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Abstrakt: Laxå kommun blev tidigare i år (2017) utropat till Sveriges första “ekoturismområde”.             

Syftet med beslutet var att locka besöksnäring till kommunen genom naturturism där kommunen kan              

profileras som miljövänlig. Det finns dock flera motsägelser i naturturismens anspråk att kunna värna              

om natur och om dess gynnsamhet som verktyg i arbetet för en hållbar utveckling. Denna uppsats                

undersöker vilken natursyn som finns i framställningar av natur på Tivedens hemsida, vilket är den               

nationalpark i Laxå kommun som flest naturturister besöker. Undersökningen visar att naturen inom             

naturturism framställs som en idealbild. Idealbilden av naturen inom naturturism döljer i sin tur de               

strukturer som orsakar miljöförstöring. Uppsatsen visar att naturturism separerar människor från           

naturen snarare än att skapa en mer intim relation till naturen. Naturturism blir ett verktyg för                

kapitalistisk expansion och neoliberalisering av natur vilket upprätthåller människans exploateringen          

av naturen. 
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1.0 Introduktion 

Laxå kommun utropades i mars i år (2017) till Sveriges första “ekoturismområde” 

(SVT 2017) vilket betyder att kommunen anammar kriterier för “Naturens bästa” som 

utropats av Svenska Ekoturismföreningen (Ekoturismföreningen, Naturens Bästa 2017). 

Ekoturism, eller naturturism, innebär att natur blir ett mål för turister att uppleva, där 

kriterierna för naturturism innefattar bl.a att skapa fler jobb utan att förstöra natur och att 

aktivt bidra till naturskydd (Ibid). Eftersom kommunen var Sveriges fattigaste kommun för 

några år sedan (SVT 2013) hoppas beslutstagare på att skapa fler jobb inom kommunen 

samtidigt som de kan profilera kommunen som miljövänlig. 

Beslutet att utropa en hel kommun till ett område för naturturism är också 

representativt för en alltmer framträdande trend där svensk natur används som ett verktyg i 

arbetet för en hållbar utveckling och för att locka besöksnäring till landsbygden. Svensk natur 

får ett värde genom naturturism, vilket speglas i beslut om fler naturreservat i Sverige, vilket 

nästan har fördubblats från 153 till 272 beslut under 2016 jämfört med föregående år. På 

Naturvårdsverkets (2017) hemsida kommenterar enhetschef Marie Tiricke ökningen med att: 

 

“ Fler naturreservat innebär att fler värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, 

ängar och hagar och alla dess arter skyddas[…]”. Samtidigt som: “[...]naturreservaten är till 

nytta för de människor som vill uppleva värdefull och intressant natur” (Naturvårdsverket 

2016) 

 

Tirickes citat ovan belyser två aspekter för varför natur bör bevaras. (1) Att natur bör 

bevaras eftersom den biologiska mångfalden anses som värdefull. (2) Att människor ska ha 

möjlighet till att uppleva natur. Människors möjlighet till att uppleva natur kan tolkas på 

många sätt, men ett konkret exempel som anknyter till Tirickes kommentar är då natur och 

naturfenomen blir företeelser som turister betalar för att få uppleva. Att värna om natur 

genom naturturism tycks därför vara ett effektivt tillvägagångssätt i arbetet för en hållbar 

utveckling och för att samtidigt skapa ekonomisk tillväxt på landsbygden.  

Dock utgör naturupplevelser inom naturturism också en drivkraft för turister att resa 

runt jorden för att vistas i en speciell natur (DN 2015) där turisternas resande ofta sker med 
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fordon som drivs av fossila bränslen, som i sin tur bidrar till vidare global uppvärmning och 

miljöförstöring. Att Naturvårdsverket hänvisar till naturupplevelser som en anledning till 

varför natur bör bevaras blir därför motsägelsefull, i och med att naturupplevelser inom 

naturturism leder till mer miljöförstöring (UNWTO 2017).  

