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FÖRORD 
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Sammanfattning 

Titel: Kommuninvånares attityd till turismutveckling  

         – Svenljunga och Tranemo 

Nivå:               C – uppsats i Hållbar turismutveckling, 15 hp, VT 2012. 

Författare:     Anna Engström 

Handledare:  Göran Sahlén 

Examinator:  Tomas Nilson 

Problem: Turism är en allt mer växande bransch vilket betyder att allt fler områden satsar 

inom destinationsutveckling. Målet med följande studie är att undersöka hur 

lokalbefolkningen ser på turismen, hur de ser på utvecklingen i området, som 

något positivt eller negativt och vilken image av turismen som de ser inom de två 

kommunerna. Det har inte gjorts någon tidigare undersökning kring 

lokalbefolkningens attityder till turismutveckling i Svenljunga eller Tranemo.  

 

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka lokalinvånares attityd till 

turismutveckling i Svenljunga samt Tranemo kommun. 

Metod:           Jag har använt mig av en kvantitativ metod i studien med inslag av en            

kvalitativinnehållsanalys. Empirin har samlats in via enkäter utskickade i 

lokaltidningen. Enkäterna har hjälpt mig att förstå hur invånarna i kommunerna 

ser på turismutveckling. 

Nyckelord:     Samverkan, utveckling, turismutveckling, attityd, Image.  

Språk:  Svenska 
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Abstract 

Title:   Local residents' attitudes toward’s tourism development 

           - Svenljunga and Tranemo, 2012 

Level:   BA Thesis in sustainable tourism development.  

Location:  University of Halmstad  

Authors:  Anna Engström 

Supervisor:  Göran Sahlén 

Examinator: Tomas Nilson 

Problems:   Tourism is an increasingly growing industry which means that more areas are 

investing in tourism developement. The purpose of the following study is to 

examinate the local residents’ attitudes towards tourism and future development 

within the regions of Svenljunga and Tranemo, Sweden. There has been no 

previously study about tourism developement within these areas. 

Purpose:  The purpose of the following study is to examinate the local residents’ attitudes 

towards tourism and future tourism development. 

Method:  I have used a quantitative method in the study with elements of a content analysis. 

The emperical data collected through guestionnaries sent out mainly in the local 

newspaper.  

Keywords:  Interaction, developement, attitude, Image. 
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1. Inledning 
__________________________________________________________________ 

De senaste åren har turismen haft en ökande tillväxt och därmed blivit en av världens mest 

fortväxande näringar. I dagens läge utgör den nästintill eller lika stort värde som följande 

verksamheter; oljeexport, livsmedelsproduktion och fordonstillverkning. Besöksnäringen är 

bland de största aktörerna inom internationell handel och representerar därav den största 

inkomstkällan för många av världens utvecklingsländer. Denna tillväxt sker i samband med en 

ökad mångfald samt konkurrens mellan destinationer. I jämförelse med andra näringar där 

tydliga resultat kan utläsas i form av omsättning, är turismnäringen mer svåröverskådlig 

(Turismstrategi, Söderköping, 2008). Föreliggande studie är en attitydundersökning bland 

invånare inom två olika kommuner (Svenljunga och Tranemo), i nämnda kommuner har ett 

samarbete startat för att utforma en gemensam turismstrategi.  

______________________________________________________________________________ 

1.1Bakgrund 

Attitydundersökningen som jag utfört under vårterminen 2012 kom som förslag från Marie – 

Lousie Lorentzon (LEADER) under hösten 2011. Lorentzon arbetade då med att lägga grunden 

för Tranemo och Svenljunga kommuners nya turismstrategi, under denna period ringde 

Lorentzon till mig för att fråga om jag kunde tänka mig att utföra en attitydundersökning som 

examensarbete i de båda kommunerna, med inriktning på hur invånarna ser på turismutveckling i 

kommunen. Vi hade sedan tidigare diskuterat kring examensarbete och jag hade talat om att jag 

ville göra en studie kring min hemkommun Tranemo. I Lerum och Ålands kommuner har 

attitydundersökningar liknande denna använts som underlag för kommande turismstrategier i 

dessa områden (lerum.se 2012). 
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1.2 Kommunerna 

 

Tranemo kommun  

Tranemo kommun ligger i det sydostligaste hörnet av Västergötland och Västra Götalands län. 

Kommunen som den ser ut i dagsläget bildades år 1974 genom en sammanslagning av dåvarande 

Tranemo kommun och Dalstorps kommun. Kommunen gränsar i väster och söder mot 

Svenljunga kommun, i nordväst mot Borås Stad, i norr mot Ulricehamns kommun, i nordost mot 

Jönköpings kommun och i öster och sydost gentemot Gislaveds kommun. Tranemo kommuns 

landareal är 744 km2. I kommunen finns cirka 160 sjöar samt vattendrag. Genom kommunen går 

riksväg 27, länsväg 156 och även Kust-till-kustbanan mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona. 

Kommunens största ort och även centralort är Tranemo. Kommunen består av ett flertal mindre 

orter; Limmared, Länghem, Dalstorp, Grimsås, Ambjörnarp, Ljungsarp, Uddebo, Nittorp, 

Sjötofta, Ölsremma, Hulared, Månstad samt Mossebo (Tranemo kommun, 2012). 

Tillverkningsindustrin är den sysselsättning som dominerar i kommunen. Mer än 50 procent av 

alla arbeten finns inom tillverkningsindustrin inom diverse olika branscher; metallindustri, 

sågverk, träförädlingsindustri, textilindustri, glasbruk, badrums- och kökstillverkning med mera. 

Enligt Tranemo kommuns hemsida (2012) är förvärvsfrekvensen högre både för kvinnor och 

män jämfört med övriga delar av landet (Tranemo.se, 2012). 

Turismen i Tranemo kommun 

Tranemo marknadsför sig med sin skiftande natur ett bra fiske och välutvecklade cykelleder samt 

vandringsleder. Besökare kan även ta del av historiska och kulturella besöksmål. Några exempel 

på de mest frekventa besöksmålen i kommunen är; Torpa Stenhus, Påskliljorna i Fagerås (där 

besökare kan beskåda 1 miljon påskliljor), Torpa – Hofsnäs naturreservat, Komosse 

naturreservat (Vastsverige.se Tranemo, 2012). Torpa Stenhus är beläget vid sjön Åsunden och är 

ett stort kulturellt och historiskt besöksmål. Slottet har en unik arkitektur och vacker interiör som 

på senare år restaurerats med goda resultat. Slottet är ett av Sveriges mest välbevarade herresäten 

från 1500-talet. Vid Torpa Stenhus kan besökare ta del visning av slottet, konferera, bo nära sjön 
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eller äta middag på restaurangen (Torpa Stenhus.se 2012). Området Torpa – Hofsnäs är även 

känt från romansviten om livet på de stora gårdarna runt sjön Åsunden, den första och mest 

kända boken är Gårdarna runt sjön, romanerna är skrivna av Birgit Th Sparre och som 

inspiration har hon använt de gårdar som finns belägna runt Åsunden vilka bland annat är Torpa 

Stenhus och Hofsnäs Herrgård (Gårdarna runt sjön – Västsverige, 2012). I Limmared pågår just 

nu ett utvecklingsprojekt i form av Glasets hus, projektet syftar till att lyfta fram glasets 

påverkan genom historien i bygden. I detta glasets hus ska det bland annat finnas ett 

glasmuseum, turistglashytta och en butik (Projekt glasets hus, 2012).  

Svenljunga kommun  

Svenljunga ligger i södra Västra Götaland. Ytan är drygt 900 km². Kommunen har cirka 10 500 

invånare fördelade från norr till söder. Centralorten i kommunen är Svenljunga, förutom nämnda 

lokalsamhälle består kommunen av flera mindre orter; Hillared, Sexdrega, Holsljunga, Håcksvik, 

Örsås, Överlida, Redslared, Revesjö, Roasjö, Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev och Kalv 

(Svenljunga.se 2012). I kommunen finns ett blandat näringsliv med en majoritet av små och 

medelstora företag. Svenljunga kommuns näringsliv har sin tyngdpunkt i livsmedel, jordbruk, 

handel och service. Kommunens hemsida (2012) beskriver även tillverkningsindustrin som 

mångsidig och menar att denna näring har utvecklingspotential i kommunen (Svenljunga.se 

2012).  

 

Turismen i Svenljunga kommun 

Sevärdheter för turister finns det även i Svenljunga, några exempel på detta är; Gräne Gruva, 

Åkersta museum samt ett museum i Klockaregården (Håcksvik) för bonadsmålningar gjorda av 

Sven Erlandsson (1758-1853) som 1848 målade en vördnadsvärd svit av bilder (vastsverige.se – 

Svenljunga, 2012). Runt väggarna i boningshuset klistrade Erlandsson upp papper och målade 

därefter 33 bildfält med scener tagna ur Bibeln bland dessa skildringar finnar man Adam och Eva 

i paradiset, Domens dag samt olika stadier i Nådens ordning på övervåningen av 

Klockaregården. Fler av konstnärens målningar finns på andra museum runt om Sverige men de 

bonader han målade i Klockaregården är unika i sitt slag (Klockaregården – Håcksvik 2012, 

vastsverige.se - Svenljunga, 2012). Påarps gård är en turistverksamhet som erbjuder mat, boende, 
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camping, konferens, fiske och olika former av äventyrsaktiviteter i lantligmiljö (Påarps gård, 

2012).  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka lokalinvånares attityd till turismutveckling i 

Svenljunga samt Tranemo kommun. Vidare kan studien utgöra en grund för turismutveckling i 

kommunen när det kommer till hantering med det lokala, en grund för bättre samverkan i 

kommunen och fortsatt utveckling. 

För att underlätta förståelsen av syftet har följande frågor formulerats.  

Vad har lokalbefolkningen för syn på turismen i kommunen? 

Hur ser lokalbefolkningen på turismutveckling i kommunen? 

