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Abstract 
 
Frölunda-Aspvik Säteri, a company just outside Stockholm within the agriculture and forestry 
sector, has developed a business idea around countryside tourism as a complement to their 
existing business. The idea is to offer a high quality and functional way of living in small 
cottages surrounded by beautiful nature and landscape of cultural importance. There will also 
be a range of additional activities available such as hunting, canoeing, cycling etc. The project 
should be done with minimum impact on the surrounding environment and the importance of 
the ecological system should be at the forefront of all business decisions. At present the 
company wants to have a better understanding of what the future trends are within tourism, 
how its business idea fits in with future trends within tourism and how to stay competitive. 
  
The purpose of this research paper is to identify the social driving forces that have an impact 
on people’s lifestyle and choice of holiday destination in the future, and present how these 
factors affect the travel industry. The result will then be used to evaluate the feasibility of 
Frölunda-Aspvik´s business idea around tourism.  
 
A literature study has been carried out and the result of that has then been used to evaluate the 
company´s business idea. The main future trends are that tourists will have higher 
expectations, be more quality conscious and expect greater diversification regarding how they 
spend their holiday. This leads to travellers becoming more sophisticated. The reason can be 
explained by a higher disposable income and levels of education, better health, increased 
experience of travel and that people’s needs and expectations become more heterogeneous 
and individual. Many prefer several but shorter vacations spread out over the year. Time 
efficiency will also be crucial where demand for a combination of holiday, relaxation and 
various types of activities will increase. The health aspect will become more important where 
spa- and health destinations will be favoured. Outdoor activities and nature experiences will 
increase in popularity but also tourist products that are more intellectual and creative. More 
people expect peace and quiet where the primary purpose of the holiday is to escape from 
everyday life. Concern for the environment will be more significant as will the search for a 
deeper meaning beyond material possessions where also authenticity emerges as a selection 
criterion regarding tourist products and destinations. 
 
The conclusion of the study is to further develop Frölunda-Aspvik Säteri’s intentions to 
benefit from future tourism by extending its activities to include holiday facilities to 
compliment its existing business. From the study, it is clear that the company will be able to 
fulfil some of the needs of what future tourists value most. However, the company should also 
take into consideration other external factors that have not been included in this report which 
are stemming from ecological, economical, political and technical origin. In some cases, 
particularly in a longer perspective, the impact of threats such as climate changes, increasing 
oil prices and downturn in the economy could imply more threats to company. These should 
be looked at in more detail if they decide to realise its business plan within tourism.  
 
 
 
 
 
Keywords: farming industry, tourism, tourism-trends, lifestyle  
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Sammanfattning 
 

Frölunda-Aspvik Säteri, ett jord- och skogsbruksföretag utanför Stockholm, har en affärsidé 
kring landsbygdsturism som ett komplement till sin befintliga verksamhet. Det handlar om ett 
högkvalitativt och funktionellt stugboende i en inspirerande natur- och kulturmiljö där 
möjligheter att utöva olika former av aktiviteter i omgivningen skall finnas. Verksamheten 
skall ske med minsta möjliga inverkan på naturen och genomsyras av ett kretsloppstänkande. 
Företaget vill få en tydligare bild av vilka möjligheter de har att bli konkurrenskraftiga med 
sin affärsidé med avseende på framtida trender inom turism.  
 
Studien syftar till att identifiera ett antal avgörande sociala drivkrafter som styr människors 
livsstil och val av resmål i framtiden samt redovisa hur dessa kommer att påverkar rese- och 
turistindustrin. Utifrån detta resultat utvärderas sedan företagets affärsidé kring turism.  
 
En litteraturstudie har genomförts där resultatet sedan har legat till grund för att utvärdera 
företagets tänkta affärsidé. Tydliga trender är att turister framöver blir mer krävande, 
kvalitetsmedvetna och diversifierade vilket gör dem mer sofistikerade när de reser på fritiden. 
Detta beror bland annat på ökade disponibla inkomster och utbildningsnivåer, bättre hälsa, 
ökad erfarenhet av att resa samt att människors behov och förväntningar blir mer heterogena 
och individuella. Många föredrar fler men kortare semestrar utspridda under året. Människor 
vill även utnyttja tiden maximalt och därför ökar behoven att kombinera semester och 
avkoppling med aktiviteter av olika slag. Hälsoaspekten får större utrymme där spa- och 
hälsoanläggningar gynnas. Utomhusaktiviteter och naturupplevelser blir viktigare men också 
turistprodukter som har ett mer intellektuellt och kreativt innehåll. Samtidigt efterfrågar 
alltfler lugn och stillhet där det primära syftet med semestern är att komma bort ifrån 
vardagen. Miljöhänsyn blir betydelsefullare och många söker även efter en djupare mening 
bortom materiella ting där autentiska produkter och upplevelser blir mer attraktiva. 
 
Frölunda-Aspvik Säteri bör vidareutveckla sin affärsidé kring landsbygdsturism. Många av de 
framtida trenderna innebär möjligheter för företaget. De värden och upplevelser som de kan 
erbjuda motsvarar i hög grad flera av morgondagens turisters behov och önskemål. Däremot 
bör företaget också ta med i beräkningarna de förändringar som kan uppstå inom andra 
områden än de som berörts i denna uppsats. Dessa kan vara ekologiska, ekonomiska, tekniska 
och politiska. I vissa fall, inte minst i ett längre perspektiv, skulle de kunna innebära fler hot 
mot den tänkta turistsatsningen exempelvis i form av klimatförändringar, höga oljepriser och 
ekonomisk recession till följd av detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: lantbruk, turism, turist-trender, livsstil  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
För närvarande pågår en strukturomvandling bland svenska lantbruksföretag där utvecklingen 

på marknaden och inom politiken kommer att sätta jordbruket under allt större ekonomisk 

press i framtiden. Utvecklingen sker i två riktningar där den ena handlar om specialisering 

och stordrift med kapitalintensiva livsmedelsproducerande företag och den andra att många 

gårdar istället väljer att bredda sin verksamhet inom nya näringar (LRF 2006). En 

affärsmöjlighet med stor marknadspotential för lantbruksföretagen oavsett kategori kan vara 

landsbygdsturism. 

 

Frölunda-Aspvik Säteri är ett jord- och skogsbruksföretag strax utanför Stockholm vars 

målsättning är både lönsamt företagande med ekonomisk tillväxt, men också att bevara det 

brukade natur- och kulturlandskapet. Som ett led i att ytterligare förstärka lönsamheten utan 

att göra avkall på målsättningen finns planer på att utveckla någon form av småskalig turism 

som ett komplement till den befintliga verksamheten. Den tänkta affärsidén handlar om ett 

unikt boendekoncept i en rofylld miljö som också skall kunna kombineras med upplevelser 

och aktiviteter i den natur och omgivning som finns på och i närheten av fastigheten. Innan 

företaget går vidare och utvecklar en affärsplan vill de få en tydligare bild av vilka 

möjligheter företaget har att bli konkurrenskraftiga med sin affärsidé med avseende på 

framtida trender inom turism.  

 

De senaste 50 åren har turistindustrin haft en stark utveckling både när det gäller antal 

resenärer och utbudet av turistprodukter. Turismen är idag världens största industri1 (NUTEK 

2006) och resandet har blivit en viktig del av människors liv. De faktorer som ligger bakom 

kan i stort förklaras av transportsektorns tekniska utveckling och den snabba inkomst-

ökningen i kombination med längre betald semester (Davidson 1999). Dessutom har 

människors arbetsliv förkortats i relation till livslängd vilket gör att även äldre personer reser 

alltmer (Briggs 2001). En alltmer komplex omvärld ständigt utsatt för förändring i 

kombination med en ökad globalisering och människors allt högre krav på resandet har skärpt 

konkurrensen för företagen i turist- och reseindustrin, något dessa måste förstå och anpassa 

sig till för att överleva och utvecklas.  

 

                                                 
1 svensk turism omsatte 191 miljarder 2005 (NUTEK 2006) 
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Ett företags konkurrenskraft kan bero på många olika faktorer. En del av dessa har att göra 

med den interna organisationen eller den nära omvärlden i vilken leverantörer och 

konkurrenter verkar. Andra kan härledas ur den generella omvärlden och är sådana som ett 

företag inte kan påverka eller kontrollera men vars effekter kan bli omfattande för företag och 

samhället i övrigt. Faktorerna kan vara av social, teknisk, ekonomisk, ekologisk och politisk 

karaktär (Fleisher & Bensoussan 2003). Hur morgondagens turism formas utifrån dessa är 

svårt att förutsäga men genom en omvärldsanalys kan breda trender upptäckas och förståelsen 

ökas för vad som påverkar människors fritidsresande och val av resmål i framtiden. 

 

1.2 Problemformulering och syfte  
Att människors livsstil påverkar konsumtions- och beteendemönster har blivit allt tydligare 

(Middleton 2002). Semesterresan är en av många olika aktiviteter som människor konsumerar 

och valet av ett resmål samt det sätt man väljer att tillbringa sin fritid på kan således kopplas 

till människors livsstil. 

 

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i detta resonemang och söker svaret på vilka faktorer 

som i framtiden avgör hur människor väljer att tillbringa sin semester? Vilka effekter får det 

för turistbranschen i allmänhet och för Frölunda-Aspvik Säteris affärsidé i synnerhet? 

 

Syftet med denna studie är att identifiera ett antal avgörande sociala drivkrafter som styr 

människors livsstil och val av resmål i framtiden samt redovisa hur dessa påverkar rese- och 

turistindustrin. Utifrån detta resultat utvärderas sedan företagets affärsidé kring turism. 
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2  TEORETISKT ANGREPPSSÄTT  

2.1 Omvärldsanalys 
Alla organisationer ingår i en större helhet – en omvärld - där flera aktörer och faktorer 

samspelar med och mot varandra. I denna omvärld sker kontinuerligt förändringar som 

företag måste förstå och anpassa sig till för att överleva och utvecklas. En strategisk analys av 

ett företag bör därför starta med någon form av omvärldsanalys (Fleisher & Bensoussan 

2003). För att kunna göra detta måste man förstå de grundläggande strukturerna när det gäller 

en organisations olika miljöer. Analytiker delar vanligtvis upp organisationen i tre distinkta 

nivåer vilka är den interna miljön, den operativa miljön och den generella miljön (se figur 3.1 

nedan). Företagsledningen måste vara medveten om dessa nivåer och veta vilka faktorer som 

ingår i varje samt försöka förstå hur varje faktor och relationerna dem emellan påverkar 

företaget. Först då kan de driva den operativa verksamheten framåt och bli framgångsrika 

(Fleisher & Bensoussan 2003). 

 
 

Figur 2.1 De tre miljönivåerna i företagets omvärld (Fleisher & Bensoussan 2003). 