Trots att naturturism blir allt vanligare i arbetet för en hållbar utveckling finns det 

motsägelser beträffande dess anspråk att kunna värna om natur (Duffy 2015; se även 

exemplet med utsläpp från flygresor som nämnt ovan) då natur både skyddas och förstörs 

vilket leder till frågan om vilken natur som anses som värdefull att bevara.  

Uppsatsens syfte är att belysa vilken natur som framställs av turistbyråer inom 

naturturism där naturturism används som ett verktyg i arbetet mot en hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling är ett tämligen urholkat begrepp men blir användbart för att tala om 

människans relation till naturen är hälsosam, som jag undersöker i den här uppsatsen. Jag 

förhåller mig till hållbar utveckling i dess vidaste termer, som en hälsosam relation mellan 

människa och natur, där människan inte exploaterar naturen för dess resurser. 

Genom att undersöka hur natur framställs inom naturturism hoppas jag kunna belysa 

vilken natursyn som ligger till grund för relationen mellan människa och natur i arbetet för en 

hållbar utveckling. Mitt argument för denna uppsats är att framställningar av natur inom 

naturturism producerar och reproducerar en syn på natur som utesluter och döljer strukturer 

som orsakar miljöförstöring, vilket i sin tur gör naturturism till ytterligare ett sätt för 

människan att exploatera naturen. Huvudfrågan för denna uppsats fokuserar på om 

natursynen som produceras och reproduceras av turistbyråer inom naturturism kan ses som 

gynnsam i förhållande till arbetet mot en hållbar utveckling. 

1.1 Metod och Empiriskt Material 
För att skapa en förståelse för vilken natursyn som råder inom naturturism fokuserar 

jag på framställningar av natur inom naturturismen för Laxå kommun. Inom Laxå kommun är 

Tivedens nationalpark det naturområdet som lockar flest besökare (Turism, Laxå 2017), 

vilket gör Tivedens hemsida till min källa för empiriskt material. Naturen som framställs på 

Tivedens hemsida görs av turistbyrån i Laxå vilket blir relevant för min studie då 

framställningar av natur som skapas av turistverksamheter och turister blir till en verklighet 

som människor förhåller sig till (jfr Salazar 2010).  
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Tivedens nationalpark är beläget i Örebro, mellan Laxå och Karlsborgs kommun och 

marken ägs även av Naturvårdsverket (Nationalparksfolder, Tiveden 2017). Till parken 

kommer ca 110.000 besökare årligen varav de flesta är från Tyskland (Länsstyrelsen Örebro, 

2014). Eftersom marken i Tiveden ägs av Naturvårdsverket, vilket är en statlig myndighet, 

speglar beslutet om att göra Laxå kommun till ett ekoturismområde också synen på natur som 

finns hos myndigheter och politiker i Sverige.  

I undersökningen använder jag mig av bild- och textanalys för att identifiera olika 

teman som kan kopplas till vilken natursyn som råder på Tivedens hemsida. En kvalitativ 

temaanalys kan i sin tur bidra till en holistisk förståelse för den natur som framställs inom 

svensk naturturism, då metoden möjliggör att analysera både det manifesta och latenta 

innehållet.  

Värt att poängtera är även att bild- och textanalys bygger på ett subjektivt 

förhållningssätt, vilket sätter stor vikt vid min tolkning av det empiriska materialet, vilket i 

sin tur innebär både för- och nackdelar och medför en vikt av att jag förhåller mig reflexivt 

genom min argumentation. Jag avgränsar mig till att undersöka hur natur framställs på 

Tivedens hemsida där jag kommer att välja ut teman som relaterar till min undersökning. I 

min avgränsning kommer jag inte att göra anspråk på att undersöka turisters perspektiv på 

deras omgivning, även om turisternas upplevelser av natur är ett intressant studieobjekt. Dock 

får det lämnas implicit i min argumentation att turister reser från många olika delar av 

världen för att uppleva svensk natur, vars resa ofta börjar med att de ser en framställning av 

svensk natur på internet (jfr t.ex DN 2015). 