1.4 Problemområde  

Det har inte gjorts någon tidigare undersökning kring lokalbefolkningens attityder till 

turismutveckling i Svenljunga eller Tranemo. Dock har liknande undersökningar utförts i Sverige 

och internationellt. Problemområdet handlar främst om det breda området turism och attityder till 

turismutveckling. Halldin m.fl. (2005) beskriver turism som ett politiskt, ekonomiskt och socialt 

fenomen som kan förändras över tiden vilket gör en attitydundersökning relevant för 

turismutvecklingen. Tanken bakom turism är att besökare måste ta sig till producenterna för att 

kunna ta del av deras tjänster. Detta gör att besökare är delaktiga i produktionen samtidigt som 

de konsumerar tjänsten. För att kunna utveckla ett område till ett turistmål kan invånares 

attityder gentemot utvecklingen bidra till innovativa idéer samt ett förbättrat samarbete mellan 

den lokala och politiska sfären. Ordet destination betecknar i vardagligt tal ett resmål, alltså är en 

destination, en plats dit besökare söker sig inom ett specifikt geografisk område, t.ex. en 

kommun, en region eller ett land. Dock är destinationen för boende inom området ett samhälle, 

(alltså inte ett resmål), detta samhälle har då bestämda geografiska avgränsningar samt vissa 

sociala och traditionella avgränsningar. Turismutveckling ses då som ett lokalt samhälles 

utveckling som turistmål, och avser då att öka besökares konsumtion på platsen. Vilket är till 

fördel för både företagen och samhället i stort, ökad turism kan även öka sysselsättningen och det 

ekonomiska välståndet med konsekvensen att det kan ge slitage på samhället. Hur 
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turismutveckling fortskrider beror till stor del på hur samarbetet i ett samhälle fungerar i 

allmänhet (Halldin, m.fl. 2005).  Bra samklang med lokala aktörer och lokalt boende är något att 

sträva efter inom turismutveckling och detta tror jag kan enklare nås genom kunskap om 

invånares attityd gentemot turismutvecklingen och turismen i stort.  

1.4.1 Turismen i kommunerna 

Efter granskning av information från hemsidor och broschyrer uppfattar jag det som att både 

Svenljunga och Tranemo kommun fokuserar mycket på natur och kultur. Vilket är förståeligt då 

båda kommunerna har fin natur med många sjöar och dessutom kvarstående kulturella byggnader 

samt naturskyddsområden. Flertalet av besöksmål i de båda kommunerna är privatägda företag, 

alltså inte ägda av kommunen. Det har inte gjorts någon turismekonomisk mätning i någon av de 

aktuella kommunerna, vilket gör att det inte finns någon fakta om hur många besökare som 

kommunerna tar emot per år (Tranemo och Svenljunga kommun.se, 2012). 

1.5 Utvecklingsarbete för turismen i kommunerna 

LEADER Sjuhärad som är lokaliserat på Rådde gård i Länghem jobbar med att utveckla en 

turismstrategi i samverkan med Tranemo och Svenljunga kommuner, närings och föreningsliv. 

Tranemo och Svenljunga kommuner har beslutat sig för att samarbeta för att utveckla 

besöksnäringen. I samarbete med LEADER Sjuhärad startar ett 2-årigt projekt som har som syfte 

att skapa en gemensam turismstrategi för de båda kommunerna. Målet är att ta fram en 

fungerande arbetsmodell för destinationsutveckling och arbete med turism i framtiden. 

LEADER-projektet ”Turismstrategi i samverkan” har initierats av ansvariga för turismfrågor i 

Tranemo respektive Svenljunga kommun. Projektet är inte kommunstyrt, utan i första hand är det 

ett projekt som utgör en del av LEADER Sjuhärads övergripande arbete för 

landsbygdsutveckling. Medfinansiärer är även sparbanksstiftelserna i Tranemo och Sjuhärad 

samt Studieförbundet Vuxenskolan och SISU (Muntlig källa Marie – Louise Lorentzon, 2012).  
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1.6 Definition av begrepp 

Nedan följer olika definitioner som underlättar för läsförståelsen av studien. Flera av begreppen 

är välkända men många gånger tolkas de på olika sätt. Följande definitioner är de som valts att 

användas i studien. 

Turism: Enligt Nationalencyklopedin (2012) beskrivs turism som människors aktiviteter när de 

reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. Vidare ska besökets sammanlagda 

tid vara minst 24 timmar men kortare än ett år. Turismen ska enligt Svenska akademins ordlista 

(2012) tillhandahålla transporter, logi, kost samt fritidssysselsättningar; turismen kräver 

organisation och marknadsföring (Ne.se – Turism, 2012). Personligen anser jag att det är onödigt 

att räkna tiden för hur länge en ”turist” befinner sig på en plats. Om en person åker till en 

destination i privat syfte (alltså utanför arbete) som den inte tidigare besökt anser jag personen 

vara en turist.  

Attityd: Enligt Nationalencyklopedins beskrivning är ordet attityd ett uttryck för; 

kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning/förhållningssätt (Ne.se – Attityd, 2012). I 

denna studie kommer ordet attityd att användas när invånares inställning till turismutveckling 

beskrivs.  

Enkät: En enkät är en intervjumetod som utförs genom att de som intervjuas svarar på frågor i 

skriftlig form i ett frågeformulär (Ne.se - Enkät, 2012). 

 

Kommun: är enligt nationalencyklopedin ett avgränsat område och en administrativ enhet för ett 

lokalt självstyre (Ne.se - kommun, 2012).  

Plats: En plats är ett specifikt geografiskt område som en stad eller region (Hultman, Ek, 2007). 

Ordet plats anger geografiska samt rumsliga förhållanden som är av betydelse för oss. Begreppet 

är en utgångspunkt för turismens praktiker – turismen bygger på ett grundläggande tankesätt om 
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värdet av att förflytta sig från en plats vidare till andra platser (Syssner, 2011).  

Platsmarknadsföring: ”En praktik inom marknadsföring som används för att förmedla positiva 

bilder av ett särskilt geografiskt område” (Hultman, Ek, 2007). 

Destination: Ordet beaktas som ett centralt begrepp inom turismen och beskrivs då som målet 

för en resa. En destination har en rumsligavgränsning av en något svårförståelig form. Som jag 

ser det är det svårt att upptäcka var en destination börjar och vart den slutar, begreppet kan se 

olika ut ifrån olika personers perspektiv (Bohlin, Elbe, 2007) Nationalencyklopedin (2012) 

definierar det rakt av som ”ett avsett resmål”.   

Bild: Den bild vi ser i direkt kontakt med omgivningen, med begreppet menas vad som faktiskt 

finns på platsen i synlig form (NE, bild, 2011). 

Image: En image är en övergripande bild av en plats som visas liksom ett ”ansikte” av platsen. 

Detta ”ansikte” byggs upp av skilda delar som plockats ut för att lyftas fram som en 

marknadsföringsteknik av platsen. Dessa delar kan kopplas samman med olika landskap, 

produktionsformer, kultur och traditioner som är unika för det geografiska området som 

marknadsförs (Bohlin, Elbe, 2007).  
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1.7 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2 skildrar teori och tidigare forskning som är relevant för studiens förståelse, i kapitlet 

går jag även djupare in på begrepp som ökar läsarens förståelse av studien och som senare 

används i analys av resultat. Kapitlet ger en tydligare bild av hur undersökningen gjorts för att nå 

kunskap om invånares syn på turism i Tranemo/Svenljunga kommun. 

Kapitel 3 behandlar metodvalet som gjort i studien. Reflekterar över hur valet av analysmetod 

påverkar analysens slutresultat och vilken syn på kunskap som används i studien, vidare ger 

avsnittet en beskrivning av studiens representativitet. 

Kapitel 4 beskriver tolkning och tillvägagångssätt för studien, vilket betyder att läsaren här får en 

tydligare bild av hur studiens empiri samlats in samt hur analysmetoderna i studien har använt 

för att ge en så riktig bild av materialet som möjligt.  

I kapitel 5 består av empiri från undersökningen och redovisas i form av stapeldiagram och en 

skriftlig sammanställning av data. 

Kapitel 6 är en analys och diskussions del av studien där empirin begrundas och analyseras, 

vidare jämförs denna studie med liknande studier och sammankopplas med de begrepp som 

framkom i kapitel 2.  

Kapitel 7 utgörs av slutsatsen av studien där resultaten och analysens sammanställning avslutas i 

en slutsats om vad studien nått fram till för att besvara de frågeställningar som angavs i början av 

studien. Vidare ges förslag på framtida forskning inom samma geografiska område.  
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2. Kunskapsöversikt 

______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel förklaras centrala begrepp och teorier på ett sätt som är relevant för studien. 

Under tolkningen av empirin är kunskapsöversikten och dess innehåll grunden till kommande 

slutsatser, då målet med studien är att ta reda på hur invånare i Tranemo och Svenljunga 

kommuner förhåller sig till turismutvecklingen i området. Studiens data samlas in via en 

enkätundersökning som utförts i båda kommunerna.  

______________________________________________________________________________ 

Turismnäringen står på fyra ”ben” (äta, resa, bo och göra), vilka avspeglar samhällets skiftningar 

(turismutveckling.se 2012). Ökade möjligheter till att resa och besöka olika destinationer världen 

över ger resenärer stora valmöjligheter, som gör att många resmål konkurrerar med varandra. Det 

finns många olika kriterier som resenärer utgår ifrån när de väljer ett resmål, till exempel, 

budget, tid att vara borta samt att turisten väljer resmål som han/hon känner till eller finner 

information om (turismutveckling.se, 2012). Eftersom att Tranemo och Svenljunga är två 

kommuner med liknande besöksmål och naturområden kan det därav vara av värde för dessa att 

marknadsföra sig tillsammans och komplettera varderas utbud (Bohlin, Elbe, 2007). 

Turismutveckling bidrar till ökade intäkter, ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter för 

samhällen, som exempel vill jag här ta Karlstad som gjort en turismekonomisk mätning under 

2011. Karlstad stad (2011) gick ut med en turism som ökat med 15 % från föregående år, denna 

ökning resulterade i 15 % ökning vad gäller omsättning, en ökning av sysselsatta individer inom 

näringen på 12 % och 94 miljoner kronor i skatteintäkter för Karlstads kommun (turismen i 

Karlstad, 2011). I Skaraborg har en attitydundersökning genomförts i samband med 

turismutveckling, det visade sig att 83 % av invånarna var positiva till en ökad turism och enbart 

2 % var negativa till en ökad turism (Tilly 2009).  Skaraborgs undersökning visar även att 

invånarna ansåg att en turismsatsning där kommuner samarbetar med varandra vore att föredra, 

istället för att enskilda kommuner satsar på egenhand, enligt undersökningen ansåg invånarna att 

en känsla av stolthet över sin ort kunde uppstå genom ökad turism. Vidare visade det sig att en 

majoritet av invånarna var positiva till en ökad turism då det kunde skapa högre intäkter inom 

restaurang branschen, detaljhandel och hotell samt turistattraktioner.   
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Respondenterna i Skaraborg ansåg även att en ökad turism med mer intäkter skulle bidra till 

större satsningar på olika grenar inom samhällsservice, så som sjukvård, omsorg, skola och 

kommunikationsmöjligheter (Tilly, 2009).  