 

Den interna miljön innefattar drivkrafter som kommer inifrån organisationen vilket kan vara 

till exempel marknadsföring, produktion, administration mm. Den operativa miljön har att 

göra med kunder, leverantörer, konkurrenter och samarbetspartners och påverkas av 

Generella 

Operativa 

Interna 

kunder, leverantörer, 
konkurrenter, partners 

STEEP 

marknadsföring,     
    produktion… 
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drivkrafter som kommer utifrån och in till organisationen. Den operativa nivån kan delvis 

kontrolleras och påverkas (Fleisher & Bensoussan 2003).  

 

Den generella miljön består, i likhet med den operativa, också av drivkrafter utifrån men 

karakteriseras av breda omvärldsfaktorer som en enskild organisation inte kan påverka eller 

kontrollera men vars drivkrafter kan få långtgående effekter på företag, ledningar och 

strategier. Därför bör företaget identifiera de drivkrafter i generella miljön som kan innebära 

störst påverkan och anpassa verksamheten utifrån dessa för sin långsiktiga överlevnad och 

tillväxt (Johnson & Scholes 2002). Det är i den generella miljön som denna uppsats har sin 

utgångspunkt. 

 

2.2 Generella miljön i företagets omvärld 
Det kan vara komplicerat att identifiera vilka faktorer som är mest primära för en 

organisation. I litteraturen beskrivs ett flertal modeller som kan användas vid analyser av en 

organisations generella omvärld. Modeller kan bestå av hypoteser som kan ge förklaringar på 

vissa bestämda frågor men modeller kan också ge en bestämd bild av verkligheten. Ju mer 

komplicerad modellen görs, desto större är möjligheten att den återspeglar verkligheten. 

Samtidigt som detta är önskvärt är alltför komplicerade modeller inte pedagogiskt användbara 

och därför måste modeller oftast förenklas. Om modeller kraftigt förenklar verkligheten kan 

det dock vara uppenbart att de inte återspeglar verkligheten på grund av att verkligheten alltid 

är mycket komplicerad. Hur detaljrik och komplicerad en modell skall göras beror på vad den 

skall användas till (Ejvegård 1996). 

 

I uppsatsen används STEEP-modellen (Fleisher & Bensoussan 2003) som bryter ner 

faktorerna i den generella miljön i mer hanterbara underkategorier - sociala, tekniska, 

ekonomiska, ekologiska och politiska/legala - enligt figur 3.2. Valet av STEEP-modellen som 

analysverktyg grundar sig på att den har visat sig användbar vid studier som handlar om att 

identifiera och strukturera drivkrafter och trender som påverkar rese- och turistindustrin 

(Nordin 2006), vilket också är avsikten med denna studie.  

 

Figur 2.2 visar Frölunda-Aspvik Säteris förhållande till de externa drivkrafterna i den 

generella omvärldsmiljön där också ett antal faktorer i varje kategori anges. Det råder en 

”flytande” gräns mellan kategorierna och de skall inte ses som helt avskilda från varandra. 



  Sida 10 (45) 

Vissa faktorer kan höra hemma i mer än ett fält och har också konsekvenser för mer än ett 

område. Som fallet är med modeller i allmänhet skall denna ses som en förenklad beskrivning 

av verkligheten. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2.2 Drivkrafter i den generella miljön utifrån STEEP-modellen (Fleisher & Bensoussan 

2003). 

  

Utgångspunkten i studien är de sociala omvärldsfaktorerna (inkluderar även de kulturella) 

med avseende på hur drivkrafter i denna kategori kommer att påverka människors livsstil och 

val av resmål i framtiden. De sociala drivkrafterna definieras utifrån karaktärsdrag i det 

sociala sammanhang inom vilket företaget existerar. Demografiska faktorer såsom 

människors ålder, kön, yrke, utbildningsnivå, inkomst, hälsotillstånd, mobilitet mm men 

också kulturella attityder, värderingar, seder och bruk samt livsstil är alla exempel på sociala 

faktorer i den generella miljön (Johnson & Scholes 2002, Fleisher & Bensoussan 2003). 

Teknologiska 

Ekologiska Sociala FRÖLUNDA-
ASPVIK SÄTERI 

Politiska/ 
Legala 

Ekonomiska 

lagar & 
regleringar, 
politisk inriktning, 
allmän opinion, 
makt & 
beslutsstrukturer 

räntor, 
inflationstakt, 
finanspolitik, 
fördelning & 
användning av 
samhällets resurser

teknikutveckling 
inom t ex 
transport, digital 
kommunikation 
& energi 

klimatförändringar, 
föroreningar, luft- 
och vattenkvalitet, 
miljöregleringar 

åldersfördelning, 
utbildningsnivå, 
disponibel inkomst, 
hälsotillstånd, 
mobilitet, attityder, 
värderingar, livsstil 
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När det gäller de sociala faktorerna är förändringstakten ofta långsam men dess effekter är 

både oundvikliga och omfattande. Oavsett om ett företag verkar på den inhemska eller 

utländska marknaden krävs förståelse för sociala och kulturella faktorer som påverkar 

efterfrågan av en viss vara eller tjänst (Nordin 2006). Därför bör en utvärdering göras kring 

betydelsen av dessa förändringar för att man därefter ska kunna utforma en konkurrenskraftig 

strategi (Fleisher & Bensoussan 2003). Marknadsanalytiker inom turistindustrin försöker 

kontinuerligt identifiera sociala förändringar för att utveckla nya produkter och tjänster och 

för att hitta nya marknader (Kotler 1999). 

 

2.3 Livsstil och aktivitetsmönster  
Valet av ett resmål kan på olika sätt kopplas till människors livsstil och som tidigare nämnts 

påverkas livsstilen till stor del av de personliga preferenserna, behoven och värderingarna 

(Wolf 2003). Livsstilen är också synonymt med människors aktivitetsmönster och de 

aktiviteter vi utför under ett dygn kan beskrivas till innehåll, tidsåtgång och plats 

(Vilhelmsson 1999). En viktig komponent när det gäller hur människor utformar sina 

aktiviteter är möjligheterna till förflyttning (Ibid). Därför beror människors livsstil och de 

aktiviteter de väljer att göra också i hög grad på vilka transportmöjligheter som finns att tillgå.  

 

Livsstil är ett mångtydigt och diffust begrepp som ofta förekommer i beteendevetenskapliga 

analyser (Sjödén 1999) men också vid studier av konsumtionsmönster och analyser av 

marknadssegment2 (Vilhelmson 1999). Det började användas för att fånga människors sätt att 

utforma sina liv och termen lanserades ursprungligen3 för att beteckna beteendemönster 

bestämda av personliga egenskaper, motiv och värderingar (Nationalencyklopedin 1993). 

Vidare handlar livsstil också om att individer medvetet försöker skapa sina sätt att leva och att 

särskilja sig från andra, inte bara personligt utan även kollektivt. Det finns således ett val 

bakom människors livsstilar som de också vill uttrycka inför andra (Karlsson et al 2003). En 

entydig definition är svår att finna men i litteraturen står bland annat att livsstil är en 

kombination av länken mellan människors värderingar, attityder och konsumtionsbeteende 

relaterat till demografiska faktorer (Middleton 2001).  

                                                 
2 Segment betyder ”en grupp faktiska eller potentiella kunder som har valts ut på en marknad med utgångspunkt 
från t ex behov, resurser, lokalisering eller köpattityder”. 
3 …av Alfred Adler (1870-1937), österrikisk psykiater som var grundare av individualpsykologin 
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En annan liknande beskrivning är att människors livsstil grundas och manifesteras i individers 

värdemönster, attityder och handlingar. Dessa utförs i och påverkas av en social och fysisk 

omgivningsstruktur (Hallin 1999).  

 

Att människors livsstil påverkar konsumtionsmönster har blivit en allt viktigare insikt sedan 

början på 2000-talet, vilket har att göra med ett växande konsumtionsöverflöd i samhället och 

att kunder blir mer sofistikerade. Vid utformning av nya produkter, varumärken eller andra 

budskap är förståelsen för kundernas livsstil centralt (Middleton 2001). Då allt fler 

konsumenter också vill uttrycka sin individualism och undvika värderingar som kopplas till 

den så kallade ”massmarknaden” blir segmentering av marknaden viktigare för att motivera 

specifika målgrupper (Ibid). Flera internationella operatörer inom rese- och turistbranschen4 

har använt sig av livsstilssegmentering5 i sin marknadsföring (Middleton 2002) vilket ökar 

förståelsen för individers behov och vilka motiv som ligger bakom.  

 

Det är vanligt att beskriva attityder på två nivåer, en generell och en specifik (Sjödén 1999). 

Man kan till exempel vara positiv till miljöförbättrande åtgärder i största allmänhet (generella 

termer) men köra en bensinslukande bil. Man har då med andra ord en annan attityd i just den 

specifika situationen. Ett vanligt antagande är att relationen mellan attityd och beteende är 

stabil men så är inte alltid fallet. En specifik handling kan vara knuten till flera olika attityder 

samtidigt precis som enstaka attityder kan vara förknippade med flera beteenden (Dawes & 

Smith 1985). Hur kopplingarna mellan attityder och beteenden ser ut bestäms utifrån 

situationen vilket till stor del har att göra med vanor, tillgång till information och tidsaspekten 

(Biel 1999). Om människor har en positiv attityd till Sveriges öppna kulturlandskap och inser 

att köp av svenskt kött är en förutsättning för detta kommer troligen ett ändrat beteende att 

leda till minskad import av utländskt kött, men det är dock inte självklart. Även om en positiv 

attityd till ett givet beteende etableras följer inte automatiskt att handlingen blir därefter på 

grund av att vanans makt är stor (Ajzen & Fishbein). Attityder kan dock ha inverkan på att 

nya vanor etableras (Ibid). Samtidigt kan det också vara så att man har en viss attityd till 

något och därför vill utöva ett visst beteende men hindras på grund av exempelvis ekonomiska 

begränsningar. 

 

                                                 
4 bl a American Express, Club Mediterranée 
5 Segmentering betyder ”indelning av en marknad för en produkt eller tjänst i ett antal avgränsbara, homogena 
delmarknader (segment)” (Nationalencyklopedin 1993) 
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Beteendeförändring handlar om förändringar som följer av inre övertygelse och är en process 

som innebär flera faser och inte en plötslig övergång från ett beteende till ett annat. 

Människor kan vara mer eller mindre känsliga för olika typ av information beroende på hur 

djupt rotad en vana är. Däremot kan plötsliga händelser i omvärlden medföra att 

beteendeförändringar sker snabbare. Olyckan i Tjernobyl gjorde till exempel att folk ganska 

omgående ändrade sina matvanor (Biel 1999). Människors värderingar och attityder kan alltså 

påverka livsstilen men garanterar inte att den enskildes beteende förändras. Om en person 

däremot under lång tid hämtar in och påverkas av information från olika håll ökar detta 

sannolikheten för att beteendet förändras (Sjödén 1999).  
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3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Kvalitativ studie 
Uppsatsen har utgått ifrån ett specifikt företags perspektiv och genomförts som en kvalitativ 

studie. Ett utmärkande drag för en kvalitativ studie är att den primärt har ett förstående syfte 

och innebär liten grad av formalisering (Holme & Solvang 1997). Metoden går inte främst ut 

på att pröva om informationen har generell giltighet. Istället handlar det om att använda olika 

datainsamlingsmetoder för att få en djupare förståelse för det problem som studeras och att 

utifrån detta kunna beskriva helheten (Ibid). Forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv 

är ofta intresserade av att ta reda på hur människor upplever sin värld där målet är insikt 

snarare än statistisk analys (Bell 2000). Metoden kännetecknas också av närhet till den källa 

man hämtar sin information ifrån (Holme & Solvang 1997). Detta angreppssätt möjliggör en 

ökad förståelse för de processer och sammanhang som ligger till grund för den här studien. 

