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Etour ska 2020 vara den ledande miljön för
forskningsbaserad kunskap inom turism i Europa.
•
•
•

Från 1997, största forskningsmiljön om turism i Sverige
Forskningen vid Etour sker ofta i samverkan med företag, myndigheter och organisationer
www.miun.se/etour, nyhetsbrev, rapporter och Facebook

Exempel på forskningsprojekt på Etour:
• Naturturism och friluftsliv – om turism i naturområden, intressekonflikter och planeringsfrågor
• Digitalisering och marknadsföring
• Hållbarhet och destinationsutveckling
• Arbetsförhållande och kompetensförsörjning inom turism
• Evenemangsturism

Etour har stor forskningserfarenhet inom:
• Metoder för att samla in kunskap (nationellt och lokalt, utbud och efterfrågan)
• Analyser kring hållbar turism
• Kunskap kring naturresurser inom turism och kommersialisering av natur genom
turism (efternamn på de forskare som bedriver denna forskning: Fredman,
Margaryan, Wall-Reinius)
• Kunskap om naturturismföretag (som har sin grund i skog, fjäll, eller vatten) – deras
möjligheter och utmaningar, utbud och verksamhet, entreprenörskap och
livsstilsföretagande (Margaryan, Fredman, Lundberg, Wall-Reinius, Yachin, Fuchs)
• Kunskap om konsumentbeteende, upplevelser, motiv och aktiviteter (Lexhagen,
Conti, Fuchs, Chekalina, Wall-Reinius, Ankre, Fredman)
• Kunskap om nätverk och samarbeten för att kunna samexistera och utvecklas tex på
en destination (Laven, Wall-Reinius, Fuchs, Nordin, Godtman Kling)
• Kunskap om turismens ekonomiska effekter (Fuchs, Kronenberg)
• Kunskap om digitalisering, sociala medier och appar (Fuchs, Lexhagen, Chekalina,
Conti)
• Evenemang och organiserade aktiviteter, sportifiering (Nordvall, Godtman Kling,
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Exempel på kunskap om skogen som bas för turism:
• Skog är den viktigaste resursen för naturturismföretag (77% av
naturturismföretagen i Sverige svarade år 2014 att skog var viktigt/mycket
viktigt för deras verksamhet)
• Viktiga framgångsfaktorer för naturturismföretag är: engagemang, tillgång
till naturresurs och kompetens. Hinder för företagen är: dålig lönsamhet,
brist på kapital, lagar och regler.
• Allemansrätten: år 2010 svarade drygt 60% av naturturistföretagen att
allemansrätten är betydelsefull för företaget
• Viktiga aktiviteter i skog: vandring, jogging/löpning, ridning, naturstudier,
cykling, turskidåkning, hundspann, snöskoter, geocaching, meditation och
yoga, viltskådning,
• Guidning, vikten av boende och mat samt uthyrning av utrustning,
storytelling, lärande och gruppevent
• Skogsbruk och skogsvägar påverkar turism både positivt (skogsvägar)
och
negativt (avverkningsytor), men mer forskning behövs kring detta
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Exempel på Etours publikationer och engagemang
kring skogen som bas för turism
• Fredman, P, Lundberg, C & Wall-Reinius, S (2014). Naturturism – en växande bransch. I Lundqvist, S. &
Johnson, L. (Red.). Skogens sociala värden – forskningen visar vägen, pp. 38-51. Omvärld Alnarp,
Sveriges Landbruksuniversitet.
• Fredman, P., Margaryan, L. 2014. The Supply of Nature Based Tourism in Sweden. A National Inventory of
Service Providers. Mid-Sweden University, ETOUR, report 2014:1.
• Fredman, P., Romild, U., Wolf-Watz, D. & Yuan, M. 2012. Latent Demand and Time Contextual Constraints
to Outdoor Recreation in Sweden. Forests3(1):1-21. DOI:10.3390/f3010001
• Fredman, P. & Tyrväinen, L. (Eds.) 2011. Frontiersin Nature-basedTourism. Lessonsfrom Finland, Iceland,
Norway and Sweden. Routledge, London and New York. 227 p.
• Margaryan, L. (2017). Commersialization of nature through tourism. Avhandling Miun.
• ”Skogen som bas för en utvecklad naturturism” Deltagande i ett regionalt möte (Karlstad) kring det nationella
skogsprogrammet (Peter Fredman)
• Nätverk för skogsforskare från hela världen (IUFRO World Congress 2014, USA: konferenspresentation).
Nästa möte i Brasilien hösten 2019. Få forskare generellt som ägnar sig åt rekreation / turism i nätverket.
Peter Fredman är med.
• Projektet Tillgänglighet och inkluderande naturturism (S Wall-Reinius)
• Projektet Ingoskog i Fulufjällets Nationalpark (pågående, E. Conti): synliggör vad turister återberättar om sitt
besök på sociala medier – kan användas för att vara grund i att skapa nya tjänster och produkter
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• www.friluftsforskning.se ; rapporter från Friluftsliv i förändring

Kunskapsluckor och behov av fortsatt
forskning
Finns intresse kring skogens sociala värden?
• Markägarnas intresse?
• Intresse för forskning om skogsturism?
• Är turism en bisak till skogsbruk eller en huvudsaklig näring? Mer kunskap kring
de företag som kombinerar skogsbruk och skogsturism.
• Skillnader i landskapsperpsektiv/syn på natur

Skogen som en attraktiv resurs?
•
•
•
•
•

Hur kommersialiera skogsprodukter som kan upplevas och utföras gratis?
Vilken typ av skog används och efterfrågas? Service och faciliteter
(servicescape)
Motiv och aktiviteter (gamla och nya, inkl hälsoperspektiv, tystnad), trender i
utbud och efterfrågan
Nya målgrupper, tex ”inkluderande turism”, skog på recept, utländska
besökargrupper
Digital detox and forest therapy
• ”Forest therapy” är en utveckling av hälsoturism och utgör en växande trend som
utvecklas parallellt med människors behov av välmående och lugn och ro.
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(forts.) Kunskapsluckor och behov av
fortsatt forskning
Hållbarhet, mångbruk och intressekonflikter:
•
•

•

•
•

Hur påverkas turism i skog av skogsbruk? Hur påverkas skogsbruk av turism i
skog?
Analyser av olika skogs/markägande i relation till turismutveckling, tex hållbart
samarbete och strategier mellan olika typer av skogsägare och naturturismföretag,
nya aktörer inom naturturism och vad som kännetecknar dessa.
Konflikter mellan intressen och aktörer:
• Naturturism, Allemansrätt och Markägande
• Vildskådning (naturturism och rovdjurspolitik) - lokala intressen, markägare,
jägare, renägare, lantbrukare
Gemensamt nyttjande och lokal hållbarhet
Lokalt baserad (platsanknuten) turismutveckling i skogsområden; lokal förankring
och positiva effekter för lokalsamhället
• Ansvarsfull turism, alternativ turism och hållbar turism i skog

• Betydelsen av samverkansplattformar: privata och offentliga aktörer
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(forts.) Kunskapsluckor och behov
av fortsatt forskning
Systematiska besökarstudier/kunskapsunderlag
• Räkneverk
• Återkommande kvantitiativa undersökningar
• Fördjupand kunskap kring utbud (företagare och markägare) och
efterfrågan (besökare/turister)
• Fragmenterad bransch och SNI koder missar naturturism – hitta metoder
för att fånga in omfång och utveckling i branschen.
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