2.1 Image 

Jag vill i min studie förtydliga begreppet image, då jag finner det relevant i tolkningen av 

empirin som kommer att sammanställas längre fram i studien. En destinations image kan 

omedvetet påverka invånarnas åsikt åt vilket håll som turismen i kommunerna borde 

vidareutvecklas. 

Mobilitet och kommersialisering ökar alltmer vilket gör att det blir av större vikt för platser att 

urskilja sig från den stora massan, detta kan göras genom skapandet av en positiv image. För att 

definiera en plats image kan det beskrivas som ett ”ansikte” som valts att synliggöras för 

besökande av platsen. När en plats eller stad marknadsförs markeras speciella delar av platsen 

extra mycket för att skapa en image. Det finns två sidor av en plats image, den sida som besökare 

upplever att de ser och den del som platsen väljer att visa besökare, för att inte besökare skall 

känna sig lurade är det därav viktigt att dessa två sidor stämmer överens. För att förstärka en 

image kan symboler och kulturella byggnader användas (Lynch, 1960, NE, image, 2012), ett 

exempel som passar in här är Torpa Stenhus i Tranemo kommun, som är en historisk och 

kulturell sevärdhet i kommunen (1.2 – Turismen i Tranemo kommun) Till större del är en plats 

image skapad utifrån ett turistiskt perspektiv, men det kan även finnas andra aspekter som formar 

den yttre helhetsbilden (Kotler, 1999). En plats image utformas även utifrån människors 

kunskaper samt erfarenheter och kan dessutom skapas utifrån olika marknadsföringssyften att 

framhäva eller konstruera olika positiva bilder av platsen. Genom tidigare besökares berättelser, 

TV samt reklam får mottagaren sedan forma sin egen uppfattning om vilken identitet en plats 

har. För att den image som platsen vill ansätta ska ses som trovärdig bör den kopplas samman 

med bilder som finns av platsen sedan tidigare (Bohlin, Elbe, 2007). Enligt Kotler (1999) är det 

vanligt att för att förstärka en destinations image vanligt att skapa en slogan som beskriver 

destinationen.  
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2.2 Platsmarknadsföring 

Platsmarknadsföring är en praktik inom marknadsföring som används för att förmedla en eller 

flera bilder från ett utvalt geografiskt område på ett positivt sätt. Begreppets mening är att ge en 

positiv image åt platsen eller försöka att förändra en sedan tidigare negativ image mot en positiv 

(Hultman, Ek, 2007). I marknadsföring av platser finns inga möjligheter för kunden att testa en 

produkt innan köpet, det är den uppfattning av platsen som förmedlas via medier som avgör om 

kunden köper tjänsten eller inte. Det är viktigt att det som förmedlas av en destination stämmer 

överens med vad som möter mottagaren på plats, uppfattningen skall vara positiv men 

framförallt är det viktigt att den är sanningsenlig (Bohlin, Elbe 2007). 

Den utåtriktade marknadsföringen av platsen riktas mot tre olika kategorier; näringslivet, 

turister- besökare samt gentemot potentiella nya invånare. För att den utåtriktade 

marknadsföringen ska vara trovärdig är det viktigt att de människor och företag som redan bor 

och verkar på platsen har en positiv inställning till sitt hem område, för att på så sätt förmedla sin 

positiva syn av destinationen till människor utanför området. Invånare fungerar då alltså som 

ambassadörer för destinationen, därav är det viktigt att undersöka vad massan anser om 

turismutveckling för att denna skall kunna förbättras, detta för att de skall kunna verka som 

ambassadörer.  Genom tillämpning av platsmarknadsföring kommersialiseras platser, de 

transformeras till varor som först produceras och marknadsförs för att sedan konsumeras. Denna 

kommersialisering gör att platser konkurrerar med varandra på marknaden för destinationer 

(Aflalo, 2005, Hultman, Ek, 2007). 

2.3 Attityder 

Ovan i begreppsförklaringen gav jag en övergripande bild av vad begreppet attityd betyder, i 

följande redogörelse förklaras begreppet närmare och hur attityder kan påverka 

regionalutveckling. För att utveckla en turistdestination är det viktigt att samarbetet mellan den 

lokala och politiska - sfären fungerar samt att det finns ett samarbete i regionen som kan 

utvecklas. Den regionala identiteten sätter en prägel på turismen och destinationens turistföretag 

genom föreställningar om regional identitet (Aflalo, 2005). Thorell, (2008) beskriver hur 

forskning om utvecklingsarbete indikerar att verksamheter under utveckling är beroende av 
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legitimitet och erkännande från andra boende i det aktuella området. Vilket kan kopplas till 

lokalinvånares attityder till turismutveckling i ett område, de som bor och verkar i området är då 

måna om olika miljöer som kan förknippas med identitet samt tradition. Vidare är det av stor vikt 

att ta del av hur de lokala ser på turismutveckling (Thorell, 2008). Lokalinvånares attityd till 

eventuell utveckling är av stor vikt när det kommer till samarbete inom ett område. Om ett 

projekt inte får positiv respons från lokalbefolkningen kan det uppstå konflikter i framtiden 

under utveckling (Bohlin, Elbe, 2007). För samarbetes skull tror jag att det är bra att LEADER är 

projektledande med att utveckla turismstrategin för Tranemo och Svenljunga kommuner, 

LEADER fungerar då som en mellanhand och kommunikations länk mellan de båda 

kommunerna samt alla dess invånare. Tyey (2002) kommer i sin studie, av lokalinvånares 

attityder kring turism i Ghana, fram till att när inte informationen om utveckling kring en 

destination når ut till invånare i området, formar det negativa åsikter kring utvecklingen i fråga. 

Vidare menar Tyey (2002) att negativa åsikter kring turismutveckling bildas då ett ekonomiskt 

läckage gör att inkomsten från turismen inte stannar inom området det utövas inom.   

2.4 Turismutveckling och förankring i det lokala 
 

Vad är utveckling? 

Det finns olika definitioner kring utveckling, termen är värdeneutral vilket betyder att man kan 

konstatera att en förändring ägt rum, utan att ta ställning till om den är bra eller dålig. Oftast 

antas det att utvecklingen sker från ett lägre och mer odifferentierat tillstånd till ett högre, bättre 

och mer differentierat (Bohlin, Elbe, 2007). I denna studie kommer uttrycket utveckling att 

symbolisera en förändring till det bättre, alltså en positiv utveckling för turismen i de två 

kommunerna om inte annat beskrivs. Vidare kan man försöka finna olika perspektiv på 

utveckling och vilken del av ett geografiskt område som skall utvecklas. Destinationsutveckling 

avser ett lokalt samhälles utveckling som resmål, vilket syftar till att öka besökares konsumtion 

på platsen. Vilket vidare kan ses som en fördel för både företagare och samhället som helhet, 

destinationsutveckling ökar bland annat sysselsättning och det ekonomiska välståndet i ett 

samhälle (Hultman, Halldin, 2005). När en destination utvecklas är det viktigt att begrunda hur 

samhället fungerar i allmänhet. En ensam näringsidkare är beroende av den större helheten inom 
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samhället, speciellt i form av marknadsföringen av destinationen. Att marknadsföra ett företag 

räcker inte till för att locka fler besökare till området det är av stor vikt att företagare förhåller sig 

väl till andra aktörer i sin omgivning som helt eller delvis kompletterar tjänsteutbudet inom 

området (Hultman, Halldin, 2005). 

2.4.1 Hållbar turismutveckling 

Inom destinationsutveckling och inom turism blir hållbar turismutveckling ett allt mer slående 

begrepp. Under en FN – Konferens om miljö och utveckling år 1987 fastställdes 

Brundtlandsrapporten, den ses fortfarande som en av de största stöttepelarna för hållbar 

utveckling. I rapporten definierades hållbar utveckling som en samhällsutveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att kompromissa kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov. Utifrån ovanstående synsätt fick hållbarhetsbegreppet tre dimensioner; en 

social, en ekonomisk och en ekologisk dimension. Dessa tre dimensioner samverkar med 

varandra och ses ur olika perspektiv; lokalt, nationellt och globalt (Report of the world 

commisson, 1987). Tack vara att begreppet hållbar utveckling är svårt att greppa, kan det 

anpassas till flera olika sorters utveckling och har på så sätt fått större genomslagskraft. Att 

mänskligheten bidrar till negativa konsekvenser är ett faktum, ofta ses dessa problem inom 

ekologiska, ekonomiska och sociala delar av samhället. I Brundtlandsrapporten beskrivs vägen 

mot ett mer hållbart samhälle genom följande tre stöttepelare (Report of the world commisson, 

1987). 

• Upprätthålla biologiska processer och mångfald.  

• Öka människors kontroll över sina liv.  

• Upprätthålla och stärka samhällets identitet och hantera resurser så att de inte äventyrar 

kommande generations behov (Report of the world commisson, 1987).  
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2.4.2 Turismutvecklingens naturpåverkan 

Turism kan ses som förbrukare av mark och andra naturtillgångar. Därför är det viktigt att vid 

turismutveckling göra en fysiskplanering för att utveckla turism på ett sätt som påverkar miljön i 

minsta möjliga mån. Därför är det bra att dimensionera och styra turismen så att eventuella 

negativa effekter minimeras. Det som tas i beaktande är ifall destinationens bärförmåga är nådd 

eller om ytterligare turister kan tas emot utan att miljön skadas. Turismen kan även påverka 

miljön negativt genom nedskräpande och turistersfelaktiga tolkning av allemansrätten. Eftersom 

allemansrätten är unikt för Sveriges turism är det av stor vikt att denna finns tillgänglig för 

besökare (Bohlin, Elbe, 2007, Naturvårdsverket – allemansrätten, 2012). Turismens negativa 

effekter på naturen kan minskas genom information av anställda och besökare i anslutning till en 

destination, vilket ger ett budskap om att destinationen redan värnar om naturen i området, vidare 

fungerar informationen då mer som en regel än förslag (Bohlin, Elbe, 2007).  