Vidare präglas kvalitativa studier av flexibilitet och det är möjligt att ändra på uppläggningen 

under själva genomförandet av undersökningen. Det kan gälla de erfarenheter man samlar på 

sig under undersökningens gång i form av ökad förståelse för problemområdet som t ex att 

vissa frågeställningar glömts bort eller formulerats fel vilket då kan rättas till (Bell 2000). 

 

3.2 Fallstudiemetoden 
Eftersom uppsatsen ska undersöka ett specifikt företags affärsidé kopplat mot sociala 

omvärldsfaktorer har fallstudiemetoden använts. Fördelen med denna metod är att den gör det 

möjligt för forskaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse för att få fram 

de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga (Bell 2000). I motsats till statistisk analys 

innebär fallstudien stor närhet till analysobjektet. Fallstudien innebär också att forskaren 

arbetar med många variabler hos objektet medan statistikern i sin analys använder många 

objekt men få variabler hos objekten (Ejvegård 1996).  

 

När det gäller datainsamling kring fallet som skall studeras har dels observationer gjorts på 

platsen avseende den fysiska miljön, dels ett antal personliga samtal och intervjuer 

genomförts med en av delägarna i syfte att få en klar bild av företagets tänkta affärsidé för att 

därmed också kunna fastställa vilka mål, krav och ambitionsnivåer ägarna har med den 

nuvarande och framtida verksamheten.  
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3.3 Omvärldsanalys 
Den metod som har använts vid datainsamlingen är en omvärldsanalys med vilket menas att 

man scannar/läser av vad som sker i företagets generella omvärldsmiljö för att lära sig om 

kommande förändringar tidigt nog för att kunna dra fördel av dem (Stoffels 1994). Det 

handlar om att upptäcka breda trender och möjliga produkt- och marknads-möjligheter för att 

därigenom få tidiga varningssignaler som rör omvärlden i form av hot eller möjligheter. Den 

lägsta nivån man kan läsa av är observation vilket ger företaget möjlighet att lära sig ”vad 

som är”. Den högsta nivån är förutsägelse som betyder att företaget försöker integrera 

signaler om framtida händelser eller tillstånd till en meningsfull modell på vilken de kan 

bygga en strategi. De företag som försöker läsa av sin omvärld i ett tidigt skede har bättre 

förutsättningar att fånga framtida möjligheter och undvika hot än de som bara reagerar på 

händelser (Ibid). 

 

3.4 Litteraturstudie 
En omfattande litteraturstudie har legat till grund för att samla in data när det gäller 

drivkrafter i företagets generella omvärldsmiljö. Detta har utgjorts av rapporter, tidskrifter, 

artiklar och böcker. I arbetet med att hitta ett lämpligt analysverktyg har en litteraturstudie 

gjorts om olika modeller som används vid omvärldsanalyser, däribland STEEP modellen.  

 

Eftersom temat i uppsatsen är turism har även en litteraturstudie gjorts med avseende på 

begrepp, konsekvenser av turistindustrin, den historiska utvecklingen och olika former av 

turism. Detta för att den intresserade skall få en kortare bakgrundsbeskrivning till ämnet. 

Denna återfinns i bilaga 1. 

 

3.5 Avgränsningar 
För att anpassa studien till Frölunda-Aspviks tänkta målgrupp har bara de resor som 

människor gör på fritiden behandlats och därför har alltså inte affärsresor inkluderats. Vidare 

har analysen av drivkrafter i omvärlden gjorts utifrån vad som sker i västerländska 

industriländer då i första hand nordeuoropéer ses som den mest intressanta målgruppen för 

företaget. 

 

Den modell som har använts i uppsatsen när det gäller analys av förändringar och trender som 

sker i företagets omvärld (STEEP-modellen) kan delas upp i kategorierna politiska, tekniska, 
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ekologiska, ekonomiska och sociala (Fleisher & Bensoussan 2003). Att göra en fullständig 

analys av hela företagets omvärld enligt modellen skulle medföra att studien blev alltför ytlig 

eller för omfattande vilket inte är avsikten med magisteruppsatsen. Därför har studien 

fokuserat på de områden som anses ha en tydlig koppling till konsumtions- och 

beteendemönster vilket är människors livsstil och aktivitetsmönster. Dessa påverkas i hög 

grad av attityder och värderingar men också av andra faktorer som till exempel disponibla 

inkomster, utbildningsnivåer och ålder. Dessa kategoriseras i den använda STEEP-modellen 

som sociala.  

 

Människors livsstil påverkas naturligtvis också i varierande grad av drivkrafter som härrör 

från de andra kategorierna i STEEP-modellen. I de fall det varit relevant har också dessa 

berörts indirekt i omvärldsanalysen genom att till exempel hänvisa till en värdering kring det 

specifika området. Exakt hur relationen mellan olika drivkrafter ser ut med avseende på hur 

ett visst fenomen uppstod från början är svårt att svara på. Exempelvis kan det vara fastställt 

att en viss värdering existerar men oklart om det från början berodde på till exempel en 

ekonomisk eller politisk drivkraft.  

 

Tidsperspektivet i omvärldsanalysen är 5-10 år om inte annat anges. Anledningen till detta är 

att den litteratur som ligger till grund för uppsatsen har samma tidshorisont.  

 

3.6 Metodkritik 
I vetenskapliga studier har man skyldighet att sträva efter objektivitet. Detta är dock inte helt 

enkelt då det är svårt att upptäcka sina egna fördomar och förutfattade meningar (Ejvegård 

1996). Vissa menar att den neutrala och värderingsfria forskningen inte existerar eftersom 

oberoende av vilka områden man studerar är det omöjligt att helt frigöra sig från sina egna 

grundläggande värderingar och synsätt. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen är man 

ofta intresserad av att lyfta fram vissa centrala drag från en konkret situation och fånga 

generella kännetecken som är giltiga i flera enskilda situationer. I detta sammanhang har de 

egna värderingarna och referensramarna stor betydelse för den bild man ser i en sådan 

situation (Holme & Solvang 1997). 

 

Liksom andra studier är även denna på olika sätt präglad av författarens egna värdemässiga 

förutsättningar. Författaren har varit medveten om detta under arbetets gång och försökt att i 



  Sida 17 (45) 

alla led vara ärlig och objektiv både inför sig själv och inför de som ämnar läsa uppsatsen. 

Något som kan ha påverkat objektiviteten är att författaren har en koppling till det berörda 

företaget (Frölunda-Aspvik Säteri) i form av att vara sambo till delägaren och indirekt 

involverad i den planerade turistsatsningen. Även om det inte varit medvetet kan detta ha 

inverkat på hur studien har genomförts då de egna uppfattningarna och värderingarna i viss 

mån kan ha styrt arbetets inriktning. Författaren kan ha en önskan om ett positivt slutresultat 

vilket kan ha medfört subjektiva tolkningar i analysen. Samtidigt kan den nära relationen ha 

bidragit till en mer kritisk granskning av resultatet för att minska osäkerheter och risker vid ett 

eventuellt genomförande av projektet. 

 

Den nära relationen till studieobjektet kan också ha medfört en högre reliabilitet6 på grund av 

en bättre förståelse för företagets specifika förutsättningar och ambitioner. När det gäller 

litteraturstudiens reliabilitet har fakta inhämtats från flera oberoende källor för att säkerställa 

ett och samma fenomens tillförlitlighet.  

 

Uppsatsen kan uppfattas som något ensidig eftersom den endast utgår ifrån ett företags 

intresseområde. Samtidigt borde det finnas liknande företag som planerar att satsa på 

småskalig landsbygdsturism och i de fallen kan studien fungera som vägledning och ge en 

indikation på framtida resenärers behov och önskemål. 

 

Det finns liknande modeller att tillgå för att beskriva och analysera ett företags olika miljöer 

och samtidigt olika uppfattningar om vilken metod som är mest lämplig. Val av metod 

bestäms ofta utifrån det perspektiv den berörda organisationen väljer att utgå ifrån. Den 

modell som används i uppsatsen är en grov förenkling av verkligheten som bara visar på ett 

antal faktorer och samspelet dem emellan.  

 

Studien har också avgränsats till att fokusera på de sociala drivkrafterna vilka i stora delar 

talar för att företaget skall gå vidare och satsa på sin affärsidé inom turism. Validiteten7 i 

uppsatsen hade ökat om övriga drivkrafter (politiska, ekologiska, ekonomiska, tekniska) 

också lyfts fram. Samtidigt hade dessa faktorer troligen inte haft avgörande betydelse för 

                                                 
6 Betyder tillförlitlighet och bestäms av hur studien utförs och hur noggrann man är vid bearbetningen av 
informationen (Holme & Solvang 1997).  
 
7 Betyder giltighet och är ett mått på om studien mäter eller beskriver det man vill att den skall mäta eller 
beskriva (Bell 2000). 
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slutresultatet i och med det relativt korta tidsperspektivet, 5-10 år, som uppsatsen utgår ifrån. 

Tittar man däremot i ett längre perspektiv skulle dessa kunna få avgörande konsekvenser för 

om företagets affärsidé blir framgångsrik eller inte. Dessutom kan validiteten ha påverkats av 

att det inte varit möjligt att utreda alla sociala drivkrafter i omvärlden. Ett subjektivt urval har 

gjorts utifrån de som varit mest relevanta utifrån företagets tänkta affärsidé.  

 

3.7 Frölunda-Aspvik Säteri 

3.7.1 Allmänt 
Frölunda-Aspvik Säteris övergripande mål med verksamheten är att förvalta och utveckla 

gårdarna Frölunda och Aspvik som har varit i familjens ägo sedan 1831. Det är ett 

familjeföretag med tydligt fokus mot framtiden men med stark förankring i historien 

(www.frolundaaspvik.se, 2006-12-05). Med detta menar ägarna att de vill bevara det som 

tidigare generationer har skapat i 

form av ett historiskt natur- och 

kulturlandskap samtidigt som de 

vill utveckla och anpassa 

företaget till de förändringar 

som sker i omvärlden för att 

säkerställa lönsamhet och 

möjlighet för framtida 

generationer att driva 

verksamheten vidare om vilja 

finns. 

Det tätortsnära läget i den expansiva Mälardalsregionen ger företaget möjligheter men ställer 

samtidigt särskilda krav i förvaltningen då trycket på naturen och miljön blir stort. Företaget 

har planer på en turistsatsning som ska komplettera övrig verksamhet. Tanken är att det skall 

handla om ett inspirerande och hållbart naturturist-koncept med hög kvalitet i ett 

kulturhistoriskt jord- och skogsbrukslandskap.  

