TIES, 2015. Ecotourism. [Online]

Available at: https://www.ecotourism.org/news/ties-announces-ecotourism-principles-revision
[Använd 20 04 2017].
10

Ditton, Robert B., Stephen M. Holland, and David K. Anderson. Recreational Fishing as Tourism, Fisheries, vol.

27/no. 3, (2002), pp. 17-24. S. 23
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Buckley, Ralf. Ecotourism: Principles and Practices (, Cambridge, MA, CABI, 2009). S. 6
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Ekoturism kan även definieras som en naturbaserad ekologisk hållbar resa, som inte förstör
naturliga miljöer, eller försvagar den autentiska miljön för exempelvis naturlandskap, utan
istället bidrar direkt till förbättrande och förvaltning av skyddade områden.14

1.2 Problemformulering
1.2.1 Fiske som ekoturism
Med allt fler personer som reser i syfte att bedriva sportfiske blir forskningen inom området
viktigare. Ditton, R, Holland, S, & Anderson visar på att det med fenomenets framväxt
kommer bli allt viktigare att ta hänsyn till aktivitetens sociala, ekonomiska och miljömässiga
konsekvenser. Vilken turismsektor man ska kategorisera fisketurismen inom har länge
debatterats. Ekoturism som koncept har länge varit en bra kandidat, problemet ligger i att
konceptet ofta tillämpas på icke-resursslukande (eng. non-consumptive) aktiviteter som
fågelskådning och valsafari. Det ekoturism gör är att tillhandahålla ett användbart sätt för att
förstå, utvärdera och lindra de olika effekter som tillkommer med sportfiskaren och
sportfisket. Det fundamentala inom ekoturism och naturturism är en naturresursbaserad
destination med aktiviteter som utförs i den naturliga miljön med allt från att titta på naturens
vilda djur och växter, till kanotfärder, vandring, cykling, dykning, etc.15 Vissa faller naturligt
innanför ramen för ekoturism och andra inte. Det huvudsakliga inom naturturismen är
njutningen av jungfruliga miljöer, samt dess flora och fauna. Ekoturismens huvudsakliga syfte
är densamma fast med vissa tillagda dimensioner. Konceptet utgår ifrån en ”lågpåverkan”
naturturism som bidrar till arters mångfald antingen direkt genom: underhåll och förvaltning,
bidrag till bevarande eller genom intäkter till samhället vilket kan vara tillräckligt för
lokalbefolkningen att se ett värde och då även skydda deras resurser som en inkomstkälla.
Det överliggande problemet för den här studien grundar sig i sportfiskarens påverkan på
fisken och hur detta hindrar sportfisketurismen att kategoriseras som en hållbarare slags
turism.

14

Handriana, Tanti, and Raya Ambara. Responsible Environmental Behaviour Intention of Travelers on

Ecotourism Sites, Tourism and Hospitality Management, vol. 22/no. 2, (2016), S. 139
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Buckley, Ralf. Ecotourism: Principles and Practices (, Cambridge, MA, CABI, 2009). S. 5–6
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1.3 Avgränsningar
Ön Fyn som är beläget mellan Jylland och Själland är den fysiska plats som står som objekt
för studien. På ön finns det en fiskelodge som har direkt koppling till min fokusgrupp. Denna
verksamhet har använts både som plats för egen registrering och för att använda deras
kundkrets för att nå ut med mitt elektroniska enkätutskick. Högsäsong för fiskelodgen är
mellan mars-maj och det var i mars 2017 som jag besökte verksamheten för att få en egen
uppfattning om turisterna som besöker platsen och faktorer som kan påverka mitt resultat.
Lodgen erbjuder främst havsöringsfiske men även andra utomhusaktiviteter tillsammans med
logi, kost och guidning. Verksamheten faller naturligt inom ramen för ekoturism och besöks
kontinuerligt av utländska och inhemska turister. Jag har valt att hålla mig till just fisketurism
med tillhörande fiskelodge eftersom jag iakttagit att det är just denna form av verksamheter
som börjat växa fram på sistone.

1.4 Syfte
Med denna studie ska jag skapa en överblick gällandes resemotiv och värderingar hos
fisketurister som besöker Fyn i Danmark för att mäta deras miljömedvetenhet, samt se utifrån
ett miljöetiskt perspektiv hur dessa förhåller sig till återsläpp av fisk, och på så sätt diskutera
hållbarheten i denna framväxande turismsektor med tillhörande verksamheter som lodger.

1.5 Frågeställning
•

Vilka resemotiv och värderingar har fisketurister som besöker Fyn i Danmark? Hur
speglar detta deras etik och moral gällandes C&R?

•

Uppfyller fisketurister på Fyn de krav som krävs för att sportfisket ska kunna betraktas
som ekoturism eller dylikt?

•

Hur hög miljömedvetenhet har de fisketurister som besöker Fyn, och hur stor påverkan
har fiskelodger på detta?

2.0 Metod & Material
Jag argumenterar för att denna studie har sin tyngd i diskussion och slutsats där
generaliseringar sker med teorin enbart som ett perspektiv på det empiriska materialet. Denna
studie utgår alltså från en induktiv ansats. Induktion inom forskning menas med att man utgår
ifrån en stor mängd utfall eller förekomster från vars empiriska data det sedan skapas
generaliseringar. Denna slags kvantitativa forskning beskrivs ofta ha en logisk struktur, där
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teorin bestämmer vilka problem och frågeställningar som ska tas sig an och att dessa
formuleras som hypoteser som härletts utifrån generella teorier. Det resultat man får fram
kopplas sedan tillbaka till och införlivas i den teori som utgjorde utgångspunkten för
forskningen.16
En ren induktiv ansats kan dock vara svår att uppnå då en sådan slags metod i teorin sker
helt och hållet utan någon teoretisk förförståelse. Oftast praktiseras därför en form av
abduktion där det konstant sker en växling mellan empirisk och teoretisk reflektion, där man
arbetar med teorin, återvänder till empirin och funderar på vad den kan betyda i ljuset av
teorin.17 Denna studie praktiserar därför en mer abduktiv metod trotts sin ansatt i det
induktiva.

2.1 Enkäter och etiska reflektioner/principer
Eftersom min fokusgrupp är folk med ett gemensamt intresse som besöker en viss geografisk
plats och verksamhet, passar enkäter bra då jag vill få fram attityder från en större grupp
människor. Det hade varit svårt att till exempel göra intervjuer istället, då de lämpar sig bättre
när mer strikt fakta efterfrågas. För att få svar på min frågeställning krävs det istället många
personer.18
I Sverige finns en etiklag som reglerar etiska frågeställningar i anslutning till forskning
som avser människor. Denna lag gäller enkätundersökningar för forskningsändamål på
doktorandnivå och högre, och innefattar: personuppgifter om brott och straff, ras/etniskt
ursprung, politiska åsikter, religion, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Dessa är
inte krav när det gäller studentuppsatser eller andra enkätundersökningar, men har ändå
funnits med i åtanke för denna studies enkätundersökning.19 De forskningsetiska krav jag har
följt som gäller all slags enkätundersökning är: Informationskravet, samtyckekravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Andra rekommendationer som kan vara på sin
plats för den som inte tidigare har genomfört en enkätundersökning och som inte har någon
erfarenhet om denna metod är den att undvika frågor som kan vara känsliga, närgångna och

16

Bryman, Alan, Jan Carle, and Björn Nilsson. Kvalitet Och Kvantitet i Samhällsvetenskaplig Forskning (, Lund,

Studentlitteratur, 1997). S. 29
17

Alvehus, Johan. Skriva Uppsats Med Kvalitativ Metod: En Handbok (, Stockholm, Liber, 2013). S. 109

18

Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig Metod (4th edn, Lund, Studentlitteratur, 2009). S. 55

19

Ejlertsson, Göran, and Jonas Axelsson. Enkäten i Praktiken: En Handbok i Enkätmetodik, (2014), S. 31
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påträngande.20 Respondenterna informerades med en inledande text i enkäten om att de är
anonyma för min forskning. De gavs även kontaktuppgifter till mig om det skulle uppkomma
några frågor om enkäten eller resultatet. Inget utbyte med respondenterna har gjorts förutom
det att de får en möjlighet att se resultatet då den färdiga versionen publiceras online.

2.1.1 Datainsamlingsmetod
Den huvudsakliga metoden för att samla in data till den här studien är via enkäter. Denna
enkät har skapats via Google Forms som är ett gratisverktyg gällandes enkätutskick och
undersökningar. Alla kan använda den och inga begränsningar som max antal svar eller
liknande finns. Google Forms sammanställer svarsstatistiken till ett program som liknar
Microsoft Office-Excel, vilket tillåter en att kopiera in statistiken i det riktiga Excel där sedan
diagrammen har utformats. Enkäten har delats via Facebook genom en verksamhet som
bedriver fisketurism på Fyn.

2.2 Urval
För att svara på enkäten ska respondenten vara minst 18 år och max 65 år. Jag har valt dessa
till min studie eftersom personer i 18-årsåldern är myndiga och inte behöver målsmans
tillstånd för att svara på en enkät, och den övre gränsen 65år för att undvika att
ålderspensionärer räknas med i studien, då många i denna åldern kanske inte har samma
ekonomi som den som är ute i arbetslivet och därför förväntas vara mindre aktiv i sitt
resande.21 Även är det denna åldersgrupp som enligt lag ska köpa fiskekort för att få fiska på
den danska kusten. Den här statistiken skulle alltså kunna användas för vidare forskning inom
området. Jag har valt att inte ha en smalare åldersgrupp för studien då jag tror att majoriteten
som reser i fiskesyfte är i denna ålder. Det första respondenten svarar på i enkäten är den
exakta åldern som den fyller i själv.

2.2.1 Tillgång till fisketuristen
Fisketuristen på Fyn är central i min studie, det är den huvudsakliga populationen för denna
studien. För att komma i kontakt med dessa har en verksamhet på Fyn som inriktar sig på
fisketurism med tillhörande logi, mat, guidning och andra tjänster stått som utgångspunkt för
tillvägagångsättet. Jag inledde kontakten till verksamheten med en presentation av mig själv

20

Ejlertsson & Axelsson. Enkäten i Praktiken: En Handbok i Enkätmetodik, (2014), S. 32

21

Trost, Jan, & Oscar Hultåker. Enkätboken (5th edn, Lund, Studentlitteratur, 2016). S. 109
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och arbetet via mail. Jag fick ett positivt bemötande av föreståndaren för verksamheten som
hjälpte till att dela enkäten till sin kundkrets via sociala medier. Den 11 april 2017 skickades
enkäten till verksamheten för att delas vidare vilket den gjordes den 20 april 2017 på
Facebook. Jag stoppade möjligheten att svara på enkäten den 25 april 2017, när jag hade fått
in 66 svar vilket jag ansåg som ett tillräckligt antal svarade enkäter för att få fram ett
tillförlitligt svar.

