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”När man stod och tittade på det där fjället så kändes det helt orimligt att det skulle komma 

något. Någonsin. Och så plötsligt står den där och då känns det helt orimligt att den inte 

skulle stå där … Förut har det känts lättare att åka ut på safari i andra länder, när man vet 

att man får se något. Att hitta de stora rovdjuren här har varit som en omöjlighet, men nu har 

jag fått nytt hopp. Det känns som att svensk natur har fått en ny dimension.”
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Froster, A. ”Kittlande björnsafari” Göteborgsposten  http://www.gp.se/resor/1.478081-kittlande-bjornsafari    

den 30 oktober 2010. Hämtat den 16 december 2013. 

http://www.gp.se/resor/1.478081-kittlande-bjornsafari
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag studerat diskurser om rovdjursturism i 15 resereportage ur fem av 

Sveriges största tidningar Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och 

Sydsvenskan. Med rovdjur har jag i uppsatsen syftat på de som i Sverige kallas ”de fem stora” 

det vill säga björn, varg, lodjur, järv och kungsörn. Alla resereportagen har innehållit 

reportrars återberättelser av rovdjursturismupplevelser där de på olika sätt spårat eller skådat 

rovdjur i Sverige, Finland, Ryssland, Rumänien, Turkiet eller USA. 7 av resereportagen har 

skildrat upplevelser från Sverige och resterande 8 reportage har skildrat upplevelser från de 

övriga länderna. 

Studiens syfte har varit att studera återkommande och generella men också avvikande 

diskurser om upplevelser av rovdjursturism i dessa resereportage. Teorierna som använts i 

uppsatsen handlar om den ”turistiska blicken” och den ”postmoderna turisten”.  

Den turistiska blicken innebär kortfattat att turisten utifrån sin sociokulturella bakgrund och 

utifrån diskurser ser och söker specifika saker på sin resa för att upprätthålla och få 

bekräftelse för sina uppfattningar om platsen, resan, lokalbefolkningen eller liknande. Teorin 

om den turistiska blicken har myntats av John Urry och tillsammans med Jonas Larsen har 

han kommit fram till att turisten söker fyra specifika komponenter i en upplevelse. Dessa 

menar de är; ett unikt objekt, viktiga symboler för upplevelsen, något nytt som avviker från 

det vardagliga samt symboler som bevisar upplevelsens autenticitet. I en resa till Paris skulle 

det till exempel kunna innebära att det unika objektet är Eiffeltornet, symbolerna för 

upplevelsen de ”typiskt” franska gatorna, det nya och avvikande skulle kunna vara 

fransmännen och deras livsstil eller deras matkultur och beviset för upplevelsens autenticitet 

skulle kunna vara ett förälskat par som kysser varandra under Eiffeltornet. Med den turistiska 

blicken skulle det innebära att turisten lägger märke till dessa saker medan han eller hon 

bortser från saker som inte passar in i hans eller hennes bild av Paris. 

Den andra teorin om den postmoderna turisten innebär att vissa turister medvetet vill skilja sig 

från massan och forma sin egen identitet genom medveten konsumtion av symboler och 

medvetna val av, i det här fallet, resor som manifesterar vem turisten är. Den postmoderna 

turisten söker sig bort från det konstlade, moderna, västerländska livet och söker sig till 

platser som de anser naturliga och autentiska varför landsbygden är speciellt tilltalande.   

Frågeställningarna i min studie har formats utifrån dessa två teorier och lyder som följande; 

Vilket är det unika objektet som reportrarna önskar att få uppleva? Vilka specifika symboler 

lyfter reportrarna fram som betydelsefulla för upplevelsen? Vilka delar av upplevelsen 

avviker från reporterns normala tillvaro? Vad framhäver reportern som bevis eller symboler 

för att det han eller hon upplevt är autentiskt? Hur yttrar sig den postmoderna turisten i 

resereportagen? 

Jag kom fram till att det unika objektet som reportrarna ville uppleva var rovdjuren, i de fall 

när rovdjuren var det enda syftet med resan. När fallet var annat utgjordes det unika objektet 

av andra kultur- eller naturvärden såsom Draculas slott i Transsylvanien eller halvön The 

Olympic Peninsula utanför Seattle. Ofta var det i reportagen som skildrade upplevelser 
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utanför Norden som det unika objektet inte var rovdjuren eftersom dessa resor ofta hade fler 

än ett syfte.  

De symboler som var viktiga för upplevelsen var olika skildringar av kultur- och naturvärden 

som utgjorde upplevelserummet. Det handlade främst om vildmark och landsbygd. I de fall 

där rovdjuren inte utgjorde det unika objektet så utgjorde de istället viktiga symboler för den 

otämjda, vilda naturen. Även värdarna i form av lokalbefolkning och personal utgjorde med 

sina karaktärsdrag och sin livsstil viktiga symboler för upplevelsen.  

Det som avvek från reportrarnas vardag och som utgjorde nyheter för reportrarna var också 

delar av upplevelserummet, framförallt då upplevelsen som skildrades erfarits utanför 

Norden. Även värdarna och deras naturliga livsstil avvek från reportrarnas vardag i både 

Sverige och de övriga länderna eftersom de levde naturnära och ”äkta” i kontrast till 

reporterns moderna liv. Det som framförallt utgjorde en nyhet för reportrarna var rovdjuren 

oavsett om de syntes till eller inte. 

De bevis för upplevelsens autenticitet som tycktes viktigast att framhäva var främst 

rovdjurens egenskaper, vilket skilde sig lite åt beroende på vilket rovdjur reportern skildrade. 

Björnen skulle till exempel vara både stor och lurvig men inte minst farlig. Vargen skulle vara 

mytisk och intelligent, som en legend eller skugga. Kungsörnen skulle speja och elakt iaktta. 

Andra symboler för upplevelsens autenticitet var värdarnas berättelser om platsen, om 

rovdjuren och om sitt vardagliga liv. Även lokal mat och andra former av lokala 

kulturyttringar och hur de upplevdes och kändes var också viktiga symboler.    

Den postmoderna turisten yttrade sig genomgående i reportagen då rovdjursturism kan anses 

vara en turismform mycket väl anpassad till den postmoderna turisten. Att skåda och spåra 

vilda rovdjur i dess naturliga miljö är mycket passande för den postmoderna turistens idéer 

om att söka sig till det autentiska och naturliga tillsammans med en liten skara resenärer. 

Reportrarna sökte sig uttryckligen bort från de stora horderna av massturister och uttryckte 

bland annat att souvenirstånd förstörde upplevelsen. Reportrarna valde också genomgående i 

alla reportage att framhäva de egenskaper hos värdar och upplevelserummet som berörde det 

naturliga, genuina och äkta, något som talar för att den postmoderna turisten använde den 

turistiska blicken för att se på och återberätta sin upplevelse. 
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Abstract 

This essay contains a discoursive analysis of fifteen travel reports from five of the largest 

papers in Sweden. The travel reports contains recaptions from wildlife tourism experiences 

were the predators are the main target, or at least one of the main targets. Seven of the reports 

are from Sweden and eight of them from Russia, Rumania, Finland, Turkey and the United 

States. Predators in this essay aims to those in Sweden called ”the big five”, these are: bears, 

wolves, lynxes , wolverines and golden eagles.  

The purpose was to study the general but also divergent discourses in the reporters 

perceptions of wildlife tourism with focus on predators in these travel reports. The theories 

used in the thesis is about the ”tourist gaze” and the ”post-modern tourist”. The questions in 

my study have been formed based on these two theories and reads as follows: What was the 

unique object that the reporters wanted to experience? What specific symbols did the reporters 

highlight as important to the overall experience? Which parts of the experience were new to 

the reporters? What evidence did the reporters highlight to prove that the experiences were 

authentic? How did the postmodern tourist reveal itself in the travel reports? 

I came to the conclusion that the unique object that reporters wanted to experience were the 

predators, in cases when the predators were the only purpose of the trip. When the case was 

otherwise, the unique object contained of other cultural or natural values. The symbols that 

were important to the experience were different cultural and natural values that mainly 

focused on wilderness and rural traits. In cases where the predators were not the unique object 

they were rather symbols for the untamed, wild nature. The lifestyle and characteristics of the 

hosts in the form of locals and staff were also important symbols. Parts of the various 

experience rooms and the hosts natural lifestyles were new to the reporters and differed from 

the reporters’ modern lifestyle. The characteristics of the predators were symbols for the 

experience’s authenticity Other symbols were the hosts' stories about the place, about the 

predators and their everyday lives. While local food and other forms of local cultural 

expressions were also important symbols. 

The postmodern tourist spoke throughout the travel reports. This type of predator tourism can 

be considered to be very well adapted to the post-modern tourist. To watch and track wild 

predators in their natural environment is very suitable for the post-modern tourist's ideas 

about seeking out the authentic and natural along with a small group of travelers.  

The reporters consciously disassosiated themselves from the great hordes of mass tourists, 

highlighted the natural and authentic characteristics of hosts and experienceroom, something 

that tells that the postmodern tourist used the touristic gaze to look at and retell their 

experience. 

 

Keywords: Predators, tourism, experience, discoursive analysis, travel reports 
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Inledning 

Problemformulering  

Förekomsten och utbredningen av Sveriges fem stora rovdjur björn, varg, lodjur, järv och 

kungsörn är en kontroversiell fråga med många inblandade intressenter. Attityden till rovdjur 

är mer positiv där det finns få av dem, främst i städerna, och mer negativ i rovdjurstäta 

områden på landsbygden.
2
 På en del platser här i Sverige, men även i andra länder som bland 

annat Finland, Ryssland, Rumänien, Turkiet och USA har rovdjursturism kring dessa fem 

rovdjur i olika mått skapat konflikter mellan turismentreprenörer och andra, bland annat 

jägare, friluftsutövare, boskapshållare.
3
 Samtidigt har framgångsrik rovdjursturism även visat 

sig kunna öka acceptansen för rovdjuren; framgångsrik i den bemärkelsen att den inneburit 

ekonomiska fördelar för platsen där den bedrivs.
4
  

För att rovdjursturismen ska bli framgångsrik i den här bemärkelsen bör den också erbjuda 

någonting som turisterna efterfrågar och är villiga att betala för. I den här uppsatsen 

intresserar jag mig för vad som uppfattas utgöra viktiga delar i upplevelsen av rovdjursturism. 

I det här fallet en upplevelse där man som turist på olika sätt skådar eller spårar björnar, 

vargar, järvar, lodjur och eller kungsörnar i Sverige och i andra länder där dessa rovdjur finns 

och där rovdjursturism bedrivs kring dem. I den här studien inkluderar det Ryssland, 

Rumänien, USA, Turkiet och Finland.  

Syfte och frågeställningar   
Uppsatsens syfte är att studera diskurser om upplevelser av rovdjursturism i resereportage ur 

fem av Sveriges största tidningar (Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten, Svenska 

dagbladet, Sydsvenskan). Syftet har delats in i fem mer konkreta frågeställningar utifrån 

teorier om den turistiska blicken och den postmoderna turisten: 

 Vilket är det unika objektet som reportrarna önskar att få uppleva? 

 Vilka specifika symboler lyfter reportrarna fram som betydelsefulla för upplevelsen?  

 Vilka delar av upplevelsen avviker från reporterns normala tillvaro? 

 Vad framhäver reportern som bevis eller symboler för att det han eller hon upplevt är 

autentiskt? 

 Hur yttrar sig den postmoderna turisten i resereportagen? 

 

Definitioner av nyckelbegrepp   
Rovdjur – Rovdjur definieras enligt Nationalencyklopedin som ”  Carni´vora, ordning 

däggdjur med ca 290 nu levande arter ... Landlevande rovdjur finns på alla kontinenter utom 

Antarktis och i alla typer av miljöer. Säldjur finns i alla kalla och tempererade hav och i några 

stora insjöar. Rovdjurens ursprung går tillbaka till slutet av krita, för ca 70–65 miljoner år 

                                                           
2
 Vargkommittén (2013). ”Åtgärder för samexistens mellan människa och varg” Elanders Sverige AB, 

Stockholm. s 34-36 & Rovdjursutredningen (2012).”Mål för rovdjuren” Elanders Sverige AB, Stockholm. s 35-41 
3
 Nordmark, M. Naturvårdsverket (2008). Rapport 5687 ”Rovdjursturism en kartläggning, litteraturstudie och 

juridisk analys” CM Gruppen AB, Stockholm. s 21-24 
4
 Ibid. s 21-32 
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sedan. Då utvecklades det för rovdjuren utmärkande draget, nämligen att den bakersta 

premolaren i överkäken och den främsta molaren i underkäken är specialiserade 

tänder, rovtänder, som tillsammans bildar en kraftig sax för styckning av t.ex. kött.” 
5
 

 

I Sverige talas det i politiska och andra sammanhang om de fyra eller fem stora rovdjuren 

vilka är björn, varg, lo, järv samt kungsörn och det är dessa rovdjur som den här uppsatsen 

fokuserar kring. 

Turism- ”Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna definitionen omfattar 

turism 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. Definitionen omfattar 

därmed i princip alla aktiviteter och den konsumtion som är direkt kopplad till resandet, 

inklusive affärsresandet.”
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Nationalencyklopedin. www.ne.se sökord: ”rovdjur”. Hämtat den 9 december 2013. 

6
 Tillväxtverket (2013) ”Fakta om svensk turism 2012” Stockholm. s 90 

http://www.ne.se/
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Forskningsläge 
Det finns en mängd forskning som gjorts på området turistiska upplevelser och vad som gör 

turistiska upplevelser extraordinära, spektakulära, speciella, minnesvärda och så vidare. 

Nedan följer en liten del av den här forskningen. 