 

1.2 Teoretiskt ramverk 

Tim Ingold (2000:209) talar om två typer av natursyner i sin bok “The Perception of 

the Environment” som han refererar till som det “globiska” och det “sfäriska”. Med 

begreppens hjälp, visar Ingold hur människan blir medveten om sin omgivning genom två 

olika ontologier. I den globiska ontologin är människan separerad från naturen vilket gör att 

naturen blir ett objekt som människan kan “ingripa” i och också förändra. När jag talar om 

separation i denna uppsats utgår jag från denna betydelse, där människan står utanför världen 

och “ser” på den som ett objekt. Benämningen, det ‘globiska’, representeras av att människan 

uppfattar världen som en opak glob, där människan ser världen som en bakgrund hen bor på, 
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snarare än i. I och med separationen mellan natur och människa, beskådar människan jorden 

likt en astronaut i rymden och naturen beskrivs som något livlöst och tyst, medan människan 

istället är förknippad med “livet” (Ibid 209-10). Det globala perspektivet är framträdande 

inom västerländsk kultur och är historiskt sett förknippat med modernitet, vilket även har 

observerats av andra antropologer (Douglas 2002[1966]:144; Büscher et al. 2012:23). 

I Ingolds sfäriska ontologi är istället världen uppfattad som en sfär som omgärdar 

människan. Till skillnad från det globiska, där människan beskådar världen utifrån, blir 

människan medveten om världen inifrån i den sfäriska ontologin. Människan i en sfärisk 

ontologi uppfattar främst sin omgivning genom hörseln där världen upplevs att komma till 

människan och uppfattas som ihålig och transparent, likt en sfär, jämförelsevis med hård och 

ytlig som världen framställs som i det globiska. I den sfäriska ontologin uppfattar också 

människan sig själv och naturen som en förenad enhet (Ingold 2000:210-11). Det sfäriska 

perspektivet utgör en bra förståelse för hur kulturer utanför den västerländska blir medvetna 

om sin världsbild vilket kan vara ett alternativ som utgör en mer hälsosam relation mellan 

människan och naturen.  

Det globiska perspektivet blir emellertid mer användbart i denna uppsats, då det 

globiska perspektivet är sammanflätat med en kolonial syn på världen (Ingold 2000:214) som 

historiskt sett har exploaterat och utnyttjat natur för dess resurser. Ett globiskt perspektiv på 

natur har således varit förknippat med miljöförstörelse och som vi ska se framställs naturen 

som något som kan exploateras och utnyttjas. Natur är även i sig ett komplext begrepp, som 

det finns många olika sätt att tolka på (se t.ex Escobar 1999) vilket gör det intressant att 

undersöka vilken natur som lyfts fram inom naturturism och om natur framställs som något 

som människan har en hälsosam relation till. Den vilda naturen är inom västerländsk kultur 

definierad som orörd och man beskriver något som “vilt” i motsats till kontrollerat. Vild natur 

är, per definition, natur ur kontroll (Ingold 2000:62). Jag förhåller mig till begreppet “Natur” 

som en plats som kulturellt konstruerad och separerad från människan (Ingold 2000:40-1).  

1.3 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i två delar där jag inledningsvis berör synen på naturen. Jag 

diskuterar hur naturen är framställd och utgår från ett perspektiv där jag fokuserar på till vilka 

sinnen som framställningar av natur på Tivedens hemsida är riktade till för att etablera ur 

vilket sinne som naturen är uppfattad genom. I och med att Ingold menar att skillnaden 
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mellan det globiska och sfäriska perspektiven speglas i de sinnen som dominerar hur 

människan blir medveten om sin omgivning (Ingold 2000:211), blir det relevant att 

undersöka vilket sinne som naturen framställs genom. Jag fokuserar även på varför naturen 

framställs som vild samt vad som är värdefullt i den vilda naturen och diskuterar varför det är 

viktigt med vild natur inom naturturism.  