2.2.2 Validitet & Reliabilitet
Begreppen validitet och reliabilitet hör hemma i kvantitativa studier, som till exempel
enkätundersökningar.22 Reliabiliteten kan beskrivas som tillförlitligheten av en studie, att en
mätning är stabil och inte utsatt för till exempel slumpinflytelser. Där finns två huvudsakliga
termer man kollar på för att undvika att en studie innehar en låg reliabilitet, standardisering
och strukturering. Enkätundersökningen för denna studie har en standardiserad
datainsamlingsmetod. Med detta menas att graden till vilken frågorna är desamma och
situationer är densamma för alla intervjuade. Standardisering innebär en avsaknad av
variation och är en datainsamlingsmetod som de flesta kvantitativa studier vill uppnå, i så hög
grad som möjligt.23 Detta precis som för denna studie, för att enkäten ska sändas ut till många
olika personer med avsikt att få ett så jämförelsebart material som möjligt.24
Svarsalternativen för enkäten är av strukturerad form. Strukturering handlar om hur
svarsalternativen för en undersökning är utformade, om de är av fasta eller lösa
svarsalternativ. En låg grad strukturering innehar ingen hög standardisering och vice versa.25
Enkätfrågorna för denna studie innehar visserligen tre stycken frågor av låg strukturering.
Dessa är dock av registrerande själ för att få reda på ”vem” och därför heller inte den
huvudsakliga empirin.
Reliabilitet och validitet är två begrepp som står i direkt koppling till varandra. Skulle
reliabiliteten vara låg är också validiteten låg. Låg validitet är lika med att man inte mäter alls
eller endast delvis vad man anser mäta. Dock kan reliabiliteten vara hög även om validiteten
är låg, som att en frågas svarsalternativ inte speglar det som man i frågeställningen vill ha

22

Trost, Jan. Enkätboken (4th edn, Lund, Studentlitteratur, 2012).S. 63

23

Trost, Jan. Enkätboken, S. 57

24
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reda på.26 Frågorna för denna studiens enkät bedöms att hålla en hög grad av validitet. Dock
så finns det frågor som kan anses överflödiga då de inte direkt besvarar syfte eller
frågeställningar. En pilotstudie utfördes innan den huvudsakliga distributionen av enkäten för
att tillåta korrigeringar och ge den huvudsakliga enkäten högre validitet i studien. Här delades
sju stycken enkäter ut på plats vilket även tillät en konversation mellan respondent och
opponent.

2.2.3 Generaliserbarhet
Det är svårt överlag att generalisera respondenter till att vara rösten för en större målgrupp.
Styrkan i denna studie ligger dock i att enkäten gått ut internationellt till fisketurister som
besökt Fyn vilket ger ett brett perspektiv på resultatet. Viktigt att poängtera är dock det
faktum att denna studie inte utgår ifrån hur representanter från olika nationer förhåller sig till
varandra, utan ses istället som en och samma population med folk som har samma intresse.

2.2.4 Litteratursökning
2.2.4.1 Databas & digitala källor
Jag har använt mig utav Halmstads Högskolebiblioteks databas Summon för litteratursökning.
Summon söker i samtliga databaser och har avgränsningsrutor som tillåter en att specificera
sin sökning.

2.2.4.2 Litteratur
Litteraturen från databasen Summon tillsammans med kurslitteratur till tidigare kurser. För
källor se referenslista.

2.2.4.3 Sökord
Vid sökning med ord i databasen har jag kapat av orden efter bara några bokstäver och tillsatt
tecknet asterisk, på så sätt tar databasen med alla ändelser för just det ordet i sökningen vilket
ger fler antal träffar. Exempel: om jag använder mig av begreppet ”Ecotourism” i sökningen
tar jag bort de tre sista bokstäverna i ordet och tillsätter tecknet asterisk: ”ecotour*”. Sökord
för denna uppsats (hela ord) har varit: ecotourism, fishing, fly-fishing, fisheries, tourist,
tourism, ethics, environmental, recreational fishing, angling, sustainability, conservation,
management, deep/shallow ecotourism, development, values, motives.
26

Ibid, S. 63
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3.0 Teoretisk referensram & tidigare forskning
Teorin för den här uppsatsen har följt de två olika delarna i ”teorigenomgången”. Den första
delen här är att olika teorier i den tidigare forskningen presenteras kortfattat för att få fram en
bild och även ett tema. I nästa del har sedan en relevant teori valts för att skapa den teoretiska
referensramen för arbetet.27

3.1 Tidigare forskning
I Wolf-Watz avhandling On environmental grounds: outdoor recreation, place relations and
environmental sustainability diskuteras relationer mellan de två begreppen friluftsliv och
miljöengagemang i det moderna samhället ur ett hållbarhetsperspektiv. Författaren beskriver
att miljöaktivister och personer med ett allmänt intresse för natur deltar i och utför
friluftsaktiviteter med mer miljöhänsyn än andra. Det är även det att friluftsliv i sig alltid haft
en tilltro som ett miljöpedagogiskt verktyg, med syfte att utveckla ett mindre resursslukande
och miljöförstörande beteende. Denna hypotes grundar därför frågeställningarna: Hur är
miljöaktivister engagerade i friluftsliv och med vilka motiv? Kan deltagandet i
friluftsaktiviteter influera andra till bättre miljöhänsyn? Materialet har samlats in från två
olika huvudkällor. Den ena är genom en nationell enkätundersökning där man studerat det
svenska folkets deltagande inom friluftsliv. Den andra är en fallstudie baserad på
organisationen Nature and Youth Sweden. Resultaten av denna avhandling visar hur
miljöaktivister och deras deltagande i friluftsliv är en del av en socio-kulturell kontext som
tillskriver signifikans till särskilda platser i utomhuslandskapet. Vissa av dessa platser bidrar
med dessa miljömedvetna individers utförande av aktiviteter, bildandet och upprätthållandet
av perspektiv, åtgärder, attityder och inverkan på beteenden som kan betecknas som
miljöhänsyn. Syftet är att med resultatet visa hur skolor, organisationer och andra institutioner
ska planera friluftsliv med hållbar utveckling för naturbaserad turism. 28
I studien Sportﬁsheries, conservation and sustainable livelihoods: a multidisciplinary
guide to developing best practice genomförs det en tvärvetenskaplig bedömning av riktlinjer
för bästa praxis som krävs för att utveckla och upprätthålla sportfisketurism i

27

Alvehus, Johan. Skriva Uppsats Med Kvalitativ Metod: En Handbok (, Stockholm, Liber, 2013). S. 29

28

Wolf-Watz, Daniel (2015), On Environmental Grounds Outdoor Recreation, Place Relations and Environmental
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utvecklingsländer för att stärka lokala näringar och främja miljöhänsynen.29 Ekoturism
används som tema för studien då detta fenomen anses vara ett av de få turismalternativen för
en hållbar försörjning utan att ändra traditionella levnadssätt. Genom att sammanställa
tidigare forskning om sportfiske kommer de fram med ett underlag som inkluderar de tre
dimensionerna för hållbar utveckling: sociala, ekologiska och ekonomiska.30 Resultatet visar
att den bästa vägen framåt för att kontinuerligt utveckla och genomföra riktlinjer för bästa
praxis av sportfiske är att flexibelt utveckla dem för att passa enskilda fall. Detta eftersom det
inte finns en lösning för samtliga fall. Liknande etablerade ekoturismföretag i
utvecklingsländer är alla anpassade efter de kulturella, sociala, miljömässiga och ekonomiska
övertygelserna och behoven hos de enskilda människorna, områden och situationer. På
liknande sätt måste utvecklingen av sportfisket utföras. Slutsatsen visar att utveckling som
bygger på platsspecifik forskning som fångar lokala miljömässiga och sociala komplexitet,
har potential att ge ömsesidigt förmåner för turister och lokalbefolkningen, stärka
samhällsutvecklingen och förbättra den kulturella upplevelsen för turister.31
I artikeln Angling Ecotourism: Issues, Guidelines and Experience from Kamchatka
beskrivs det först att sportfiske är en viktig komponent av turismindustrin och en viktig
komponent för regional ekonomi runtom i världen. Men samtidigt som denna näring växer
med sina många möjligheter tillkommer även hot. När dessa turister kommer i kontakt med
hotade sötvattensekosystem, finns det en risk för nedgradering av de fiskpopulationer och
landskap de kommer för att besöka, vilket kan äventyra långsiktig ekonomisk utveckling och
reducera biodiversitet. Men med uppkomsten av catch & release tror författarna att sportfiske
kan betraktas som en form av ekoturism som bidrar positivt till bevarande, vetenskap, och
lokal eller regional ekonomisk utveckling.32 Därefter presenteras det sportfiskesponsrade
projektet Kamtjatka Steelhead Project som en fallstudie där många av ekoturismens aspekter
var närvarande.33 Sedan föreslås riktlinjer för framtida ekoturismprojekt inom sportfisket och
29

Barnett, Adam, Kátya G. Abrantes, Ronald Baker, et al. Sportfisheries, Conservation and Sustainable