Roy Ballantyne, Jan Packer, Lucy A. Sutherland har bland annat genomfört en studie på 

besökares minnen av turistiska vildmarksupplevelser som grundar sig på 240 enkäter gjorda 

av personer fyra månader efter att de besökt en aktör för vildmarksturism. De kom fram till 

fyra olika aspekter som besökarna återgav i studien vilket var 1) vad de såg, 2) vad de hörde 

3) vad de kände och 4) vad de tänkte samt hur de reagerade utifrån allt detta. Studien har 

syftat till att hitta specifika delar i vildmarksupplevelsen som skapar minnen och kundnöjdhet 

så att de kan upprätthållas och stärkas.
7
 

Även Susanna Curtin har genomfört en mindre etnografisk studie av vad hon kallar seriösa 

vildmarksturister. Det var människor med specifika kunskaper och intressen kring 

fågelskådning. Hon undersökte bland annat vilka komponenter de ansåg viktiga för 

upplevelsen och vad arrangerade vildmarksresor med guide hade för fördelar. Hon kom i 

undersökningen fram till att de positiva komponenterna i organiserad vildmarksturism var att 

veta var man skulle gå för att få se så många arter som möjligt, tillgången på kunniga guider, 

träffa nya och interagera med människor med liknande intressen samt att arrangören tog hand 

om och ledde gruppen.
8
 

Vincent Wing Sun Tung & J. R. Brent Ritchie har även de genomfört en studie där de genom 

kvalitativa intervjuer med personer om tidigare resor undersökt vad som gör en upplevelse 

minnesvärd, spektakulär, speciell och så vidare. De kom bland annat fram till känslor, oftast 

positiva återgavs. Även förväntningar och hur de förväntningarna hade uppföljts återgavs. 

Den här studien hade syftet att ge researrangörer ett verktyg för att skapa mer minnesvärda 

upplevelser, även om de inte kan påverka resenärernas känslor så ger det dem en möjlighet att 

utforma produkten så att den potentiellt berör besökarna känslomässigt.
9
 

Lena Mossberg har även hon gjort en del forskning på olika typer av upplevelser och vad som 

gör dem extraordinära. Hon skriver bland annat att upplevelsen beror på turistens mått av 

deltagande, om han eller hon deltar passivt eller aktivt samt om upplevelsen går in i turisten 

eller om turisten går in i upplevelsen. Vad Mossberg menar utgör en extraordinär upplevelse 

är bland annat ett samgående av aktivitet och medvetande där kunden är fokuserad men 

samtidigt har personlig kontroll och känner kraft, glädje och uppskattning. Extraordinära 

upplevelser, menar hon, består av någon form av nyhet eller överraskning och känslomässig 

                                                           
7
Ballantyne, R. Packer, J. & Sutherland, L.A. (2010) ”Visitors’ memories of wildlife tourism: Implications for the 

design of powerful interpretive experiences” School of Tourism, The University of Queensland, Brisbane, 
Australia.  
8
 Curtin, S. (2009) ”Managing the Wildlife Tourism Experience: The Importance of Tour Leaders” School of 

Services Management, Bournemouth University, Poole, UK. 
9
 Wing Sun Tung, V. & Brent Ritchie J. R. (2011) ”Exploring the essence of memorable tourism experiences” 

University of Calgary, Canada. 
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intensitet.
10

 Viktiga komponenter som utgör upplevelsen menar hon är upplevelserummet, 

personalen, andra turister och produktens image.
11

 Den här modellen av en turistisk 

upplevelse kommer jag att använda mig av senare i min uppsats för att förklara begreppet 

turistiska upplevelser. 

Alla de ovanstående undersökningarna har på olika sätt kommit fram till att alla sinnen och 

känslor har stor betydelse för hur en upplevelse återges tillsammans med interaktionen med 

värdar, turister och omgivning samt förväntningar och uppföljning av förväntningarna.  

Forskningen ovan tyder på att ämnet för min uppsats är relevant och möjligt att studera. Det är 

intressant att tillämpa en liknande studie på området rovdjursturism som ännu inte är ett fullt 

utvecklat område i Sverige om man jämför det med till exempel Finland som med liknande 

förutsättningar omsätter omkring 10-20 gånger mer pengar på rovdjursturism.
12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Mossberg, L (2003) ”Att skapa upplevelser: från OK till WOW” Studentlitteratur, Lund. s 22-23 
11

Mossberg, L. & Hanefors, M. (2007) ”Turisten i upplevelseindustrin” Studentlitteratur, Lund. s 28-29, 32 
12

 Ekoturismföreningen: http://www.ekoturism.org/nyheter/detalj.asp?ID=579  Hämtat den 9 december 2013. 

http://www.ekoturism.org/nyheter/detalj.asp?ID=579
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Bakgrund 
Förutsättningen för rovdjursturism är rovdjuren, jag menar därför att det inte går att studera 

rovdjursturism utan att ha en någorlunda bild av dess sammanhang och förutsättningar, därför 

har jag ägnat en del av bakgrunden åt att förklara den. Uppsatsen behandlar inte bara svensk 

rovdjursturism utan även rovdjursturism i Finland, Rumänien, USA, Turkiet och Ryssland 

men att ta upp förutsättningarna för rovdjuren i var och ett av dessa länder skulle inte rymmas 

i den här studien och syftet är inte att för mycket utrymme ska ägnas denna punkt. Jag har 

därför valt att främst lyfta fram Sverige i bakgrunden, med vissa inslag från de övriga 

länderna för att skapa förståelse för hur förhållandena ser ut och vilken problematik länderna 

arbetar med utifrån sina unika förutsättningar och sina perspektiv. 

Rovdjurspolitik och rovdjursproblematik  

Sverige har skrivit under flera internationella avtal i vilka man på olika sätt lovat att gynna 

den biologiska mångfalden, använda naturens resurser på ett hållbart sätt samt att skydda flora 

och fauna. Bland annat FN:s konvention för biologisk mångfald och den europeiska 

Bernkonventionen. Sverige ska även följa EU:s art- och habitatdirektiv som kort 

sammanfattat ska ”säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt 

förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer”
13

. 

Dessa konventioner har till syfte att skydda rovdjuren och deras livsmiljöer, likaså 

människans livsmiljöer och då syftar de främst till ursprungliga lokalsamhällen med 

traditionella livssätt och seder. Dessa inkluderar bland annat samer, fäbodbrukare, fjällbönder 

och skärgårdsbönder. Regeringen och riksdagen har med hänsyn till dessa direktiv som mål 

att bevara mångfalden och förvalta rovdjursstammarna på ett långsiktigt hållbart sätt.
14

  

Enligt Naturvårdsverket fanns år 2012 omkring 3000 björnar, 1400 lodjur, 750 järvar, 350 

vargar och 158 lyckande häckningar av kungsörn i Sverige.
15

 Regeringen la i september 2013 

fram propositionen En hållbar rovdjurspolitik till riksdagen som formulerats bland annat med 

hänsyn till forskning, tidigare förvaltningsplaner, underskrivna avtal, remissvar och 

Rovdjursutredningens
16

 slutbetänkande om förvaltningen av de svenska rovdjursstammarna. 

Där framkommer att de vill att det ska finnas omkring 170-270 vargar, 1100-1400 björnar, 

500-600 järvar, 700-1000 lodjur och 150 häckande par av kungsörnar i Sverige för att uppnå 

vad den de menar med gynnsam bevarandestatus.
17

  

                                                           
13

 Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/hb/Artskyddsforordningen/Ovriga-lagar/Artskydd-i-EU-
och-i-Sverige/Habitatdirektivet/Syftet-med-habitatdirektivet/ Hämtat den 9 december 2013 
14

 Rovdjursutredningen (2012).  s 67- 81 
15

Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Rovdjur/  Hämtat den 9 
december 2013. 
16

 Rovdjursutrendningen är en utredningsgrupp särskilt tillsatt av regeringen 2010 för att utreda målen för 
Sveriges rovdjursstammar. 
17

 Reinfeldt, F. & Ek, L. (2013). Regeringens proposition 2012/13:191 ”En hållbar rovdjurspolitik” Stockholm.  s 
29-35 

http://www.naturvardsverket.se/hb/Artskyddsforordningen/Ovriga-lagar/Artskydd-i-EU-och-i-Sverige/Habitatdirektivet/Syftet-med-habitatdirektivet/
http://www.naturvardsverket.se/hb/Artskyddsforordningen/Ovriga-lagar/Artskydd-i-EU-och-i-Sverige/Habitatdirektivet/Syftet-med-habitatdirektivet/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Rovdjur/
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Remissinstanserna har mycket skilda åsikter om regeringens proposition och vad de anser är 

gynnsamt och de har gett förslag på både högre och lägre antal av de olika rovdjuren.
18

 

Riksdagen biföll propositionen.
19

 

Svensk rovdjurspolitik handlar till viss del om skadeförebyggande åtgärder då boskapsskötare 

ska få råd och bidrag av staten för att förebygga skador orsakade av rovdjur. Skadorna kan 

handla om tamdjur och boskap som blivit dödat eller skadat av rovdjur men även följder för 

företagaren som eventuellt förlorar inkomster, produktion, minskat avel, extra arbete eller 

stress och ohälsa. Eftersom de flesta av de sistnämnda typerna av skador är svåra att bevisa 

och koppla direkt till rovdjuren upplever många djurhållare och andra som drabbats att de inte 

fått tillräcklig ersättning.
20

  

Det finns uppgifter som tyder på att mellan 19500 – 82500 renar, 80 – 120 får, getter och kor 

på fritt bete i fjäll och skog, 350-700 får och lamm samt 15 - 20 kor dödas, skadas eller saknas 

varje år i Sverige på grund av rovdjursangrepp.
21

  

Förutom djurhållare upplever även en del jägare att de drabbas av förekomsten av rovdjur. 

Jakt är fritidssysselsättning där majoriteten är män i glesbebyggda områden och flest jägare 

finns i norra Sverige. Bortsett från att enbart vara en hobby bidrar de även med inventering av 

viltstammarna och eftersök vid viltolyckor. Viltköttet är dessutom en uppskattad produkt och 

föredras av en del framför producerat kött. Rovdjuren innebär två problem för jakten enligt 

Rovdjursutredningens slutbetänkande; det första är att viltstammarna minskar så att jägarna 

anser sig få för lite att jaga. Det andra är att vargen har angripit lösa jakthundar. Det får som 

konsekvens att markägare i rovdjurstäta områden förlorar inkomster då jaktarrenden minskar 

på grund av minskad efterfrågan eftersom jägarna hellre jagar på marker utan eller med färre 

rovdjur. Även andra näringar som till exempel jaktturism riskerar att förlora inkomster.
22

 

Forskning har visat att den illegala jakten på rovdjur i Sverige har ökat. Flera hundra rovdjur 

dödas varje år av illegal jakt. Illegal jakt är den främsta dödsorsaken hos järvar i Sverige och 

en betydande dödsorsak bland lodjuren. Ungefär 20 björnar, 45 järvar, 100 lodjur och 3-7 

vargar dödas i snitt varje år. Regeringen har försökt att minska den siffran genom att höja 

jaktkvoten på rovdjur, genomföra två licensjakter på varg, öka människors möjlighet att 

försvara sina tamdjur genom att lätta upp bestämmelserna i 28 § jaktförordningen om 

skyddsjakt. Viltförvaltningsdelegationer har tillsatts inom länen för att människor som bor 

nära rovdjuren ska ges möjlighet att vara med och ta beslut rörande förvaltningen av 

rovdjur.
23

 

I Rumänien finns fler vargar och björnar än någon annanstans i Europa. Jakt bedrivs på björn 

för att hålla stammen runt 6000 individer och vargen skyddas av lagen. Trots det finns även i 

                                                           
18

 Reinfeldt, F. & Ek, L. (2013).  s 29-35 
19

Riksdagen: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-
dokument/Betankanden/Arenden/201314/MJU7/ Hämtat den 15 december 2013. 
20

 Rovdjursutredningen (2012). s 43-46 
21

 Ibid. s 46-54 
22

 Ibid. s 54-57 
23

 Ibid. s 133-135 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/MJU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/MJU7/
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Rumänien problematik kring att lantbrukare och djurhållare i förebyggande syfte dödar 

rovdjuren för att skydda sina djur och ägor.
24

 

I Sverige finns cirka 18 aktörer som bedriver någon form av rovdjursturism.
25

 I 

Rovdjursutredningens slutbetänkande 2012 tar de upp att hänsyn ska tas till de företag som 

bedriver rovdjursturism när man tar beslut kring rovdjuren då förvaltningsbeslut påverkar dem 

i mångt och mycket. Ett beslut om jakt på rovdjur i revir där rovdjursturismaktörer bedriver 

sin verksamhet löper stor risk att rasera hela verksamheten. I betänkandet skrivs det också att 

om rovdjursturismens positiva ekonomiska effekter för glesbygden då det bland annat skapar 

arbetstillfällen. De skriver att de ser en stor potential för företeelsen i Sverige eftersom det 

finns stora glesbefolkade arealer och att intresset från utländska besökare tycks växa.
26

 

Bortsett från ekonomiska fördelar eller nackdelar utgör rovdjuren framförallt en roll i 

ekosystemen och fyller en betydande funktion. I en rapport av zoologen och forskaren Andrés 

Ordiz som handlar om de fyra stora rovdjurens (björn, varg, lodjur, järv) ekologiska roll 

skriver han bland annat om ekosystemens nedifrån-och-upp, och uppifrån-och-ned processer. 

Det första innebär att ekosystemen formas nedifrån genom att växter utgör förutsättningen för 

gräsätarna och gräsätarna i sin tur utgör förutsättningen för rovdjuren. Uppifrån-och-ned 

processen innebär istället att rovdjuren utgör förutsättningen för gräsätarna och växterna. I 

den här rapporten menar Ordiz att båda processer är i dynamik med varandra och utgör 

förutsättningarna för ett balanserat ekosystem. Rovdjuren begränsar antalet växtätare vilket i 

sin tur minskar trycket på växterna vilket skapar förutsättningar för andra arter att leva. I 

rapporten nämns några exempel på platser där rovdjuren utrotats och där flera arter av bland 

annat fåglar och växter försvunnit. Ordiz menar även att rovdjuren även påverkar växtätarnas 

beteenden och utspridning över olika områden vilket gör att växtätarna inte konkurrerar ut 

varandra genom att en dominerande art äter upp födan för en annan. Det, menar han, innebär 

att rovdjuren upprätthåller balansen även bland växtarter. Samtidigt skriver han att rovdjuren i 

vissa fall kan innebära stress och färre avkommor bland vissa växtätande arter.
27

  

Ordiz förklarar i rapporten att om de stora rovdjuren försvinner, ökar antalet mindre rovdjur 

vilka i sin tur jagar andra arter som minskar i antal. Det skulle begränsas naturligt av de större 

rovdjuren då de även påverkar antalet mindre rovdjur. Vissa av de stora rovdjuren, framförallt 

järven, äter kadaver, vilket också är en viktig funktion i ekosystemen och innebär att 

rovdjuren är beroende av varandra. Ett rovdjur kan inte ersätta ett annat, menar Ordiz och att 

det finns ett tillräckligt stort antal av de stora rovdjuren har också betydelse. Människans jakt 

kan inte ersätta rovdjuren då det får konsekvenser för andra djur- och växtarter, skriver Ordiz. 