I den andra delen behandlar jag människans och naturens relation till varandra där jag 

belyser hur separationen mellan människa och natur uttrycker sig i framställningar av natur 

på Tivedens hemsida. Avslutningsvis följer en sammanställning och en diskussion om hur 

naturturism kan ses som ett verktyg i arbetet för en hållbar utveckling vilket förs i relation till 

den natursyn som har diskuterats där jag berör frågor om varför människan bevarar natur, hur 

naturen marknadsförs och betydelsen av natur inom neoliberal konservation där natur blir en 

vara som kan värderas i pengar (Duffy 2015:532). 

2.0 Naturen som drömland 

I det här kapitlet presenterar jag hur natur framställs på Tivedens hemsida där jag 

väljer ut motiv på Tivedens hemsida som relaterar till det globiska perspektivet. Jag kommer 

att belysa vilka sinnen som naturen är uppfattad igenom och vilken natur som anses som 

värdefull. 

På Tivedens startsida framställs en bild som täcker hela skärmen. Bilden är på en sjö 

som är täckt med dimma i motljus. Vid sjöns strandkant sitter en person i en båt och hukar sig 

över vattnet. I bildens nedre högerkant står uppmaningen: “Upptäcka” (Se bilaga 1). Bilden 

på Tivedens startsida byts av en annan i ett bildspel. Naturen framställs främst i 

landskapsbilder blandat med närbilder på träd som byts av med bilder på människor som 

utför olika aktiviteter som fiske och paddling i kanot. Alla bilder följs av uppmaning eller 

budskap som exempelvis; “Otroligt”, “Urnatur”, och “Tystnaden” som är skrivna på bilden.  

Naturen i bilderna framställs som både vild och lugn, dramatisk och mjuk vilket utgör 

en konflikt i hur naturen framställs. Bland dessa bilder och uppmaningar finns det två 

aspekter som jag fokuserar på. Den första aspekten är att naturen uppfattas som “tyst” vilket 

är anmärkningsvärt då beskrivningen av naturen som “tyst” utesluter fåglar som kvittrar, 

grenar som knastrar eller ljudet av vinden som blåser genom träden i naturen i Tivedens 
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nationalpark. Beskrivningen av naturen som tyst är även återkommande och följs ofta av 

beskrivningen av naturen som lugn och stillsam. 

Den andra aspekten jag fokuserar på är hur naturen beskrivs som vild och dramatisk 

vilket enligt mig är motsägelsefullt då naturen i Tiveden är inom en kontrollerad 

nationalpark. Här ämnar jag att belysa vad det finns för fördelar med att framställa naturen 

som vild. Först diskuterar jag varför naturen beskrivs som tyst.  

2.1 Naturen som tyst 

Under rubriken “Naturguide” finns ett exempel om vilka sinnen som besökaren 

förväntas att uppleva naturen genom.  

 

“Vi tar med dig ut på safari för att spana efter skogens konung - älgen, spana efter 

bäver i solnedgången, beskåda magiska tjäderspel, njuta av tystnaden i urskogen med mera. 

Ditt eget vildmarksäventyr får du med oss.” (Naturguide, Tiveden 2017). 

 

Besökaren uppmanas i beskrivningen att njuta av tystnaden i skogen och att spana 

och beskåda naturen i Tiveden vilket kan tolkas som vad Ingold (2000:216) menar att synen 

är det dominerande sinne som människan uppfattar sin omgivning genom.  Dominansen av 

synen utesluter i sin tur uppfattningar av ljud i naturen, eftersom de globiska och sfäriska 

perspektiven agerar växelvis med varandra. Å andra sidan behöver inte beskrivningen av 

naturen som tyst på Tivedens hemsida innebära att naturen är ljudlös, utan tystnaden skulle 

också kunna betyda att naturen är lugn, stillsam eller liknande, vilket i viss mån också 

stämmer. 