Livelihoods: A Multidisciplinary Guide to Developing Best Practice, Fish and Fisheries, vol. 17/no. 3, (2016), pp.
696-713. S.1
30
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adresserar möjligheter och begränsningar för fortsatt utveckling av sportfiske ekoturismen.
Avslutningsvis beskrivs det att för att få sportfiske ekoturism att fungera krävs det att sätta
höga krav och koordinera all handling från samtliga intressenter (eng. stakeholders), eftersom
alla dessa kommer spela väsentlig roll i att göra fiskeekoturism till ett avgörande verktyg för
forskning, bevarande och hållbar utveckling.34
Studien Angling for Endangered Fish: Conservation Problem Or Conservation Action?
undersöker om fisket efter hotade arter är ett problem eller om det kan vara en lösning för
bevarandet. Sportfisket har i vissa fall medfört en bidragande faktor till minskning av
populationer och fiskarter i både salt- och sötvattenmiljöer, en aktivitet som sällan anses som
ett krisande hot eller som stoppas när utrotningshotade arter påverkas. I många fall dras även
sportfiskare till dessa unika och hotade arter. Bevarande-orienterade beteenden såsom catch &
release praktiseras frivilligt av den enskilda individen, även i dessa fall med viss dödlig
utgång. Men trots det finns många indirekta bevarande fördelar som kan associeras med
fritidsfiske.35 Det presenteras en rad fallstudier och diskuteras om huruvida en hotad art är ett
bevarande problem eller en bevarandeåtgärd. Resultatet visar att om fritidsfiske bidrar till
negativa konsekvenser för fiskbestånd som strider mot återhämtningsstrategier, anses
sportfisket som en inte så effektiv bevarande lösning. De presenterade fallstudierna visar dock
att sportfiskare är effektivt engagerade av bevarandet av fisk och dess livsmiljöer, samt hotade
arter generellt. De är ofta den enda ensamma rösten när andra aktörer inte deltar. Sportfiskare
kan därför direkt påverka bevarandeåtgärder med eget engagemang.36 Författarna poängterar
även det faktum att det är viktigt att förstå den kompletta uppsättning av faktorer som
påverkar en särskild population eller art för att förstå de potentiella riskerna. Slutsatsen visar
att sportfiskesamhället är eller kan vara ett effektivt verktyg för bevarande.37
Med den framväxande diskussionen om djur och etik inom turism diskuteras det kring
frågan om vem eller vad, som förtjänar moralisk hänsyn i naturen. I artikeln Ecotourism,
Animals and Ecocentrism: A Re-examination of the Billfish Debate används författaren och
föreläsaren Patrick Currys kategoriseringsteori av ytlig-, mellan- och djupgrönetik i ett försök
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att bättre förstå omfattningen av miljöetisk teori. Tonvikten ligger på djupgrön- eller
ekocentrism-etik (perspektivet som placerar väsentligt värde på alla levande organismer och
deras naturliga miljö, oberoende av deras nytta eller betydelse mot människor), och hur detta
perspektiv skiljer sig från andra teorier om miljöetiska frågor, särskilt gällandes
”djurbefrielse” när det kommer till behandling av djur som används för turism.38
Med kunskapen om denna teori analyseras sedan de många besvärliga frågorna kopplade till
billfish (stora marina fiskar som är viktiga apex rovdjur39 i sina miljöer) och sportfisket efter
dessa som en form av ekoturism. En tidigare debatt som ägde rum för över ett decennium
sedan om billfishing som ekoturism tas upp igen med syftet att förklara (1) varför det är
viktigt att förstå skillnader mellan ecocentrism-etik och djurs befrielseetik; och (2) hur båda
teorierna kunde använts för att bättre informera billfishingdebatten.40 Resultatet visar att de
personer som stöttar billfishing som en form av ekoturism för resonemang som motsvarar det
ekocentriska perspektivet, då dessa utgår från värderingar som prioriterar hela ekosystemet, så
länge som integriteten, stabiliteten och skönheten i det biotiska samhället bevaras och
handlingar anses vara moraliska. Däremot de som tillämpar en mer ”djurbefrielse-etik”
argumenterar att det inte är någon god anledning att offra enskilda djur för att förbättra hela
ekosystemet, vilket inkluderar fiske i fritidssyfte. 41 Studien avslutas med en uppmaning till
fortsatt användning av miljöetiska teorier för att klargöra huruvida vissa ”djurmänniskoaktivitet” bör ses som ekoturism eller inte.42
Den roll sportfisket har i konkurrens för marina resurser blir allt mer uppenbar. Dess
påverkan på beståndsdynamik behöver redovisas för bedömning och hantering och
förvaltnings förordningar bör baseras på vetenskapligt råd för mänskliga och biologiska
dimensioner för att vara effektiva i att nå sina mål.43 Som metod för studien Angler Behaviour
and Implications for Management ‐ catch‐and‐release among Marine Angling Tourists in
Norway, gjordes en enkätundersökning bland havsfisketurister på två olika fiskecamper i
38 Fennell, Davida. Ecotourism, Animals and Ecocentrism: A Re-Examination of the Billfish Debate,
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Norge. Syftet var att undersöka catch & release beteende bland gästerna på dessa camper.44
Trots att tidigare forskning visat på att catch & release varit låg i många marina miljöer, visar
resultatet i denna studie att tillbakasättningen för vissa arter översteg 60 procent. Utav dessa
procent kartlagdes de olika anledningarna till varför fisken återsatts utefter kategorierna: För
stor, för liten, total catch & release, för många fiskar, minimum längd, ”tyckte inte om”.
Slutsatsen som dras är den att catch & release inte bara är viktigt att ha med i beräkningarna
för sötvattensfiske i Europa, utan även i det marina sportfisket. Men catch & release är inte
fullt effektivt, därför konstateras det även att man bör kvantifiera dödligheten av återutsatt
fisk, för att överväga catch & release-beteende i framtida förvaltningsbeslut, och genom
riktlinjer för hantering, minimera de potentiella negativa effekterna av catch & release.45
Forskning om flugfisketurismen i Sydafrika är outforskat trotts den omfattande
marknaden detta fenomen besitter. I studien Mapping fly-Fishing Tourism in Southern Africa
undersöks destinationer som presenteras i en guide för flugfiskedestinationer i Sydafrika och
Indiska Oceanen för att visa på dess utvecklingspotential. För att få en klar överblick av
destinationernas potential kartläggs: fiskarter och den infrastruktur som införts för att stödja
denna sorts turism, för att sedan kompletteras med ett antal personliga djupintervjuer med
huvudaktörer från flugfiskeindustrin i Sydafrika. 46 I slutet av studien tas det upp förslag för
hur flugfisketurism kan utvecklas som en form av nischmarknad för turism i Sydafrika och de
utmaningar som begränsar den.47 Det visar sig att flugfisket kan utgöra en viktig del av ett
hållbart bevarande om det behandlas på ett humant och professionellt sätt. Dock måste en
hållbar utveckling av flugfiskedestinationer övervägas eftersom överexploatering
oundvikligen kommer att leda till överfiske som leder till en följd av försämrade
fiskemöjligheter och ekonomisk nedgång. I huvudsak bör flugfisketurismen därför utvecklas i
syfte att maximera antalet sportfiskare på en destination utan att påverka känsliga ekosystem.
Något som ses genomförbart eftersom flugfiske kan som regel betraktas som en slags
”miljövänlig” fiskemetod eftersom den oftast baseras på catch & release.
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3.2 Teori
3.2.1 Etik/Miljöetik
Inom miljövetenskapen finns det flera olika fundamentala idéer som kan användas för att
särskilja olika ideologiska positioner. Figur 1 längre fram visar en sammanfattning av de
grundläggande idéerna inom miljövetenskapen.48.
Vad är gott och vad är ont; vad är rätt och vad är fel? I grunden finns det tre ståndpunkter
om hur människan förhåller sig till den naturliga miljö vi lever i. Den antropocentriska är en
av dessa som utgår ifrån att människan står i centrum och det arbete vi gör för miljön är för
människans skull. En annan är biocentrism, här är det livet självt som anses värdefullt och det
som måste skyddas vare sig det gäller djur eller människor. Den sista, ecocentrism, ser
ekosystemen där vi alla lever som det värdefulla och det som i första hand måste skyddas.49

3.2.2 Tre miljöetiska perspektiv på Catch & Release
Författaren David Kronlid visar på att det finns tre olika miljöetiska perspektiv på
återutsättning av fisk. Dessa tre etiska perspektiv liknar de miljöetiska teorierna som jag
tidigare presenterat i ”3.3 Etik/miljöetik”. Det första förhållningssättet är den biocentriska
fiskeetiken som utgår ifrån fiskens perspektiv vid en etisk bedömning av återutsättning då
varje fiskindivid anses ha ett eget värde. Inom denna fiskeetik kan man sedan kategorisera tre
olika principer, den första är att fisken känner smärta och på så sätt även ett visst lidande.
Dock inte samma lidande som vi människor skulle känna i samma situation50. Än är det bara
bevisat att fisk kan känna smärta, om de sedan känner ett lidande är fortfarande enbart
spekulationer. Den som tillämpar biocentriskt fiskeetik ser lidandet för en fisk liknande som
lidandet till en människa och gör därför även ett moraliskt övervägande om hur individer ur
andra arter behandlas, i detta fallet skulle därför fiskaren överväga att avskriva allt fiske
inklusive återutsättning, alltså en ren icke-skada-princip.51 Den andra principen inom den
48
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biocentriska fiskeetiken är en slags svagare variant av icke-skada-princip som leder in på en
diskussion om kriterier för onödigt och nödvändigt lidande. Avslutningsvis kan fiskaren utgå
ifrån en biocentriskt livscykelprincip där det är möjligt att definiera vad som är i fiskens
intresse utifrån dess biologiska utveckling och att detta är en process som inte bör störas.
Det andra förhållningssättet är den antropocentriska fiskeetiken. Denna är en
människocentrerad etik precis som en antropocentrisk livsåskådning och en miljöetik som att
naturen har ett instrumentellt värde för människan och är enbart en resurs och inget annat.
Natur och djur och samtliga fiskar inkluderat är enbart en resurs som vi har att nyttja för vårt
eget välbefinnandes skull och med moralisk hänsyn främst visat mot människan.52 Detta
utesluter dock inte all moralisk hänsyn till fisken då denna slags fiskeetik innehåller vissa
outtalade eller uttalade moraliska principer som anger den attityd och hantering man bör ha
mot fisken för att anse sig som en ”riktig” eller ”god” fiskare. Detta perspektiv kan innehålla
vissa motiv för fisket som inte enbart utgår ifrån att se till ens egen nytta, utan ta hänsyn till
fiskevattnet, att fiska för att äta och inte enbart för estetisk njutning att fånga en fisk eller för
tävlan. Men även med hänsyn till både fisken och den omgivande naturen så utgår den
antropocentriska fiskeetiken alltid utifrån människans skull och att ingen utom fiskaren bör i
fiskesituationen respekteras för sin egen skull.53 Skillnaden i detta perspektiv jämtemot det
tidigare presenterade är den att vi i det antropocentriska fiskeetiska perspektivet per definition
inte kan bete oss omoraliskt direkt till fisken, detta betyder dock inte att vi bör vara grymma
mot den.54
Det tredje och sista förhållningssättet är den ekocentriska fiskeetiken. Denna, precis som
den ekocentriska livsåskådningen, utgår ifrån naturen som helhet och inom fiskeetiken- vad
som är bra för fiskets omgivande miljö. Här tänker fiskaren främst på hur vi med vårt fiske
kan påverka den ekologiska hållbarheten i fiskevattnen och deras omgivande miljö. Den
huvudsakliga tankegången är inte längre den om vi respekterar fisken och beter oss som
”dåliga” fiskare eller inte, utan om vi stör eller förstör ekosystemet så att fiskstammen och
vattnets hälsa hotas. Perspektivet kan tolkas som att det är fiskets omgivande miljö – naturens,
landskapets, ekosystemets – förmåga att reproducera biologisk mångfald som är central och
har hög moralisk signifikans. Avslutningsvis prioriterar en fiskare med ekocentrisk fiskeetik