Han skriver också att det förändrar växtätarnas naturliga beteenden och reaktioner att försvara 

sig mot rovdjur när jägare jagar med lös hund samt att jakt på rovdjur, även ensamma rovdjur, 

påverkar deras sociala beteenden eftersom alla rovdjur ingår i sociala system.
28

  

                                                           
24

 Nordmark, M. Rapport 5687 (2008) s 22-23 
25

 Ibid. s 19 
26

 Rovdjursutredningen (2012) s 59 
27

 Ordiz, A. (2010)”De stora rovdjurens ekologiska roll” Svenska rovdjursföreningen, Stockholm. s 3-5 
28

 Ibid. 
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Rovdjursturism 
Naturvårdsverket använder i sin rapport Rovdjursturism en figur där de förklarar hur 

begreppet rovdjursturism kan tolkas. Det ser ungefär ut såhär: 

 

 Autentisk form/miljö Icke autentisk form/miljö 

Direkt verksamhet/Rovdjuren 

i fokus 

Safari, skådning, spårning, 

vargylningsutflykter, 

pejlexkursioner och så vidare. 

Konferenser, debatt och 

infomöten, djurparker, 

rovdjurscenter, utställningar 

med mera. 

Indirekt 

verksamhet/Rovdjuren ej i 

fokus 

Marknadsföring av natur och 

vildmark som symboler för en 

”komplett natur” 

Ingen turism utan rovdjuren 

är snarare flytande 

signifikanser eller symboler 

för många olika innebörder 

och företeelser 

Förtydligande av begreppet rovdjursturism utifrån figur använd av Naturvårdsverket.
29

 

 

Jag syftar i min uppsats till de autentiska, direkta verksamheterna med rovdjuren i fokus, det 

vill säga safarin, skådning, spårning, etcetera som sker ute i naturen.
30

 Det finns aktörer som 

spårar djuren genom att till exempel leta eller följa tassavtryck och olika lämningar eller 

liknande men det finns också de som lockar till sig djuren med åtel (bete) till ett gömsle, en 

stuga eller dylikt där turister får möjlighet att se, fotografera och komma nära djuren som 

lockas dit.
31 

I Naturvårdsverkets rapport 5687 Rovdjursturism anser de att rovdjursturism skulle kunna 

vara en del av förvaltningen av rovdjuren samt bidra till landsbygdsutveckling och eventuellt 

öka acceptansen om verksamheterna samråder med andra intressen. Man har även listat 

fördelar respektive nackdelar med rovdjursturism. Fördelarna med rovdjursturism skriver man 

bland annat är att de har ett stort symbolvärde ungefär som bergsgorillorna i Uganda och the 

big five i Sydafrika, att de kan bidra till landsbygdsutveckling, arbetstillfällen samt direkta 

och indirekta ekonomiska intäkter. Man skriver också att rovdjursturism kan öka acceptansen 

för rovdjuren om de ger samhället ekonomiska fördelar.
32

 

Riskerna med rovdjursturism är enligt rapporten att människor kan störa rovdjurens beteenden 

och besvära dem, att människor kan skadas vid möten med rovdjuren eller att rovdjuren kan 

bli tama och därmed närgångna mot människor. Risker med att använda åtel skriver man är att 

smittor kan spridas. Den sista nackdelen som nämns i rapporten är intressekonflikterna mellan 

olika aktörer såsom bärplockare, friluftsutövare och jägare eller andra turismaktörer.
33

 

                                                           
29

 Nordmark, M. Rapport 5687 (2008) s 16  
30

 Ibid. 
31

 Nordmark, M. (2008) Naturvårdsverket Rapport 5688 ”Rovdjursturism. Turism kring de fyra stora rovdjuren 
med fokus på björn. Sammanfattande rapport” CM Gruppen AB, Stockholm. s 14 
32

 Nordmark, M. Rapport 5687 (2008) s 28-36 
33

 Ibid. s 33-36 
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I rapporten anges också en rad olika förslag på att minimera dessa risker varav 

riskmedvetenhet och kunskap uttrycks som nyckeln men även begränsningar av antalet 

besökare och aktörer, användning av metoder som i minsta möjliga grad stör djuren och att 

man väljer platser som tål verksamheten. Åtel eller bete skriver Naturvårdsverket i rapporten 

att man antingen kan förbjuda eller ha striktare regler kring.  Gällande konflikterna mellan 

aktörer menar Naturvårdsverket att de bör kunna lösas genom ”information, delaktighet och 

krav på öppen dialog”
34

. 
35

 

I flera länder bedrivs rovdjursturism i större och mindre skala, däribland Finland, Rumänien, 

Canada och USA. Länderna går nödvändigtvis inte att jämföra rakt av då förutsättningarna 

inte är desamma men erfarenheterna från dessa länder har varit både positiva och negativa. I 

Finland kommer cirka 2500 besökare till gömslen vid ryska gränsen varje år för att se björn. 

Problematiken har bestått i att betet på sina ställen förorenat grundvatten och ytvatten samt att 

viss nedskräpning skett kring gömslena vilket resulterat i strängare regler.
36

  

I Rumänien har flera aktörer lyckats utveckla en mer omfattande rovdjursturism och vissa 

platser marknadsförs genom rovdjuren. Rovdjursturismen har tillsammans med andra 

kringverksamheter bidragit till samhällsutveckling, arbetstillfällen och intäkter för platserna 

där den bedrivits. De åtlar som används av turismentreprenörer används även av jägare för att 

skjuta björn och under våren för att hålla björnen kvar i skogen och borta från byar där 

människor bor. De problem som erfarits i Rumänien är bland annat att restauranger och 

boenden inte hunnit rustas upp i takt med turisterna samt konflikter mellan 

turismentreprenörer och andra aktörer som jägare och fåraherdar.
37

  

I USA, närmare bestämt i Ely, Minnesota, kommer cirka 50 000 besökare varje dag under 

högsäsongen för att utöva någon form av friluftsaktivitet. Där bedrivs också guidade turer, 

exkursioner och spårning av vargar från ett vargcenter vilka upplevt en stor framgång, bland 

annat på grund av hela områdets attraktionskraft. I Alaska och Canada bedrivs björnskådning 

i viss utsträckning, samtidigt försöker man där förebygga att olyckor sker i vissa 

nationalparker där förekomsten av björn är stor då björnarna söker föda bland campares mat 

och sopor.
38

 I Naturvårdsverkets rapport Rovdjursturism står bland annat: ”Som ett 

konstaterande, men utan att redogöra för orsakerna, är de amerikanska björnarnas beteende 

inte så fredligt som de skandinaviska björnarna”
39

.  

Attitydundersökningar hos befolkning och i medier 
Det har gjorts flera undersökningar av attityden hos den svenska befolkningen till de fyra 

stora rovdjuren, björn, varg, järv och lo. Några av dem gjordes till exempel av 

forskningsprogrammet FjällMistra 2004 och av lantbruksuniversitetet i Umeå 2009
 
samt av 

Sveriges lantbruksuniversitet 2004 och 2009. Sammanfattningsvis har de kommit fram till att 

attityderna till rovdjur generellt sett är mer positiva i städer än på landsbygden. Likaså är 

                                                           
34

 Nordmark, M. Rapport 5687 (2008)  s 36 
35

 Ibid. s 33-36 
36

 Ibid. s 21-24 
37

 Ibid. s 22-23 
38

 Ibid. s 23-24 
39

 Ibid. s 24 
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attityden generellt sett mer negativ i län med mycket rovdjur.
40

 Ytterligare forskning stödjer 

liknande påstående, men då med fokus på varg. Bland annat Human attitudes towards wolves, 

a matter of distance av Jens Karlsson och Magnus Sjöström (Umeå Universitet 2007) samt 

Attitudes of hunters, locals, and the general public in Sweden now that the wolves are back av 

Göran Ericsson och Thomas A. Heberlein (Biological Conservation 2003). 

Medierna är mycket sannolikt med och påverkar människors uppfattning om rovdjuren. 

Medierna kan förklaras som kanaler som används av olika aktörer att kommunicera genom, 

det vill säga sända sitt budskap till en eller flera mottagare. Massmedier är medier som når ett 

större antal mottagare på samma gång som till exempel radio, tv, tidningar och Internet.
41

  

Genom massmedier kan vi ta del av information om omvärlden som vi annars inte skulle ha 

fått reda på vilket i sin tur påverkar våra tankar, våra värderingar och vår kunskap – i stort sett 

är medierna med och påverkar vår världsbild. Problematiken med att massmedierna är med 

och formar människors världsbilder grundar sig i att det som förmedlas, till exempel en 

händelse, bearbetas och utformas av en mellanhand, låt oss säga en journalist på en tidning, 

innan det når ut till mottagarna, vilka i det här exemplet skulle vara tidningens läsare. 

Journalisterna arbetar inte sällan utefter en mall så att under kort tid kan omforma en nyhet till 

en färdig artikel som tilltalar läsarna.
42

 

I en av de ovan nämna attitydundersökningarna genomförd av FjällMistra har massmediernas 

roll för människors attityder till rovdjur undersökts. Forskarna kom bland annat fram till att 

rovdjursfrågan ofta framställs som ett socialt drama snarare än som en miljöfråga i 

massmedierna, vilket i sin tur gör det svårt för människor att på egen hand ta ställning till 

frågan, menar forskarna. I samma undersökning skrivs att massmedierna i mycket större 

utsträckning förmedlar bilden av missnöje med politiken kring rovdjuren och en bild av 

rovdjuren som en ekonomisk kostnad i rovdjurstäta Dalarna men bilden av en lyckad 

rovdjursförvaltning och en vinst för miljön i Stockholmsområdet. I Stockholmsmedierna 

rapporterades mycket lite om varför människor i bland annat Dalarna ser rovdjuren som ett 

problem. Det kan bidra till en snedvriden bild hos båda parter vilket kan skapa avstånd mellan 

dem, missnöje och en känsla av maktlöshet hos framförallt dalänningarna som uttryckt att de 

beslut som fattas kring rovdjuren görs av stockholmarna som själva inte påverkas av 

rovdjuren, menar man i undersökningen. FjällMistra kom även fram till att massmedierna i 

rovdjursfrågan i stor utsträckning använder sig av medielogiken genom att polarisera och 

personifiera i rovdjursfrågan samt att vargen, som är det rovdjur som det finns minst av i 

Sverige, fått oproportionerligt stor uppmärksamhet i förhållande till dess antal vilket får 

                                                           
40

 Vargkommittén (2013) s 34-36 & Rovdjursutredningen (2012) s 35-41 
41

 Svensson Limsjö, C. (2013) i Kvarnström, L. & Syssner, J. ”Det turistiska fältet och dess aktörer” 
Studentlitteratur, Lund. s 194 
42

 Hedenius, S., Weibull, L.,& Wadbring, I. (2011) ”Massmedier press, radio och tv i den digitala tidsåldern” 

Ekerlids förlag, Stockholm. s 19 
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människor att tro att det finns fler vargar än vad det egentligen gör vilket i sin tur gör dem 

rädda och oroliga.
43

 

I en annan studie genomförd av Aku Ahlhom har han undersökt två finländska tidningar i 

syfte att ta reda på vems röst som kommer till tals i nyheter som rör vargar. Där kom han fram 

till att det oftast är de utstickande, extrema rösterna som placeras i rubriken och i början av 

tidningsartiklarna det vill säga de som är för eller emot varg. Forskare, poliser och 

myndigheter med mer objektiv ställning till ämnet kom först till tals i slutet av artiklarna.
44

  

I Marcus Ednardssons doktorsavhandling har också han kommit fram till att medierna har en 

förmedlande och skapande roll kring rovdjuren i vilken medierna oftast förmedlar 

”dramatiska händelser, konflikter och meningsmotsättningar”
45

.  

Ednardsson har även undersökt huruvida inställningen till rovdjuren påverkar inställningen till 

rovdjursturism. Han kom då fram till att det är svårare att bygga upp en verksamhet kring 

rovdjuren om det saknas acceptans för dem. Attityden i sin tur har att göra med vilken ålder 

och utbildningsgrad man har samt vilka erfarenheter man har av rovdjuren. Jägare är generellt 

sett mer negativt inställda till rovdjursturism. Lokalbefolkningens inställning till 

rovdjursturism är enligt Ednardsson antingen mycket positiv eller mycket negativ, få är 

neutrala. Attityden till rovdjursturismverksamheterna har enligt avhandlingen bland annat 

med avståndet till den att göra då de som bodde närmare verksamheten generellt sett var mer 

positiva än de som bodde längre bort. Även arrangörens trovärdighet, skötsel av 

verksamheten och nätverk hade betydelse för omgivningens attityd till verksamheten.
46
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 Havula, A. (2006).  FjällMistra Rapport nr 22 ”Skilda Världar? En granskning av mediernas 
kunskapsförmedling av rovdjur i olika delar av landet och dess implikationer för demokratin” Umeå Universitet. 
s 21-22 
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 Ahlholm, A. (2012) ”Rösterna i vargnyheter – en studie av två finländska dagstidningar” Vasa universitetet. s 
22-23 
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 Ednardsson, M. (2005) ”Platser för rovdjursturism?” Karlstad Universitet. s 368 
46

 Nordmark, M. Rapport 5687 (2008). s 25-26 



17 
 

Metod och material 
Det här är en kvalitativ studie av hur reportrar återger sina rovdjursturismupplevelser i 

Sverige och i andra länder. Jag har grundligt granskat 15 reportage som skildrar olika 

reportrars upplevelser av rovdjursturism med syftet att skapa förståelse kring vad reportrarna 

valt att lyfta fram . Jag har valt ett aktörssynsätt där jag intresserat mig för reportrarnas val 

och värderingar kring det som framställts. Uppsatsen utgår därför från en nomalistisk ontologi 

(världssyn), det vill säga att jag i uppsatsen inte utgår från att det finns någon definitiv 

sanning utan endast en subjektiv sanning, konstruerad socialt i människors uppfattningar. Jag 

utgår också från att min egen roll i studien inte kan särskiljas från den utan att mina kunskaper 

och erfarenheter påverkar det slutgiltiga resultatet och likaså att reportrarnas kunskaper och 

erfarenheter påverkar källmaterialet, därför utgår uppsatsen från en icke-positivistisk 

epistemologi (kunskapssyn).
47

  

Studien har varit induktiv, det vill säga att jag utgått utifrån ett problem i verkligheten för att 

sedan försöka förklara det genom passande teorier.
48

 Problemet var att försöka förstå och se 

sammanhang i hur upplevelser av rovdjursturism återgavs och uppfattades i reportagen. 