Dock framställs inte natur som inneboende tyst, utan snarare i motsats till andra 

miljöer som framställs som bullriga och stressiga (Upptäck, Tiveden 2017) vilket gör att 

tystnaden får en annan innebörd än att bara beskriva natur i Tiveden. Tystnaden blir istället 

en tilldelad egenskap eftersom andra miljöer anses som högljudda, snarare än att naturen är 

inneboende tyst. Framställningen av naturen som tyst är definierad som motsats till en 

högljudd kultur snarare än att naturen är beskriven i relation till kulturen (Ingold 

2000:246-7). Framställningen av natur som motsats till kultur innebär i sin tur också en 

separation mellan natur och människa där visuella representationer av naturen dominerar och 

utesluter ljudet i naturen. Istället för en levande plats blir naturen istället vad Ingold 

 



C-uppsats Kulturantropologi, vt-17 
Oliver Roosvall 

8 

(2000:214) kallar för en “tabula rasa” vilket är latin för “tom tavla” som människor tilldelar 

egenskaper. Tystnaden i naturen kan därför tolkas som en konstruktion efter människans 

längtan efter att komma bort från en annars stressig och bullrig vardag där naturen blir den 

bakgrund varpå människan förverkligar sina drömmar (Ingold 2000:214; Brockington et al., 

2008: ch. 9 i Igoe 2010:376).  

Naturen blir därför också till för människan att “upptäcka”, vilket är ett 

återkommande tema på Tivedens hemsida (Upptäcka, Tiveden 2017) och syns också i Bilaga 

1 där “upptäckandet” av den tysta naturen är ett svar på konsumenters behov av att komma 

bort från en bullrig och stressig vardag. Genom att framställa naturen som tyst, får naturen ett 

marknadsvärde vilket Tiveden och Laxå kommun i sin tur kan använda för att locka till sig 

turister och besöksnäring.  

Framställningen utesluter dock andra aspekter av natur vilket är diskuterat och skapar 

istället en idealbild av naturen enligt konsumenternas förväntningar. Här vill jag poängtera att 

jag inte menar att naturen inte kan vara tyst, lugn eller stillsam. Det finns många som 

upplever naturen som lugn vilket är en uppfattning som jag håller med om. Min poäng här är 

snarare att belysa att vissa aspekter av naturen framställs i processen där bilden av naturen 

skapas, medan andra aspekter utesluts, vilket skapar en idealbild av naturen som är 

ifrågasättbar. Idealbilden av naturen framställs ibland också som en fiktiv eller imaginär 

plats, vilket är diskuterat av bl.a antropologen Noel Salazar i hans bok “Envisioning Eden” 

(2004) där han redogör för turisters föreställningar om turistorter produceras och 

reproduceras av turister och turistguider. Dock hävdar jag att en tudelning mellan det verkliga 

och “fiktiva” i sig skapar en klyfta mellan förståelsen av idealbilden och hur bilden 

konstrueras. Det är därför viktigt att poängtera att konstruktionen av naturen också är verklig 

och att det inte finns något som är en “sann” natur. (Debord 2002[1967]:23; Ingold 2000:9; 

Igoe 2010:376). Dock framställs företeelser som naturen representerar på Tivedens hemsida 

efter behov, snarare än vad naturen är (Büscher 2010b:271 i Duffy 2015:533).  

Jag har i den här delen visat hur naturen framställs som tyst efter turisternas behov 

snarare än att inneboende värden framställs i naturen, samt visat vilken syn på natur som 

ligger bakom dessa framställningar. I nästa del belyser jag framställningen av natur som vild 

och inbjudande och att det innebär motsägelse, eftersom naturen i Tiveden beskrivs som både 

vild och lugn. Jag diskuterar därför vad som anses som värdefullt i “vild” natur och hur det 

kan komma sig att vild natur kan bevaras och kontrolleras av människan.  
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2.2 Den värdefulla vilda naturen 

Beskrivningen av naturen som “Vild”, “Vacker” och “Inbjudande” är ett 

återkommande tema på Tivedens hemsida. Tillsammans med bilder på landskapsbilder och 

skog framställs naturen också som dramatisk, orörd och obebodd av människor (Tivedens 

Nationalpark, Tiveden 2017). Under rubriken “Tivedens Nationalpark” ser vi hur synen på 

naturen som en vild och inbjudande plats blir mer framträdande. 