 

3.7.2 Nuvarande verksamhet 
Frölunda-Aspvik är ett aktivt jord- och skogsbruksföretag som består av två fastigheter på ca 

500 ha belägna i Upplands-Bro kommun 3 mil NV om Stockholm (se karta bilaga 2). 

Verksamheten kan delas in i olika verksamhetsområden; jordbruk, skogsbruk, häströrelse, 

http://www.frolundaaspvik.se/
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uthyrning av bostäder, uthyrning av verksamhetslokaler, annan uthyrning samt övrig 

verksamhet. Totalt är fyra personer anställda i företaget. 

 

Jordbruk 

Vad avser jordbruksdriften är den för närvarande utarrenderad och drivs av en arrendator 

tillsammans med andra gårdar på Lennartsnäshalvön. Totalt odlas på Lennartsnäshalvön ca 

900 ha spannmål, oljeväxter och vall. I den långsiktiga visionen ligger att Frölunda-Aspvik 

Säteri successivt skall ta över jordbruksdriften av nuvarande arrendator när denne slutar.  

 

Skogsbruk 

Skogsbruket omfattar ca 200 ha högproducerande skog där barrblandskog är den dominerande 

skogstypen. Skogsmarken präglas av variation och innehåller de flesta miljöer såsom rena 

barr- och lövbestånd, bland-, sump- och urskogar. Det övergripande målet med Frölunda-

Aspviks skogar är att dessa skall vara välskötta och tilltalande att vistas i. Befintliga 

naturvärden skall bevaras och underhållas/förstärkas. I de fall det är möjligt skall också ur 

naturvårdssynpunkt intressanta miljöer skapas. Den del av skogen som är produktionsinriktad 

skall inriktas mot hög avkastning och god kvalitet. Den produktionsinriktade skogen skall 

skötas så rationellt som möjligt. I avvägning mellan kvalitet och kvantitet får respektive 

bestånds inneboende möjligheter/begränsningar vara vägledande. I de fall som 

produktionsmål och naturvärdesmål konkurrerar skall i nuläget naturvärdesmålen ges en 

särskild tyngd. Detta kan naturligtvis komma att ändras beroende på företagets totala 

ekonomiska ställning. Ägarna vill att alla möjligheter att gynna befintliga viltstammar skall 

värderas och om möjligt utnyttjas. 

 

Hästverksamhet 

På den ena fastigheten har utvecklats en hästsportverksamhet som idag omfattar ett femtiotal 

hästar i två stall samt ridhus och övriga faciliteter. Ridsportverksamheten har i 

Stockholmsregionen ökat dramatiskt de senaste tio åren vilket ägarna ser på med blandade 

känslor. Å ena sidan ger detta bättre förutsättningar för landsbygdsföretag att öka sin 

lönsamhet, å andra sidan innebär den omfattande ridningen i skog och mark ett inte 

oväsentligt slitage och kan uppfattas av den icke ridande delen av befolkningen som störande. 

Förutom hästverksamhet finns idag ingen annan djurhållning. Ägarna har dock planer på att 

iståndsätta gamla igenvuxna sjönära betesmarker – strandängar - med får då detta är värdefullt 

för den biologiska mångfalden och samtidigt är ett trevligt inslag i landskapsbilden. 
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Fastighetsförvaltning 

I driften ingår ett antal bostadshus för åretruntboende. Totalt bor på fastigheterna 17 familjer 

året runt och till detta finns även två torp. På byggnadssidan finns dessutom ett stort antal så 

kallade ekonomibyggnader exempelvis stall, lider, magasin etc. Fram till mitten på 1980-talet 

bedrevs vid företaget en omfattande slaktsvins- och äggproduktion som lades ned då 

branschen i sin helhet drabbades av stora lönsamhetsproblem. Detta medförde att ett flertal 

stallar kom att stå outnyttjade. Successivt har dessa relativt stora lokaler ställts om till annan 

användning i form av lager och verksamhetslokaler. Företagets närhet till en storstadsregion 

har underlättat detta arbete. En stor del av Frölunda-Aspviks nuvarande verksamhet utgörs 

således av fastighetsförvaltning.  

 

Annan uthyrning och övrig verksamhet 

På fastigheten finns även ett flygfält sedan mitten på 1950-talet som idag arrenderas av en 

flygklubb (Swedish Ultraflyers). Det finns också en nyligen renoverad smedja med eldstad 

och matplats som kan utnyttjas av mindre sällskap samt ett magasin som kan användas av 

större sällskap för olika ändamål.   

3.7.3 Affärsidé turism 
Allmän beskrivning 

Ägarna tror att i en allt stressigare och bullrigare värld behöver människor komma bort från 

vardagslivet för att istället koppla av och umgås med varandra i en lugn miljö omgiven av 

skog, vatten och öppna landskap. Att uppleva tystnad och bara lyssna till ljud som skog och 

djur ger ifrån sig kan idag vara en ovanlig men eftertraktad företeelse. Frölunda-Aspvik 

Säteris affärsidé kring turism bygger på att kunna erbjuda människor detta och ägarna tror att 

det utifrån fastighetens fysiska förutsättningar och befintliga omgivningar finns goda 

möjligheter att lyckas. 

 

Grå timmerstugor avskilt placerade mitt i naturen och som på ett naturligt sätt smälter in i den 

omgivande miljön skall utgöra basen i verksamheten. Svensk kultur och design skall prägla 

utformningen av husen. Boendet skall kännas bekvämt, funktionellt och högkvalitativt 

samtidigt som verksamheten skall ske med minsta möjliga inverkan på naturen och 

genomsyras av ett kretsloppstänkande.Detta avser framför allt följande områden: 

• byggnation av husen (välisolerade, miljöhänsyn vid materialanvändning) 
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• överloppsvatten från avloppssystemet filtreras ut i befintlig våtmark för ytterligare 

rening innan det når Mälaren 

• uppvärmning (utvärdera värmepump och vedpanna) 

• elförbrukning (energisnål apparatur) 

• matrester (kompost) 

 

För att bredda verksamheten vill man - för de besökare som kräver en mer aktiv semester – 

också erbjuda ett utbud av olika aktiviteter riktade till både vuxna och barn kopplat mot den 

natur och omgivning som finns på och kring fastigheten. De aktiviteter som har diskuterats är 

bland annat ridning, kanotpaddling, cykling, jakt, fiske, fågelskådning, bär- och 

svampplockning, massage, qui-gong, äventyrsbana mm. Besökarna kan även välja att 

fördjupa sig i eller lära sig mer om olika intresseområden som t ex målning, naturlära, 

meditation eller jakt för att nämna några. Här krävs också samarbete med lokala aktörer och 

kontakter har redan inletts. 

 

En konkurrensfördel är närheten till Stockholm och att människor kan erbjudas en relativt 

oförstörd och rogivande miljö. Att bo, koppla av och utöva aktiviteter i denna miljö samtidigt 

som möjligheter finns att med 30 minuters tågresa besöka attraktioner och platser i Stockholm 

är unikt. Detta gör också att man inte behöver välja bort storstaden mot lantlivet utan kan ta 

del av båda. Närheten till flygplatser och allmänna kommunikationsmedel innebär dessutom 

att restiden i landet är liten när besökarna väl kommit till Sverige. Affärsidén skall 

sammantaget präglas av hög kvalitet och god servicenivå.  

 

Potentiell målgrupp 

Målgruppen är vuxna individer som vill ”dra sig undan” för reflektion och avkoppling i en 

naturmiljö som inger lugn och ro men också barnfamiljer eller andra som vill ha en mer aktiv 

semester. Eftersom kvalitet och god servicenivå är centrala inslag i affärsidén bedömer ägarna 

att aktuell målgrupp bör vara relativt köpstark. Då det redan idag finns en utbredd och 

väletablerad turism från i huvudsak norra Europa har man valt att fokusera på kunder ifrån 

detta område. Möjligheterna att nå ut till dessa bedöms som särskilt goda. Ägarna har 

dessutom ett utvecklat kontaktnät i England genom släkt och vänner varför denna marknad 

känns speciellt intressant.    
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4  RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Identifiering av trender i omvärlden kopplat mot Frölunda-Aspvik  
Nedan presenteras resultaten från den litteraturstudie som gjorts med avseende på hur 

människors aktivitetsmönster när det gäller fritidsresor förutspås utvecklas de närmaste 5-10 

åren. En identifiering har skett av de trender som bedöms ha störst inverkan på Frölunda-

Aspviks affärsidé. De drivkrafter som lyfts fram är de som styr människors livsstil. Denna är 

som tidigare nämnts en kombination av länken mellan människors värderingar, attityder och 

konsumtionsbeteende relaterat till demografiska faktorer (Middleton 2001). 

 

4.1.1 Högre disponibla inkomster och ökad tidspress 
Stor arbetsbelastning och osäkerhet på arbetsmarknader gör att människor istället för långa 

semestrar tar fler och kortare så att de är borta från arbetet kortare perioder. Vissa tar inte ens 

ut sin fulla semester utan blir istället ”rika på pengar men fattiga vad gäller tid” (Briggs 

2001). Den allmänna trenden mot längre betald semester i kombination med ökad disponibel 

inkomst gör också att många väljer att föredra fler men kortare semesterperioder under hela 

året och det märks en attitydförändring jämfört med tidigare då semesterfirandet oftast 

genomfördes en gång per år (Middleton 2001, ETC 2006). 

 

På ett globalt plan verkar människors fritid öka men det moderna samhället innebär också 

ökad press på människors dagliga liv och för vissa grupper blir tiden alltmer kritisk. Detta 

stimulerar i sig en längtan till mer fritid och avkoppling. Äldre personer får mer fritid medan 

de arbetande allt mindre (ETC 2006). Trenden mot kortare arbetstider har delvis stannat av 

och ibland gått åt motsatt håll där många heltidsarbetande nu arbetar längre än tidigare (Ibid).  

 

En motsatt effekt av trenden mot mer under året utspridda semestrar kan också noteras i det 

faktum att sabbats-semestrar blir allt vanligare. Man sparar tid och pengar under flera år för 

att göra sin ”livs resa” som kan bestå i att t ex vandra på Inkaleden eller besöka långväga 

destinationer som kräver flera veckors ledig tid (Randall Travel Marketing 2005).  

 

Människor strävar mer och mer efter att maximera effektiviteten när det gäller användning av 

tiden. Många resor är idag av karaktären ”sista-minuten” (Randall Travel Marketing 2005). 

Tid har blivit en mer värdefull tillgång i takt med att inkomsterna har ökat och människor har 
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fler möjligheter att välja emellan (Burns 1993). Därför erbjuder många semesterdestinationer 

ett brett utbud av aktiviteter så att konsumenten kan välja det som passar de individuella 

behoven. Samtidigt ökar också behovet av längre semestrar med inslag av ”naturliga och 

autentiska” aktiviteter som skall fungera som ”tidsoaser” i livet (Yeoman 2006). Resenärer 

söker mer intensiva kvalitetsupplevelser eftersom de har begränsat med tid och vill säkerställa 

att de får ”värde för tid” såväl som ”värde för pengar” (Briggs 2001).  