Utifrån det undersökte jag bakgrunden och viktiga begrepp kring problemet, det vill säga vad 

rovdjursturism var, hur dess förutsättningar såg ut och vad som utgör en upplevelse. 

 

Jag har velat skapa en grundläggande förståelse för upplevelser av rovdjursturism och studien 

är därför en explorativ studie. Forskning som gjorts på rovdjursturism har, enligt min vetskap, 

inte fokuserat på själva upplevelsen utan snarare på dess förutsättningar och förhållanden. Det 

har dock gjorts forskning på andra snarlika områden vilket beskrivs i uppsatsens 

forskningsläge och bakgrund. Studien skulle därför kunna anses vara explanativ, det vill säga 

att den både beskriver, förklarar och skapar djupare förståelse för vad som utgör 

betydelsefulla komponenter i upplevelser, i det här fallet med inriktning på rovdjursturism.
49

 

Diskursanalys  
Diskurser är uttryck för hur människor ser och ordnar sina uppfattningar om världen, de är 

nödvändiga för att människor ska kunna tolka det som händer runt omkring dem samt för att 

se och sätta det som sker runt omkring i olika sammanhang. Med diskursanalysen undersöks 

människors uppfattning om sina handlingar och föreställningar om världen. Det går att studera 

i text, tal och bilder genom hur företeelser beskrivs, förmedlas och diskuteras. De kan även ge 

sig i uttryck genom hur människor konsumerar eller lever sina liv vilket talar om hur 

människan ser på sig själv och på sin omgivning. Diskurser kan vara besläktade och ha rötter 

långt tillbaka i historien och kan till exempel skapas, omformas och föras vidare genom att 

människor ger uttryck för dem genom att till exempel återkommande prata eller skriva om en 

företeelse på ett visst sätt. De kan ge uttryck för vad som uppfattas vara önskvärt och normalt 

eller tvärtom, vad som anses avvikande och oönskat. Då en viss typ av turism och resande, i 
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det här fallet upplevelser av rovdjursturism studeras med diskursanalysen kan uppfattningar 

och bilder om vad som är önskvärt, eftertraktat, förväntat och så vidare studeras och belysas.
50

  

Resor och sättet att resa på är ett sätt att manifestera vem man är och vilka värden man står 

för. Det har därför skapats olika behov kring resandet på grund av de diskurser som skapats 

kring det. Resebolagen försöker mer eller mindre möta dessa behov och utforma produkter 

utifrån dem. Ibland innebär det att resor och resmål skapas utifrån diskurser som inte 

överensstämmer med verkligheten vilket förstås kan bli problematiskt.
51

 

Diskursanalysen har i den här uppsatsen använts för att analysera resereportage som skildrar 

upplevelser av rovdjursturism för att belysa vilka återkommande och generella men också 

avvikande bilder som förmedlas av den här typen av upplevelser och vad som tycks ha 

betydelse för upplevelsen. När undersökningen genomfördes skrev jag ned fyra punkter 

utifrån Lena Mossbergs teori om vad som utgör en upplevelse, det vill säga 

upplevelserummet, värdarna och turisterna. Här lade jag till rovdjuren som ytterligare en 

punkt eftersom de kan antas vara ytterst grundläggande för upplevelsen och jag ansåg att det 

var av intresse att studera vilken bild av djuren som tycktes vara tilltalande för reportrarna att 

framhäva.  

Utifrån dessa punkter granskade jag reportagen för att få ett perspektiv och en specifik 

struktur att arbeta efter och analysera dem genom. Det gjorde det också lättare att sätta dem i 

samband med varandra och att leta efter likheter och avvikelser i diskurserna. Jag letade sedan 

efter vilka bilder och egenskaper reportrarna tillskrev rovdjuren, upplevelserummen, värdarna 

och turisterna, inklusive sig själva. Jag sammanställde, diskuterade och analyserade sedan 

detta i uppsatsens undersökningsdel med hjälp av uppsatsens teorier om den turistiska blicken 

och den postmoderna turisten för att sedan kunna formulera mina slutsatser och svara på mina 

frågeställningar. 

Den här undersökningen skulle ha kunnat genomföras på flera andra sätt. Mina ursprungliga 

tankar om hur jag skulle ha genomfört den här studien har varit åtskilliga. Bland annat tänkte 

jag från början genomföra en studie av Ånge kommun där en turismaktör driver en 

verksamhet med fokus på att spåra rovdjur. Min tanke var att undersöka diskurser kring 

rovdjursturism hos några olika aktörer på lokal och regional nivå och jämföra dem med de 

diskurser som gav sig i uttryck i lokala och regionala tidningar. Efter att ha genomfört två 

intervjuer och samlat in några tidningsartiklar visade det sig dock att ungefär samma personer 

som jag intervjuat och planerat att intervjua var de som kom till tals i tidningarna och 

undersökningen hade tyvärr inte blivit speciellt givande. De genomförda intervjuerna gav mig 

dock lite extra insikt i problematiken kring rovdjursturism i glesbygden och har ändå mer eller 

mindre varit till nytta.  

En annan tanke var att både undersöka diskurser i resereportage i blogginlägg om 

rovdjursturism. Tyvärr var dessa blogginlägg antingen väldigt få eller väldigt svåra att hitta. 

                                                           
50

 Andersson, J. (2011) i Syssner, J. ”Perspektiv på turism och resande” Studentlitteratur, Lund. s 37- 41 
51

 Ibid. s 39- 40 



19 
 

Detta hade annars varit ett mycket bra sätt att få ännu mer och varierande källmaterial som 

eventuellt hade stärkt eller förändrat de resultat som jag fått i den här studien.  

En annan metod hade kunnat vara att göra intervjuer eller enkätundersökningar bland 

personer som någon gång varit rovdjursturister. Problemet med dessa metoder är att få tag i 

personer att intervjua eller att skicka enkäter till. Turismaktörerna som eventuellt har dessa 

uppgifter är kanske inte villiga att lämna ut dem, om de överhuvudtaget har dem.   

Litteraturstudier 
I den här studien har litteraturstudier använts för att samla in kunskap kring och formulera 

hela uppsatsens bakgrund, metod och teori samt för att samla in källmaterialet, det vill säga 

resereportagen. 

Positivt med den här metoden är att det är relativt enkelt att få tag och ta del av mycket 

information. En negativ aspekt av det vara att litteratur är sekundärdata som samlats in av 

någon annan, eventuellt i ett annat syfte vilken skulle kunna påverka trovärdigheten och 

objektiviteten genom att eventuellt vara felaktig eller snedvriden vilket i min studie skulle få 

störst problem om det skedde i bakgrunden och i teorin eftersom trovärdigheten för hela 

studien skulle riskera att förstöras.
52

 Inom det här ämnet har jag insett att det finns väldigt 

varierande uppgifter om samma påståenden beroende på vem som producerat materialet. Jag 

har därför varit mycket noggrann med att ta med uppgifter som belyser flera olika 

ståndpunkter men jag har också varit noggrann med att vara källkritisk. 
53

 Jag har främst valt 

att använda mig av vetenskapliga artiklar eller skrifter och rapporter skrivna av forskare eller 

myndigheter med ett relativt objektivt förhållningssätt till ämnet. 

Material 
Det källmaterial som använts själva undersökningen har bestått av 15 resereportage ur några 

av Sveriges största tidningar, i den bemärkelsen att de sålts i flest upplagor enligt TS 

mediefakta.
54

 Dessa var Expressen, Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. 

Trots att Aftonbladet inte fanns med här lades den till eftersom jag ville ha en jämn fördelning 

av kvällstidningar och dagstidningar som både var socialdemokratiskt, moderat och liberalt 

obundna valde jag Aftonbladet och Expressen som kvällstidningar. Svenska dagbladet, 

Göteborgsposten och Sydsvenskan är stora morgon- och dagstidningar som främst ges ut i 

svenska storstadsområden och som läses av flera hundra tusen människor varje dag.
55

 Tanken 

var att eftersom tidningarna påverkar människors världsbilder och att budskapet i dessa 

tidningar sprids till så många människor så bör dessa vara mest lämpade att undersöka om jag 

vill skapa förståelse för vilka diskurser som finns kring rovdjursturismupplevelser och vilka 

de mest generella bilderna av rovdjursturism är samt vad som avviker från det normala.  

Eftersom jag från början av studien undersökte diskurser kring rovdjursturism i lokala 

tidningar i och runt Ånge kommun kom det till min förståelse att dessa tidningar hade en 
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tendens att ofta ta upp rovdjursdebatten snarare än resereportage. Om jag valt att ta med 

glesbygdstidningar skulle det också varit svårt att motivera vilka tidningar som skulle 

inkluderas. Där rovdjuren finns är debatten het, enligt tidigare forskning, och där de inte finns 

är det inte nödvändigt att skriva om dem. Jag valde därför bort lokala glesbygdstidningar i den 

här studien.   

Reportagen har jag hittat på tidningarnas webbplatser och ingen specifik avgränsning i tiden 

har gjorts för när de skrivits, dels därför att reportagen inte fanns i överflöd men dels också 

därför att ingen artikel var äldre än 11-12 år. Reportagen fann jag genom sökord som 

”rovdjursturism” eller ”björnar+ turism”, ”varg+turism” och dylikt eller genom att endast 

söka på ”varg”, ”björn”, ”lodjur” och så vidare för att sedan filtrera sökningen till tidningens 

resedel.  

Det bör observeras att alla artiklar är ur tidningarnas resedel, det vill säga, de är inte nyhets- 

eller debattartiklar utan mer eller mindre omfattande reportage om olika 

rovdjursturismupplevelser. Detta därför att nyhets- och debattartiklarna i stor utsträckning tar 

upp rovdjursdebatten eller problematiken kring rovdjursturism snarare än själva upplevelserna 

vilket inte är vad jag intresserat mig för i uppsatsen därför är resereportage en lämpligare källa 

i det här fallet. 

Åtta av reportagen handlar om upplevelser i Rumänien, USA, Ryssland, Turkiet och Finland 

medan sju av dem handlar om upplevelser i mellan och norra Sverige. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten och validiteten hos källorna, det vill säga tillförlitligheten och i vilken mån jag 

mätt det jag avsett mäta, riskerar att ha påverkats av till exempel i vilket syfte reportern skrivit 

reportaget. Om reportern exempelvis blivit bjuden på resan av företaget som säljer den i 

marknadsföringssyfte kan reportern tänkas framställa den mer positiv än vad han eller hon 

annars skulle göra eller att reportern på andra sätt inte är helt sanningsenlig i hur upplevelsen 

återges. Reportrarna riskerar också att dramatisera och förändra den faktiska upplevelsen för 

att göra reportagen intressant för läsaren vilket också riskerar att påverka uppsatsens 

reliabilitet och validitet. Reliabiliteten och validiteten kan dock öka ju fler reportage ur fler 

tidningar jag använt inom samma ämne eftersom de med större sannolikhet har olika 

perspektiv på upplevelsen.
56

 

Samtidigt har reportern ändå valt att framställa vissa saker och inte andra vilket är just vad jag 

intresserar mig för i den här studien. 
57
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Teorier 

Den turistiska blicken 

John Urry har myntat begreppet ”the tourist gaze” vilket översatt betyder ”den turistiska 

blicken”. Det innebär att turister ser specifika saker på sina resor och mer eller mindre aktivt 

bortser från andra saker. Urry och Larsen menar att när vi reser ser vi på omgivningen med 

nyfikenhet och vi försöker att hitta och se det som tilltalar oss med platsen eller med 

upplevelsen. Vad turisten aktivt tittar efter har influerats av diskurser och symboler som 

omger platsen eller föremålet och som det är sammankopplat med i till exempel 

marknadsföring, medier eller andras berättelser. Därför, menar Urry och Larsen, kan en turist 

inte se på fenomenet i fråga med en objektiv, neutral, opartisk blick utan den är alltid 

påverkad av diskurser som sätter fenomenet, platsen eller föremålet i ett sammanhang i 

förhållande till andra fenomen vilket skapar mening, ordnar och formar världen. Turister ser 

på saker genom sitt eget filter utifrån deras idéer, erfarenheter och förväntningar som formas 

av sociokulturella faktorer som kön, klass, nationalitet, ålder och utbildning.
58

 

Urry och Larsen skriver också om den turistiska upplevelsen och menar att en den skiljer sig 

från det vardagliga åtminstone vissa delar, andra delar ska inte vara allt för främmande då de 

snarare ska kännas som att vara ”hemma borta från hemmet”
59

 De listar fyra olika 

komponenter i en turistisk upplevelse som måste finnas med. Den första är att turisten måste 

få se ett unikt objekt som är känt, typiskt och tydligt för platsen eller upplevelsen såsom 

Eiffeltornet i Paris eller Grand Canyon i Arizona. Den andra är att turisten måste få se 

specifika symboler för den specifika upplevelsen, det kan till exempel vara skyskrapor i USA 

eller fjordar i Norge. Den tredje komponenten innebär att turisten måste få se något ovanligt, 

okänt eller nytt som skiljer sig från turistens vardagliga liv. Det kan till exempel vara att få se 

hur lokalbefolkningens vardag ser ut hur den skiljer sig och liknar turistens. Den fjärde 

komponenten är att turisten måste få se bevis eller symboler för att det den upplever är 

autentiskt. Urry och Larsen menar att attraktionen inte är objektet i sig utan de symboler den 

står. De tar ett exempel med en månsten som verkar alldaglig och ser ut som en ”vanlig” sten 

men där berättelsen runt den gör att den upplevs autentisk.
60

 

Den postmoderna turisten 

Turism kan ses som ett sätt att komma bort från det moderna samhället då turisten reser till 

andra platser i strävan efter att hitta det autentiska. Det kan ses som ett sätt att fly från 

civilisationen till det ”naturliga livet”, fly västvärldens vardag och struktur och uppleva sitt 

ursprung, vildmarken och landsbygden. Turism kan också ses som ett sätt för människor att 

skapa en kulturell och social identitet då den moderna människan inte föds in i en kollektiv 

eller samhällelig massidentitet i samma utsträckning som innan. Individen skapar och formar 

allt mer sin egen identitet genom konsumtion av produkter med olika symbolvärden. 