 

“Tivedens nationalpark är en av Sydsveriges vildaste skogar och en av den 

vackraste[...] [...]Till stor del stiglös och otillgänglig men också oändligt inbjudande.” (Ibid, 

betoning tillagd) 

 

Philippe Descola gör en mycket relevant analys om hur människor uppfattar den vilda 

naturen genom att studera begreppen “The Wild and the Domesticated” i olika kulturer i sin 

bok Beyond Nature & Culture (2013). Descola (2013:34-5) visar hur den “vilda” naturen har 

inte något att göra med hur naturen är påverkad av människan eller ej, vilket är den syn som 

figurerar i västerländsk kultur utan att vild natur snarare symboliserar att naturen är orörd och 

okontrollerad och oockuperad, och därför bjuder in människor till civilisation och kultivering 

(Descola 2013:35; Ingold 2000:62).  

I västerländsk kultur bygger bilden av den “vilda” naturen på separationen av 

människan och natur, då vild natur är förknippad med att den är orörd av människan och vild 

natur blir till den sanna, autentiska naturen (Ingold 2000:63). Framställningar av den vilda 

naturen är därför en idealbild av naturen i Tiveden, eftersom människor utesluts ur bilden. I 

kontexten av den vilda naturen som idealbild utesluts aspekter som möjligen hade kunnat ge 

en mer holistisk uppfattning om naturen, vilket vi redan diskuterat i det tidigare kapitlet. 

Naturen som idealbild blir emellertid uppfattad som att den behöver bli skyddad och bevarad 

vilket är väl beskrivet av Bram Büscher et al. där de menar att neoliberalt bevarande av natur 

skapar “(...)territories that are suitable for its [neoliberalism] own expansion [...] and 

spectacularizing these into the idealized natures that are to be saved.” (Büscher et al 

2012:23). Beskrivningen av vild natur, eller “sann” natur, inom neoliberalt bevarande, är 

därför konstruerad som en idealbild av naturen som framställs inom naturturism. 
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Den natur, eller snarare den omgivning, som människan uppfattar runt omkring sig är 

därför inte den som framställs inom naturturism, utan istället är det idealbilden av naturen 

som “vild”, som framställs i natur i Tiveden. Därför utesluts också människans kontroll över 

naturen i framställningar på Tivedens hemsida vilket gör att naturen kan beskrivas som både 

lugn och vild. Genom att framställa idealbild av naturen blir det därför rättfärdigat för 

människan att exploatera den, eftersom människans påverkan på naturen utesluts ur 

idealbilden, vilket diskuteras i nästa del. 

Idealbilden av naturen utgör ett objekt som människor fascineras över, då naturen 

framställs som “autentisk” och “orörd” (Mowfort & Munt 1998:274). Idealbilden av naturen 

som vild blir en en attraktiv bild för turister, eftersom den utesluter människans påverkan och 

exploatering på naturen och kan därför erbjuda konsumenter en möjlighet till att relatera en 

natur som inte är påverkad, men som i sig blir paradoxal då idealbilden döljer relationen till 

naturen som den framställer sig att erbjuda (Büscher et al. 2012:23). Exploateringen av 

naturen blir därför dold inom framställningarna av naturen inom naturturism då människan 

och människans påverkan inte uppfattas som en del av naturen som framställs. 

Framställningen av naturen som vild inom naturturism skapar en konstruktion av naturen som 

bjuder in människor till att utnyttja och exploatera naturen, snarare än att relatera till den.  

Jag har visat hur naturen både kan vara vild och kontrolleras inom naturturism genom 

att den vilda naturen framställs som en idealbild där människor exkluderas ur bilden och som 

bjuder in människor till att exploatera naturen snarare än att relatera till den. I nästa kapitel 

kommer jag att undersöka hur separationen mellan natur och människa kommer till uttryck på 

Tivedens hemsida, där jag tittar närmare på hur naturen och människan samspelar med 

varandra. 