52 Ibid, S.51
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ekosystemets förmåga att producera och upprätthålla liv framför hänsyn till fiskindividerna
eller fiskarna.55

3.2.3 Hållbar utveckling & turism
Vi lever i en allt mer globaliserad värld. Industrialismen och samhällsutvecklingen har
bidragit till fenomenet turism som gör att allt fler personer förflyttar sig allt oftare och längre.
I denna process suddas landsgränser ut och nya krav på destinationer växer fram.56 Turism
innebär konsekvenser som är ekonomiska, ekologiska och sociala för den fysiska miljö och
det samhälle som besöks. Den destination som besöks utav turisten påverkas olika beroende
på turistens avsikt med resan.57 Hållbar utveckling har blivit ett fenomen som växt fram
tillsammans med Förenta Nationernas miljökonferens i Rio de Janeiro 1992, även känd som
Earth Summit vilket resulterade i dokumentet Agenda 21som beskriver hur våra samhällen
ska få en hållbar utveckling, detta genom att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom
och utveckla bristande demokrati.58
Hållbar turismutveckling är ett koncept som växt fram parallellt med hållbar utveckling
och är idag allmänt känt. Det är ett oklart koncept som inte har någon universal accepterad
definition. UN-WTO sammanställde de många tvetydliga definitionerna i 2004 och fastslog
att principerna för hållbar turismutveckling bör tillämpa och uppnå en passande balans mellan
de sammankopplade elementen: miljö, ekonomi och sociokulturella aspekter av turism, för att
garantera en långsiktig hållbarhet av turism.59
Där finns tre huvudsakliga typer av påverkan ekoturism för med sig på en destination, vilka är
boende, transport och aktivitet. Lodger är resursslukande, transporter står för utsläpp och
aktiviteter påverkar ekosystemen direkt på flora och fauna.60 Med den fortsatta framväxten av
friluftsliv och ekoturism tillkommer dessa hot med hög signifikans och det blir allt mer viktigt
att förstå och förutspå konsekvenserna.61
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3.2.4 Transport
Lumsdon beskriver i sin artikel Transport and Tourism Cycle Tourism – A model for
sustainable development? att flyg och privata motorbilar är de två mest viktiga och vanliga
transportmedel inom turismen och en bov till många av våra miljöproblem. Dessa två
transportmedel fortsätter växa och nya alternativ måste ses över för att uppnå en hållbar
utveckling.62 Hon debatterar vidare att ett av de få alternativen till att göra turistandet till och
på en destinations hållbar är transport via cykel. I teorin fungerar det och vissa regioner i
världen satsar allt mer på detta. Det kräver dock planering gällandes infrastruktur för att få till
en så säker och fungerande transportväg som möjligt.63
Läran om transport inom turism är en aspekt som står i direkt konflikt miljö och industri
emellan. Det är ett essentiellt kriterium med uppgift att ta turister från hemdestination till och
runt på turistdestination på bekvämaste möjliga vis vare sig det gäller väg, båt, bil, flyg och
flygplatser. De negativa konsekvenserna som uppstår är föroreningar av den naturliga miljön
och skadligpåverkan på vår miljö. Turistindustrin står för 50% av det globala resandet och är
därför en stor konsument av fossila bränslen. Flygbranschen är en transportsektor som under
de senaste decennierna fortsatt att öka. Idag är det beräknat att över 1 miljard människor
kontinuerligt reser med flyg, vilket för med sig att 13 % av den totala globala bränsle
förbrukningen kommer från just flygtrafik. Siffran kan anses låg men har en stor påverkan på
ozonlagret då flyg uppehåller sig i höjdnivåer som är extra känsliga för utsläpp, särskilt för
den övre atmosfären. Den infrastruktur som flygtrafik kräver är resursslukande i sig.
Flygplatser är stora anläggningar som kräver omfattande markyta för konstruktion vilket för
med sig negativa konsekvenser på miljö. 64
Debatten om vilket transportmedel som är det miljövänligaste alternativet är komplext.
Likaså som flyget har hög påverkan på miljön har de andra transportmedlen som bil, båt och
tåg det. Att färdas med något av dessa transportmedel är dock oundvikligt gällandes den
förflyttning som sker via turism. Naturskyddsföreningen hävdar att det inte är mer
miljövänligt att ta bilen istället för flyget om man inte är fler som reser och att om man flyger
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Sustainable Tourism, vol. 8/no. 5, (2000), pp. 361-377. S. 362
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J Page, Stephen J., and Joanne Connell. Tourism: A Modern Synthesis (4th edn, 2014). S. 308
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bör man stanna längre på en destination.65 Men utvecklingen går framåt och biodrivna bilar
blir allt vanligare. Fördelen med biobränsle till skillnad från fossila bränslen är att den
biomassa som biobränsle görs av tar upp lika mycket koldioxid som den sedan släpper ut vid
förbränning. Biomassa kan också produceras hållbart, dock betyder det inte att den gör det.66

3.2.5 Djup ekoturism & ytlig ekoturism & ekoturisten/ Ramverk för att analysera olika typer av
ekoturism och turister
Där finns två sidor av ekoturism som har teoretiskt positionerats av Alcott som djup och ytlig
ekoturism. Den djupa ekoturismen kännetecknas efter småskalig utveckling, egenvärde,
gemenskap identitet, samhällets deltagande och tanken att materialism för dess egen skull är
fel. Den ytliga ekoturismen karaktäriseras som motsatsen med vanligt företagande till den
naturliga världen, naturen sett som en tillgång till att utnyttjas för att maximera de mänskliga
fördelarna, ledningsbeslut baserade på funktionella resonemang och med hållbarhet sett ifrån
ett svagt eller väldigt svagt perspektiv.67
Teorin tillåter att kategorisera ekoturisten utifrån de filosofiska och ekonomiska
argument som ligger till grund för olika miljö- och hållbarhetspositioner. Djup och ytlig
ekoturism ligger längs ett kontinuum med extrema och motsatta tankegångar i vardera änden
som kan ses i figur nr.1.

Figur 1: Relationen mellan typologier av miljö och hållbar utveckling tillsammans med djup/ytlig ekoturism68
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Det är viktigt att ha förståelse för att ekoturism i teorin både kan gälla den deltagande
individen som turist och miljön för aktiviteten på en destination. Därför är det möjligt att vara
en icke-ekoturist på en ekoturismdestination och vice versa.69 En uppsättning attribut som
inkluderar attityder, värderingar och beteenden står som grund för de olika
positioneringarna.70 För att kategorisera själva ekoturisten måste man därför se till olika fall
för den djupa och den ytliga ekoturismen. Det som karaktäriserar den djupa ekoturisten är den
att individen vill ha mer djupgående förståelse om mänskligt liv och samhället för den plats de
besöker, med boende och standard som sekundärt som inte skulle gå före en mångfald i
autentiskt liv. Därför skulle de välja bort vissa aktiviteter om det innebar en negativ påverkan
och ett störmoment för den autentiska miljön. Därför finns det miljöer som den djupa
ekoturisten skulle utesluta helt om denna plats redan fann sig som hotad.71
En ytlig ekoturist föredrar västerländska krav på säkerhet, komfort och hygien. Naturen
värderas på grund av dess nyttovärde för människan antingen som estetisk njutning eller som
en metod för att erhålla intäkter. Precis som den djupa ekoturisten skulle den ytliga även
kunna vara intresserad av att lära sig om den lokala kulturen, dock gärna på avstånd och utan
något större försök i att få en djupare identifikation med landskap eller människor. Gällandes
destinationer kommer djur och landskap endast skyddas där det finns ett positivt ekonomiskt
skäl för att göra det samtidigt som vinstmaximering prioriteras före behov hos lokala
kulturer.72
Sammanfattningsvis är den ytliga ekoturisten precis som begreppet framgår just ”ytlig”
gällandes sitt miljöengagemang när denne reser i motsats till den djupa ekoturisten som
ständigt söker en djupare interaktion utan att några särskilda krav på service eller behandling
och med en ständig medvetenhet om att inte påverka den plats de besöker, där den personliga
upplevelsen värdesätts högt.

3.2.6 Ekoturisten
3.2.6.1 Motiv
Det har länge spekulerats om turistens motiv till att resa. Flera olika teorier har byggts upp,
bytts ut och förnyats under 1900-talet och idag står det klart att turistens motiv till att resa inte
69
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alls är så entydiga.73 Resande är en komplex form av beteende genom vilket en resenär vill
tillfredsställa många behov. Där finns dock två mer konkreta drag som genomgående
dominerar resemotiven. Det första av dessa två är ”flyktmotivet”, att resa från något och detta
benämns oftast just som flykt. Flyktmotivet är direktkopplat från individens sociala karaktär
med motiv om att fly från vardagens problem och krav, med resan som lösningen.74 Denna
faktor benämns ofta i forskningen som ”push-faktor”. Den andra, ”pull-faktorn”, är den när
turisten söker något som inte finns hemma. Dessa behov kan mer liknas vid
”kompensationsmotiv”. Push & pull-faktorer är två typer av samtidiga motiv för resandet.
Ibland överväger det ena motivet det andra och vice versa, alltså kan individen vilja söka
något vara mer intensiv än att fly från något.75

3.2.6.2 Värderingar
Ekoturism, av någon definition, otydlig som tydlig, har i grunden en förpliktelse till
miljömässig hållbarhet, med införlivande åt åtminstone några etiska element. Forskning om
den ”sanna ekoturistens” motiv och beteende är dock ofullständiga. Författarna för artikeln
Environmental Values and the So-Called True Ecotourist visar på att kärnvärden är bättre
prediktorer för beteende inom en rad olika sammanhang än övertygelser och attityder, särskilt
när det finns en inneboende etisk komponent inblandad.76 Folks värderingar är stabila
instrument som det går att dra generaliserbara slutsatser över sammanhang och situationer
ifrån. Något som tillåter forskning att förutspå konsumentbeteende för inte bara en persons
resande utan all slags konsumtion. Författarna visar även på att det är samma kärnvärden och
värdesystem som är centrala för en persons självkänsla och fungerar som övergripande och
vägledande principer för beteende i människors liv. På så sätt blir de även grundläggande för
hur en person förhåller sig till begreppen moral och etik, och på så sätt även miljöetik. 77
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4.0 Resultat
I figurerna nedan presenteras resultatet för varje enskild enkätfråga i form av diagram och
statistik. Statistiken över antal presenteras korrekt men procent är avrundat vilket innebär att
totalsumman inom svaren kan sträcka sig mellan 99 procent till 101 procent (0,0–0,4 avrundas
neråt och 0,5–0,9 avrundas uppåt). Inom figurerna presenteras den fråga som resultatet avser
från enkäten. Figurerna följer inte den ordning som frågorna i enkäten är ställda utan är
uppdelade i teman med rubrik för varje tema. Två av de ifyllda enkäterna är borttagna vilket
betyder att statistiken är sammanställd på 64 av de 66 svar som genererades av
enkätundersökningen, detta eftersom dessa respondenter inte befann sig inom den åldersgrupp
jag valt att studera.