 

Bristen på tid när det gäller kreativ utveckling i människors dagliga liv kommer att leda till en 

ökning av ”den kreativa turismen” där den resande får möjlighet att lära eller fördjupa sig i 

något på semestern. Turistleverantörer kan dra stor fördel av att skapa helt nya produkter och 

koncept som gör att de skiljer ut sig genom specialiserade erbjudanden som motsvarar 

besökarnas hobbyn eller allmänna intressen och som ska kunna kombineras med 

semesterfirandet (Muirden & Martin 2004).  

 

4.1.2 Ökad individualism  
I och med högre disponibla inkomster skapas också en trend mot ökad individualism som 

svarar upp mot individens specifika behov (Yeoman et al 2006). Detta ökade ekonomiska 

välstånd och oberoende banar väg för mer materialistiska värderingar. Samtidigt är för många 

människor i västvärlden de basala behoven redan uppfyllda och det finns därför utrymme att 

prioritera livskvalitet framför målet att tjäna pengar. Upplevelser och resor prioriteras högt av 

många västerlänningar (Nordin 2006). 

 

Trots att turistkonsumenter möter ett komplext, varierat, fragmenterat och individualistiskt 

utbud av produkter kopplas människors identitet fortfarande ihop med familj, lokala 

samhällen och nationalitet men också med val av livsstil, specifik märkestillhörighet och olika 

specialintressen (Yeoman et al 2006).   

 

Det märks en ökad efterfrågan på självhushåll (lägenheter, time-share, stugor mm) vilket kan 

tolkas som en önskan till mer avskildhet och oberoende, bort från gruppen med fokus på 

individen. En sådan tes är konsistent med trenden bort från gruppkonsumtion till förmån för 

privat konsumtion vilket har konstaterats inom konsumentområden som t ex restaurangers 

take-away, bio till video, pub-besök till att träffas hemma. Å andra sidan skulle man avseende 
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boendeformen också kunna hitta en förklaring i att det tidigare inte funnits samma 

erbjudanden på turist-massmarknaden (Davidson 1999).  

 

Dessutom sker en utveckling mot mer självständiga resor samtidigt som efterfrågan på 

traditionella paketerade semestrar minskar. Individanpassade specialresor kommer troligen att 

öka i popularitet (Muirden & Martin 2004). Tendenser finns också till att fler söker en 

personlig semestervistelse där status får mindre betydelse vilket leder till ökad efterfrågan på 

mindre boendeformer som t ex små autentiska familjehotell eller turistbyar (ETC 2006).   

 

4.1.3 Värderingar och attityder kring kvalitet 
Tidigare var det vanligare att utbudet styrde efterfrågan medan det idag är tvärtom. Ökad 

mognad på turistmarknaden när det gäller resenärernas erfarenhet av att resa men också det 

bredare utbudet av turistprodukter kommer att leda till allt högre krav på leverantörerna i 

turistbranschen. Konsumenterna av turistprodukter blir alltmer sofistikerade och självsäkra 

när det gäller specifika behov och rättigheter (Kotler 1999, Yeoman 2006). Det medför ett 

ökat krav på kvalitet men också att hitta rätt balans mellan pris och kvalitet. 

 

I generella termer uppstår en mer kritisk attityd till konstgjort till fördel för autentiskt – 

speciellt med avseende på emotionell tillfredsställelse och behov att personliggöra. Dessutom 

kommer destinationer som inte motsvarar en acceptabel standard att missgynnas på ett mer 

uttalat sätt än tidigare och under lång tid (ETC 2006). 

 

En tydlig trend bland yngre personer är att lönsamhet och framgång inte längre endast 

definieras i ekonomiska termer utan istället alltmer handlar om graden av livskvalitet. 

Konsumenter kommer att få en mer hybridliknande karaktär och bli mer sofistikerade när det 

handlar om att välja ut och beställa exakt den upplevelse eller aktivitet de vill ha. Resenären 

kommer inte vara främmande för att kombinera lyx med lågbudgetalternativ. Exempelvis kan 

resan till en destination komma att vara tämligen spartansk medan boendet sedan är 

förstklassigt. Maten kan variera mellan allt från snabbmat till finare middagar (Muirden & 

Martin 2004). 

 

Betydelsen av bekvämlighet, lättillgänglighet och säkerhet är viktiga faktorer för resenärer i 

allmänhet. Man söker mindre krångel i kombination med ett stressreducerande innehåll likväl 
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som produkter som förenklar livet eller erbjuder flykt och lyx (Randall Travel Marketing 

2005). 

 

I kontrast till att många söker bekvämlighet och lyx kan även en trend skönjas mot ”back to 

basics” vilket resulterar i mer enkla semestrar - från hotell till bungalow, från husvagn till tält 

mm. Ett mer mixat beteende framträder också där turisten väljer en enkel semesterresa det ena 

året - en lyxig nästa år, en långresa i år – och en kortare året därpå (Ibid).  

 

4.1.4 Den utbildade konsumenten 
Över hela världen ökar den genomsnittliga utbildningsnivån inte minst när det gäller den 

högre utbildningen och den uppåtgående trenden ser inte ut att avta (Yeoman 2006). Detta 

leder till ökade krav på innehållet i resan. Konst, kultur och historia blir allt viktigare inslag i 

turistprodukterna som också skall ha ett mer utbildande innehåll än tidigare (ETC 2006).  

 

4.1.5 Värderingar & attityder kring hälsa och välbefinnande 
Medvetenheten om vikten av god hälsa kommer att öka vilket påverkar beslut när det gäller 

val av destination och beteendet under semestern (Yeoman 2006). Aktiva semestrar ökar i 

popularitet men också behovet av rena spa- och hälsoerbjudanden. I de nordligare klimaten 

anser många människor att det finns ett ”terapeutiskt värde” i att ligga på stränder och 

exponera sig i solen vilket har gynnat många turistföretag på de soliga breddgraderna runtom i 

världen (Middleton 2001). Det relativt nyligen upptäckta ozonhålet och dess utvidgning samt 

den uppmärksammade debatten kring de negativa effekterna av för mycket exponering i solen 

kan dock innebära att den framtida efterfrågan på traditionella soldestinationer minskar (Ibid, 

ETC 2006). 

 

En tydlig trend är att besöka destinationer som erbjuder spa- och hälsomöjligheter både i 

länder långt borta men också i det egna landet. Detta kan till stor del ha sin orsak i effekterna 

av stress och människors oro för att åldras. En del destinationer har utvecklats enbart i syfte 

att erbjuda stressreducerande alternativ (Nordin 2006). Medvetenhet om spirituell hälsa följer 

också i spåren av uppsvinget inom hälsotrenden vilket handlar om inre upplevelser (Muirden 

& Martin 2004, Nordin 2006). Längtan efter att livet skall ha ett mer spirituellt innehåll 

handlar om sökandet efter meningen med livet (Yeoman 2006). 
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Det finns tecken i samhället på att människor börjar se sig om efter en högre moral, djupare 

inre värden och ett liv i ett långsammare tempo. Med högre levnadsstandard går den dagliga 

tillvaron inte längre enbart ut på att uppfylla de basala behoven som hunger, boende och annat 

utan också på att hitta en balans mellan ett hektiskt vardagsliv och andra aktiviteter som 

minskar stressen i tillvaron (English Tourism Council 2000).  

 

Forskning kring hur människor påverkas av olika naturmiljöer visar att det öppna landskapet 

är avgörande för vårt mentala välbefinnande. En grön miljö minskar stress och ökar vår 

förmåga att återhämta och koncentrera oss. Orsakerna är djupt rotade i våra gener där 

människans ursprung som biologisk varelse påverkar hjärnans sätt att fungera. Mycket tyder 

på att det finns en medfödd förmåga att se vad som är en trygg miljö i form av t ex ett ljust 

landskap som växlar mellan träd och öppna ytor eller en stilla vattenyta. Överallt i världen där 

man undersökt detta visar det sig att människor värderar sådana landskap allra högst. Det är 

särskilt tydligast hos barn och unga – längre fram i livet kan andra, inlärda värderingar ta över 

(Grahn & Stigsdotter 2002). 

 

4.1.6 Aktiviteter på semestern 
En tydlig trend är att resans innehåll mer än tidigare styr valet av resmål vilket till del beror på 

ökad tidsbrist och högre utbildningsnivå hos konsumenterna (se ovan). Man kan se ett ökat 

intresse för intellektuella aktiviteter på semestern (ETC 2006) eller att lära sig nya saker 

såsom målning eller fågelskådning (Yeoman 2006). Utomhusaktiviteter blir också allt 

viktigare vilket förstärks av det ökade intresset för att vidmakthålla hälsa och välbefinnande 

(Yeoman 2006, LRF 2006). Vandring och naturbaserade aktiviteter kommer att bli ännu mer 

attraktivt samt även olika former av ”sport-turism” (Yeoman 2006, Muirden & Martin 2004). 

En allmän efterfrågan på specialiserade produkter inom olika intresseområden kommer också 

att öka (ETC 2006). Att vara trogen en viss destination minskar då människor ständigt söker 

efter nya upplevelser och resmål (Muirden & Martin 2004).  

 

I motsats till en aktiv semester syns också en trend som visar på att för många människor är 

behovet att just ”rymma” ifrån vardagen till lugn och stillhet större än behovet att aktivt göra 

olika saker på semestern (Randall Travel Marketing 2005). Semestern har blivit ett sätt att fly 

bort eller att komma i kontakt med sitt ”inre jag” (Yeoman 2006). Samtidigt vill många 

uppleva adrenalinkickar och stillhet på en och samma semester (Burns 1995). 
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Familjer kommer att mer aktivt söka efter destinationer som stärker deras relationer och 

gemenskap. Platser som erbjuder möjligheter till avkoppling och samvaro med familjen blir 

attraktiva. Turistdestinationer bör till dessa målgrupper erbjuda mindre rum men tillgång till 

mer omfattande sociala faciliteter (Muirden & Martin 2004). 

 

4.1.7 Ökat behov av autentiska produkter och upplevelser 
Människor efterfrågar i högre utsträckning autentiska produkter med fokus på nostalgi, rötter 

och andra kulturer (ETC 2006). Upplevelser och produkter som uppfattas som ursprungliga 

och autentiska kommer att gynnas till nackdel för mer konstgjorda och ”oäkta” alternativ som 

kan upplevas som ”falska” (Yeoman et al 2006). Detta konsumentbeteende handlar om att 

kontinuerligt söka ”efter en ny mening” i linje med Maslows självförverkligande koncept8. 