2.4.3 Vikten av att kommunerna utvecklas i samklang med lokala aktörer 

Med lokalförankring menas ett samband mellan den politiskt – administrativa och lokala sfären, 

den politiskt – administrativa sfären handlar som ett beslutsorgan och myndighet inom den 

offentliga sektorn, alltså staten, landstingen samt kommuner. Med den lokala sfären menas ett 

lokalsamhälle som består av olika mikrostrukturer av materiella, kulturella samt sociala 

förhållanden. Den lokala sfären kan även ses som ett område som är geografiskt avgränsat, där 

invånare inom området känner en slags samhörighet genom sin egen kultur (Thorell, 2008). Det 

är därför viktigt att den offentliga sektorn inte handlar ”över huvudet” på den lokala sfären ifråga 

om utveckling. Utan istället förankra sig i det lokala för att nå en utveckling som främjar både 

det lokala och offentliga, dvs. att turismutvecklingen sker utifrån ett underifrånperspektiv. 

Eftersom LEADER ska utveckla en turismstrategi för Svenljunga och Tranemo kan det påstås att 

ett underifrån perspektiv redan finns i utvecklingen av turismen i kommunerna. LEADER jobbar 

som tidigare nämnt med landsbygdsutveckling, vilket kan ge lokalinvånarna inflytande över 

aktuella förändringar och utvecklingar (Halldin, Hultman, 2005).  

 

 

 



 

Examensarbete 15hp  
 

15 

Varför är det viktigt att ta fram kunskap om lokalinvånares attityd till turism?  

För att turismen i ett område ska kunna utvecklas till det bättre kan det vara ett bra underlag att 

veta vad dess invånare anser om turism i området. Att veta vilken attityd som invånare har kan 

bidra till att fler människor vill arbeta för en utvecklad turism, därigenom kan fler aktörer 

utmärkas. Dessutom är det som tidigare nämnt viktigt att den lokala och administrativa sfären 

jobbar tillsammans, för att på så sätt kunna etablera en enhetlig bild av Tranemo och Svenljunga 

som kan marknadsföras utåt (Boustedt, 2011, Halldin, Hultman, 2005). Devine m.fl.(2009) 

menar i sin studie att lokalbefolkningen tenderar att se mer positivt på turismutveckling om det 

inte betyder att turismen tar plats precis inpå husknuten, de menar även att turistcenter tenderar 

att generera arbetsmöjligheter till de som inte bor i direkt anslutning till turismområdet. Vidare 

beskriver studien att de som bor närmre ett turistcenter ser negativt på turismutveckling, detta då 

de dagligen möts av ljud och andra störande moment som turismen bidrar med i området 

(Devine, 2009). 
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3. Metod 

_____________________________________________________________________________ 

Kvalitativ forskning handlar om att beskriva och förstå ett fenomens speciella egenskaper. Med 

en kvantitativ forskning försöker forskaren däremot kvantifiera mängden. En kvalitativ forskning 

innebär alltså att man lägger mer fokus på ord där den kvantitativ forskning fokuserar på siffror 

(Widerberg, 2002). I denna studie kommer en kvantitativ forskningsstrategi att användas. 

Forskningsmetoden genomförs genom en sambandsanalys. Det som utmärker sambandsanalyser 

är att de syftar till att synliggöra relationer som en verksamhet har samt berörs av, liksom att 

skapa förståelse för sambanden mellan dessa relationer. Förståelse för verksamhetens samband 

ger möjlighet till förbättring samt utvecklingsarbete (Widerberg, 2002). 

______________________________________________________________________________ 

3.1 Val av inriktning och strategi 

Forskning kan utföras efter tre olika inriktningar; induktiv, deduktiv och abduktiv. Det induktiva 

perspektivet har utgångspunkten ifrån forskarens egna tankar och idéer vilket innebär att man 

samlar in empirisk data, för att sedan analysera och dra egna slutsatser. Den kvalitativa 

forskningen utgår oftast från en induktiv inriktning. Det centrala i det deduktiva perspektivet är, i 

motsats till den induktiva, att utgå ifrån redan befintliga teorier. Detta förhållningssätt är typiskt 

inom den kvantitativa forskningen. Den abduktiva ansatsen innebär en blandning av både 

induktiv- och deduktiv metod, där teori blandas med empiri. I följande studie samlas data in ifrån 

olika individer genom deltagande i en enkätundersökning där tolkning av texter samt fokusering 

på siffror ingår, vilket innebär att jag valt en abduktiv inriktning i min forskning (Holmie, 1997).  

3.2 Kvantitativ forskning 

En kvantitativ forskning är en typ av forskningsmetod där statistiska och kvantifierbara resultat 

eftersöks. Utgångspunkten är att det finns en objektiv verklighet som man genom kvantitativ 

forskning på olika sätt försöker mäta för att få information om verkligheten (Patel, 2003).  

Statistik ses som en egen vetenskap men den kan även användas inom empiriska vetenskaper och 

i olika sorters utredningsarbeten. Statistik kan då användas som ett verktyg där man ordnar, 
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beskriver, bearbetar och analyserar data. Det finns två olika sorters statistik som skiljs på, 

deskriptiv statistik och hypotesprövande statistik (Patel, 2003). 

Den sorts statistik som kommer vara framträdande i min studie är deskriptiv statistik, som 

används för att med hjälp av siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet från 

enkätundersökningen (se bilaga 1 - enkät) och på detta sätt belysa forskningsproblemet (Patel, 

2003).   

När man använder sig av en kvantitativ forskningsmetod ses helst att resultaten är så generella 

som möjligt. Som i denna undersökning där jag studerar en grupp människor så skall resultaten 

kunna generaliseras till andra människor inom samma geografiska område, som då kan betraktas 

som jämförbara med den ursprungliga undersöks gruppen. Jag studerar alltså inte en hel 

population, utan gör så kallade stickprov för att sedan kunna anpassa resultatet till den stora 

populationen (Patel, 2003). Då studien utförts via en enkätundersökning (bilaga 1 – enkät) 

kommer det automatiskt att resultera i en stickprovsundersökning som förhoppningsvis kan 

anpassas efter den stora populationen i de båda områdena.  

3.3 Enkätmetodik 

Då undersökningen sker via enkätförfrågningar ligger fokus i detta stycke på att beskriva 

enkätmetodiken, detta för att ge en tydligare bild av hur studien är upplagd. Enkäten består till 

större delen av ja/nej frågor samt olika graderingsfrågor, vilka i resultatdelen benämns som 

kryssfrågor. Studien har även ett fåtal kvalitativa frågor där individen kan svara självständigt i 

resultatet benämns dessa som friafrågor. Personligen ville jag att enbart att ja/nej samt 

kryssfrågor skulle ingå i enkäten eftersom sådana frågor ger en bättre grund för analys, denna 

sorts frågor skulle även ta mindre tid för respondenter att besvara. Kryssfrågor skulle ge mer 

utrymme för kritik kring turismen i kommunerna för att få fram en tydligare bild av invånarnas 

åsikter och lägga mindre fokus på befolkningens favoritbesöksmål. Då jag utfört min studie åt 

LEADER var det dem som ingick i deras strategigrupp som bestämde frågorna och då även 

ändrade dess utformning, slutresultatet blev att enkäten blev lite längre än vad jag från början 

tänkt. Det är åtta stycken frågor i studien och av de åtta frågorna som LEADER och dess 

strategigrupp har utformat så är det sju stycken frågor som ligger som grund för resultat och 
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analys. Fråga åtta i enkäten bortses från då jag anser att den frågan avviker från målet med 

studien (bilaga 1 – enkät) och kanske är mer relevant för kommunerna på något annat sätt än för 

att bedöma attityder till turism. Dem data som samlats in kommer sedan att omvandlas till 

statistik för att kunna ge en bättre bild av studiens resultat. De kvalitativa frågorna som besvarats 

analyseras för sig. Fråga fem i enkäten är en kategorifråga där deltagarna får ge förslag på 

turistmål som borde utvecklas eller nya som borde skapas. Följande kategorier utgör fråga fem 

(Bilaga 1 – Enkät).  

• Hälsoturism (Spa och liknande)  

• Kultur – evenemangsturism (teater, konsert och dyl.) 

• Naturturism, ekoturism (fiske, paddling, vandring, cykling och bad) 

• Handel – gårdsbutiker (kläder osv.) 

• Äventyrsturism (femkamp, klättring, paddling och liknande) 

• Mat turism (café, restaurang, torghandel osv.) 

Jag har valt att använda mig av en kvantitativ undersökning, i form av enkäter, som metod till 

studien. Detta val av metod har gjorts för att komma åt ett större antal respondenter än vad som 

vore möjligt genom intervjuer. Genom en enkät så ges alla respondenterna samma frågor och de 

får tillgång till samma utgångspunkter och villkor när de besvarar frågorna. Undersökningen kan 

inte heller påverkas av mitt kroppsspråk eller kommunikation mellan frågorna som skulle kunna 

verka ledande när respondenterna besvarar enkäten. Nackdelen med en enkätundersökning är att 

respondenterna enbart kan ge begränsade svar samt att det är svårt att avgöra ifall respondenterna 

har svarat sanningsenligt precis som Denscombe (1998) påpekar. Anledningen till att jag valt att 

genomföra en enkätundersökning är att jag vill kunna ge en generellbild över synen på 

turismutveckling inom ett visst område (Trost, 2007, Denscombe, 1998).   

3.3.1 Urvalsmetoder 

I studien gjordes ett urval att begränsa åldersvariationen, så att respondenterna i undersökningen 

var 20 – 75år. För att enkelt kunna sammanställa åldersindelningen i grupper ombads därför 

respondenterna att fylla i sin ålder i enkäten.  Studien är en urvalsundersökning då det tagits ett 
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stickprov från den totala populationen. Om stickprovet dragits på rätt sätt ska det vara en 

miniatyr avbildning av populationen i stort. För att det skall vara möjligt att utifrån ett stickprov, 

göra ett uttalande gällande hela populationen måste stickprovet vara representativt för 

populationen. Det finns olika sorters metoder för att dra ett stickprov från en population men den 

metod som används i denna studie är det vanligaste. Metoden grundar sig i att varje individ i 

populationen ska ha lika stor sannolikhet att komma med i stickprovet. Detta är ett obundet 

slumpmässigt urval, vilket är enklast inför den kommande analysen av resultatet (Ejlertsson, 

1996). Studien utförs i två kommuner varav båda kommunerna har ett invånarantal på ca 12000 

personer, dessa kommuner har valts eftersom de tillsammans skall utforma en gemensam 

turismstrategi. Eftersom att undersökningen utförs genom uppsökning av olika samlingsplatser i 

kommunerna slumpas invånare i kommunen ut för att delta i studien, för att inte alla enkätsvar 

skall komma ifrån samma områden utförs undersökningen på ett minimum av fyra olika 

samhällen i varje kommun, undersökningen har också tagit plats en den lokala tidningen STT 

(Stthuset.se 2012). Från början var det tänkte att fem procent av kommunens invånare skulle 

delta i undersökningen, men då hade undersökningen tyvärr tagit upp för mycket tid (Ejlertsson, 

1996).  