4.1 Respondenterna

1.0 Which country are you from?
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Figur 2: Land

De flesta som besöker Fyn som fisketurister kommer ifrån Danmark. Därefter är det Tyskland
följt av Nederländerna som majoriteten turister kommer ifrån. Statistiken för denna
undersökningen visar att de som stått respondenter för enkäten enbart kommer ifrån Europa
med representanter från följande länder: Danmark, Tyskland, Nederländerna, Norge, Sverige,
Belgien, Italien, Tjeckien och Finland.
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Antal

1.1 Age
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Figur 3: Åldersgrupp

Åldersfördelningen presenteras med 10 års intervaller i histogrammet. Ingen av
respondenterna var över 63 år, därför visar diagrammet upp till 63 år istället för 65 år.
Statistiken visar att åldersgruppen 36–45 år (ca.30 procent) är störst följt av åldersgruppen
27–36 år (ca.28 procent).
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1.2 Gender
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Figur 4: Kön

Könsfördelningen bland fisketuristerna är överrepresenterat av män. 61st (ca 95 procent) av
respondenterna är män och 3st (ca 5 procent) kvinnor. ”Other” (annat) är alternativet för de
som anser sig vara könsneutrala och/eller inte vill välja det kvinnliga eller manliga könet,
ingen av respondenterna valde detta alternativ.

24

4.2 Miljömedvetenhet

Antal

2.0 Do you consider yourself as a person
that cares about the environment?
Carpooling, pick up trash after you,
recycling etc.
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1

2

34
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Figur 5: Miljömedvetenhet som person

Frågan i figur 5 handlar om hur pass miljömedveten personen är i största allmänhet, resultatet
visar att respondenterna kan anses som miljömedvetna. Svaret visar att majoriteten anser sig
som miljömedvetna med 34 stycken (ca 53 procent) på 3 i värdeskalan och 27 stycken (ca 42
procent) på 4. Enbart två stycken (ca 3 procent) svarade 2 och en person (ca 2 procent)
svarade 1. Detta betyder att majoriteten av respondenterna anser sig vara någorlunda till fullt
miljömedvetna.

2.1 Do you have the same environmental
awareness when traveling to Fyn as a
fishingtourist?
4
6%

Yes

No

60
94%

Figur 6: Miljömedvetenhet som fisketurist

I figur 6 ställs respondenten följdfrågan om de är lika miljömedvetna när de reser till Fyn som
fiske turister. 60 stycken (ca 90 procent) svarade här ”ja” och fyra stycken (ca 6 procent)
svarade ”nej”. Detta betyder att majoriteten respondenter tänker likadant på sin resa om
miljömedvetenhet som i vardagen.
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Antal

8.0 Do you reflect over your own
environmental impacts when visiting a
fishing destination as Fyn?
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Procent

(Not at all) 1
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Figur 7: Reflektion över egen miljöpåverkan

För att se hur pass medvetna respondenterna är om sin miljöpåverkan när de besöker en
fiskedestination som Fyn ställs frågan i figur 7. Svaren presenteras i en skala 1–4 med 1 som
”inte alls” och 4 ”väldigt mycket” och majoriteten 28 stycken (ca 44 procent) har svarat 3 följt
av 19 stycken svar på 4 – ”väldigt mycket”. 14 stycken svarade 2 och tre stycken svarade 1 –
”inte alls”. Detta betyder att de flesta är medvetna om sin miljöpåverkan på Fyn ”3” och
många är väldigt medvetna ”4”. Nästan en femtedel reflekterar någorlunda om sin
miljöpåverkan och endast en tjugondel reflekterar inte alla över det.

8.1 Does this affect your actions?
Yes

No

16
25%
48
75%

Figur 8: Påverkan på miljömedveten handling

I följdfrågan till figur 7 som visas i figur 8 ställs respondenten frågan om deras reflektion
kring sin egna miljöpåverkan påverkar ens handlingarna på plats på Fyn. 48 stycken (ca 75
procent) svarade ”ja” och 16 stycken (ca 25 procent) ”nej”. Detta betyder att trefjärdedel
agerar utefter sina värderingar gällandes sin miljöpåverkan och 16 stycken (ca 25 procent)
inte gör det.
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4.3 Transport
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3.0 With what means of transport did you
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travel to the destination (Fyn)?
60
50
40
30
20
10
0

Antal
Procent

Car

Public
transport

Bicykle

Walking

Boat

Other

61

2

0

0

0

1

95,00%

3,00%

0%

0%

0%

2,00%

Figur 9: Transport till Fyn

För att se hur respondenterna tog sig till Fyn gavs de alternativen: Bil, kollektivtrafik, cykel,
vandring, båt eller annat. 61stycken (ca 95 procent) av de 64 personerna färdades med bil till
Fyn, 2stycken med kollektivtrafik och en (ca 2 procent) på annat sätt. Svaren visar att bilen är
det främsta transportmedlet bland respondenterna för att ta sig till och från Fyn.
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3.1 What was your main means of transport
at the destination (Fyn)?
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Figur 10: Transport på Fyn

För att sedan ta reda på hur respondenten färdades på Fyn ställdes följdfrågan som visas i
figur 10. Bilen är även här överrepresenterad med 61 stycken (ca 95 procent) som färdades
fram och tillbaka på plats med det här transportmedlet. De resterande 3 personerna fördelas
på: kollektivtrafik, vandring och cykel med ca 2 procent per kategori.
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4.4 Ekoturism

4.0 How familiar are you with the concept of
ecotourism?
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Figur 11: Igenkännlighet av ekoturism

Frågan i figur 11 handlar om hur pass bekant respondenterna är till turismkonceptet
ekoturism. I skalan 1 ”inte alls” – 4 ”väldigt mycket” svarade majoriteten, 22 stycken (ca 34
procent) ”3”, strax följt av 21 svar (ca 33 procent) ”2”, 9 stycken (ca 14 procent) svarade att
de var väl bekanta med konceptet och 12 stycken (ca 19 procent) ”inte alls bekanta med det”.
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5.0 Have you ever visited a fishing lodge on
Fyn?
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30

34
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Figur 12: Besök av fiskelodge

Eftersom enkäten gick ut till alla de fisketurister som besökt Fyn och inte bara folk som
besökt den fiskelodge som användes för enkätutskicket, ställdes frågan om hur många som
besökt en fiskelodge på Fyn. Svaren visar att 30 stycken, vilket motsvarar ca 48 procent av
respondenterna, hade någon gång besökt en fiskelodge på Fyn och 34 stycken som motsvarar
ca 53 procent inte hade det. Detta visar att ungefär hälften av respondenter inte besökt en
fiskelodge på Fyn och att den andra hälften hade det.
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5.1 If yes, -Did you notice if the company you
were visiting markets itself with any kind of
environmental thinking that can be linked to
ecotourism?
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Figur 13: Miljömedveten marknadsföring

Figur 13 visar sedan följdfrågan till den i figur 12. Här ställs de respondenter som svarade
”ja” på frågan i figur 8 om de la märke till om denna fiskelodge de besökte marknadsförde sig
på något sätt som kan relateras till ekoturism. Svaren visar att 22 stycken (ca 58 procent)
svarade ”ja” och att 16 stycken (ca 42 procent) svarade ”nej”. Med sammanlagt 38 svar på
frågan stämmer inte antalet överens med de som svarade ”ja” i figur 12.
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5.2 Did it, or- would that kind of marketing
make a difference in your choice?
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Figur 14: Påverkan på val av verksamhet

Denna fråga går återigen ut till alla respondenter för enkäten. Här frågas respondenten om en
miljömedveten marknadsföring som kan kopplas till ekoturism hade kunnat göra skillnad för
valet av fiskelodge. De flesta svarade här ”kanske” med 29 stycken svar vilket motsvarar ca
45 procent följt av 21 svar på ”ja” (ca 33 procent) och 14 svar på ”nej” (ca 22 procent)

29

4.5 Fiskemetod

6.0 Do you mainly flyfish or spinnfish?
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Figur 15: Fiskemetod

För att ta reda på vilken fiskemetod som användes flitigast av respondenterna ställdes frågan
om de i huvudsak flugfiskade, spinnfiskade eller både och. Flugfiske visade sig vara den
huvudsakliga fiskemetoden bland respondenterna med 40 stycken svar vilket motsvarar ca 63
procent. Den näst mest använda fiskemetoden bland respondenterna är spinnfiske med 16 svar
(ca 25 procent) och 8 stycken (ca 13 procent) använde sig av båda metoderna.

4.6 Resevärderingar

7.0 What is most important to you when
traveling to Fyn as a fishing tourist?
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Figur 16: Värderingar på Fyn som fisketurist

30

Frågan i figur 16 handlar om vad som är viktigast för respondenten när de reser till Fyn. Med
alternativen: 1. chansen att fånga stor fisk, 2. Chansen att fånga mycket fisk,3. Den vilda
floran och faunan och 4. Bekvämt boende, fick respondenten möjligheten att värdera vilket av
dessa fyra alternativen de tyckte var viktigast utifrån svarsskalan ”inte viktigt”, ”lite viktig”,
”mer viktigt” och ”viktigast ”. Gällandes 1. ”chansen att fånga stor fisk” svarade majoriteten
”mindre viktigt” med 19 svar vilket motsvarar ca 30 procent. I fråga 2. ”chansen att fånga
mycket fisk” svarade respondenterna väldigt lika på samtliga exempel som kan ses i
diagrammet. I fråga 3. ”den naturliga vilda miljön” ansåg 25 stycken (ca 39 procent) att detta
var det ”viktigaste” när de besökte Fyn. Det minst viktiga ”inte viktigt” för respondenterna
var 4. ”bekvämt boende” med 32 svar vilket motsvarar ca 50 procent.