Denna förflyttning mot självförverkligande är ett sökande efter en känsla av värde även 

bortom materiella ting vilket mynnar ut i upplevelser av olika slag. Detta kan definieras som 

”upplevelseekonomin” och när detta stadium mognar sker ett skifte mot autenticitet då 

konsumenters köp avgörs utifrån hur ”äkta” de upplever att produkten eller upplevelsen är 

(Pine et al 1999). En annan anledning till denna trend kan bottna i att konsumenter känner sig 

trygga i historien då framtiden kan te sig oviss och i viss mån hotfull. Därför söker de 

autenticitet som baseras på känslan av nostalgi och ett sökande efter sina historiska rötter och 

arv (Taylor 1991). Detta fenomen är också ett steg mot ökad individualism i enlighet med 

tidigare redovisade konsumenttrend (Ibid). 

 

Enligt en undersökning om turistprodukter i Storbritannien (riktad mot aktiva resenärer) blev 

resultatet att över alla åldrar, kön och demografiska grupperingar uppfattar man att en 

autentisk kulturell upplevelse är den bästa semesterupplevelsen man kan ha (Brass 2006).  

 

4.1.8 Ökad rörlighet 
Människors vardagliga rörlighet och resande har ökat kraftigt under efterkrigstiden vilket 

beror på många olika drivkrafter i omvärlden som till exempel transportsektorns tekniska 

utveckling och den snabba inkomstökningen i kombination med längre semester (Davidson 

1999). Dessutom har människors arbetsliv förkortats i relation till livslängd vilket gör att även 

äldre personer reser alltmer (Briggs 2001). Den framtida trenden av ökad rörlighet kan dock 
                                                 
8 Abraham Maslow, amerikansk psykolog, som på 1950-talet presenterade en motivationsteori där människans 
behov är ordnade i fem nivåer. Hans antagande bygger på att först när behoven på en lägre nivå har 
tillfredsställts blir behoven på nästa nivå viktiga (Nationalencyklopedin 1993). 
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utmanas av problem som rör exempelvis samhällets ekologiska, energimässiga och 

säkerhetsmässiga sårbarhet (Vilhelmson 1999). Studier visar att resultatet av de åtgärder som 

nu vidtas för att begränsa de negativa konsekvenserna av resandet (föroreningar, 

energiförbrukning, klimatförändringar) riskerar att ”ätas upp” om rörligheten varaktigt 

fortsätter att expandera (Transportforskningsberedningen 1990). Om inte nya klimatneutrala 

bränslen och ny miljöteknik utvecklas tillräckligt fort kommer troligen i ett längre perspektiv 

kostnaderna för transporter att öka kraftigt på grund av politiska styrmedel. Människor måste 

då också miljöanpassa sina aktivitetsmönster i samband med semesterresor och därmed också 

ändra sin livsstil. Sammantaget kan detta få betydande konsekvenser för turismen. 

 

4.1.9 Värderingar kring miljö och turism 
En relativt ny attityd som börjat märkas allt tydligare, inte minst i Tyskland och de 

skandinaviska länderna, är förväntningar på att semesterprodukterna skall vara miljömässigt 

hållbara eller att de åtminstone skall erbjuda en minimistandard när det gäller miljöhänsyn. 

Om denna attityd får fortsatt fäste under nästa årtionde kommer alltfler konsumenter att 

undvika förorenade och överbefolkade semesterdestinationer (Middleton 2001). Att ta 

miljöhänsyn blir allt viktigare för den yngre generationen och utvecklingen kommer att tvinga 

fram nya värderingar inom detta område till vilka turistprodukterna måste anpassas (Nordin 

2006). Miljömedvetenheten kommer att öka och därmed också efterfrågan på mer hållbara 

turistdestinationer vilket gör att lokala och regionala komponenter spelar en allt viktigare roll 

i framtiden. För att locka besökare till en viss destination blir det viktigare att koppla 

upplevelsen till den lokala befolkningen och naturen. Regioner som blivit överbebyggda – 

särskilt när det inte har anpassats till det naturliga landskapet – blir mindre attraktiva. En ökad 

efterfrågan på ekoturism och naturbaserade semestrar kommer att uppstå och en 

vidareutveckling ske av de produkter som redan finns på denna marknad (ETC 2006). 

 

Hållbar turism blir en allt starkare drivkraft när turistleverantörer formar sin image i framtiden 

(Carey 2006). Medvetenheten om och vikten av en hållbar utveckling ökar både hos politiker 

och människor i allmänhet. Miljöaspekter som till exempel föroreningar och vattenkvalité 

exempel allt större betydelse vid val av turistmål. Det påverkas av behovet att känna sig trygg 

och säker men också av att känslan av ens egna handlingar och beteende skall ”kännas bra” då 

konsekvenserna av att negligera, ignorera eller vara likgiltig inför dem blir alltmer tydliga 

(Nordin 2006). 
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4.2 Hur förhåller sig Frölunda-Aspviks affärsidé till identifierade trender? 
De identifierade trenderna i föregående avsnitt kommer naturligtvis att påverka Frölunda-

Aspviks tänkta affärsidé kring turism på olika sätt. En del kan innebära produkt- och 

marknadsmöjligheter för företaget medan andra faktorer kan innebära en del utmaningar. I 

nedanstående analys utvärderas företagets affärsidé utifrån de sociala drivkrafter som styr 

människors livsstil och val av resmål i framtiden.  

 

Den växande efterfrågan på individuella och personliga resor där många också föredrar 

självhushåll är positivt för Frölunda-Aspvik då konceptet bygger på ett antal stugor enskilt 

placerade i en omgivning av skog och öppna kulturlandskap. Upplevelsen blir också 

individuell och personlig då turisten sätter ihop sitt eget program under vistelsen utifrån de 

möjligheter som erbjuds dels i form av den natur och omgivning som finns på och kring 

fastigheten, dels de aktiviteter som besökaren väljer att medverka i under vistelsen.  

 

I takt med att turistkonsumenterna 

blir mer erfarna, krävande och 

diversifierade kommer de 

antagligen att ställa allt högre krav 

på de aktiviteter som företaget har 

för avsikt att erbjuda. Efterfrågan 

på aktiviteter och upplevelser i 

naturen ser ut att öka framöver 

vilket gynnar företaget. Här gäller 

det att de kan leverera vad som 

efterfrågas, om inte själva så genom samarbete med andra lokala aktörer. Det finns kanske här 

en stor potential för Frölunda-Aspvik att utveckla ett koncept som gör att de skiljer ut sig 

genom specialiserade produkter som motsvarar besökarnas önskemål och specifika intressen 

och som kombineras med semesterfirandet. De måste samtidigt fråga sig hur brett detta utbud 

skall vara för att inte urholka kvalitén. 

 

Avseende den i allt högre grad utbildade resenären och dennes mer specialiserade önskemål 

och ökade krav torde detta mer vara kopplat till resans innehåll snarare än resmålet i sig. 

Huruvida företagets affärsidé svarar mot denna trend eller ej är svårt att bedöma då det idag 
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inte finns några färdigutvecklade tankar avseende vistelsens innehåll. Den idébank med 

aktiviteter som finns måste således utvecklas och förtydligas för att kunna vara en 

konkurrensfördel i detta avseende. Att möjligheter finns att finna aktiviteter som även fångar 

denna grupp av resenärer är dock ganska klart då de resurser som regionen innehar är 

omfattande. Förutom Stockholm med dess rika utbud av det mesta, finns i företagets 

omgivning stora natur- och kulturvärden, historiskt intressanta platser och miljöer utmärkta 

för friluftsliv för att nämna några exempel.  

 

Autentiska produkter och upplevelser växer fram som ett allt viktigare kriterium för 

morgondagens turisters val av resmål. Jord- och skogsbruksföretag, med sin naturliga 

inriktning på basala näringar, svarar i allmänhet upp mot detta önskemål. Oaktat att 

utvecklingen har lett näringen mot en hög mekanisering och höga krav på rationalitet så finns 

ofta mycket kvar av de värden som människor söker. En vacker skog där skogsägaren tagit 

stora miljöhänsyn är ett bra exempel på detta. Djurhållning är ett annat exempel på en 

verksamhet som väl utförd och i sin naturliga miljö borde locka människors intresse och ge en 

förstärkt känsla av den autentiska upplevelsen. Frölunda-Aspvik svarar i många stycken upp 

mot människors önskemål om att få uppleva det jordnära och autentiska. Företaget bedriver 

sin verksamhet i ett landskap präglat av gamla natur- och kulturmiljöer. Fastighetens marker 

lockar redan idag en hel del människor. Trots ett mycket tätortsnära läge ges besökaren en 

upplevelse av att vara på en sedan lång tid orörd plats. Förutom en ridanläggning bedriver 

företaget idag ingen annan djurhållning vilket skulle kunna vara till nackdel då detta troligen 

ofta uppskattas, inte minst av barnfamiljer. Planer finns dock på att hävda gamla betesmarker 

med får, något som förutom värdet för den biologiska mångfalden också torde stärka 

affärsidén. 

 

Att människors medvetenhet om god hälsa ökar borde generellt sett vara en fördel för 

Frölunda-Aspvik särskilt om god hälsa inte enbart relateras till fysiska aktiviteter utan också 

mot avkoppling och vistelse i skog och natur. Även det faktum att forskning visar på 

relationen mellan god hälsa och vistelse i skog och öppna landskap skulle kunna stärka 

företagets tänkta inriktning.  

 

Om den framväxande attityden - att turistprodukterna ska vara miljömässigt hållbara – får 

fotfäste under nästa årtionde borde Frölunda-Aspvik vara ett attraktivt resmål. Företaget 

ligger antagligen helt rätt när det gäller planering av stugbyggandet med minsta möjliga 
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inverkan på miljön och kretsloppstänkande där det är möjligt. Om de kan tillhandahålla ett 

funktionellt, bekvämt och kvalitativt boende som är energisnålt och utformat på ett sätt som 

minimerar de negativa effekterna på miljön kan det säkert innebära marknadsfördelar när det 

gäller att locka till sig framtida resenärer. Å andra sidan skulle människors ökade 

medvetenhet kring miljöfrågor också kunna leda till förändrade attityder gentemot flygresor 

vilket kan resultera i att många istället väljer att turista i det egna landet eller föredrar resor 

med tåg eller bil. Att detta skulle hända inom 5-10 år är troligen inte sannolikt då det tar 

relativt lång tid för beteendeförändringar av det här slaget att växa fram. Dessutom är det 

osäkert på vilket sätt en förändrad attityd påverkar beteendet när det gäller människors val av 

transportmedel. Men eftersom attityder kan ha inverkan på att nya vanor etableras skulle i ett 

längre perspektiv ett förändrat beteende kunna växa fram vilket således skulle kunna vara 

negativt för Frölunda-Aspvik åtminstone när det gäller de turister som reser med flyg. 

Däremot kanske snabba tågresor från norra Europa till Stockholm blir ett attraktivt alternativ i 

framtiden vilket istället kan påverka företaget i positiv riktning. 