Individen manifesterar vem han eller hon är genom till exempel klädstil, val av bilmärke, 
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frisyr eller val av resmål. Kläder, bilar och andra symboler kan vara tagna ur andra kulturer 

och omformade till en ny identitet.  

Inom turismindustrin används symboler för platser, resmål och olika sätt att resa. Eiffeltornet, 

som ett exempel, får inte sällan representera Paris. När en turist för första gången besöker en 

plats gör den turistiska blicken att denne lägger märke till de symboler som han eller hon 

förknippar med platsen.
61

 

Postmodernism är ett begrepp som använts för att beskriva den västerländska utvecklingen 

och syftar till tiden efter och reaktionen på det moderna samhället. Den postmoderna turisten 

vill särskilja sig från massturismen och strävar efter att vara en medveten och kunnig resenär 

som efterfrågar mer specialiserade och personliga resor. Han eller hon gör medvetna val av 

resmål och sätt att resa och vill på så vis mer eller mindre medvetet manifestera sin identitet. 

Han eller hon kallar sig hellre för resenär än för turist och vill uppleva äkta och naturliga 

upplevelser. Urry och Larsen menar därför att resor till landsbygden är typiskt och passande 

för den postmoderna turisten. De menar också att landsbygden kan ses som en symbol för det 

postmoderna samhället och att landsbygden förknippas med värden som frihet, pittoreska 

byggnationer, slingrande vägar, lokala och folkliga traditioner och avsaknad av mänsklig 

påverkan. Det, skriver de också, är bilden av landsbygden även om den i olika mått inte alltid 

stämmer då modernt jordbruk och annan utveckling ofta påverkat landskapet även där.
62

 

För den postmoderna turisten är autenticitet viktigt,
63

 ett begrepp centralt för den här 

uppsatsen vilket kommer förklaras ytterligare nedan.  

 

Den turistiska blicken och den postmoderna turisten utgör den här uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Teorierna valdes ut efter att empirin var insamlad då jag upptäckt att 

reportagen kunde relateras till och sättas i sammanhang med hjälp av dessa två teorier. Jag 

anser att den turistiska blicken och den postmoderna turisten på flera sätt kan relateras till 

varandra. Jag kommer att använda mig av dessa som tankeramar för att se på vad och hur 

reportrarna i resereportagen framställt sina upplevelser av rovdjursturism.  
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Centrala begrepp 
Nedan följer viktiga begrepp som jag använt mig av i undersökningen och som är viktiga för 

att förstå vad ”upplevelser” innebär och innehåller. 

Autenticitet 
Autenticitet är detsamma som äkthet och kan i turistiska sammanhang handla om känslan av 

att någonting är äkta eller vetskapen om att någonting är äkta. Turisten kan vara medveten om 

att något är autentiskt eller inte likaså som turisten kan ha en känsla av att något är autentiskt 

eller inte. Autenticitet kan därför både vara verklig och arrangerad men ändå kännas äkta eller 

oäkta. Exempelvis kan en utställning på ett museum kännas äkta trots att turisten vet om att 

den inte är det. Objekten på utställningen kanske är oäkta men turisten tror att de är äkta. 

Likaså kan objekten vara äkta utan kännas äkta.
64

 

I den här uppsatsen handlar det om känslan av upplevelsens autenticitet. Vad turisten anser är 

äkta beror på hans eller hennes egen identitet, det vill säga vem turisten är eller anser sig vara, 

var turisten kommer ifrån, har för bakgrund och vilket sammanhang han eller hon befinner sig 

i. Olika forskare har under flera år tolkat autenticitetens betydelse för turister på olika sätt. 

Från att autenticitet inte ansetts ha någon betydelse alls för turister till att anses vara vad 

turister söker när de reser.
65

  

Turisten kan ses som en pilgrim som söker efter det autentiska i tid och rum bortom den egna 

vardagen. Inte sällan upplever turister från väst när de reser till periferin att 

lokalbefolkningens livsstil, kultur och traditioner är autentiska i förhållande till den moderna 

människans. Oavsett om turisten är medveten om eller tror att vad den ser är autentiskt är det 

inte nödvändigtvis alltid det ”äkta” som visas upp för turister. Det kallas för iscensatt 

autenticitet och innebär att den bild som turisterna upplever som autentisk visas upp, 

oberoende av om den är det eller inte. Bakom kulisserna, bortom turisternas blickar pågår det 

verkliga livet, autentiskt eller inte. En del forskare menar dock att kulturer alltid i olika mått 

är iscensatta, omgjorda och tillrättalagda.
66

 

Turistisk upplevelse 
Lena Mossberg använder sig av figuren nedan för att förklara vad som utgör en kunds 

upplevelse.
67
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Lena Mossbergs modell av kundens uppfattning av rummet och de sociala interaktionerna som utgör hans eller 

hennes upplevelse.
68

  

Enligt Mossberg är upplevelserummet, andra besökare och personalen de komponenter som 

tillsammans utgör den fullständiga upplevelsen.  I min redogörelse för dessa begrepp har jag 

valt att kalla ”personalen” för ”värdar” eftersom de personer som reportern möter inte 

nödvändigtvis behöver handla om människor som arbetar på platsen utan snarare om alla som 

tar emot dem som turister. Det rör sig också om en turistisk upplevelse varför jag även har 

valt att kalla ”andra kunder” för ”turister” istället. Jag kommer även att i undersökningen 

försöka tolka vem reportern vill utge sig för att vara utifrån hur han eller hon framställer andra 

personer som han eller hon möter i form av värdar och andra turister. 

Förutom de komponenter som syns i figuren ingår även produktens image vilket har med 

marknadsföring att göra och därför inte lämpligast undersöks i resereportage varför jag valt 

bort den punken i den här studien, även om tendenser av upplevelsens image skulle kunna 

urskiljas. Reportagen är också delaktiga i att skapar imagen kring rovdjursturismen . Imagen 

är förstås relevant för att undersöka vilka förväntningar som en turist kan tänkas ha på 

upplevelsen utifrån marknadsföring och kunskaper om den och i vilken mån dessa eventuellt 

uppfylls eller inte.
69

 

För att undersöka imagen hade jag kunnat titta på researrangörernas marknadsföring och 

jämföra den med reportagen. Det framgår dock inte alltid av reportagen vilka verksamheter 

som står bakom upplevelsen. Image är även engelskans ord för bild och bilden av 

rovdjursturismupplevelser är i mångt och mycket vad den här studien gått ut på att undersöka, 

om än inte i regelrätt marknadsföringsmaterial. 

 

Nedan följer utförligare förklaringar om var och en av de övriga delarna i upplevelsen. 
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Upplevelserummet 
”Med upplevelserummet menas den fysiska omgivningen, vilken tjänsten produceras, 

levereras och konsumeras inom.”
70

 Det finns en del skiljaktigheter i vad som utgör 

upplevelserummet hos olika forskare men de flesta forskare har delat in rummet i en fysisk 

och en social dimension där den fysiska handlar om icke-mänskliga faktorer såsom var man 

befinner sig geografiskt, inredning, design, ljud, ljus, temperatur och väder. Den sociala delen 

handlar istället om interaktionen mellan människor och antagandet av vissa roller i 

förhållande till omgivningen. Den kan delas in i en makro- och mikronivå där makronivån 

innebär det större sociala sammanhanget som en kund eller besökare kan ingå i såsom kultur, 

subkultur och socialklass vilka påverkar dennes värderingar, uppfattningar och dylikt. 

Mikronivån syftar främst till sociala interaktioner mellan mindre grupper såsom inom en 

familj eller dylikt vilket också inverkar på kundens eller besökarens värderingar och 

uppfattningar.  Ibland tas även tiden upp som en faktor som påverkar upplevelserummet, till 

exempel vilken tid på dygnet det rör sig om eller vilken tid på säsongen. Även tillståndet hos 

den som upplever spelar förstås roll, då en trött eller sjuk person inte har samma upplevelse 

som en pigg och frisk person.
71

 

Det finns olika typer av upplevelserum; det permanenta, det icke permanenta eller tillfälliga 

och upplevelseområdet. Upplevelseområdet är det mest passande i den här uppsatsen då 

rovdjursturism består av olika kombinationer av både permanenta och icke permanenta 

upplevelserum, det vill säga upplevelserum som hotell, vandrarhem, gömslen, kojor och annat 

som är permanent men också av natur, kultur och eventuellt tillfälliga boplatser i skogen eller 

andra liknande rum som inte är permanenta vilka alla utgör den fullständiga upplevelsen i 

vilken besökaren bor, äter, gör och rör sig inom.
72

  

Värdar 
Den här delen skulle även kunna kallas för servicemötet, då turisten och värden möts. Mötet 

kan jämföras med en teaterföreställning där skådespelarna är värdarna, publiken är besökarna, 

scenen är den fysiska omgivningen och själva framförandet är mötet, dem emellan. 

Människorna talar om vilka de är genom olika symboler som kläder, språk och gester. 

Deltagarna interagerar med varandra utifrån hur symbolerna och omgivningen, både den 

fysiska och den sociala, tolkas. Precis som i en föreställning då det ibland kan bli nödvändigt 

med improvisation kan det även behövas i servicemötet då personalen eller värden ska lösa 

problem eller på olika sätt vill överraska och få kunden eller besökaren engagerad och på så 

vis ge den en bättre upplevelse.
73

  

En turist som till exempel möter hotellreceptionisten när han eller hon ska checka in är ett mer 

konkret servicemöte.
 
Samtidigt kan det även röra sig om möten mellan lokalbefolkning och 

turister där de är medvetna om sina roller som invånare eller som turist, vilket påverkar hur de 

bemöter varandra. 
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Turister 
Andra turister, besökare eller kunder kan både lyfta och sänka upplevelsen. Då kunder med 

gemensamma intressen tar del av en produkt, eller i det här fallet en tjänst, en upplevelse, kan 

positiva förbindelser mellan kunder och kunder uppstå. På samma sätt kan upplevelsen bli 

negativ om kunder med olika väldigt olika intressen tar del av en och samma upplevelse.
74

 Ett 

exempel skulle kunna vara att några besökare med erfarenhet av kajakpaddling köper en 

kajakpaddlingsutflykt i syfte att få en utmaning och väl på plats består övriga gruppen av 

barnfamiljer, vilket kan sänka upplevelsen för både de erfarna och för barnfamiljerna då de 

sannolikt har en del olika intressen och behov.  

Kunderna är medproducenter i upplevelsen och en bra kundmix av olika åldrar, beteenden och 

kön med mer eller mindre gemensamma intressen som interagerar med varandra kan öka 

kundernas villighet att engagera sig i upplevelsen. Vissa upplevelseprodukter kan till och med 

innebära ett inträde i någon form av subkultur såsom till exempel dykning, ridning, jakt eller 

klättring där inköp av utrustning, medlemskap i klubbar, certifikat eller licenser kan vara nästa 

steg.
75

  

 

Begreppen ovan är relevanta för att förstå vad jag menar med begreppet upplevelse och hur 

upplevelsen är uppbyggd av olika komponenter. De har använts för att ge ett perspektiv ur 

vilket jag har kunnat se på upplevelserna som återgetts i resereportagen. Utifrån dessa 

begrepp har jag lättare hittat specifika delar av reportagen som handlat om upplevelsen då de 

oftast inte enbart berättar om upplevelserna utan ofta tar upp till exempel historia eller på 

olika sätt är mycket mer yviga och svävande. Dessa begrepp gör det också lättare för mig att i 

resultat- och diskussionsdelen mer ordnat diskutera kring de diskurser som finns kring 

rovdjursupplevelserna. 
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Undersökningsresultat och diskussion 
Jag vill börja med att nämna att upplevelsens olika delar inte nödvändigtvis går att skilja åt 

helt och hållet och att jag därför kan tyckas blanda samman vissa delar till och från. Jag har 

dock försökt att skilja dem åt och behandla dem var för sig i största möjliga mån för att få 

struktur på texten. 

Rovdjuren 

I reportagen har björn, varg och kungsörn skådats medan varken järv eller lodjur har synts till. 

De djur som klart dominerar reportagen är björnen följt av vargen. Vargen har dock inte setts 

till i något av reportagen utom ett.
76

 Det syns en viss skillnad mellan framställningen av olika 

upplevelser beroende på om man är ute efter att få se björnar, vargar eller kungsörnar. Lodjur 

och järv är inte huvudmålet med något av arrangemangen i reportagen även om lodjuret 

åtminstone nämnts som möjligt att se i ett av reportagen,
77

 och järven i två 
78

. 

Flera av reportagen handlar om hur björnar skådas och fotograferas från gömslen med hjälp 

av åtel. I reportagen innebär det att guiden lagt ut mat åt björnen utanför en speciell typ av 

stuga i skogen där turisterna befinner sig med sina kameror och inväntar björnen. Ett exempel 

av hur gömslet beskrivs kan se ut såhär: 

”Åtta minimala spaningsfönster och lika många specialdesignade hål att sticka ut 

kameraobjektiven genom är vår enda kontakt med yttervärlden, och väl inne i gömslet släpps 

vi inte ut förrän det är dags för hemgång nästa dag. I ett björngömsle är det tålamod som 

gäller. Vi väntar och spanar och hoppas. Men ingen nalle lockas av de godsaker Håkan lagt 

ut i en låda med lock på myren 40 meter framför våra tittgluggar – äpplen, bröd, krossad 

havre och favoriten blåbärsyoghurt…”
79

 

Det finns undantag bland artiklarna där björnar istället spåras vilket innebär att reportrarna går 

med en person som guidar dem till björnen. I två av reportagen har turisterna fått se björn på 

så vis,
80

 medan reportrarna i fyra av reportagen inte lyckats se den på så vis men då har de 

ändå fått se spår av den som tassavtryck, rivmärken på träd eller övergivna iden.
81
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I två reportage har vargen varit det huvudsakliga målet med resan och då har den spårats, båda 

från Sverige.
82

 I ett reportage nämns att vargen också kan dyka upp vid gömslena.
83

 

Spårningarna består av vandringar i skogar där det ska finnas varg och de leds av en guide 

som visar spår och bidrar med kunskaper. Under vargspårningarna skriver reportrarna att han 

eller hon fått se tassavtryck av vargen eller fått höra vargarna yla. Endast i ett reportage har en 

reporter faktiskt fått se varg, vilket var i ett reportage som skildras från nationalparken 

Yellowstone i USA.
84

 I reportaget tycks inte vargarna ha en större betydelse för 

arrangemanget, det tycks däremot björnarna ha.
 