4.7 Etik vid C&R

Antal

9.2 Which assumption would describe your
action the best when catching a fish on Fyn?
50
40
30
20
10
0

Antal
Procent

-I take up all fish that
is above the
minimum size

-If a fish is above
minimum size i would
consider to take it up.

-I release all the fish
independent on the
size.

0

43

21

0%

67%

33%

Figur 17: Påstående vid fångst

”Vilket påstående beskriver dina handlingar bäst när du fångar en fisk på Fyn?” Statistiken till
denna fråga visas i figur 17. Det övervägande svaret för denna fråga är ”om en fisk är över
minimimåttet skulle jag överväga att ta upp den” med 43 stycken svar vilket motsvarar ca 67
procent. 21 stycken (ca 33 procent) svarade ”jag släpper tillbaks all fisk oberoende på dess
storlek”, och ingen påstod sig ”ta upp all fisk som är över minimimåttet”.
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9.0 How diligently do you use the concept
"catch & release"?

Antal

35
30
25
20
15
10
5
0

(Not very
often) 1

Antal
Procent

2

3

(Very often) 4

0

9

22

33

0%

14%

34%

52%

Figur 18: Användning av C&R

För att få en översikt över hur flitigt respondenterna använde sig utav C&R ställdes frågan
som visas i figur 18. Enligt resultatet släpper över ca 50 procent av svaren tillbaks sin fångst
”väldigt ofta” med 33 svar på detta alternativ. 22 stycken (34 procent) av respondenterna
svarade ”3” på skalan vilket betyder att de ofta släpper tillbaks den fisk de fångar. Nio stycken
svarade ”2” vilket betyder att de bara ibland släpper tillbaks fisk och ingen svarade ”1-inte
ofta” på frågan.

Antal

9.1 In what purpose would you most likely use
catch & release?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Antal
Procent

Don´t eat fish

Don´t like
killing them

They are
more valuable
to the
ecosystem
alive

2

3

41

10

8

3%

5%

64%

16%

13%

I only fish for
the
experience

Other

Figur 19: Anledning till C&R

I kontrast till förra frågan (figur18) ställdes respondenten frågan om av vilken anledning de
använder sig av C&R. Resultatet visar att majoriteten 41 stycken vilket motsvarar ca 64
procent av de svarande tillämpar C&R av den anledningen att ”fisken är mer värdefull för
ekosystemet levande”, 10 stycken (ca16 procent) svarade att de ”enbart fiskar för
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upplevelsen”, 8 stycken (ca 13 procent) av ”annan anledning” och två stycken (3 procent)
svarade att de ”inte äter fisk”

9.3 Do you use any kind of equipment that ease
the release of the fish and reduces the fish
mortality? Knotless landing nets, barbless hooks
etc?

8
12%

12
19%

Yes
No
44
69%

Sometimes

Figur 20: Utrustning för C&R

Den avslutande frågan i enkäten presenteras i figur 20. Den visar att det övervägande svaret
på frågan ”använder du någon slags utrustning som underlättar återsläpp av fisk och reducerar
fiskens dödlighet, såsom knutlösa håvar, hulling lösa krokar etc.?” är ”ja” med 44 svar vilket
motsvarar ca 69 procent. Åtta stycken (ca 12 stycken) svarade ”nej” och 12 stycken (ca 19
procent) svarade ”ibland”.

5.0 Diskussion
5.1 Miljömedvetenhet
Resultatet av studien visar att många av de personer som besöker Fyn som fisketurister är i sin
vardag någorlunda till fullt miljömedvetna. De bryr sig om miljön och utför aktivt en eller
flera handlingar i sin vardag som kan kopplas till miljömedvetenhet och anser sig även ha
samma tänk när de besöker Fyn. Detta är ett resultat som jag tror hade sett väldigt liknande ut
om studien hade gjorts på andra sidan jorden på en liknande destination, då den litterära delen
i denna studie visar på att personer som har ett naturintresse eller ett intresse som utspelar sig
i naturen hyser både högre miljövänlighet och miljömedvetenhet, ett samband mellan
friluftsliv och miljöengagemang som Wolf Wats diskuterar i sin avhandling On environmental
grounds: outdoor recreation, place relations and environmental sustainability. Han tar upp
det faktum att miljöaktivister och de personer med ett allmänt intresse för natur utför och
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deltar i friluftsaktiviteter med högre miljöhänsyn än personer som inte gör.78 Viktigt att
poängtera är dock att denna uppsats inte tar upp frågan om respondenterna är miljöaktivister
eller inte, det den dock tar upp är om huruvida miljömedvetna dessa är som individer och i sitt
intresse när de bedriver sportfiske, vilket kan kategoriseras just som en friluftsaktivitet.

5.2 Ekoturism
Trots att det var långt ifrån alla som kände till ekoturismen som koncept och dess fulla
definition, visar summan av resultatet att sportfiske bedrivet på det här viset kan beskrivas
som ekoturism. Med detta hänvisar jag till figurerna 16–20 i resultatet. Att beskåda vilda djur
och växter var enligt respondenterna viktigare än chanserna att fånga fisk, stor som liten. Sist
på listan var ett bekvämt boende för vad som respondenterna prioriterade när de reste till Fyn.
Precis som Alcott beskriver i sin teori om djup och ytlig ekoturism är det som karaktäriserar
den djupa ekoturisten den att individen vill ha mer djupgående förståelse om mänskligt liv
och samhället för den plats de besöker, med boende och standard som sekundärt och inte
något som skulle gå före en mångfald av natur och liv.79 Med detta kan vi därför kategorisera
in respondenterna som djupa ekoturister. Men där är mer att ta hänsyn till innan en slutsats
kan dras. Författaren beskriver nämligen också att den djupa ekoturisten skulle välja bort
vissa aktiviteter och miljöer om detta innebar en negativ påverkan och ett störmoment för den
autentiska miljön. Men vad som ska och bör skyddas är en komplex debatt som grundar sig i
varje individs värderingar, därför leds vi in på debatten om etik och moral.

5.3 Miljöetik
Som tidigare nämnt har det idag har det bara bevisats att fiskar kan känna smärta, om de
sedan känner lidande är ännu bara spekulationer. 80 Kronlid David skriver om tre miljöetiska
perspektiv på sportfiske och C&R. Dessa står i direkt anknytning till miljöetik om individers
livsåskådning. Antropocentrism, biocentrism och ecocentrism är alla ideologier om hur vi
människor förhåller oss till den naturliga miljön vi lever i och även de ideologier som
Kronlids teori utgår ifrån som det som påverkar våra handlingar vid C&R. Resultatet visar att
78 Wolf-Watz, Daniel (2015), On Environmental Grounds Outdoor Recreation, Place Relations and
Environmental Sustainability. S. 7-8
79 Acott, T. G., H. L. La Trobe, and S. H. Howard. An Evaluation of Deep Ecotourism and Shallow
Ecotourism, Journal of Sustainable Tourism, vol. 6/no. 3, (1998), pp. 238-253. S. 247
80 Kronlid, David. Miljöetik i Praktiken: Åtta Fall Ur Svensk Miljö- Och Utvecklingshistoria (, Studentlitteratur,
2005) S. 50
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C&R används ofta av respondenterna och att anledningen till detta är för att fisken är mer
värdefull för ekosystemet levande. Detta leder oss in på den ekocentriska fiskeetiken.
Det fundamentala för denna etik är den att fiskaren tänker på hur den med sitt fiske kan
påverka den ekologiska hållbarheten i fiskevattnen och dess omgivande miljö. I skuggan till
detta hamnar moralen till fisken om dess lidande och framlyfts görs istället helheten om
bestånd, om vi som fiskare stör eller förstör ekosystem så att fiskstammen och vattnets hälsa
hotas. Den moraliska signifikansen sätter därför mångfaldet centralt framför den hänsyn som
visas mot fiskarna. 81 Detta betyder dock inte att fiskaren utesluter ”skade-principen” och
moralen helt när denne fiskar utifrån den ekocentriska etiken Det är dock viktigt att förstå att
trotts en moralisk full tillämpad C&R inte heller utesluter konsekvenserna för dödlighet bland
fiskindivider. Detta bekräftar Ferter, K mfl, att C&R inte är fullt effektivt och att en
kvantifiering av den återutsatta fiskens dödlighet bör tas med i beräkningar för att överväga
C&R i framtida förvaltningsbeslut och genom riktlinjer för hantering, minimera de potentiella
negativa effekterna av C&R. 82
Resultatet för figur 20 visar att majoriteten fiskare som besökt Fyn använder någon slags
utrustning som kan underlätta återsläpp av fisk och på så sätt minska dödligheten. Detta tyder
på en moralisk hänsyn till fisken och att fiskaren känner till riktlinjer för den hantering som
krävs för att minska fiskens dödlighet.
Vidare går det att diskutera att all verksamhet inom fisketurismen borde utgå ifrån en
Antropocentrisk fiskeetik eftersom fiskens instrumentella värde används som en resurs för att
bedriva turismverksamheter.83 Likt den antropocentriska miljöetiken med människan i
centrum. 84 Hur sedan turisterna beter sig gentemot denna resurs resulterar i den direkta
påverkan på både fiskebestånd och miljön. Svaren för figur 17 visar att ingen av
respondenterna tar upp all fisk de fångar. Att de sedan skulle överväga att ta upp en fisk över
minimimåttet bekräftade många tillsammans med en mindre skara av respondenter som
släppte tillbaks allt de fångade.
81 Kronlid, David. Miljöetik i Praktiken: Åtta Fall Ur Svensk Miljö- Och Utvecklingshistoria, S. 55
82 Ferter, K., T. Borch, J. Kolding, et al. Angler Behaviour and Implications for Management ‐ catch‐and‐release
among Marine Angling Tourists in Norway, Fisheries Management and Ecology, vol. 20/no. 2-3, (2013), pp. 137147. S.6
83 Kronlid, David. Miljöetik i Praktiken: Åtta Fall Ur Svensk Miljö- Och Utvecklingshistoria (, Studentlitteratur,
2005) S. 51
84 ( http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5747-2.pdf?pid=3352 ) (S42) Hämtat
(2014-04-03)
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5.4 Perspektiv på C&R utifrån Miljöetik i jämförelse med djup/ytlig ekoturism
En av frågeställningarna som jag med denna studie har i syfte att besvara är: ” Uppfyller
fisketurister på Fyn de kraven som krävs för att sportfisket ska kunna betraktas som ekoturism
eller dylikt?” Holland et al hävdar att uppkomsten av C&R har tillåtit sportfisket att betraktas
som ekoturism. Tillämpas C&R av fiskaren och fisket bidrar till en positiv ekonomisk tillväxt
för lokala samhällen, med ekonomiskt stöd som exempelvis: fiskekortsförsäljning, redskap,
logi, kost med mera.85 Något som även bekräftas av författarna i artikeln Angling Ecotourism:
Issues, Guidelines and Experience from Kamchatka, här beskrivs det att sportfisket alltid varit
en produktiv turismnäring fast med tillkommande hot, ett hot som med uppkomsten av C&R
kan suddas ut och ersättas av positivt bevarande, vetenskap, och lokal eller regional
ekonomisk utveckling.86
Som tidigare nämnt använder respondenterna C&R till en stor grad. Utgår vi sedan ifrån
lodgens verksamhet blir försäljning av både fiskekort (då det kostar att fiske på den danska
kusten), logi och kost bidragande till samhället som ekonomiskt stöd. Men där är fler aspekter
som kan gynnas utav sportfiskets framväxt inom ekoturismen. Ditton, R, Holland, S, &
Anderson menar på att denna utveckling främjar även ett etiskt beteende som skyddar och
upprätthåller fiskbestånd, ger politiskt stöd till rent vatten och lokala initiativ för bevarande,
främjar respekt för naturen och naturmiljöer och uppmuntrar en ”förvaltarskap-etik”. 87
Återigen återkommer vi till etik och ekoturisten som jag valt som inriktning för denna uppsats
och inte själva ekoturismen. Jag tror att det inom fisketurismen är viktigare att se på hur gäster
för olika destinationer beter sig istället för om verksamheter kan klassas som miljömedvetna
eller inte, för det är i den stora helheten mängden människor som är anledningen till att många
destinationer inom naturturismen påverkats negativt.88 Det är även dessa som besitter en stor
röst och som med C&R kan bedriva en bevarandeåtgärd med eget engagemang, som beskrivs