3.3.2 Sannolikhetsurval samt icke sannolikhetsurval 

Ett sannolikhetsurval är ett urval där alla enheter eller individer i en population har en känd 

sannolikhet vilket inte är summa 0 att bli utvalda att delta. I ett sannolikhetsurval har alla enheter 

eller individer samma chans att bli utvalda. Om man gör ett icke sannolikhets baserade urval har 

inte alla individer en chans att bli utvalda och det leder till förvrängda resultat (Eggeby, 

Söderberg, 1999). Förvrängda resultat innebär att resultaten inte är representativa för 

populationen. För att kunna dra tillförlitliga slutsatser för en population så bör man ha gjort ett 

sannolikhetsurval, vilket som förklarat ovan utförs i undersökningen (Ejlertsson, 1996). 

3.3.3 Representativitet 

För att studien skall ge ett trovärdigt utslag är det viktigt att den är representativ, det vill i det här 

fallet säga att alla deltagare/individer har lika stor chans att vara delaktiga i undersökningen. 

Deltagandet i den här studien bör ligga på ett deltagande av 300 – 400 individer, vilket ger en 



 

Examensarbete 15hp  
 

20 

valid grund för en pilotstudie, detta skulle då ske via ett slumpmässigt urval, vilket i sin tur borde 

göra studien representativ (Eggeby, Söderberg, 1999). 

3.3.4 Bortfall 

Om en person ifrån urvalet vägrar eller inte ser någon möjlighet att svara på enkät- 

undersökningen kallas det för externt bortfall. Det kan även förekomma internt bortfall vilket 

betyder att en eller flera individer i undersökningen inte svarat på alla frågor i formuläret. En 

studie med större bortfall ger desto större risk för att resultatet inte går att generalisera på den 

stora massan (Eggeby, Söderberg, 1999). Den här undersökningen har inte plågats av något 

internt bortfall, dock har det varit ett vad jag tycker är ett stort externt bortfall. I förhållande till 

hur många svar som förväntades har antalet respondenter visat sig vara betydligt lägre. 

3.3.5 Ytterligare undersökningsmetod 

Under utformandet av enkäten i samarbete med Turismstrategi gruppen för Tranemo och 

Svenljunga kommuner samt LEADER, har det framkommit att en viss del av frågorna kommer 

att vara utformade på ett sådant sätt att individen själv kan skriva svaret. Detta gör att en viss del 

av frågorna kommer att vara svåra att analysera helt enligt den kvantitativa metoden och då 

kräver en kvalitativ innehållsanalys, därav kommer innebörden av en sådan metod att presenteras 

i kapitlet nedan (4. Tolkning och Tillvägagångssätt). Dock bör det här förtydligas att alla del- 

frågor som är av kvalitativ sort inte är relevanta för studien vilket gör att alla frågor som kan ses i 

den bifogade enkäten inte finns i analysen.  
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4. Tolkning och tillvägagångssätt 

______________________________________________________________________________ 

Följande kapitel förklarar hur tolkning och analys av den insamlade empirin har gått till i 

praktiken. Kapitlet har fungerat som en mall för den tolkningen samt analysen som utförts i 

studien. 

______________________________________________________________________________ 

Som första steg i tolkning och analys sågs det insamlade materialet över innan någon exakt 

sammanställning av empirin gjordes. Det är en överblick i syfte att skapa en helhetsbild av 

empirin samt för att skapa mig en bild av materialets spridning. Därefter då det i huvudsak är en 

kvantitativ analys som görs har antalet svar att beräknats för att kunna påvisas som statistik i ett 

stapeldiagram eller tabell i resultat delen (Ejlertsson, 1996).  

4.1 Kvantitativanalys 

En kvantitativ innehållsanalys är ett sätt att systematiskt undersöka ett större material. Fördelen 

med en kvantitativ innehållsanalys är enligt Nilsson (2007) att man av det kommande resultatet 

kan dra generella slutsatser på statistiska grunder. Inom kvantitativ innehållsanalys omvandlar 

man sina forskningsfrågor till variabler som då kan undersökas utifrån. Variabler som är 

konkreta frågor är ett verktyg för att skapa en förenklad modell av innehållet (Nilsson 2007). Det 

betyder att varje enkätfråga kommer att tilldelas ett nummer och det vill säga att i en 

sammanställning kommer det att räknas hur många individer som svarat på ett visst sätt, dessa 

mönster kommer sedan att kunna generaliseras till populationen som en helhet. Genom 

användandet av kvantitativa metoder, ges en möjlighet att på korrekt sätt samla in och analysera 

enkäter. Studien innehåller sammanställda och eget utformade figurer för att förtydliga de 

resultat framkommit. 
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4.2 Kvalitativ innehållsanalys 

För att uppnå ytterligare kunskap har forsknings tekniken kvalitativ innehållsanalys tillämpats. 

Kvalitativa inriktningen är mer relevant inom forskning när texter skall analyseras. Den 

kvalitativa inriktningen har alltså använts för att tolka de svaren som deltagare i 

enkätundersökningen skrivit. Den här metoden är flexibel och kan tillämpas i sammanhang där 

texters information ska tolkas. Det centrala i forskningen enligt denna metod är att ta reda på vad 

texten säger och förmedlar. För att genomföra en kvalitativ innehållsanalys kan det vara 

föredömligt att dela in undersökningsområdet utifrån olika kategorier för att på ett korrekt sätt 

kunna tolka och analysera insamlad data (Malmberg, 2010). Undersökningen kommer alltså att 

studera de inlämnade enkäterna och ta reda på vilka aspekter av turism som nämns oftast i de 

studerade svaren (Guy Karnung, 2001). 

4.3 Giltighet  

Inom kvantitativ forskning används begreppen reliabilitet och validitet för att visa 

undersökningens kvalitet. En av de faktorer som påverkat studiens giltighet är att 

undersökningen plågat av ett stort bortfall (Eggeby, 1999).  

Studien är som tidigare nämnts en kvantitativ forskning med inslag av den kvalitativa analys 

metoden, vilket betyder att studien baserats till största del på siffror och samband, istället för 

egna analyser och tolkningar. Studien blir mer trovärdig om antal individer i undersökningen är 

tillräckligt stort för att generalisera resultatet på populationen som helhet (Eggeby, 1999). Då tre 

stycken kvalitativa frågor ställts i enkäten (bilaga 1 – enkät) kan svaren från dessa frågor vara 

svåra att tillämpa på den stora massan, vilket kan leda till mindre trovärdighet för studien. Alla 

kommuninvånare gavs samma chans att delta i studien och i resultatdelen redovisas hur många 

av kommunernas invånare som svarade på enkäten.  

4.4 Tillvägagångssätt 

Det är svårt att benämna hur många enkäter som sänts ut till allmänheten då dessa sändes ut i 

lokaltidningen STT, tidningen har 25 050 ex som skickas ut varje torsdag (stthuset.se, 2012). Det 

bor ca 12 000 invånare i båda kommunerna, av vilka minst hälften av invånarna borde få STT 
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levererad hem då det är en gratis tidning.  Enkäterna sändes ut med STT 26/4 2012 och sista 

inlämningsdagen för besvarad enkät var 4/5 2012. För att motivera invånarna i kommunen till att 

delta bestämde strategigruppen att en tävling skulle ingå, tävlingen gav deltagare chansen att 

vinna en torsdagsbuffé på Påarps gård (värde 500SEK), Grillkväll på Hofsnäs Herrgård (värde 

350SEK) samt presentkort på Svenljunga eller Tranemo köpmannaförening värde (200SEK). För 

att få ut mer enkäter i området spenderade jag två dagar utanför ICA i respektive kommuns 

huvudort, jag befann mig i Tranemo 27/4 och i Svenljunga 28/4, på varje plats spenderade jag 

cirka 2 timmar innan jag insåg att besökare av ICA var alldeles för stressade samt att min 

närvaro fungerade mer som en påminnelse av att enkäten fanns. Då jag ansåg att tiden jag 

spenderade på dessa platser inte gav det resultat jag var ute efter så bestämde jag mig för att söka 

upp fler platser. Då jag har en god vän som arbetar på Limmareds värdshus så pratade jag med 

henne och hon i sin tur var villig att hjälpa till med att påminna gäster och anställda om enkäten i 

STT och lät mig lämna några extra exemplar i restaurangen. Vilket genererade i 20st ifyllda 

enkäter, vilket är mer än de två stycken jag fick utanför vardera ICA butik. Jag valde värdshuset 

eftersom det är besökt av invånare från båda kommunerna och invånare ifrån olika samhällen 

(Limmareds värdshus, 2012).  Den 3:e maj spenderade jag hela dagen med att åka runt till olika 

delar av kommunerna för att lämna ut enkäter och få dessa ifyllda. Jag begav mig till biblioteken 

i båda kommunernas huvudorter för att be gäster att fylla i enkäten, spenderade tid på Länghems 

kök AB den 3:e maj och de anställda där fyllde i enkäter. Jag åkte sedan vidare till de två 

kommunernas större idrottsanläggningar med tanken att föräldrar ofta väntar på sina barn medan 

de tränar, så jag frågade personalen om det var okej om jag frågade deras gäster ifall de ville 

delta i en enkätundersökning. Tyvärr räknade jag inte exakt hur många enkäter jag fick in per 

dag som jag var ute i kommunerna.  