Trots att reportrarna i övriga reportage från 

upplevelser av vargspårning bara fick se spår efter varg eller höra dem yla tycks dessa 

reportage ändå gjort mer intryck vad gäller vargen, än den från Yellowstone. Det har 

sannolikt med reportrarnas förväntningar att göra och med vilken bild de haft sedan innan. 

Kanske hade reportern i Yellowstone blivit mycket besviken om hon inte fått se vargar 

eftersom att se det var självklart för henne medan andra reportrar på andra platser haft andra 

inställningar och istället blivit positivt överraskade av att hitta spår eller höra vargen yla. 

Kungsörnar är bara huvudmålet i ett av de undersökta reportagen,
85

 även om en reporter fått 

se kungsörnen i ett annat reportage 
86

 och de nämns som möjliga att se i ytterligare ett.
87

 I det 

reportage där örnen utgör det huvudsakliga målet spanar reportern efter kungsörnar från en 

båt ute på ett kallt och blåsigt Östersjön utanför Kristianstad i Skåne tillsammans med sitt 

resesällskap och en guide. Örnarna målas upp som att de ”spejar”, ”seglar”, ”bevakar elakt” 

och ”avtecknas svarta mot himlen” då de letar föda där isen inte lagt sig. I övriga artiklar där 

den omnämns har den bara konstaterats att den setts till eller att den finns där. 

Den bild som ges av de olika rovdjuren varierar en del beroende på vilket djur det skrivs om. 

Björnens beskrivs bland annat som lugn, den har inte bråttom, den har ett suveränt luktsinne 

och den kalasar på eller lockas till godsaker och mat. De målas ofta upp som lufsande med 

stora tassar och rund mage. Generellt sett beskrivs den som stor, majestätisk, lurvig och 

många gånger skriver reportern om hur tung de tror att den är. Den målas även upp som 

skygg, osäker och ointresserad av människor. Ett exempel ser ut såhär: 

”Och där står den. Lugnt betande i blåbärsriset, kanske 400 meter upp i sluttningen. Pälsen 

glänser guldbrun som på en alldeles ny leksaksnalle och magen är så rund att den nästan ser 

ut att släpa i marken. Vältrimmad inför idet, verkar det som. Björnen hör vår upphetsning och 

tittar rakt mot oss i en minut, en lång minut. Sedan återgår den till blåbären. För björnen är 
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det ingen större grej men vi blir aldrig riktigt desamma. Efter en stund lufsar den vidare in i 

björkskogen och vi står kvar och stirrar på varandra”
88

 

Ändå beskrivs ofta hela arrangemanget som lite farligt och spännande där vissa 

försiktighetsåtgärder åtagits, såsom plåtdörrar som ska göra att björnen inte kan ta sig in och 

att inte få gå ut ur gömslet förrän en viss tidpunkt när björnen gått och lagt sig. I tre reportage 

om björnar kallas björnen för ”nalle”.
89

 I ett av reportagen jämförs svenska ”nallar” med 

rumänska björnar som enligt reportern ska vara mycket mindre skygga mot människor.
90

 

Reportern skriver också att människor i Rumänien, trots att de accepterat att ha alla rovdjuren 

tätt inpå sig, är mer rädda för björnen än vad björnen är för dem.
 
 

I ett annat reportage från Rumänien skriver reportern att björnen har ihjäl omkring 10 rumäner 

varje år runt husknuten men att rumänerna ändå accepterar att leva sida vid sida med 

rovdjuren och att de lever strax utanför byn i samexistens med människan.
91

  

I båda reportagen befinner sig reportrarna i Transsylvanien och det är främst i reportagen från 

Rumänien och USA som reportrarna varnas för rovdjuren, de ”ser sig över axeln”
92

 och det är 

farligt att komma för nära i ”djurens land”
93

.  

Det tycks som att bilden av björnar är lite dubbelbottnad då den både ses som ett lurvigt 

mjukisdjur men också som ett stort och farligt rovdjur som reportrarna hyser en viss respekt 

för och är rädda för. Att björnar utomlands ges bilden av att vara farligare än de svenska är 

också återkommande i några av artiklarna. Det kan sammankopplas till den turistiska blicken 

och vad turisten vill se och vad den väljer bort att se.  

Eftersom reportrarna utgår från ett svenskt perspektiv kan det kanske vara möjligt att han eller 

hon inte vill se svenska björnar som lika farliga eller inte upplever att så är fallet eftersom de 

inte haft de erfarenheterna. De utländska björnarna tillskrivs möjligen bilden av att vara 

farligare därför att turisten vill att det ska vara så och har byggt upp förväntningar om att de 

ska vara det. Eftersom båda reportagen från Rumänien utspelar sig i Transsylvanien kan det 

vara mycket sannolikt att rovdjuren kopplas samman med platsen och dess Draculasägen. 

Transsylvanien kanske utgör ett extremfall där spänning är en viktig del av resan men även 

övriga reportage har inslag av det. 

I de reportage där vargar skildras mer utförligt tillskrivs de egenskaper som spännande, 

skygga och intelligenta. Det nämns hur sällan man faktiskt får se varg och att de håller sig 

undan. Reportrarna lyfter även fram att människor är rädda för vargen eller att ”håret reser sig 

i nacken”
94

. Vargen beskrivs ofta som närvarande men på något sätt oåtkomlig och nästan 

omöjlig att få en skymt av, nästan som en skugga eller en legend.  
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I några av reportagen skriver reportrarna om vargen på sätt som kan tänkas skapa spänning 

eller bevisa att rovdjuret är farligt, bland annat i ett reportage från Rumänien där reportern 

skriver att vargens favoritmat är kor, får, åsnor och hundar och att rumänerna räknar med att 

ett och annat tamdjur stryker med då och då.
95

    

Ett exempel på hur vargen målas upp i ett annat reportage ser ut såhär: 

”Förr var orden tasse och varg omskrivningar för ulv. Eftersom ulven ansågs besläktad med 

djävulen fick man inte uttala dess rätta namn. Ulven skapar alltjämt skräck och rädsla. Vi gav 

oss ut för att kanske få en skymt av ett skyggt och intelligent rovdjur. Vargsafari i 

värmländska tassemarker”
96

 

I samma reportage som citatet ovan kommer ifrån har reportern även valt att ta med 

motargument till den här bilden av vargen utifrån vad guiden berättar. Guiden menar, enligt 

reportaget, att det är gamla myter och sagor som gjort människor rädda för vargen och att 

varghat och tjuvjakt som är det egentliga hotet.
97

 Det är det enda reportaget som tar upp 

problematiken kring rovdjuren kanske därför att reportrarna inte har som syfte att blanda in 

problematiska frågor utan vill att resereportagen ska vara enkla och underhållande. Eller för 

att reportern som turist inte vill se problematiskt på sin semester. 

Kungsörnen likt björnen och vargen framhävs av reportern som något lite hotfullt men 

fascinerande. I reportaget där örnarna varit huvudmålet med resan framhäver reportern hur 

den betraktar honom.  

”En kungsörn kommer glidande och sätter sig på isen trehundra meter bort från båten och 

bevakar elakt oss inkräktare i hans revir.”
98

 

Att tillskriva rovdjuren egenskaper och beskriva dem genom myter och symboler kan ses som 

ett sätt att bevisa upplevelsens autenticitet. Skulle reportern exempelvis ha gått fram och 

klappat rovdjuren hade det förstört känslan av en autentisk spännande eller farlig 

vildmarksupplevelse. Hade reportern istället skrivit att djuret var rasande och försökt anfalla 

dem hade upplevelsen istället framstått som ännu mer autentisk. Flera fall av att rovdjuren 

målas upp som farliga finns i majoriteten av reportagen. Ett exempel kan se ut som följande: 

”Mitt i natten väcks vi av ett väldigt skrammel. Plåten framför dörren! Men det är ingen björn 

som är i farten, utan en stormby”
99

 

Rovdjuren tycks inte i alla reportage vara det unika objektet som reportern vill se eftersom 

rovdjursturismupplevelserna inte alltid är resans enda och huvudsakliga syfte. Ibland är 

reportern snarare ute efter att uppleva andra naturmiljöer, kulturlandskap eller kulturarv och 

då utgör rovdjuren snarare en symbol för platsens otämjda natur och vildmark tillsammans 

med andra symboler.  

                                                           
95

 Augustin, J. ”I vampyrer och vargars land”. 
96

 Sporsén Eriksson, A. ”Tassemarkerna lockar med vargsafari”. 
97

 Ibid. 
98

 Fagerström, A. ”På örnspaning i Vattenriket”. 
99

 Lind, K. ”Bland björnar och vampyrer”. 



31 
 

Exempel på det finns i ett av reportagen där reportern besökt Yellowstone där reportern 

snarare är ute efter att få testa på cowboylivet och turen genom Yellowstone bara var ett 

sidospår av resan.
100

 Ett annat exempel från USA där rovdjuren inte tycks vara det unika 

objektet är i ett av reportagen som utspelar sig i närheten av Seattle.
101

 Då är reportern snarare 

ute efter att se det unika landskapet kring halvön The Olympic Peninsula. Fler exempel finns 

ur reportagen från Rumänien, Ryssland och Turkiet men kommer att tas upp senare i 

undersökningen kring upplevelserummet. 

I majoriteten av reportagen kan björnen, vargen eller kungsörnen däremot antas vara det unika 

objektet på resan. Framförallt i reportage som skildrar upplevelser från Sverige och Finland. 

En förklaring till det kan vara att reportrarna under sina upplevelser i Sverige och Finland 

endast har åkt med motivet att få se eller spåra rovdjur medan resorna till USA, Ryssland, 

Turkiet och Rumänien har haft flera andra mål med resan som att se mer av de fysiska 

omgivningarna. Kanske beror det på att reportrarna utifrån sitt mer eller mindre ”svenska” 

perspektiv redan är eller anser sig vara relativt bekanta med hur de nordiska omgivningarna 

ser ut. 

Det är svårt att svara på om rovdjuren utgör det unika objektet då de inte syns till. Frågan är 

om något som aldrig syns till kan vara det unika objektet eftersom Urry och Larsen menar att 

objektet är det turisten huvudsakligen vill se. Jag tolkar det ändå som att rovdjuren kan det, 

oavsett om den syns till eller inte. I upplevelsen är den ändå närvarande om än bara i 

reportrarnas huvud och känslan av att de finns där är närvarande. Upplevelsen skulle möjligen 

bli mer positiv om reportern faktiskt fick se rovdjuren men det är en annan fråga. 

Att se rovdjur genom spårning och genom gömslen skulle kunna relateras till teorin om den 

turistiska blicken genom Urrys och Larsens påståenden om att turisten söker något nytt och 

något som avviker från det normala. Det kan också relateras till teorin om den postmoderna 

turisten som medvetet formar sin identitet utifrån sitt val av resor, som vill urskilja sig från 

massturismen och som söker specialiserade resor, som rovdjursturism.  

Upplevelserummet 
Upplevelserummet i de olika artiklarna skiljer sig från varandra av naturliga skäl eftersom 

reportrarna för det mesta besöker olika platser och därmed olika fysiska rum. En del reportrar 

rör sig över ett större upplevelseområde medan andra rör sig över mindre sådana.  

Gemensamt för alla reportage, utan undantag är att upplevelserummet alltid består av olika 

former av landsbygd. Alla reportage skildrar olika naturvärden genom att använda begrepp 

som skog, vildmark, berg, skogsvägar, bergsvägar, dalar, bäckar, åar, fjäll, bergskedjor och 

liknande. Till dessa hör olika beskrivande adjektiv såsom slingrande, gröna, höga, platta, 

oändliga, vilda, smala, öppna, blanka, skimrande, glittrande, stilla, tysta, mörka, djupa, fina, 

vackra, täta, mäktiga, majestätiska, varma, kalla och liknande. Väder och känslan av till 
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exempel regnet, solen, dimman eller vinden beskrivs också ofta. Följande är några exempel på 

hur det kan se ut: 

”Solen börjar sänka sig över trädtopparna på ängarna och det magiska eftermiddagsljuset 

lindar in ekarnas och bokarnas trädkronor i en kopparfärgad nyans.”
102

 

”Här är det ren vild natur som lockar. Med sina 160 vulkaner, 15 000 björnar, oändliga 

skogar, varma källor och miljontals feta och klarröda laxar är Kamtjatka ett växande resmål 

för dem som kräver något alldeles extra på sin semester.”
103

 

”Landskapet varierar från vida öppna fjällhedar och magiskt skimrande bokskogar till 

makalöst praktfulla blomsterängar som får idén om sju olika svenska midsommarblommor att 

blekna. Ängarna slås med lie på gamla tiders manér och den knähöga färgprakten som också 

rymmer mängder av fjärilar är nästan overklig.”
104

 

”Skogsvägen blir allt mindre och skogen tätnar runtomkring. Emellanåt skär dock djupa sår 

från skogsmaskinernas larvfötter rakt in i terrängen. Demolerar allt i sin väg.”
105

 

Detta påminner mycket om den postmoderna turistens romantiska bild av landsbygden och 

kan även relateras till den turistiska blicken då reportern antingen bortser från eventuella 

moderna inslag hos landsbygden eller medvetet skriver om dem på ett föraktande sätt. 