85 Ditton, Robert B., Stephen M. Holland, and David K. Anderson. Recreational Fishing as
Tourism, Fisheries, vol. 27/no. 3, (2002), pp. 17-24. S. 23
86 Zwirn, Michael, Malin Pinsky, and Guido Rahr. Angling Ecotourism: Issues, Guidelines and Experience from
Kamchatka, Journal of Ecotourism, vol. 4/no. 1, (2005), pp. 16-31. S. 16
87 Ditton, Robert B., Stephen M. Holland, and David K. Anderson. Recreational Fishing as
Tourism, Fisheries, vol. 27/no. 3, (2002), pp. 17-24. S. 23
88Buckley, Ralf. Ecotourism: Principles and Practices (, Cambridge, MA, CABI, 2009). S. 150
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i Angling for endangered fish: conservation problem or conservation action?89, vara ett
beteende som präglas direkt av de värderingar sportfiskaren besitter. Detta tillsammans med
det påstående Alcott hävdar i sin artikel om den djupa och ytliga ekoturisten, är det möjligt att
vara en ekoturist på en icke-ekoturismplats och att vara en icke-ekoturist på en
ekoturismdestination.90 Därför är det viktigt att se till turisternas motiv och värderingar för
resan för att utvärdera den påverkan sportfisket för med sig på en destination såsom Fyn.

5.5 Miljöetik parallellt med djup/ytlig ekoturism
Där finns ett samband mellan de tre miljöetiska perspektiven både gällandes C&R och som
livsåskådning tillsammans med teorin om djup och ytlig ekoturism. Den ytliga ekoturisten är
ytlig i sitt miljöengagemang, ser naturen som en tillgång att nyttjas för människan och väljer
inte bort aktiviteter som kan betyda ett störelsemoment för platsen de besöker.91 Detta
tillmötesgående kan direkt kopplas till den antropocentriska livsåskådningen med det
fundamentala att människan står i centrum, och då även till den antropocentriska fiskeetiken
där fisket bedrivs med fisken sett som en resurs och där begreppet per definition inte bör visa
någon moralisk hänsyn mot varken djur eller natur.92
De två resterande etikerna biocentrism och ecocentrism kan båda dras som paralleller till
den djupa ekoturismen. Båda dessa etiker, sett antingen som livsåskådnings- eller C&Rperspektiv, utgår ifrån en moralisk visad hänsyn till både fiskindividen och det ekosystem den
lever i. Den biocentriska fiskaren tar moralisk hänsyn till fisken som individ, dess lidande och
biologiska cykel och överväger fiskebeslut baserat på detta, medan den ekocentriska fiskaren
prioriterar ekosystemets förmåga att producera och upprätthålla liv framför hänsyn till
fiskindividerna.93 Därför skulle båda dessa ses som djupa ekoturister vilket klassas som
antingen ”väldigt stark” eller ”stark” hållbarhet som kan ses i figur nr1.

89

Cooke, Steven J., Zeb S. Hogan, Paul A. Butcher, et al. Angling for Endangered Fish: Conservation Problem Or

Conservation Action? Fish and Fisheries, vol. 17/no. 1, (2016;2014;), pp. 249-265. S. 2
90

Acott, T. G., H. L. La Trobe, and S. H. Howard. An Evaluation of Deep Ecotourism and Shallow

Ecotourism, Journal of Sustainable Tourism, vol. 6/no. 3, (1998), pp. 238-253. S. 251
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Acott, G., La Trobe & H. Howard. An Evaluation of Deep Ecotourism and Shallow Ecotourism, S. 245
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Kronlid, David. Miljöetik i Praktiken: Åtta Fall Ur Svensk Miljö- Och Utvecklingshistoria (, Studentlitteratur,

2005) S. 53
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Kronlid. Miljöetik i Praktiken: Åtta Fall Ur Svensk Miljö- Och Utvecklingshistoria, S. 50-55
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5.6 Motiv & värderingar
Hur vi än vrider på det så är alla fisketurister på Fyn där av en anledning, de har ett motiv med
sin resa. Inom en turists resemotiv talas det ofta om ”push & pull-faktorer”. Dessa är två
konkreta drag som genomgående dominerar folks resemotiv i en annars väldigt komplex teori
om motiv för resande. 94 Enkäten gick ut till fisketurister som besökt Fyn för just fisket, redan
där handlar det om en pull-faktor, att individen turistar för att komplettera något. I figur 16
gavs respondenterna flera exempel att välja på om vad de tyckte var viktigast med sin resa till
Fyn. Alternativen speglar direkt frågor för pullfaktorer för fisketurismen. Något annat som
bekräftar att det motivet för folks fisketuristande på Fyn kan anses som pull-faktor är den att
många av respondenterna kom från just Danmark, och att då inget särskilt miljöbyte har skett,
som en individs motiv kan vara vid en mer ”push-faktor”. Ingen generell slutsats kan dock
dras då turistande inte betyder att åka till ett annat land och att även de inhemska turisterna
kan resa av en ”push-faktor” för att få en omväxling av miljö och ett ”flyktmotiv” för resandet
precis som de utländska. Push & pull-faktorer är en svår teori att sätta fingret på. Precis som
Mossberg beskriver är de båda faktorerna samtidiga motiv för resandet med övervägande
motiv för olika individer.95 Därför är det svårt att kategorisera respondenternas grundläggande
motiv med resan utifrån empirin, spekulationer kan dock dras om att fisketurismen generellt
övervägs av ”pull-faktorer” snarare än ”push-faktorer”
Många av frågorna speglar folks värderingar, eftersom (Som tidigare nämnt i ”3.9.2
Värderingar”) folks värderingar är stabila instrument som går att dra generaliserbara slutsatser
över sammanhang och situationer ifrån. Speciellt vid diskussion kring etik och moral,
eftersom våra kärnvärden och värderingar är centrala i individers självkänsla och
övergripande står de som vägledande riktlinjer gällandes våra val. På så sätt ligger dessa till
grunden för moral och etik.96 Dock ska vi inte utesluta det faktum att en verksamhet med hög
miljömedvetenhet kan påverka sina gäster till en bättre miljömedvetenhet. Resultatet för
denna studie visar dock att majoriteten av respondenterna är både miljömedvetna och förstår
sina konsekvenser när de besöker Fyn. De tillämpar C&R i syftet att bevara fiskebestånd och
ekosystemet, därför kan vi utgå ifrån att de är ekoturister. Är fisketurister detta är det
oberoende av att en verksamhet klassas som ekoturism eller inte gällandes den påverkan

94 Hanefors, Monica, and Lena Mossberg. Turisten i Upplevelseindustrin (, Lund, Studentlitteratur, 2007). S. 63
95 Hanefors & Mossberg. Turisten i Upplevelseindustrin, S. 64
96 Perkins, Helen E., and Peter R. Brown. Environmental Values and the so-Called True Ecotourist, Journal of
Travel Research, vol. 51/no. 6, (2012), pp. 793-803. S. 793-794

38

turisterna för med sig på fisken. Skulle dock respondenterna för denna studie visat på en dålig
miljömedvetenhet med en mer antropocentrisk fiskeetik och dålig moral skulle en
verksamhets miljömedvetenhet kunnat påverkat gästerna annorlunda. 97 Därför går det inte
utesluta det faktum att en miljömedveten verksamhet kan påverka sina gäster till en bättre
miljöhänsyn. Skulle dock inte detta framgå tydligt i infon för en verksamhet via till exempel
marknadsföring kanske inte heller detta har någon påverkan på gästerna.
Svaret i figur 14 visar att en verksamhet som marknadsför sig med miljömedvetenhet kan
påverka beslutet hos en gäst. Samma gäller svaret i figur 13 där ungefär hälften av de som
besökt en fiskelodge på Fyn uppmärksammade denna marknadsföring som den lodge de
besökte uppvisade. Detta säger dock inte tillräckligt för att dra en generell slutsats om
huruvida gästernas miljömedvetenhet påverkades specifikt, förutom att det kan ha en
påverkan. Inte heller marknadsför sig verksamheten som ”ekoturism” trotts att de kvalar in på
många punkter med exempelvis en mindre flik där det står om C&R och bevarande på deras
hemsida.