 

Resonemanget kring resandets utveckling eller stagnation (flyg) kan också appliceras på 

trenden om människans ökade rörlighet i sitt resande. Den fördel som denna trend skulle vara 

för Frölunda-Aspvik i nuläget kan således på sikt komma att elimineras. Vad avser rörlighet 

lokalt, dvs på resmålet, har företaget dock en konkurrensfördel då Stockholms län med dess 

väl utbyggda system för lokaltrafik kan nyttjas fullt ut av besökaren. Då en väl utbyggd och 

allt mer miljöanpassad lokaltrafik är en förutsättning för ett hållbart samhälle på sikt kommer 

denna fördel snarast att förstärkas. 

 

Den allmänna trenden mot kortare och mer utspridda semesterperioder under året och 

människors strävan efter att maximera sin tidsanvändning kan å ena sidan gynna företaget då 

dess geografiska läge i en storstadsregion ger resenären korta restider till och från resmålet. 

Den tidigare nämnda lokaltrafiken ger också turisten som önskar en vistelse präglad av 

aktivitet goda möjligheter att snabbt och enkelt förflytta sig. Å andra sidan kan en mer under 

året utspridd semester vara till nackdel för företaget då ”trycket” under sommarmånaderna 

kan komma att minska. Konceptet bör med andra ord utformas så att människor ges valuta för 

pengarna oavsett årstid. Den naturliga variation som årstiderna ger på natur och landskap 

skulle kunna marknadsföras som något unikt och då också tilltala olika grupper av turister.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Avslutande diskussion 
Det är tydligt att turism inte är någon statisk företeelse utan förändras i takt med samhället i 

övrigt. Att analysera och i viss mån generalisera kring sociala förändringar och trender som 

påverkar individer och samhällen i västvärlden är svårt men det finns flera indikationer på 

tydliga trender som är intressanta för turist- och reseindustrin. När värderingar och beteenden 

förändas och utvecklas i annan riktning än tidigare måste aktörerna i rese- och turistindustrin 

anpassa sig och agera utifrån dessa. Eftersom omvärlden dessutom förändras kontinuerligt 

krävs att företag regelbundet skannar av denna för att säkerställa att man är på rätt väg eller 

för att kunna reagera på plötsliga eller gradvisa händelser som gör att utvecklingen går åt ett 

helt annat håll än det man trodde från början. Det kan emellertid vara svårt för många företag 

att hantera den enorma mängd information som finns tillgänglig och ”filtrera ut” vad som är 

viktigast, inte minst för små och medelstora företag som ofta har begränsade resurser.  

 

Att förutspå och utvärdera alla avgörande drivkrafter i omvärlden med avseende på vilka 

konsekvenser det får för Frölunda-Aspviks planerade turistsatsning är naturligtvis omöjligt. 

Eftersom de inte kan anpassa sig till alla de förändringar och händelser som sker kan en 

omvärldsanalys bidra till att selektera ut de som har störst betydelse för företagets fortsatta 

existens. När det gäller den modell som har använts i studien för detta ändamål är det mindre 

intressant att ta reda på exakt i vilken kategori respektive drivkraft härstammar ifrån. Istället 

syftar den till att underlätta en analys och att öka sannolikheten för att viktiga faktorer inte 

förbises.  

 

Den omvärldsanalys som gjorts i studien har baserats på sociala drivkrafter och breda trender 

som kan skönjas i framtiden när det gäller människors aktivitetsmönster i samband med 

fritidsresor. Utifrån de identifierade trenderna som påverkar turist- och reseindustrin det 

närmaste decenniet talar mycket för att Frölunda-Aspvik skall genomföra sina visioner kring 

småskalig landsbygdsturism. Många av de värden och resurser som människor i allt högre 

grad efterfrågar finns hos detta lantbruksföretag.  

 

Samtidigt skulle företagets vision bli mer bärkraftig om de också beaktar möjligheter och 

hinder avseende drivkrafter som härrör från de andra kategorierna i den använda modellen, de 

ekologiska, politiska, ekonomiska och tekniska. Detta gäller kanske framförallt om man även 
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blickar längre fram än de 5-10 år som sker i uppsatsen. Eftersom förändringar inom dessa 

områden också kan påverka människors livsstil och hur de väljer att utforma sitt fritidsresande 

kan detta naturligtvis också i förlängningen inverka på Frölunda-Apviks affärsidé inom 

turism. 

 

Framtiden är kanske mer oviss än någonsin tidigare. Hur den globala ekonomin utvecklas 

längre fram i tiden kan komma att påverka människors värderingar, attityder, beteenden och 

befolkningsstruktur i en helt annan riktning än de ser ut att göra just idag. På samma sätt kan 

de utmaningar som mänskligheten står inför när det gäller terrorism och politisk instabilitet i 

delar av världen också leda till att situationen förändras mer eller mindre snabbt och får 

konsekvenser för olika delar av samhället och då även Frölunda-Aspvik Säteri.  

 

Något som alltmer diskuteras och debatteras är de ekologiska utmaningar som mänskligheten 

och hela planeten står inför i form av klimatförändringar och andra allvarliga miljöhot. När 

effekterna av dessa hot börjar synas mer tydligt eller om människor i allmänhet börjar 

förändra sina beteenden för att minska riskerna att hoten blir verklighet, kan det få dramatisk 

inverkan på hela samhället. Den alltmer intensiva miljödebatten kan leda till minskade 

möjligheter för människor att resa på grund av politiska styrmedel. Regeringar kommer med 

stor sannolikhet att införa nya lagar och restriktioner, både på lokalt och globalt plan, för att 

visa handlingskraft och ökad medvetenhet kring miljöproblemen. Att resa med transportmedel 

som drivs av fossila bränslen som till exempel bil och flyg kan bli för kostsamt både för 

människor och miljö. En sådan utveckling gör att människors rörlighet begränsas och kan få 

stora konsekvenser för turist- och reseindustrin. Den tekniska utvecklingen inom olika 

områden, inte minst satsningar på kollektivtrafik, snabbtåg och alternativa koldioxidneutrala 

bränslen skulle samtidigt också kunna driva fram nya möjligheter för företag i 

turistbranschen.  

 

Som tidigare beskrivits har Frölunda-Aspvik Säteri en vision att turistverksamheten även ska 

vara ekologiskt hållbar. Förutom att de framtida byggnaderna och aktiviteterna ska utföras 

med begränsad inverkan på natur och miljö finns redan idag flera områden kopplat mot 

företagets verksamhet som kan ses som positiva delmål i ett ekologiskt perspektiv. Ägarna har 

tydliga ambitioner att bevara höga naturvärden vilket framkommer bland annat i 

skogsbruksplanen. Den nyligen anlagda våtmarken, planerna på att hävda gamla betesmarker 

och viljan att bevara det natur- och kulturlandskap som tidigare generationer skapat visar på 
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ett förhållningssätt kring affärsidén som i det lokala perspektivet vidmakthåller den 

heterogena landskapsbilden vilket gynnar de ekologiska systemen och den biologiska 

mångfalden. Då företaget med dess natur- och kulturlandskap ligger tätortsnära i 

Mälardalsregionen råder ett tryck på miljön vilket inte kommer att minska utan tvärtom 

kommer detta troligen att öka vilket kan få följder för Frölunda-Aspvik. Om ägare till jord- 

och skogsbruksfastigheter som gränsar till fastigheten får tillstånd att exploatera mark på olika 

sätt i form av till exempel bebyggelse eller golfbanor finns en risk att resmålet inte blir lika 

attraktivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Den idag relativt oexploaterade och bevarade 

landskapsbilden kan snabbt förändras och medföra att Frölunda-Aspvik blir en liten 

”naturoas” i ett för övrigt bebyggt område vilket i sin tur kan leda till att fastigheten blir 

föremål för naturreservat med inskränkningar i den privata äganderätten som följd.  

 

Även om resultatet i denna studie i många stycken tyder på att företaget ligger rätt med sina 

idéer om landsbygdsturism kan, utöver det som sagts ovan, ytterligare faktorer i den interna 

men också den operativa närliggande miljön avgöra hur framgångsrikt det hela kommer att 

bli. De interna resurserna, konkurrenter i närområdet eller andra delar av landet samt vilka 

marknadsföringskanaler Frölunda-Aspvik väljer att använda är alla exempel på områden som 

också de påverkar företagets konkurrenskraft. 
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6 SLUTSATSER 
Ett samhälle förändras kontinuerligt och de trender som uppstår inom olika områden får också 

följder när det gäller hur turismen utvecklas eftersom turism är en del av samhället. 

Förändringar i omvärlden kan innebära både hot och möjligheter för ett företag men det finns 

inget företag som har tillräckligt med resurser för att svara upp mot alla händelser det stöter 

på. Därför måste beslutsfattare identifiera de drivkrafter som är mest lönsamma att reagera på.  

 

De sociala drivkrafter som styr människors livsstil bestämmer också i hög grad deras 

aktivitetsmönster i vilket fritidsresandet ingår. Studien visar på ett antal tydliga trender som 

att turister framöver tenderar att bli mer krävande, kvalitetsmedvetna och diversifierade vilket 

också gör att de blir mer sofistikerade när det gäller fritidsresandet. Detta beror bland annat på 

ökade disponibla inkomster och utbildningsnivåer, bättre hälsa, ökad erfarenhet av att resa 

samt att människors behov och förväntningar blir mer heterogena och individuella.  

 

Allt fler föredrar fler men kortare semesterperioder utspridda över hela året. Människor vill 

även utnyttja tiden maximalt och därför ökar behoven att kombinera semester och avkoppling 

med aktiviteter av olika slag. Hälsoaspekten får större utrymme i samband med fritidsresandet 

där spa- och hälsoanläggningar gynnas. Utomhusaktiviteter och naturupplevelser blir 

viktigare men också turistprodukter som har ett mer intellektuellt och kreativt innehåll. I 

motsats till en aktiv semester efterfrågar många även lugn och stillhet där det primära syftet 

med fritidsresandet är att komma bort ifrån vardagen. Miljöhänsyn blir betydelsefullare när 

det gäller val av resmål och många söker även efter en djupare mening bortom materiella ting 

där autentiska produkter och upplevelser blir mer attraktiva. 

 

Utifrån studiens resultat och analys som belyser de närmaste 5-10 åren bör Frölunda-Aspvik 

Säteri vidareutveckla sin affärsidé kring landsbygdsturism. Många av de framtida trenderna 

innebär möjligheter för detta jord- och skogsbruksföretag. De värden och upplevelser som 

företaget kan erbjuda motsvarar i hög grad många av morgondagens turisters behov och 

önskemål. Däremot bör företaget också ta med i beräkningarna de förändringar som kan 

uppstå inom andra områden än de som berörts i denna uppsats. Dessa kan vara ekologiska, 

ekonomiska, tekniska och politiska. I vissa fall, inte minst i ett längre perspektiv, skulle de 

kunna innebära fler hot mot den tänkta turistsatsningen exempelvis i form av klimat-

förändringar, höga oljepriser och ekonomisk recession till följd av detta.  
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Bilaga 1  Turism 
Nedan följer en kort redogörelse för begreppet turism, dess historiska utveckling, 

konsekvenser av turistindustrin och olika former av turism. 