Som jag nämnt består många av dessa rovdjursupplevelser för det mesta inte av ett permanent 

eller ickepermanent rum utan av flera, med andra ord ett upplevelseområde. Detta speglas i 

reportagen då de ofta beskriver både olika naturområden och boenden som till exempel enkla 

vandrarhem, gårdar, gömslen och lodger. Ibland skrivs ingenting alls om övriga 

upplevelserum än naturen. Gemensamt för de boenden som nämns är dock att de alltid tycks 

vara kopplade till den lokala kulturen och naturen i reportrarnas återberättelser. Exempel ser 

ut som följande: 

”Tältpinnarna går bara att få ner lite snett och halvdant i snön. Vi kunde ha hyrt varma 

stugor och gått dagsturer men med tälten häruppe kan vi spana hela dagen, medan vi gör 

caffe latte med pulvermjölk och spekulerar om huruvida björnarna har gått i ide ännu.”
106

 

”Så är vi slutligen framme vid vackra Lake Quinault Lodge. Rummet är litet men mysigt med 

utsikt över gräsmattan som sluttar mer mot den spegelblanka sjön. Charmerande nog står 

vandringsstavar att låna på rummet, ute på gräsmattan ett par lite nonchalant utställda 

amerikanska däcksstolar. Det är nu New York-biffen kommer in i bilden. Maten är mycket bra 

här och utsikten från restaurangen håller samma höga klass.”
107

 

I de reportage där mat nämns så tycks det nästan uteslutande handla om mer eller mindre 

lokal mat som synes i ett av exemplen ovan. Visserligen kan lokal mat tolkas olika då lokal 
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mat i Sverige för svenska reportrar innebär att maten kommer från de närliggande gårdarna 

medan det i ett land långt bort kan innebära att maten är typisk för just den nationen. På olika 

sätt beskriver i alla fall reportrarna hur de får uppleva något nytt, annorlunda eller spännande i 

matupplevelsen och i upplevelserummet. Detta oavsett om det rör sig om Sverige eller andra 

länder även om det syns en viss skillnad mellan de svenska och de utländska rummen.  

De utländska reseskildringarna beskrivs med fler adjektiv och tycks överlag mer dramatiska, 

annorlunda och storslagna. I reseskildringarna från Sverige beskrivs oftast som lugna och 

upplevelserummen beskrivs genom någon form av naturtyp tillsammans med en förklaring 

var de befinner sig. De målande skildringarna av rummet tycks inte vara lika utförliga i de 

nordiska reportagen. I ett reportage skriver reportern till exempel: 

”Ett par mil norr om Sveg i Härjedalen guidar Lennart Fransson tyskar, schweizare, danskar 

och en och annan svensk i spåren efter den svenska naturens lurvigaste filur - björnen. Det 

kallas björnsafari och vandringen genom björnskogen tar en hel dag i anspråk.”
108

 

 

Och i ett annat: 

 

”Platsen är Vargas vildmarkslodge tre och en halv mil utanför Bollnäs. Vi är fem personer 

som samlats för att skåda björn. Det är eftermiddag och det är dags att vandra upp till 

gömslet som ligger i kanten intill en myr.”
109

 

  
Till skillnad från de långa adjektivfyllda beskrivningarna av de utomnordiska 

upplevelserummen kan de här tyckas ganska enkla. Både teorin om den turistiska blicken och 

den postmoderna turisten menar att turisten vill se och uppleva delar som skiljer sig från det 

vardagliga och avviker från vad han eller hon anser normalt vilket stämmer väl överens med 

hur reportrarna framställer de fysiska rummen, maten och andra lokala kulturyttringar.  

Ibland är det avvikande inte något som går att ta på utan bara lugnet eller känslan som 

reportern beskriver av att befinna sig där han eller hon befinner sig. Upplevelserummen 

avviker i princip alltid från reporterns vardag eftersom förflyttning i tid och rum alltid är 

centralt för turism. Det finns dock delar hos upplevelserummen som beskrivs som mer eller 

mindre nya för reportern. Här dominerar upplevelserna som erfarits utanför Norden av 

naturliga skäl eftersom upplevelserummen kan antas skilja sig utifrån reportrarnas nordiska 

perspektiv. De svenska och finländska upplevelserummen kan beskrivas som typiska för 

Sverige eller för Norden utan vidare förklaring kanske därför att reportern utgår från att 

läsarna har samma perspektiv. 

I de reportage som är lite längre och innehåller lite mer detaljer runt upplevelsen tas inte 

sällan kulturvärden, myter och eller historiska fakta upp om den fysiska platsen, invånarna 

eller historia bakom verksamheten. Till exempel: 
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”Det är ett märkligt landskap som Vår Herre i samarbete med bland andra Christian den 

fjärde skapat: Detta platta land, bevattnat av regnvatten från Småland av Helge å, hade inte 

sett ut som det gör om det inte varit för den där drömmen som kong Christian hade en dag 

1614...”
110

 och så fortsätter reportern med ytterligare historiska berättelser. 

 Det rör sig nästan uteslutande om landsbygd av naturliga skäl då rovdjuren inte bor i 

städerna. Det finns dock vissa undantag i några av artiklarna från Rumänien, Turkiet och USA 

till exempel framkommer att resan har utgått från eller passerat genom en ett tättbebyggt 

område. Staden framställs då som något som reportern vill ta sig ifrån och den sätts i 

förhållande till den mer genuina landsbygden dit resan egentligen ska gå. Till exempel: 

”Vi färdas norrut på den asfalterade fyrfiliga E60, ut från Valakiet, regionen där Bukarest 

ligger, och in i den mest mytomspunna regionen i landet: Transsylvanien.”
111

 

Eller  

”Septembersolen lyser starkt och trycker upp kvicksilvret till över 30 grader. Så snart vi 

rullar ut ur Minneapolis börjar något som jag länge drömt resedrömmar om: den 

amerikanska landsbygden.”
112 

Det kan ses som ett sätt att tillskriva landsbygden autentiska, naturliga egenskaper i 

förhållande till den konstlade staden. Det tycks vara viktigt att i reportagen framhäva att resan 

utspelar sig i den genuina, vilda och okontrollerade naturen och runt den lokala kulturen och 

historian. Detta kan ses som symboler för platsen och för upplevelsen och resan men också 

som bevis för att upplevelsen är autentisk och genuin. Att endast se rovdjur skulle kunna 

göras på djurparker men det som saknas där är den autentiska omgivningen vilket därför har 

en minst lika betydelsefull roll för upplevelserna som rovdjuren i sig. Även om upplevelsen 

utan rovdjuren inte skulle vara rovdjursturism.  

I ett reportage från Yellowstone där reportern fick se fler rovdjur än i någon annan artikel 

skrivs att nationalparken påminner om ett zoo eftersom det var så lätt att få se djuren och det 

var fullt med andra turister.
113

 Även om upplevelsen i själva verket var autentisk i den 

bemärkelse att hon fått se rovdjur i vilt tillstånd i naturen har ändå känslan av autenticitet 

förstörts av hur enkelt det varit att få se dem och hur mycket turister som befunnit sig på 

platsen. Den postmoderna turisten söker sig också bort från massturismen vilket reportern i 

det här fallet också gör genom att förklara hur hon föredrog att se på andra saker än vad 

horden av de andra turisterna gjorde.  

Upplevelserummet kan innehålla det unika objekt som Urry och Larsen tar upp som en viktig 

komponent i upplevelsen. I de reportage där rovdjuren inte varit det unika objektet har bland 

annat Draculas slott i Transsylvanien,
114

 ”cowboyranchen” mellan North Dakota och Montana 
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i USA 
115

 och det unika landskapet i The Olympic National Park utanför Seattle i USA 
116

  

framställts som unika objekt för resorna. 

Värdarna 
Värdarna består först och främst av guider och arrangörer och det är oftast en man som lyfts 

fram som någon som bidrar med kunskap, berättelser, erfarenheter och dylikt. De beskrivs 

bland annat som vana naturmänniskor, entusiaster, entreprenörer, leende och någon som har 

”satsat på” och är stolta över sin verksamhet. Reportrarna skriver ofta om vad guiden gör som 

att han serverar trerättersmiddag 
117

 eller förklarar, instruerar och berättar om hans vardag 

eller saker han har varit med om, till exempel: 

”Vi har vi fått stränga order att gå tyst, viska och undvika att ta i grenar och buskar. ”
118

 

Eller 

”- Här är ett tassavtryck. Förmodligen en varg, säger han och trycker ner sin näve i 

mossan.”
119

 

Förutom guiderna och arrangörerna så skildras även lokalbefolkningen i flera artiklar, främst 

som värdar på andra delar av upplevelsen såsom på boenden, restauranger och eller under 

besök hos andra företagare än rovdjursentreprenören. Ibland är de andra värdarna 

familjemedlemmar eller vänner till rovdjursentreprenören. I vissa reportage skriver reportern 

om invånarna på orten utifrån hur guiden berättar om dem: 

”Transsylvanien är enligt Matei ett skrockfullt område där sägner vandrar mellan 

generationerna och där människor verkligen tror på vampyrer.”
120

(Matei är guiden). 

Och ibland skildras lokalbefolkningen utifrån iakttagelser som reportrarna själva tycks ha 

gjort under upplevelsen:  

 

”Än idag är nybyggarandan och vildavästernmentaliteten stark. Individens rättigheter är 

heliga och statens inblandning i vardagslivet ska vara minimal. Vapenlagarna är generösa 

och motorcyklisterna som svischar förbi oss på Highway 94 norrut gör det oftare utan hjälm 

än med.”
121

 

I några av de utländska upplevelserna skriver reportern om invånarna som; ”romerna i 

dalen”
122

, ”fåraherdar”
123

 eller ”urbefolkningen”
124

. De beskrivs utifrån egenskaper som 
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vänliga, genuina, nyfikna och de bjuder på te, torkad frukt, sitter på kuddar med hela familjen, 

varnar allvarligt för rovdjuren, matar grisar eller gödslar odlingar. Till exempel: 

”Familjer sitter på kuddar med utsikt mot evigheten, tjudrade kor och höbalar. Byborna 

bjuder på torkade aprikoser, men varnar samtidigt. - Längre upp finns björn, varg och kanske 

också gemakoci.”
125

(Gemakoci ska vara den turkiska snömannen). 

 
 I en artikel som skildrar ryska Kamtjatka förklarar reportern att livet där handlar om jakt, 

fiske, rovdjur och kärlek när ursprungsbefolkningen dansar under en lokal festival. Samtidigt i 

samma artikel berättar reportern att sibirierna liknar svenskarna och att de bland annat känner 

igen svenska artister och fotbollsstjärnor.
126

 

Svenska och utländska värdar påminner mer om varandra än vad de skiljer sig. I reportagen 

berättar värdarna om de oftast små orterna där de befinner sig. De berättar om sin familj, om 

sina verksamheter och om olika omständigheter. I ett reportage från Sverige berättar till 

exempel en guide bland annat om invånarnas varghat och problemen med tjuvjakt och hur 

vackert det vore med en fauna där vargen fick plats.
127

 Det kan liknas med hur reportrarna 

skriver om hur rumänska värdar berättar om björnen och om hur de rotar i soporna och 

vandrar igenom byn till och från.
128

 

Reportagen skildrar ofta bilden av att guiden lever naturnära och miljövänligt. Exempel kan 

se ut som följande: 

”Han är själv före detta militär och van vid naturen. Han hoppade av före stora 

regementsdöden. Det blev egenföretagande och ekoturism i stället. Landskapet JO heter hans 

firma och den är certifierad av kvartsstatliga paraplyorganisationen Naturens Bästa… 

 – Kvalitet, säger han. – Det är det som människor vill ha. Upplevelser, äkta upplevelser av 

natur och kultur.”
129

  

Eller 

”Alla byborna har sina egna odlingar i liknade storleksordning, och det behövs inget 

konstgödsel eller kemikalier för att få en bra skörd, så länge man enbart odlar till sig själv. 

– Ja, jag antar att man kan säga att vi respekterar naturen, utan att egentligen tänka på att vi 

gör det, säger Kovács.”
130

 

Guiderna tycks också ofta beskrivas som äventyrliga och riskbenägna. Till exempel: 

”På turistbyrån i Västerås fick Marcus Jonson höra hur ett tyskt par som ville se älgar 

hänvisades till Skansen. Det avgjorde saken. Marcus gjorde en hemsida som erbjöd älgsafari, 
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hyrde minibuss och tog reda på var älgarna höll hus. Redan nästa dag kom den första 

bokningen, från en rysk turist.”
131

 

 

Och 

 

”Vad är det närmaste en björn du kommit? – I gömslet två meter. Men en gång stod jag ute 

och plötsligt reste sig en stor björnhanne på bakbenen bara tjugo meter bort. Det var oerhört 

spännande. Fan, vad händer om jag bränner av några foton nu, tänkte jag. Ska han rusa på 

mig eller sticka? – Sedan tryckte jag av en serie men ingenting hände. Han stod bara kvar 

och tittade på mig.”
132

 

 

Lokal mat och annan lokal kultur som värdarna bjuder på skildras också flera gånger i 

reportagen: 

”Den ensamme unge stugvärden gör en stor poäng av att endast servera Slow food, i 

betydelsen att även enkla smårätter tar tid. Men vem har bråttom?”
133

  

Eller 

”De grimaserar och stampar takten, sjunger med röster hämtade långt nere från bröstkorgen. 

Det är urkraft, genialt enkelt, tungt, mäktigt, varmt och starkt. Rörelser och musik handlar om 

fiske, jakt, rovdjur och kärlek. Kort sagt livet här borta.”
134

 

Lokalbefolkningen ur ovanstående citat ges i princip lika stort utrymme i reportaget som 

upplevelserummet. Rovdjuren får inte i närheten av så stort utrymme trots att reportrarna stött 

på en björn öga mot öga i det vilda. Värdarna kan därför tillsammans med upplevelserummet 

utgöra det unika objektet som reportern strävat efter att få uppleva, likaså en väsentlig symbol 

för det autentiska. 

Framställningarna av de svenska och utländska värdarna liknar även varandra genom att deras 

livsstil och deras vardag med närhet till naturen och vad jag tolkar som enkelhet skiljer sig, 

mer eller mindre, från reporterns vardag. Den bild som reportrarna återger av värdarna i de 

olika reportagen handlar nästan alltid om hur deras liv skiljer sig från reporterns. Teorin om 

att turisten söker sig tillbaka till sitt ursprung, det äkta och det naturliga stämmer mycket väl 

in på hur värdarna och deras liv skildras. De tycks vara levande symboler för den romantiska 

bilden av det autentiska och naturliga livet och tillför en väsentlig del av upplevelsen. 

Turisterna 
Som jag nämnt tidigare i uppsatsen har reportrarnas eget tillstånd och perspektiv betydelse för 

hur upplevelserna återberättas likaså tidpunkten för hans eller hennes besök. De aspekterna 

framkommer dock i reportagen. 

I reportagen skildrar reportrarna i flera fall andra turister och sig själva i förhållande till dem.  
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Reportrarna tar ofta upp skillnaderna mellan landsbygd och stad och deras längtan att komma 

ut i naturen, möta det vilda, få se rovdjuren, upptäcka landskapet, njuta, prova på och 

upptäcka. Följande är ett exempel på hur det kan se ut: 

”Vi är ensamma västerlänningar på gräsplanen vid Anavgaiflodens strand. Vi står samlade i 

en ring tillsammans med några hundra evener, itelmener, tjuktjer och ett antal ryssar. I 

mitten står dansarna i traditionella läderdräkter prydda med färgglada pärlor och broderier. 