3.0 Människan och naturen 
Det finns motsägelser i hur naturen framställs på Tivedens hemsida, där naturen 

framställs som t.ex vild och tyst. Människor syns heller inte till i den natur som framställs. 

Människor finns dock med på Tivedens hemsida, men kontexten som de framställs i ser 

annorlunda ut än den som naturen framställs i. I det här kapitlet diskuterar jag hur människan 

framställs i relation till naturen, där mitt fokus ligger på hur människans liv och aktiviteter 

relaterar till naturen. Jag börjar med att diskutera de aktiviteterna som finns med på Tivedens 
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hemsida och som visar vad som finns att göra i nationalparken där människor är separerade 

från naturen snarare än framställda som en del av naturen. 

3.1 Landet och livet 

I den här delen undersöker jag var människor är någonstans i framställningar av 

naturen i Tiveden. Jag diskuterar varför de är uteslutna ur beskrivningar av naturen som vild 

och orörd där jag belyser i vilka kontexter som människan är framställd.  

På bilderna under kategorin “Göra” på Tivedens hemsida framställs människor som 

paddlar kanot, cyklar, går på höghöjdsbana och gör andra aktiviteter i Tiveden. Här kan 

besökaren välja vilka aktiviteter som en är intresserad av och läsa om vart någonstans i 

nationalparken det finns möjlighet att göra dem. Ovanför valen av olika aktiviteter står det: 

 

“I Tiveden bjuder naturen in till äventyr och upptäcktsfärder. Utforska Sveriges 

sydligaste vildmark till fots, på cykel eller till häst. Här finns ett rikt utbud av upplevelser, 

sevärdheter och kulturhistoriska platser. Möjligheterna är oändliga, upptäckterna tar aldrig 

slut” (Göra, Tiveden 2017) 

 

I framställningen av de aktiviteter som finns att göra i Tiveden ovan är beskrivningar 

av naturen som orörd uteslutna i jämförelse med jämförelse med kategorin “Upptäcka” där 

beskrivningar av naturen som “vild” och “orörd” var mer frekvent. Beskrivningarna syftar 

heller inte att framställa vad naturen är för något, utan snarare dess funktion och vad naturen 

erbjuder för människan. Fokus på naturen ligger vid vad det finns för valmöjligheter att göra 

i Tiveden, där naturen utgör är en bakgrund för människans aktiviteter. Den vilda naturen är 

utbytt mot en artificiell miljö som är skapad av människan (Ingold 2000:215) där idén bygger 

på att människan ska komma ut i naturen, vilket blir framträdande i en av bilderna som 

framställs i samband med fiske (Se bilaga 2).  

Naturen som en levande organism, eller en process som är under ständig förändring 

blir därför inte framställd i beskrivningar av vad för aktiviteter som finns att göra i Tiveden. 

Istället framställs naturen som uniform och stillastående, eller vad Arturo Escobar (1999:6) 

har kallat för “freezing nature” vilket visar hur livets inneboende processer som årstider, 

väderlekar eller dygnsrytmer blir enhetliga och monotona (Ibid:200). Livet, dess processer, 

och människans aktiviteter, sker istället i en artificiell miljö, där naturen snarare är 
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konfronterat av livet och människan (Ibid:210) än att naturen uppfattas som en plats där livet 

händer. Istället blir människan förknippad med pågående processer som aktiviteter och 

naturen konstitueras av en plats som går att träda ut och in ur vilket gör att människan 

uppfattar sig som separerad från naturen (Ingold 2000:215). Separationen av liv och natur blir 

framträdande i de bilderna som framställs på naturen i Tiveden där alla bilder visar soligt 

väder och en och samma årstid som är sommar, vilket visar en monoton bild av natur (jfr 

exempelvis: Upptäcka, Rikt Djurliv, Ridleder, Tiveden 2017).  