 

Definition 
Det finns många förslag när det gäller definitionen av begreppet turism. World Tourism 

Organization9 (WTO) definierar turism som människors aktiviteter när de reser till och vistas 

på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra 

syften.  

 

Turismindustrin kan delas in i fyra dimensioner – resa, bo, äta och göra – kopplade till 

områdena transporter, inkvartering, catering och attraktioner. En mix av delprodukter inom 

dessa områden bildar en s k turismprodukt (Steene 1994). 

 

Flera författare har även definierat begreppet turistmarknadsföring och nyligen har också en 

social och miljömässig aspekt lagts till och beskrivs som den styrande processen att förutsäga 

och tillfredsställa existerande och potentiella besökares behov mer effektivt än konkurrerande 

leverantörer eller destinationer. Långsiktig framgång beror på interaktionen mellan kund och 

leverantör. Det inkluderar även att säkerställa miljömässiga och sociala behov likväl som 

grundläggande kundtillfredsställelse. De kan inte längre ses som oberoende av varandra 

(Vellas et al 1999). 

 

Historisk utveckling 
Resandet i arbete eller för nöje och rekreation har en lång historia men det är sedan andra 

världskriget som turismen utvecklats till en av världens största näringsgrenar (Gössling 2000). 

De senaste 50 åren har turistindustrin utvecklats i rasande fart vilket i stort beror på 

transportsektorns tekniska utveckling och den snabba inkomstökningen i kombination med 

längre semester (Davidson 1999). Även andra drivkrafter som urbanisering, 

befolkningstillväxt, lägre priser på flygresor och framväxten av olika former av 

kommunikationsmedel har snabbat på förloppet (Nordin 2006). Dessutom har människors 

                                                 
9 FNs organ för turism 
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arbetsliv förkortats i relation till livslängd vilket gör att även äldre personer reser alltmer 

(Briggs 2001). 

 

Under 1990 talet utvecklades turismen då ekonomier fluktuerade och det rådde en relativt hög 

arbetslöshet i många av Europas industrialiserade länder. Trots att det var ekonomisk 

recession periodvis i Europa och flera av Europas turistmarknader, påverkades rese- och 

turistindustrin på ett globalt plan förvånansvärt lite (Davidson 1999). 

 

Att tillbringa sin semester utomlands har blivit allt vanligare och att turista utanför det egna 

landets gränser hör numera till vardagen nästan på samma sätt som att äga en bil, tv eller 

video (Wolf 2003). Resandet har blivit till en viktig del av människor liv och den ökade 

globaliseringen i kombination med att nya turistmål hela tiden växer fram skapar också en allt 

hårdare konkurrens som gör att researrangörer och turistdestinationer måste arbeta mer än 

tidigare för att bibehålla sin plats på marknaden (Nordin 2006). 

 

Turismen är idag världens största industri och branschen står för 6 procent av världens export 

av produkter och tjänster (NUTEK 2006). Det internationella resandet i världen ökade med 

5,5 procent under 2005 (WTO) och i Europa var ökningen drygt 4 procent där Sverige visar 

en likartad utveckling (NUTEK 2006). Det finns ingenting som indikerar att denna utveckling 

kommer att upphöra eller ens avstanna de kommande åren (Nordin 2006). 

 

Den utländska turismen till Sverige har ökat med drygt 80 procent under de senaste 15 åren 

vilket är bättre än utvecklingen i Europa där ökningen varit 68 procent. Sverige har vidare fler 

besökare per invånare än vad de övriga europeiska länderna har i snitt10. Turismen har mindre 

betydelse för svensk ekonomi än i många andra länder och pendlar mellan 2,55 till 2,81 

procent av BNP11 (NUTEK 2006). Svensk turism förväntas öka med 3,6 procent per år fram 

till 2016 (WTTC). 

 

 

                                                 
10 Frankrike och Spanien ligger högre än Sverige medan Storbritannien ligger betydligt lägre 
11 Mellan åren 1995-2004 
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Turism på gott och ont 
Turismens utveckling och omfattning är inte odelat positiv utan kan sätta djupa spår i kultur 

och natur med förändrade samhällen, nerslitning och negativ miljöpåverkan som följd 

(Hanneberg 1996). Studier har visat att de miljömässiga konsekvenserna av turism kan vara 

lika destruktivt för ett samhälle som vilken annan industri som helst och leda till att 

ekosystem förändras och deras kapacitet att upprätthålla vissa funktioner minskas (Gössling 

2000). När det gäller kultur och livsstil kan turismen leda till att kulturella och etiska värden 

krockar som skapar förändringar i livsstil, religiösa traditioner och språk. Lokala traditioner 

och produkter trivialiseras och kommersialiseras samt leder till att turister och 

lokalbefolkning ömsesidigt ser ner på varandra (Turistdelegationen 2004). 

 

Samtidigt kan turismen också ha positiv inverkan på miljö och samhälle. Det kan skapa 

arbetstillfällen och inkomster i regioner där förutsättningarna för annan industriell verksamhet 

är små. Möten mellan besökare och inhemsk befolkning kan leda till kulturellt utbyte och 

ökad ömsesidig kunskap och förståelse. Det kan också leda till att lokala traditioner 

upprätthålls eller återupptas. Vidare kan turismen också underlätta bevarandet av känslig och 

värdefull natur. De flesta nationalparker i Afrika skulle till exempel inte existera utan 

turisterna (Turistdelegationen 2004).  

 

Det kan dock finnas en potentiell konflikt i att samhällens beroende av turismen ökar då ett 

stort antal utvecklingsländer har kommit att bli beroende av turismen som enda inkomstkälla 

från utlandet och i flera fall har utvecklingen lett till att även finansiering av skyddade 

områden är beroende av inkomster från turismen (Gössling 2000).  

 

Olika former av turism  
Det är enkelt att framställa turister som en anonym massa av människor men det finns 

naturligtvis många olika typer av turister där varje grupp eller segment har olika behov och 

motiv (Briggs 2001). 

 

Att dela upp turism i olika kategorier är alltid subjektivt men det finns olika anledningar till 

att man gör detta. En av dessa är att man lättare kan studera och förstå hur olika 

turistbeteenden växer fram och i vilka olika riktningar turismen utvecklas (Swarbrooke & 
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Horner 1999). Man skulle också kunna beskriva turismen utifrån massturism i traditionell 

bemärkelse till olika alternativa turistformer som mer beskriver innehållet i upplevelsen och 

som riktar sig till en specifik målgrupp.  

 

Några vanliga begrepp när det gäller turism kopplat mot natur, kultur, miljö och aktiviteter är 

naturturism, hälsoturism, utbildningsturism, aktiv turism, hållbar turism, ekoturism och 

äventyrsturism för att nämna några. Nedan redogörs för några av dessa. 

 

Hållbar/Miljöanpassad turism 

Med miljöanpassad turism brukar menas en långsiktigt hållbar turism och dessa två begrepp 

har ofta samma innebörd. Hållbar turism utgår ifrån att turism, precis som vilken annan 

ekonomisk aktivitet som helst, på ett överväldigande sätt kan påverka ett samhälle negativt 

både socialt och ekologiskt (McCool et al 2001).  

 

De negativa effekterna av turism kom upp på dagordningen först under 1980-talet efter att 

flera forskningsrapporter visat på detta. Dessa rapporter argumenterade för en utveckling av 

nya, mer socialt och ekologiskt goda alternativ till massturismens utveckling (Fennell 2003). 

År 1987 presenterade Brundtlandkommissionen rapporten ”Vår gemensamma framtid” i 

vilken framgick att vår nuvarande samhällsutveckling inte är långsiktigt hållbar då vi 

förbrukar mer energi och resurser än vad som återskapas. Världssamfundet enades om en 

vision - hållbar utveckling – med vilket menas att utvecklingen skall tillgodose dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (WCED 

1987). Fem år senare, 1992, antogs Agenda 21 och Riodeklarationen som definierar hållbar 

utveckling utifrån fyra dimensioner; social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Som en följd av detta började även turistindustrin organisera sig till att arbeta mot detta mål. 

World Tourism organisation (WTO), World Travel and Tourism Council (WTTC) och United 

Nations Environment Programme (UNEP) utarbetade sedermera fram grundprinciper för 

hållbar turism i form av dokumentet Charter for sustainable tourism. Den innehåller 18 

punkter som bland annat slår fast att natur- och kulturvärden på destinationerna måste bevaras 

och att turistnäringen skall bidra till lokal utveckling. Samtidigt poängteras vikten av att 

skydda och förstärka den mänskliga värdigheten både hos turisterna och i de lokalsamhällen 

som utgör deras resmål. Ekoturismens snabba utveckling på 1990- talet ledde till att även 

etiska grundprinciper för ekoturism lades fram av WTO, WTTC och WWF 
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(Världsnaturfonden). WTO och UNEP arbetade gemensamt fram deklarationen av det 

internationella ekoturismåret 2002 (WTO 2005). 

Det sätt på vilket man kan betrakta miljöanpassning av turismen skulle kunna kategoriseras 

utifrån ”graden av radikalitet och spänningen mellan den funktionella specialiseringen och 

den territoriella anpassningen” (Sandell 2003). Med detta menas att den lägsta graden av 

radikalitet handlar om att acceptera industrialismens utvecklingsinriktning och bara behandla 

symptomen av de negativa miljöeffekterna när man till exempel undviker engångsmaterial 

eller uppmanar gäster att använda handdukar fler gånger innan de tvättas. Med en mer radikal 

grundsyn går riktningen mer mot hållbar turism och ekoturism där just det territoriella blir ett 

viktigt kännetecken. Här gäller inte bara att hela ansatsen skall genomsyras av miljötänkande 

utan lika viktigt är att produkter, aktiviteter, styrning och ekonomisk vinst är väl förankrade i 

lokalsamhället. De fossildrivna resorna är dock ännu ofta en blind fläck i dessa ekoturistiska 

ambitioner (Sandell 2003). 

 

Naturbaserad turism 

Den naturbaserade turismen kan delas in i två huvudområden – naturturism och ekoturism 

som delvis överlappar varandra. Naturturism innebär att man reser för att uppleva och njuta 

av naturområden men det behöver inte innebära att man värnar och skyddar naturen. Det är 

alltså inte per automatik ekologiskt hållbart (Hanneberg, 1996). Den naturbaserade turismen 

växer kraftigare än någon annan form av turism med omkring 15 procent per år (WWF 2005).  

 

Ekoturism är ett smalare begrepp där all ekoturism är en form av naturturism men all 

naturturism inte är ekoturism eftersom det senare kan vara skadligt för djur och växtlivet om 

det inte bedrivs under speciella former. Ekoturism betonar hänsyn till lokal ekonomi, aktivt 

naturskydd, kulturell förståelse och kunskapsspridning (Hanneberg 1996). Ekoturism är inte 

en produkt utan ett förhållningssätt till resandet som handlar lika mycket om hur och med 

vilken attityd man reser som valet av resmål (WWF 2001). Det har i framför allt tredje 

världen haft stor betydelse som naturskyddande kraft till exempel vad gäller bergsgorillorna i 

Rwanda. 
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