Ifrån början planerades en internetlänk så att undersökningen även skulle utföras online, den 

delen i undersökningen skulle LEADER och strategigruppen anordna, men tyvärr fungerade inte 

tekniken mellan STT och Tranemo kommun. Detta resulterade i att det inte gjordes någon online 

undersökning vilket kan ha påverkat antaldeltagare från den yngre generationen. 
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5. Resultatredovisning 

______________________________________________________________________________ 

I följande kapitel redovisas resultatet av enkätsammanställningen i form av diagram och 

tabeller. Som tidigare nämnt var en del av de ställda frågorna av den kvalitativa typen, vilket gör 

att en viss del av resultat delen kommer att utgöra en diskussion kring de frågorna.  

______________________________________________________________________________ 

5.1 Resultat av kryssfrågor 

I avsnitt 3.5 Enkätmetodik nämnde jag att undersökningen enbart grundas på de sju första 

frågorna i enkäten. De sju frågorna kommer här att redovisas i form av stapel diagram samt 

beskrivning av resultatet. Siffrorna som anges inuti staplarna avser antalsvar per kategori.  

Antalet deltagare i enkäten var 109 personer varav 79 individer uppgav sig vara ifrån Tranemo 

medan 30 respondenter var ifrån Svenljunga kommun. Data visade att det var färre respondenter 

som valde att besvara enkäten ifrån Svenljunga i jämförelse med antalet deltagare ifrån Tranemo. 

Av de 109 individer som deltog i studien visade sig 66 personer vara kvinnor och 43 stycken var 

män.  

 
Figur 1: Staplarna i figuren visar indelningen av respondenternas åldrar,  
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Flest deltagare visade sig vara i 56 – 61års ålder. Det var en del av de deltagande som inte ville 

redogöra för sin ålder (se figur 1).  

 

Figur 2: Stapeldiagrammet ger en bild av hur invånarna ser på turism, som något positivt eller 

negativt.  

Som vi ser i figuren ovan om turism i respektive kommun är positivt eller negativt gavs ett 

majoritetsutslag till positivt (Figur 2), dock kan det tilläggas att de personer som ansåg att turism 

var något negativt antingen uppgav som orsak att turismen är en underutvecklad resurs eller att 

det inte finns något att locka turister med. De som svarade att turism i kommunen var positivt, 

menade att det skulle vara gynnsamt för övriga verksamheter i området samt att det bidrar till en 

mer välutvecklad landsbygd (Skriftliga enkätsvar). 25 stycken av deltagarna gav uttryck för att 

turism gav invånarna en känsla av stolthet över sin bygd (Skriftliga enkätsvar). 
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Figur 3: Stapeldiagrammet visar att respondenterna var överens om att i valet mellan resa och 

upplevelse så var det ordet upplevelse som majoriteten kopplade samman med turism.  

 

 

Figur 4: Majoriteten av respondenterna ansåg att upplevelse var första tanken när det gäller 

inrikes eller utrikesturism, orden resa och upplevelse var de ordval som gavs.   

Antal deltagare i studien som använt sig av respektive kommuns hemsida var 66 personer, 

medan 43 personer angav att de inte använt sig av kommunernas hemsidor för information, 

(bilaga 1 – enkät).  
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Fråga sju i bifogad enkät var en skalfråga om vad en ökad turism kan innebära för respektive 

kommun, ju högra siffra desto mer betydelse hade turismen för kategorin. I nedanstående figurer 

(5 – 11) finns respondenternas svar redovisade, dessa svar förklaras inte närmre nu utan kommer 

att förklaras djupare under analys avsnittet.  

 

Figur 5: Utifrån svaren som respondenterna angett ser jag att majoriteten av deltagarna anser att 

en ökad turism i kommunen skulle ha en större betydelse för skatteintäkter.  

Figur 6: Enkätsvaren från frågan om en ökad turism har en mer eller mindre betydelse för 

naturpåverkan varierar och det var 10 stycken deltagare som tillade att de inte förstod frågan om 

naturpåverkan.  
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Figur 7: Invånarnas svar visar att de tror på en ökad arbetsmarknad i samband med en ökad 

turism i kommunerna.  

Figur 8: I frågan om en ökad turism innebär mer eller mindre fasta invånare gav varierande svar. 
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Figur 9: Majoriteten av respondenter gav svaret att en ökad turism bidrar till ett ökat antal 

tillfälliga besökare.  

Figur 10: Respondenterna visade sig tveksamma till vad en ökad turism har för betydelse för 

föreningslivet i kommunerna.  



 

Examensarbete 15hp  
 

30 

 

Figur 11: Invånarna ansåg att en ökad turism skulle vara av större betydelse för företag i 

kommunerna.   

5.2 Resultat av fria frågor 

I fråga 4 i enkäten (bilaga 1 – enkät) ombads respondenterna nämna tre stycken besöksmål, som 

de kunde tänka sig att ta med gäster till eller som de själva kunde tänka sig att besöka. Av 109 

deltagare nämnde 91st Torpa Stenhus – Hofsnäs Herrgård som ett av alternativen. Påarps gård i 

Svenljunga fick 24 röster i undersökningen och kommer därav som det andra populäraste 

besöksmålet, därefter Fagerås påskliljor, Glasets hus i Limmared och Kroksjöns - Fiskecamp i 

Tranemo kommun fick alla 18 röster var.  

I avsnitt 3.3 enkätmetodik nämnde jag fråga fem och de kategorier som respondenterna fick ta 

del av, respondenterna har här fått ge förslag på besöksmål inom en kategori som borde 

utvecklas. Som ett första resultat till fråga fem såg jag att det var över 30 individer av 

respondenterna som hade missuppfattat frågan och besvarat den som en kryssfråga. Detta leder 

till att fråga fem inte haft lika många svar som några av de tidigare frågor som redovisats i 

resultaten. 
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Hälsoturism (Spa och liknande) 

Av de 109 individer som deltog i studien var det 15 stycken som besvarade frågan med samma 

svar. De som svarade menade att utveckling mot spa var önskvärt i Länghem, respondenterna 

menade då Länghems hälsa, hår och skönhetsvård. Det är en samling av olika 

skönhetsbehandlingsföretagare som placerats sig i samma hus och marknadsför sig tillsammans. 

Kultur – evenemangsturism (teater, konsert och dyl.) 

Inom kultur och evenemangsturism var det Torpa Stenhus som var i stort fokus, flertalet av 

respondenterna ville se en mer utvecklad kulturturism med historian än mer i fokus. Det gavs 

flertalet andra förslag och det tycktes vara här som flest individer ville uttrycka sin åsikt. 

Svenljunga fick 5 stycken ungefär likadana svar om utvecklingen kring ett kulturhus. Fem 

respondenter ifrån Tranemo kommun gav förslag på evenemang i Tranemo för ungdomar och 

utveckling för att bevara ungdomen på landsbygden. Följande tre citat är några av de som 

beskriver respondenternas idéer bäst.  

”Utveckla kulturhuset i Svenljunga nu, en samlingsplats för många att utbyta idéer på (citat från 

respondent).  

”Mer evenemang för ungdomar i bygden – festival eller liknande, använd parkudden i Tranemo 

för utveckling åt ungdomen”(citat av kvinna 25år, Tranemo). 

”Området Torpa - Hofsnäs gärna med upplevelser som har anknytning till historien. Utnyttja 

konceptet med gårdarna runt sjön bättre. Mer att göra för barnen, då stannar familjerna lite 

längre och spenderar mera pengar” (citat av man 53år, Länghem).  

Naturturism, ekoturism (fiske, paddling, vandring, cykling och bad) 

Under ovanstående rubrik framkom det att respondenterna tyckte att den natur Tranemo och 

Svenljunga kommun tillhandahåller är en outvecklad resurs inom vissa områden så som jakt, 

fiske och lantbruken samt de gamla järnvägsspåren som gjorts om till banvall. Månstads 

lantbruks område nämndes av respondenter fyra gånger för möjlig utveckling, två av de mer 

konkreta förslagen redovisas nedan.    
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Utveckla Månstads landsbygd med dess stora lantbruk och många vackra vyer samt cykelleden 

på banvallen (citat av kvinna 56år Länghem).  

 

”Skapa mer naturupplevelser i form av fiske, kanotpaddling och jakt” (citat från man 43år 

Limmared).  

Handel – gårdsbutiker (kläder osv.) 

Inom handelskategorin var det inte lika många förslag givna, dock var det ett 4 respondenter som 

tyckte att Torpa Stenhus skulle ha småbutiker i anslutning till besöksdelen. Annars var det 

Lockryd utmed riksväg 27 som fick 15 stycken röster om att det borde utvecklas till ett större 

köpcentra.  

 

”Utveckla ett köpcentra i Lockryd” (citat från man, 56år, Sexdrega). 

Äventyrsturism (femkamp, klättring, paddling och liknande) 

I denna kategori nämndes Påarps gård i Svenljunga kommun 15 gånger som ett redan 

välutvecklat koncept när det gäller den här sortens turism, dock angavs inga andra förslag.  

Mat turism (café, restaurang, torghandel osv.) 

Vidareutveckling av Klevs gästgiveri i Svenljunga kommun var något som nämndes av 5 stycken 

respondenter inom ovanstående kategori, dock gavs inga förslag på hur denna utveckling borde 

te sig. Det var även ca 13 olika förslag som involverade Tranemo och sjön i samhället i samband 

med mat turism. 

 

”Försäljning av lokalproducerat i centrum en gång i månaden i Tranemo vore en utveckling som 

kunde samla bygden och producenterna” (citat av respondent).   

 

”En samlingsplats vid Tranemosjön med evenemang och mat och turistbyrå” (citat från 

respondent). 

Det kan även tilläggas till de fria frågornas resultat att 7 av de 30 respondenterna från 
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Svenljunga, uttryckte stor oro över att naturen och samhällen inte hålls rent i kommunen. De 

menade då att detta påverkade deras egen inställning till kommunen som helhet. Det var två 

personer som skickat med extra brev vid sidan om enkäterna med anledning att det borde 

”rensas upp i Svenljunga kommun”. 
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6. Analys och diskussion 

______________________________________________________________________________ 

I följande kapitel kommer jag först att analysera och diskutera resultatredovisningen för att 

sedan dra en slutsats om hur Tranemo och Svenljunga kommuns invånare ser på 

turismutveckling i respektive kommun. Jag kommer att utgå från mina två frågeställningar: Vad 

har lokalbefolkningen för syn på turismen i kommunen? 

Hur ser lokalbefolkningen på turismutveckling i kommunen? 