Renskinnstrummorna och strupsångarna står borta vid ljudanläggningen. Det är den första 

veckan på vår två månader långa resa på Kamtjatka. Vi har rest hit för att njuta av livet, 

vandra, fiska, skåda björnar och klättra vulkaner.”
135

 

I reportagen från Sverige skriver reportern i vissa fall om varifrån någon eller några av de 

andra turisterna kommer ifrån tillsammans med något uttalande om deras beteenden. 

Exempelvis beskrivs några engelska turister som rädda för att bo i den svenska skogen bland 

svenska rovdjur 
136

 och schweiziska turister som blivit förtjusta över älgspillning och de har 

skippat Medelhavet för att istället åka på björnsafari i Sverige.
137

  

I dessa uttalanden tycks det finnas någon slags stolthet över den svenska naturen eller 

åtminstone finns en vilja att framhäva att utländska turister imponeras av den. Det kan tolkas 

som att reportern identifierar sig själv som svensk och att han eller hon känner sig bekant med 

den svenska naturen i förhållande till de utländska turisterna. Att reportrarna överhuvudtaget 

lyfter fram dessa egenskaper hos de utländska turisterna skulle också kunna ses på med hjälp 

av den turistiska blicken. Reportrarna vill se det som de utländska turisterna blir imponerade 

av den svenska naturen eftersom reportern har bilden av att den svenska naturen speciellt 

utmärker Sverige eller att de utländska turisterna naturligt ska bli imponerade eftersom de 

befinner sig i ett annat land. 

Andra svenska turister beskrivs också men inte alltid nödvändigtvis varifrån de kommer. I ett 

fall beskrivs däremot fem östgötska män i hängslen som hyr stuga på samma ort varje år och 

som berättar skrockande historier om björnar.
138

 Den postmoderna turisten ger sig här i 

uttryck genom hur reportern med sitt lilla resesällskap trotsar östgötarnas skrockande historier 

om björnen och ger sig ut för att leta efter den ändå. Reportern skapar sin egen identitet och 

väljer sitt resmål för att medvetet skilja sig från mängden och manifestera sin identitet. 

I de allra flesta fall framgår det dock inte överhuvudtaget om andra turister är med på resan 

eller så beskrivs bara att gruppen, inklusive reportern själv, i pluralform där ”vi” var 

uppspelta, trötta, glada, besvikna, förväntansfulla, tålmodiga eller otåliga. Till exempel: 

”Vi anar att han inte kommer tillbaka men kan inte lägga ifrån oss våra kikare. Jag har 

fortfarande gåshud över hela kroppen. Vi firar björnen med en liten virre, anspänningen 

släpper och vi faller snart i djup sömn”
139
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Utifrån detta kan jag åtminstone anta att reportern befinner sig i ett litet sällskap till vilket han 

eller hon känner gemenskap och kan identifiera sig med. I flera av reportagen från utlandet 

verkar själva resesällskapet också vara litet men turisterna runt omkring fler. Reportrarna 

skriver till exempel ”vi svenskar”
140

 eller ”vi är ensamma västerlänningar”
141

 och liknande 

och verkar inte syfta till en större grupp.  

I framförallt ett av reportagen från Yellowstone i USA och från båda reportagen från 

Transsylvanien i Rumänien tycks det vara gott om andra turister som runtomkring som köper 

souvenirer och samlas i ”horder” runt attraktionerna. Ett exempel ser ut som följande: 

”Det finns gott om gejsrar och mest känd är ”Old Faithful” som troget sprutar med sin 40-

metersstråle var 64:e minut. När vi kommer dit är det full fart på gejsern som är omringad av 

hundratals turister. Old Faithful är parkens populäraste attraktion, men själva föredrar vi de 

tidiga morgnarna med djuren.”
142

 

Och 

”Kommersen på den lilla marknaden nedanför slottet är intensiv. Det genomgående temat är 

vampyrer och greve Dracula, som uppenbarar sig på temuggar, tallrikar, askfat, t-shirts och 

vinetiketter. Föga förvånande finns i byn också Vampire camping och Skeleton taverna” 

Reportrarna beskriver sig själva som mindre intresserade av det alla andra fascineras av och 

snarare intresserade av sådant som de andra lägger mindre märke till. Det tycks finnas en vilja 

generellt sett att framhäva sig själv som sökare av det genuina och äkta medan alla andra rör 

sig i horder och köper souvenirer. Detta stämmer väl med den postmoderna turisten och 

sökandet av det autentiska. I reportagen syns bara två typer av turister till, de som reportern 

identifierar sig med och de andra. 
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Slutsatser 
Den här uppsatsens syfte var att studera diskurser kring upplevelser av rovdjursturism i 

resereportage ur några av Sveriges fem största tidningar, ett syfte som jag delade in i följande 

frågeställningar och som jag svarar på nedan: 

 Vilket är det unika objektet som reportrarna tycks vilja uppleva? 

I olika reportage och i olika upplevelser är det olika unika objekt som reportrarna önskar 

uppleva. I flera reportage är det unika objektet rovdjuren. Det gäller framförallt i de resor där 

huvudmålet har varit att få se dem. Under undersökningens gång framkom att det inte alltid 

var nödvändigt att reportern fick se rovdjuren utan i vissa fall bara ”känna” dess närvaro eller 

få en bild av att djuret var närvarande. Frågan är om det unika objektet fysiskt måste ses eller 

om det räcker med att det skapas en känsla av dess närvaro och att det endast ”ses” i turistens 

huvud.  

Rovdjuren är dock inte alltid det unika objektet på resan. I vissa reportage har resan haft andra 

syften än att få se rovdjur. I de fallen har det unika objektet istället utgjorts av delar av 

upplevelserummet och värdarna. De unika objekten i reportagen har förutom rovdjuren varit 

till exempel Draculas slott, en cowboyransch i North Dakota/Montana och den festivalfirande 

lokalbefolkningen i Kamtjatka. 

Det har också i vissa fall varit svårt att skilja på det unika objektet och betydelsefulla 

symboler för upplevelsen till exempel i en reporters skildring av Kamtjatka där flera delar 

beskrivs som viktiga för resan till exempel upplevelseområdet, värdarna och rovdjuren. 

Urry och Larsen menar i sin teori om den turistiska blicken att turisten måste få se ett unikt 

och välkänt objekt under sin resa vilket visat sig stämma i vissa fall i den här studien och i 

andra fall inte beroende på hur det tolkas att ”se” rovdjuren och huruvida flera objekt kan 

utgöra ett sammansatt unikt objekt. Eventuellt har det unika objektet inte alltid framgått i 

reportagen då reportrarna kan ha haft andra mål med resan som inte skildras i reportagen. 

 Vilka specifika symboler är enligt reportrarna betydelsefulla för upplevelsen?  

Symboler som lyfts fram och har betydelse för platsen har genomgående och utan undantag 

varit vildmark och landsbygd. Det har visat sig av stor vikt för reportrarna att framhäva 

ödemarken och den otämjda naturen men också i många fall den lokala kulturen i form av 

historia, byggnader, mat och traditioner. 

Viktiga symboler för upplevelsen har genomgående varit naturmiljöns, vädrets, rovdjurens 

och värdarnas egenskaper, unika drag och beteenden. I vissa avvikande fall har städer 

skildrats men då i syftet att sätta staden i relation till den naturliga landsbygden och som något 

som reportern söker sig bort från. 
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 Vilka delar av upplevelsen framhäver reportern som avvikande och nytt i 

förhållande till hans eller hennes normala tillvaro? 

De delar av upplevelsen som uttryckts som avvikande och nya för reportrarna har generellt 

varit staden kontra landsbygden och det naturliga, äkta kontra det onaturliga, artificiella. 

I flera fall har värdarna, det vill säga lokalbefolkningen och personalen som servat reportern 

och deras livsstil, kultur och traditioner utgjort det nya och avvikande för reportern, vilket 

stämmer väl med Urry och Larsens teorier. 

I reportagen som återgett upplevelser utanför Norden, det vill säga Rumänien, Ryssland, 

Turkiet och USA i den här studien har delar av upplevelserummet ofta utgjort och skildrats 

någonting nytt och avvikande från det normala. Reportage som skildrat svenska och 

finländska upplevelser tycks istället ha varit relativt bekanta med upplevelserummet och där 

har det nya istället utgjorts av värdarnas naturliga livsstil. 

Mötet med rovdjuren utgör också det nya och avvikande i alla reportage där rovdjur skådats 

eller spårats, såvida upplevelsen känts autentisk enligt reportern.  Upplevelsen har endast 

uttryckts som onaturlig i ett av reportagen från nationalparken Yellowstone då det var för 

”enkelt” att se rovdjuren och för många turister. 

 Vilka bevis framhäver reportern för att hävda upplevelsens autenticitet? 

Flera reportage har lyft fram egenskaper hos rovdjuren som tycks viktiga för upplevelsens 

autenticitet. Björnen ska till exempel vara stor, majestätisk, lurvig men farlig. Vargen ska vara 

mytisk, intelligent och sprida rädsla. Örnen ska elakt iaktta och hävda sin plats. Flera 

reportage lyfter också fram värdarna som berättar historier om eller varnar för rovdjuren 

vilket också kan ses som ett sätt att bevisa upplevelsens autenticitet.  

Reportrarnas skildringar av landskapet och naturen är inte bara en symbol för upplevelsen 

utan också ett bevis för att den är äkta. Reportrarna har till exempel i de flesta fall helt 

utelämnat sådant i landskapet som kan förknippas med det moderna samhället och istället lyft 

fram det som representerar det naturliga och äkta. I de fall moderna inslag på landsbygden 

tagits upp har det varit med förakt. 

Skildringar av hur lokal mat, historia, seder, värderingar och berättelser upplevts är också 

viktiga symboler som reportrarna använder sig av för att bevisa upplevelsens autenticitet. 

 Hur yttrar sig den postmoderna turisten i reportagen? 

Den postmoderna turisten vill enligt Holden, Urry och Larsen inte tillhöra massturisterna och 

han eller hon väljer medvetet sina resor och formar på så vis sin egen kulturella och sociala 

identitet.  

Flera exempel på den postmoderna turisten har yttrat sig i undersökningen. Bland annat 

identifierar sig turisten med en liten skara av medresenärer samtidigt som han eller hon 

medvetet tar avstånd från den ”typiska” turisten. Flera reportrar har i sina reportage 
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uttryckligen skrivit om horderna av andra vanliga turister som köper souvenirer vilket 

reportern aktivt tar avstånd från.  

Reportrarna har dessutom genomgående sökt sig till platser, boenden och dylikt som 

representerar ”äkta” lokal kultur, såsom små vandrarhem, lodger, gömslen och gårdar ute i 

ödemarken. 

Vilda djur som skådas eller spåras i sin naturliga miljö av en liten skara turister; 

rovdjursturism kan överlag ses som en produkt anpassad för den postmoderna turisten. De har 

dessutom en romantisk syn på landsbygden och söker det autentiska och annorlunda, vilket 

uttryckts mer eller mindre i alla reportage i undersökningen. 
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Avslutande reflektioner 
Den här studien skulle kunna användas som underlag vid eventuella utvecklingsprojekt av 

rovdjursturismupplevelser eller för att skapa förståelse för vad rovdjursturister efterfrågar hos 

upplevelsen. De begrepp och teorier som jag använder mig av i den här studien kan appliceras 

på alla typer av upplevelser då upplevelsens delar är desamma även om innehållet skiftar.  

För framtida studier vore det intressant att mer omfattande undersöka bilder av 

rovdjursturism, hur rovdjursturismupplevelser marknadsförs, förpackas och säljs samt hur det 

upplevs för att mer konkret kunna fastställa turisters förväntningar, hur väl de uppfylls och 

hur de kan förändras och förbättras för att bli framgångsrikt i den bemärkelsen att det gynnar 

platsen där den konsumeras ekonomiskt och bidrar till ökad acceptans för rovdjuren. 

Jag tror att de postmoderna turisterna som söker det autentiska och som själva medvetet 

formar sina identiteter blir allt fler och att efterfrågan på specialiserade resor kommer att öka, 

inte minst till landsbygden. 

I en intervju om rovdjursturism som jag genomförde i uppsatsens tidigaste skede med Christer 

Gunnarsson som är turismansvarig på Naturum Ånge framkom några intressanta hänseenden 

på fenomenet rovdjursturism i Ånge. Han menade att rovdjursturism skulle gå att satsa på (så 

länge det finns rovdjur) men att glesbygden ständigt står inför ett moment 22 där möjligheter 

för utveckling av rovdjursturismen finns men entreprenörer saknas. De entreprenörer som 

arbetar med rovdjursturism, i Ånge i det här fallet, måste kunna försörja sig på andra sätt 

eftersom turismen är relativt säsongsbetonad vilket inte är helt lätt i en glesbygdskommun.  

Rovdjursentreprenören Tryggve Hedtjärn som driver företaget Rovdjurseko i Fränsta i Ånge 

kommun arbetar som läkare vid sidan av. I en intervju med honom framkom ett annat 

problem vilket var den starka jägaropinionen som motarbetade utvecklingen av 

rovdjursturism. I den här uppsatsen har jag bland annat tagit upp attitydundersökningar som 

gjorts där det visat sig att människor generellt sett har en mer negativ attityd till rovdjur på 

glesbygden där det finns rovdjur och att det visat sig svårare att etablera 

rovdjursturismverksamheter där attityden är negativ.  

Jag tror att både glesbygdsproblematiken och människors attityd till rovdjur är de två största 

problemen för utvecklingen av rovdjursturism i Sverige. Samtidigt tror jag att rovdjursturism 

definitivt kan vara en del av lösningen på de båda. Detta är två stora politiska frågor och det 

vore intressant att få se vilka konsekvenser en helhjärtad satsning på rovdjursturism skulle få. 

Den grundläggande förutsättningen är dock att det finns tillräckligt med rovdjur för turisterna 

att spåra och skåda så att chanserna att få se dem inte är för få. Den 10 december 2013, mitt 

under skrivandet av den här uppsatsen, fastställdes det dock i riksdagen att kraftigt minska 

den svenska rovdjursstammen. Vilka konsekvenser det får för rovdjursturismen i landet 

återstår att se.  
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