5.7 Transport & Hållbar utveckling
Transport är en viktig punkt gällandes miljömedvetenhet. Bilen var överrepresenterad som
transportmedel för respondenter både gällandes att ta sig till destinationen och för att förflytta
sig på den. Utgår vi ifrån det faktum att majoriteten turister som besöker Fyn är inhemska
vilket största delen av respondenterna var, stämmer det överens med att detta är det mest
vanliga färdsättet inrikes och även ett av de bättre alternativen som uppmuntras utifrån
miljöhänsyn.98 Ser vi geografiskt till de utländska respondenternas nationalitet är det i
huvudsak folk från mellan- och Nordeuropa som besöker Fyn, med även ett mindre antal
representanter ifrån Europas södra delar. Många av dessa, förutom de sistnämnda har, ingen
längre resa framför sig när de reser till Fyn då det ligger någorlunda centrerat för dessa
nationaliteter vilket kan vara en slutsats om att bilen var det mest populära bland
respondenterna. För att återkoppla till det inledande kapitlet i denna studie kan en annan
faktor vara den att folk vill ha sin bil på plats för att färdas runt på ön i jakten på att finna en
fiskproducerande plats, då detta ofta krävs vid det kustliga havsöringsfisket och inte mindre

97Kronlid, David. Miljöetik i Praktiken: Åtta Fall Ur Svensk Miljö- Och Utvecklingshistoria (, Studentlitteratur,
2005) S. 53
98 Lumsdon, Les. Transport and Tourism: Cycle Tourism - A Model for Sustainable Development? Journal of
Sustainable Tourism, vol. 8/no. 5, (2000), pp. 361-377. S. 362
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på Fyn med 1100 km fiskbar kuststräcka. Här brister Lumsdons teori om att skapa en fullt
hållbar transport för turismen via tillexempel cykel som huvudsaklig transportkälla, då
förflyttning för denna slags fiske kan vara ett krav för att bedriva ett framgångsrikt fiske med
många och långa förflyttningar på en dag.99 Även det faktum att sportfiske kräver utrustning
för att bedrivas kan bilen valts som transportmedel för bekvämlighetens skull.
Att flyget inte använts av någon som transportmedel till destinationen kan även
(tillsammans med det ovan nämnda) ge oss en uppfattning om att respondenterna känner till
sin påverkan gällandes transport och att de kanske då istället väljer samåkning via bil, något
som styrks av resultatet från figur 5 där respondenterna visar på ett miljömedvetet beteende
inkluderande transport. Gällandes biltransport idag (som tidigare nämnt i ”3.7 transport”)
tillåts vi att minimera våra utsläpp tack vare biobränsle. Inga slutsatser kan dock dras om att
respondenterna använder sig uteslutande av bilar drivna på biobränsle som gjorts av hållbart
producerad biomassa, då denna fråga inte ställts. Men med tanke på den uppvisade
miljömedvetenhet som de besitter och den reflektion de gör gällandes sin egna påverkan på
destinationen som även påverkar deras handlingar, utesluts heller inte faktumet. Utgår vi ifrån
naturskyddsföreningens påstående att det inte är mer miljövänligt att ta bilen istället för flyget
om man inte är fler som reser, kan bilen valts av miljöhänsyn då de ofta reser i grupper om
större antal personer, något som jag under min vistelse på lodgen uppmärksammade då jag
enbart stötte på grupper som rest tillsammans och inga ensamma resenärer.

6.0 Slutsats
De allra flesta respondenter anser sig vara någorlunda till fullt miljömedvetna både i vardagen
och som fisketurister på Fyn. De reflekterade över sin egen påverkan som turister vilket
påverkade deras handlingar på destinationen. Många tillämpar C&R och detta av den
anledningen att de anser fisken vara mer värdefull för ekosystemet levande, men skulle
fortfarande kunna tänka sig ta upp en fisk om den var av tillåtet mått, medans en minoritet
släpper uteslutande tillbaks all fisk de fångar. Majoriteten använder utrustning som underlättar
C&R och därför även minskar dödligheten bland tillbakasläppt fisk, vilket är ett tydligt tecken
på visad moralisk hänsyn mot fiskindividerna. Utifrån dessa värderingar får vi alltså en
uppfattning om att respondenterna innehar och agerar utifrån den ekocentriska fiskeetiken.
99 Lumsdon, Les. Transport and Tourism: Cycle Tourism - A Model for Sustainable Development? Journal of
Sustainable Tourism, vol. 8/no. 5, (2000), pp. 361-377. S. 372
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Som fisketurister är de där av anledningen att bedriva sportfiske, majoriteten respondenter
prioriterar beskådning av den naturliga miljön framför chanserna att fånga fisk och att bo
bekvämt. Motivet till resandet kan därför definieras som en ”pull-faktor”, dessa prioriteringar
tillåter även fisketuristen att omedvetet titulera sig som ekoturist. Frågan om den djupa &
ytliga ekoturisten kvarstår. Respondenternas kunskap om ekoturism var inte stor, inte heller
uppmärksammades det eller hade stor betydelse för fisketuristernas val om en verksamhet
som en lodge de inte besökt, eller som den lodge de hade besökt, hade en verksamhet som
kunde kopplas till ekoturism. Därför kan slutsatsen dras att Fyns fisketurister utifrån sina
värderingar och handlingar legitimt kan betraktas som ekoturister, dock omedvetet. Kvarstår
gör frågan om vilka slags ekoturister de är då ingen fisketurist väljer bort fisket helt trots att
det bevisats att fiskar kan känna smärta vilket jag anser vara ett störelsemoment som en djup
ekoturist hade undvikit genom att avskriva allt fiske. Slutsatsen kan därför dras att ingen fiske
turist skulle kunna kategoriseras in som en djup ekoturist, trots de andra många värderingar
och handlingar som är överensstämmande med djup ekoturism vilket respondenterna för
denna studie visat upp.
Det är svårt att dra en slutsats om transport och respondenternas val då jag inte är
medveten om deras kontroll gällandes sina egna valmöjligheter. Vad som framgick klart och
tydligt dock av denna undersökning var att bilen var det främsta färdmedlet. Detta kan tyda på
flera saker som att: bilen krävs på plats för att bedriva ett effektivt fiske då havsöringsfisket
kan kräva förflyttningar, att respondenterna väljer komfort och bekvämlighet över hållbarhet
och att sportfisket kräver utrustning som är lättare att ta med sig via bil än exempelvis flyg
och kollektivtrafik. Men även utav det faktum att majoriteten turister var inhemska och de
utländska inte behövde resa allt för långt för att komma till Fyn.
Det tenderar vara ett sammanband mellan flugfiskare, hög miljömedvetenhet och en hög
tillämpad C&R. Detta betyder dock inte att spinnfiskare hyser mindre miljömedvetenhet
eftersom inte en jämförelse har gjorts, utan mer forskning krävs på det ämnet. Den mest
sannolika fisketuristen på Fyn är en någorlunda till fullt miljömedveten man i åldern 27–45
och flugfiskare. Han besitter inte stor kunskap om ekoturism men kvalar omedvetet in på
teorin om djup ekoturism. Men han kan inte titulera sig som det då han med sitt fiske direkt
utgör ett stressmoment för fisken, och faller därför snarare in på en kategorisering som en
ytlig ekoturist. Han kör bil till och på destinationen och kommer ifrån Danmark.
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Bilaga
1. Enkät

Fishing tourists of Fyn
This is a survey for people who visited Fyn in Denmark as fishing tourists. Your answer is fully
anonymous but of great value for my project. It will only take a couple of minutes to answer the
questions. For questions about the survey or any other please feel free to contact me at: carlanton.bengtsson@hotmail.com
(Responds only from people whitin the age of 18-65 will be used for this study.)
Sincerely regards/ Carl-Anton Bengtsson, Student at Univiersity of Halmstad Sweden
(Click the button below to start the survey)
*Obligatorisk

1. 1.0 Which country are you from? *

2. 1.1 Age *

3. 1.2 Gender *

Markera endast en oval.
Male
Female
Other
4. 2.0 Do you consider yourself as a person that cares about the environment? Carpooling, pick up

trash after you, recycling etc. * Markera endast en oval.
1

2

3

4

No

Yes

5. 2.1 Do you have the same environmental awareness when traveling to Fyn as a fishingtourist? *

Markera endast en oval.
Yes
No

45
6 3.0 With what means of transport did you travel to the destination (Fyn)? * Markera
endast en oval.
Car
Public transport
Bicycle
Walking
Boat
Other
7. 3.1 What was your main means of transport at the destination (Fyn)? * Markera

endast en oval.
Car
Public transport
Bicycle
Walking
Boat
Other
8. 4.0 How familiar are you with the concept of ecotourism? * Markera endast en oval.

1

2

Not at all

3

4
Very much

9. 5.0 Have you ever visited a fishing lodge on Fyn? * Markera endast en oval.

Yes
No
10. 5.1 If yes, -Did you notice if the company you were visiting markets itself with any

kind of environmental thinking that can be linked to ecotourism? Markera endast en
oval.
Yes
No
11. 5.2 Did it, or- would that kind of marketing make a difference in your choice? *

Markera endast en oval.

46
Yes
No
Maybe
12 6.0 Do you mainly flyfish or spinnfish? * Markera
endast en oval.
Flyfishing
Spinnfishing
Both
13. 7.0 What is most important to you when traveling to Fyn as a fishing tourist? *

Each column can only be selected onces for the following four assumptions. You need to answer
each assumption to continue the survey. Markera endast en oval per rad.
Not
important

Little
important

More
important

Chances of catching big fish
Chances of catching plenty of
fish
Wildlife scenery
Comfortable accommodation
14. 8.0 Do you reflect over your own environmental impacts when visiting a fishing

destination as Fyn? * Markera endast en oval.
1

2

3

4

Not at all

Very much

15. 8.1 Does this affect your actions? * Markera endast en oval.

Yes
No
16. 9.0 How diligently do you use the concept "catch & release"? * Markera endast

en oval.
1
Not very often

2

3

4
Very often

17. 9.1 In what purpose would you most likely use catch & release? * Markera endast

en oval.

Most
important

47
Don´t eat fish
Don´t like killing them
They are more valuable to the ecosystem alive
I only fish for the experience
Other
18 9.2 Which assumption would describe your action the best when catching a fish on Fyn?
*
Markera endast en oval.
-I take up all fish that is above the minimum size.
-If a fish is above minimum size i would consider to take it up.
-I release all the fish independent on the size.
19. 9.3 Do you use any kind of equipment that ease the release of the fish and reduces the fish
mortality? Knotless landing nets, barbless hooks etc? * Markera endast en oval.
Yes
No
Sometimes

Thank you for your contribution!
(Click the button below to complete the survey)

Carl-Anton Bengtsson. Bachelor's
degree in Sustainable development of
tourism

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