______________________________________________________________________________ 

6.1 Analys av figurer och diagram 

I resultatet fann jag en markant skillnad i antalet deltagare ifrån Tranemo och Svenljungas 

kommun, deltagandet ifrån Svenljunga var betydligt lägre. Det kan kanske till viss del bero på att 

jag som utfört studien är ifrån Länghem, Tranemo kommun, vilket kan ha bidragit till fler 

respondenter från Tranemo än Svenljunga. Vidare tror jag att det var fler personer ifrån Länghem 

som valt att skicka in sina svar då de känner mig personligen. I dem data som samlats in fann jag 

att det var fler kvinnor än män som deltog i studien, jag har försökt att finna ett svar på varför det 

var fler kvinnor som besvarade enkäten, jag har dock inte funnit någon orsak på 

vetenskapliggrund. Personligen så tror jag att då tidningen går ut i ett exemplar per hushåll så har 

troligen par fyllt i den tillsammans, men sedan valt att skriva en person i hushållet som deltagare.  

I åldersindelningen som gjordes i enkätundersökningen visade sig flest deltagare vara i 56 – 

61års ålder (se Figur 1). Jag tror att det kan bero på att det är i den åldersgrupp som flest läser 

STT, om enkätundersökningen hade tagit plats på internet så hade resultatet kunnat se 

annorlunda ut med fler yngre deltagare. Det var 16 individer i åldersgruppen 20 -25 som deltog 

och jag kan även här erkänna att jag kände igen ca 10 av de individerna som mina personliga 

vänner från namnen på deras enkäter, vilket gör att det faktum att det var jag som utförde 

undersökningen kan ha bidragit till deras respons (Figur 1).   

I frågan om turism i Svenljunga/Tranemo är positivt eller negativt (Figur 2) var respondenternas 

svar tydligt, turism i kommunerna är positivt, flera av deltagarna tyckte även att det gav boende i 

kommunen en känsla av stolthet över sin hemkommun. I 2.2 platsmarknadsföring beskrevs hur 
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en individ som ser positivt på sin egen hembygd fungerar som en ambassadör, vilket är precis 

vad de respondenter som känner sig stolta över sin kommun via turismutveckling fungerar som. I 

avsnitt 2.3 Attityder redogörs för hur en negativ bild av turism kan uppstå hos lokalbefolkningen 

i fall invånare inte känner sig delaktiga i utvecklingen eller om det förekommer ett ekonomiskt 

läckage, av den undersökning som gjorts blir det här med förstått att oron för att ett sådant 

läckage skulle förekomma inte är särskilt stort. Enligt Teye (2002) som studerat lokalinvånares 

attityd till turism i Ghana hade individer som inte lever i direkt anslutning till 

turismverksamheter en benägenhet att se positivt på turismutveckling, medan de individer som 

lever i nära anslutning till ett besöksmål inte var lika positiva. I min undersökning märktes inte 

några sådana skillnader, kanske kan detta bero på att respondenterna ser naturen i respektive 

kommun som största dragkraft.  

De respondenter som svarat att upplevelse är första tanken vid ordet turism gällande Tranemo 

och Svenljunga visar att det finns en positiv inställning till utveckling och till framtida 

engagemang (Figur 3). Hade första tanken varit resa i de flesta fall så kanske personerna inte 

hade tänkt sig att resa i sin egen kommun, utan snarare att resa ifrån sin kommun. Det finns ett 

hopp om att ge besökare en upplevelse på platsen. Flertalet av besökare har även besökt 

kommunernas hemsida för att ta reda på mer om turism och evenemang, vilket visar att 

invånarna i kommunen är intresserade av information om turism i kommunen.   

I figur 4 sågs ett mer jämnt resultat då frågan som ställdes var om första tanken vid inrikes eller 

utrikesturism var att resa eller uppleva. 53 personer ansåg att det var resa som var första tanken 

medan 57 personer ansåg att det var upplevelse som var viktigast.  

Genom resultatsammanställningen kunde det urskiljas vad invånarna i respektive kommun anser 

att en ökad turism innebär inom olika kategorier (Figur 5- 11). Figur 5 påvisar att respondenterna 

ifrån Tranemo och Svenljunga anser att en ökad turism i hög grad bidrar till ökade skatteintäkter 

i kommunerna detta styrks av Karlstad (2011) och Skaraborgsundersökning (Tilly, 2009) som 

jag använt mig av i avsnitt 2. Kunskapsöversikt. I exemplet Karlstad visade det sig att en ökad 

turistverksamhet i ett område kan bidra med ökade skatteintäkter (Turism Karlstad, 2011). Tilly 
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(2009) menade att dessa ökade intäkter kan bidra till att viktiga samhällsservicegrenar kan 

utvecklas till det bättre.  

Sammanställningen av respondenternas svar för vad en ökad turism betyder för naturpåverkan 

(se Figur 6), påvisar genom skiljande svar att det var flera som inte visste hur en ökning av 

turism skulle påverka naturen. 10 individer lämnade även extra kommentarer där de menade att 

de inte förstod frågan om naturpåverkan, de som förstod frågan tyckte att naturpåverkan inte var 

ett så stort problem. I avsnitt 2.4.2 Turismens naturpåverkan förklarades hur ett stort tryck på en 

plats kan leda till negativ naturpåverkan, dessutom är kunskapen om allemansrätten inte en 

självklarhet för turister, vilket kan bidra till mark samt naturförstörelse. I samma kapitel nämndes 

även att innan man utvecklar turism kan det vara av stor vikt att förebyggande se till områdets 

bärkraft, om området klarar av att ta emot mer turism (Bohlin, Elbe, 2007). Att respondenterna 

inte reagerade mer på en ökad turisms naturpåverkan tror jag beror på okunskap om hur turism 

kan påverka ett naturområde.  

Det framgår i resultatet i figur 7 att respondenterna är överens om att en ökad turism absolut 

bidrar till fler arbetstillfällen. Det är 28 individer som i skalan 1 – 6 satt det högsta värdet och 32 

stycken det näst högsta. Detta kopplar jag samman med att Tranemo och Svenljunga kommuner 

är bygder som båda marknadsför sig på sina hemsidor om att det finns olika form av 

sysselsättning, vilket ger invånarna en optimistisk syn på arbetstillfällen. Även här kan det 

jämföras med resultaten ifrån Karlstads turistekonomiska mätning, där det visade sig att 

sysselsättningen i Karlstad stad ökat med 12 % i takt med att turismen ökat (Karlstad, 2011).  

I frågan om en ökad turism bidrar till fler nya invånare (se Figur 8) kan jag utläsa ett av de mer 

spridda resultaten och ser att respondenterna är osäkra på varför en ökad turism skulle leda till 

fler invånare i kommunen. I avsnitt 2.2 Platsmarknadsföring beskrevs hur en välutförd 

platsmarknadsföring kan bidra till att öka antalet invånare inom ett specifikt geografiskt område, 

dock fungerar denna del av platsmarknadsföringen mer som en bisats till att locka fler besökare 

(Bohlin, Elbe, 2007).  
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Att en ökad turism leder till fler tillfälliga besökare känns som en av de underliggande faktorerna 

till att turismen i kommunen faktiskt har ökat. I avsnitt 2.2 Platsmarknadsföring beskrivs hur en 

positivbild av en plats förmedlas genom att man bryter ner destinationen och marknadsför de 

delar som är unika för platsen. För att öka turismen i ett område är då platsmarknadsföringen en 

ledande del för att nå fler besökare. Individerna i respektive kommun som ingick i studien var 

överens om att en ökad turism skulle bidra till fler tillfälliga besökare (se Figur 8), vilket alltså 

uppnås med rätt form av platsmarknadsföring (Hultman, Ek, 2007). 

Tidigare i studien i avsnitt 2.4.3 vikten av att kommuner utvecklas i samklang med lokala 

aktörer, förklarades hur samarbete mellan det politiska - sfären och lokala - sfären kan bidra till 

ett bättre samarbete. När lokalinvånare gemensamt arbetar för något så skapar de ofta en 

förening med ett gemensamt mål, dock är inte resultaten i figur 10 som beskriver en ökad turisms 

påverkan på föreningar särskilt höga. Detta tror jag beror på att föreningar ofta förknippas med 

idrott och liknande saker. Dock kan jag här inte styrka denna analys då jag inte själv hittat någon 

studie som beskriver påverkningen av föreningar i samband med en ökad turism.  

I resultatdelen framkom det att respondenterna anser att en ökad turism kan vara betydelsefull för 

företag runt om i kommunerna (se Figur 11). Genom den undersökning som gjorts i Karlstad 

(2011) och som beskrivs i avsnitt 2. Kunskapsöversikt, kan det urskönjas att en ökad turism 

bidrar till ökad sysselsättning samt ökade intäkter i området. Resultaten från Tranemo och 

Svenljungas respondenter trodde jag skulle utgöra ett högre värde på hur mycket företagen 

påverkas av en ökad turism, då det nämndes i inledande stycke, 1.4.1 turismen i kommunerna, att 

flertalet av de större turistattraktionerna är privatägda företag, vilket jag trodde skulle kunna 

avläsas i en högre optimism för ökade intäkter i resultatet.  

6.2 Analys av fria frågor 

I de fria frågorna kan det tydligt ses att lokalförankring, (se 2.4.3 Vikten av att kommunerna 

utvecklas i samklang med lokala aktörer), ger en positiv respons ifrån invånarnas sida, flertalet 

av de svarande gav förslag på olika sorters utveckling samt inom vilket område som de skulle 

vilja se turismen utvecklas. Detta anser jag pekar på att invånarna redan tycker att turismen i 

kommunen är okej, men att den kan utvecklas ytterligare och att de själva skulle kunna vara 
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viktiga deltagare i denna utveckling. Resultatet visar också att respondenterna uttrycker en 

önskan att känna sig stolta över sin kommun, vilket stödjs av den undersökning som gjorts i 

Skaraborg respondenterna i den undersökningen menade att en ökad turism kan bidra till ökad 

stolthet över sin hembygd (Tilly, 2009).  

Att Torpa Stenhus och Hofsnäs Herrgård med 91st röster sågs som de populäraste besöksmålen 

att ta med sig besökare till eller själva besöka ser jag inte som en större överraskning då de 

erbjuder natur, kultur samt historia. Jag tror att favoriseringen av dessa resmål till viss del kan 

bero på att det var 79 personer ifrån Tranemo kommun som deltog, medan det enbart var 30 

personer ifrån Svenljunga kommun som deltog. Om det varit fler deltagare ifrån Svenljunga 

kommun tror jag att fler besöksmål i Svenljunga kommit fram i undersökningen. Detta styrks 

även av att Påarps gård i Svenljunga fick 24st röster.  

I avsnitt 3.3 enkätmetodik beskrev jag fråga fem med de olika kategorierna och i resultatdelen 

förklarade jag även att en del respondenter missuppfattat frågan och använt den som en 

kryssfråga. Jag fick dessutom höra flera gånger medan jag genomförde undersökningen under 

fältperioden att frågan var för lång och omfattande för respondenterna att engagera sig i (bilaga 1 

– enkät). Jag tror att frågans omfattning kan ha bidragit till att antalet svar varit få och inte 

särskilt utarbetade.  

Trots detta kan jag utläsa ett engagemang för utveckling i Länghem i form av Hälsoturism, kultur 

och evenemangsturism i Torpa området. Fem respondenter ville se kulturhuset i Svenljunga 

utvecklas och fem individer ville även se ett lyft i form av evenemang för ungdomar i 

kommunerna. Naturturism sågs av de svarande som en outvecklad resurs och ett område att 

prioritera för utveckling, speciellt i form fiske, kanotpaddling och jakt men respondenterna 

nämnde även banvallar samt cykelturism som alternativ. Inom handelskategorin var det ett 

köpcenter i Lockryd utmed riksväg 27 (Svenljunga kommun) som nämndes 15 gånger av 

respondenterna, vilket skulle bidra till ökad sysselsättning och ökade intäkter. Inom kategorin 

äventyrsturism gavs inga utvecklingsförslag utan snarare gavs ett beröm gentemot Påarps gård 

och dess äventyrsturism satsning i Svenljunga kommun 15 respondenter menade att Påarps gård 

redan var utvecklat i denna form av turism.  Under kategorin mat turism nämndes försäljning av 
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lokalproducerat i Tranemo, förslaget var att en gång i månaden anordna försäljning av 

lokalproducerad mat i centrala Tranemo. Det gavs även 13 olika förslag som involverade sjön 

som ligger i kärnan av Tranemo samhälle, dessa förslag behandlade evenemang i samband med 

mat och turistinformation (se 5.2 resultat av friafrågor).  

I avsnittet 2.3 Attityder beskrivs med hjälp av Thorell (2008) hur verksamheter under utveckling 

är beroende av legitimitet och erkännande från andra boende i det område som utvecklas, vilket 

kan kopplas till de sju personer av Svenljungas 30 respondenter som gav förslagen att ”rensa upp 

i Svenljunga”. Invånarnas attityd till turismutveckling kan inte vara positiv, om det inte kommer 

i samband med andra positiva aspekter för kommunen. I samma avsnitt användes Thorell (2008) 

för att beskriva hur personer som bor och verkar inom ett område är måna om de miljöer som 

kan förknippas med samhällets identitet och traditioner, utifrån de svar som kommit in angående 

Svenljunga och dess ”skräpighet” i kommunen, så tror jag att befolkningen tycker att det inte är 

den identiteten som borde förknippas med Svenljunga kommun (se 5.2 resultat av friafrågor).  

Utifrån de svar som genom enkätundersökningen framkommit, anser jag att lokalbefolkningen 

ser turismen i Svenljunga och Tranemo kommuner som en positiv resurs i sitt nuvarande 

tillstånd. Vidare kan jag genom insamlad data urskilja ett intresse för en ökad turismutveckling 

från invånarnas sida.  
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7. Slutsats 

______________________________________________________________________________ 

Mitt syfte med studien var att öka kunskapen om hur Tranemo och Svenljungas lokalinvånare ser 

på turismutveckling i respektive kommun. Följande avsnitt ger en slutsats till den attityds 

undersökning som gjorts i Tranemo respektive Svenljunga kommun. Vad har lokalbefolkningen 

för syn på turismen i kommunen? 

Hur ser lokalbefolkningen på turismutveckling i kommunen? 

______________________________________________________________________________ 

Genom enkätundersökningen som jag utfört anser jag att intresset för deltagande i enkäten kunde 

varit större, detta har jag kommit fram till genom antalet svar som mottagits från respondenter. 

Det visades ett mindre intresse ifrån Svenljunga kommun än Tranemo kommun för att delta i 

undersökningen.  

Respondenterna har visats sig intresserade för utveckling av landsbygden och dess roll i 

turismutvecklingen. Studien visade att av 109 deltagare ansåg 101st att turism i respektive 

kommun var positivt, vidare angav respondenterna att en välutvecklad turism bidrar till en känsla 

av stolthet över kommunerna. Utifrån empirin har det framkommit en stolthet över naturen som 

de båda kommunerna tillhandahåller samt en vilja att utveckla denna till något positivt och 

inkomstbringande. Genom de fria svaren kan det urskiljas att invånarna vill sälja det som finns 

på platsen som ett ansikte utåt mot besökare, något som de själva kan stå för och känner är 

sanningsenligt (2.1 Image). Majoriteten av respondenterna ansåg att upplevelse var den del av 

turismen som borde vara i fokus för kommunerna i framtiden.  

Resultat och analys visar även att invånare, på samma sätt som skaraborgsinvånare (Tilly, 2009), 

ser en positiv utveckling i form av företagsutveckling, ökade intäkter – skatteintäkter samt en 

ökad sysselsättning i kommunen i samband med ökat antal tillfälliga besökare. I attityd 

undersökningen har det även framkommit att mer information om hur en ökad turism bidrar till 

naturpåverkan skulle vara ett positivt inslag i arbetet mellan den politiska och lokala - sfären. 

Detta för att i förebyggande syfte minimera turismens negativa inverkan på naturen och nå en 
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hållbar utveckling av turismen i respektive kommun (2.4.1 Hållbar turismutveckling). Genom 

information till såväl invånare, anställda och besökare inom kommunerna kan en negativ 

naturpåverkan förminskas i samband med en ökad turism (2.4.2 Turismens naturpåverkan, 

Bohlin, Elbe, 2007). 

Utifrån de resultat som presenterats angående Svenljunga och de åsikter som uttryckts om att det 

borde rensas upp i området ser jag en vilja i kommunen att förbättras och förnyas. Invånarna ger 

här uttryck för att en ny image (2.1 Image) av kommunen som de kan vara stolta över är 

önskvärd.  

Genom insamling av data och följande analysering anser jag att syftet med studien blivit uppfyllt 

dock med lägre deltagande än vad som från början var förväntat. Kunskapen om synen på 

turismutveckling har genom studien stärkts och jag anser utifrån de resultat som presenterats att 

invånarna i Tranemo och Svenljunga kommun ser dagens turism som en aningen undermålig 

resurs. Vidare visar resultatet att inställningen till turism är positiv och att ett intresse för att 

utveckla respektive kommun för ökad turism existerar. Invånarna ser positivt på de fördelar som 

en ökad turism kan bringa kommunerna genom intäkter, skatteintäkter, arbetstillfällen och 

ytterligare utveckling av företag. Utifrån den attityds undersökning som utförts anser jag att ökad 

information från båda kommunerna gentemot invånarna, kan bidra till ett ökat intresse i 

kommunerna att få vara med och påverka utvecklingen.  

7.2 Framtida studie 

Förslagsvis skulle en framtida studie kunna göras för att utvärdera om bättre samklang mellan 

den politiska och administrativa – sfären och lokala – sfären bidrar till ett ökat intresse för 

lokalbefolkningen i respektive kommun. För att underlätta undersökning kring turism i 

kommunerna föreslås även att det i framtiden utförs en turistekonomisk mätning.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Enkät Turismstrategi i samverkan – medverka och vinn fina priser 
Som Invånare är du säkert med i någon förening, jobbar på eller driver ett företag eller jobbar 
inom det offentliga. Vi vet att du kan bidra med tankar för att utveckla en gemensam 
turismstrategi för Svenljunga och Tranemo. Syftet med Leader - projektet turismstrategi i 
Svenljunga och Tranemo är att tillsammans med näringsliv, föreningsliv och kommuner utveckla 
en strategi som kan främja utvecklingen.  

Kön_________  Ålder______________ 
Kommun______________ Ort i kommunen___________________ 

1. Vad är din första tanke när du hör ordet turism oavsett om det gäller inrikes eller utrikes 
turism?  

Svar: 1 Resa 2. Upplevelse 

2. Vad är din första tanke när du hör ordet turism i Svenljunga/Tranemo? 

Svar: 1 Resa 2. Upplevelse 

3. Anser du att turism i Svenljunga/Tranemo är något positivt eller negativt?  

Svar: 1. Positivt 2. Negativt 

På vilket sätt?.................................... 

4. Nämn tre besöksmål i Tranemo/Svenljunga som du kan tänka dig att besöka själv eller ta med 
gäster till – utan inbördes ordning.  

•  
•  
•  

5.  Vill du tipsa om något befintligt besöksmål som borde utvecklas inom nedanstående 
kategorier?  

• Hälsoturism (spa och liknande) 
 

• Kultur- och evenemangsturism (teater, konserter och liknande) 
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• Naturturism, ekoturism (fiske, paddling, vandring, cykling, bad) 

 
• Handel (gårdsbutiker, kläder, mat osv.) 

 
• Äventyrsturism (femkamp, klättring, paddling och liknande) 

 
• Matturism (café, restaurang, torghandel osv.) 

 

6. Har du någon gång besökt Tranemo eller Svenljunga kommuns hemsida för att få reda på mer 
om evenemang eller annan turism?  

Svar: Ja   Nej 

7. Vad tror du att en ökad turism kan innebära för respektive kommun? Ju högre siffra, desto 
större betydelse. Ringa in din första spontana känsla.  

                                              Tillför lite     Tillför mycket   

Skatteintäkter                        1 2 3 4 5 6 Vet ej 

Slitage på naturen                  1 2 3 4 5 6 Vet ej 

Arbetstillfällen                  1 2 3 4 5 6 Vet ej 

Fasta invånare                  1 2 3 4 5 6 Vet ej 

Tillfälliga invånare                  1 2 3 4 5 6 Vet ej 

Föreningar 1 2 3 4 5 6 Vet ej 

Företag 1 2 3 4 5 6 Vet ej 

Annat………………….  1 2 3 4 5 6 Vet ej 

 

8. Vad tycker du borde vara Tranemo/ Svenljunga kommuns ”turistmagnet” i framtiden – något 
som redan finns eller som du önskar dig? 