I Polanyis kritik av marknadssystemet pekar han på hur marknaden producerar fiktiva 

varor av företeelser som inte är producerade för ett ändamål att säljas, som ‘land’ (natur) och 

‘arbete’ (mänskliga aktiviteter, eller mänskligt liv) som har ett inneboende värde även utanför 

en marknadsekonomi (Polanyi i Escobar 1996:333). I och med framställningen av natur och 

människa som separerade blir därför inte bara naturen framställd som ett objekt som också är 

varufierat, utan livet blir även till en vara i separationen mellan människa och natur. Den 

mänskliga aktiviteten, upplevelser eller livet, blir därför en vara som människan betalar för 

att få ta del av, vilket gör att livet konsumeras snarare än upplevs. För naturturism finns det 

också en fördel med att aktiviteter och naturupplevelser kan konsumeras eftersom de är 

outsinliga varor som kan säljas om och om igen (Duffy 2015:534). Således innebär 

naturturism en sammanställning för varufieringen av både natur och upplevelser, där landet 

och livet framställs tillsammans som en vara för vilket människan kan konsumera. 

I den här delen har jag visat hur separationen mellan människa och natur skapar en 

bild av naturen som framställs som en monoton stillbild där människans liv istället är 

förknippat med aktivitet och rörelse, som en process. Jag har visat hur separationen av 

människan och naturen och livet och naturen relaterar till en kapitalistisk marknadsekonomi, 

där naturupplevelser blir till en vara inom naturturism. Som nämnt framställs naturen som en 

monoton stillbild utan livets inneboende processer vilket gör att också djurliv i naturen i 

Tiveden borde framställas som livlös. I beskrivningar av naturen i Tiveden framställs dock 

Tiveden som en plats som har ett rikt djurliv vilket jag belyser i nästa del där jag fokuserar på 

hur djurlivet framställs i naturen i Tiveden.  
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3.2 Människan och djuren 

I den här delen belyser jag hur djur är representerade i framställningar av natur på 

Tivedens hemsida. I och med att det finns ett syfte att bevara biologisk mångfald inom 

naturreservatet blir det intressant att undersöka hur djur framställs i relation till människan. 

Under fliken “Rikt Djurliv” på Tivedens hemsida (Rikt Djurliv, Tiveden 2017) finns 

en lista av olika djur som förekommer i nationalparken. Listan beskriver hur vanliga 

respektive sällsynta förekomsten av djuren är där det också ges en beskrivning av vilka djur 

som bäst representerar idealbilden av naturen i Tiveden (Ibid). Inget beskrivs om hur djuren 

lever i naturen, förutom ett fåtal undantag. Ett av undantagen är beskrivningen av bäverns liv 

(Rikt Djurliv, Tiveden 2017). 

 

“Även bävern har hittat hit. Den ställer till med en del problem när den dämmer 

bäckar och diken intill vägarna genom nationalparken.”  

 

Bäverns liv framställs som ett problem i parken, då bäverns liv förhindrar människans 

framkomst. Men framställningen av bävern som ett problem blir paradoxalt, då bävern bara 

gör vad bävrar gör (Ingold 2000:175) vilket innefattar att bävern dämmer bäckar och diken, 

som är en del av bäverns liv. Då det snarare är parken som är konstruerad på bäverns hem, än 

vice versa, borde bävern och dess dämningar inte vara något problem för en nationalpark där 

naturen bevaras. För en park där naturen är ämnad att skyddas och bevaras blir således en 

beskrivningen av naturen som problematisk, motsägelsefull. Bäverns liv blir vad 

antropologen Bengt Karlsson kallar för “naturen på fel plats” (Karlsson 2016:386), där det 

inte är bävern det är fel på, utan snarare att den utgör ett problem för de konstruktioner som 

människan bygger i nationalparken.  

En förklaring till motsägelsen är att bäverns dämningar inte är betraktade som om de 

är en del av bäverns liv utan snarare att den fysiska bävern är det som behöver skyddas 

(Ingold 2000:175). Bäverns dämningar uppfattas inte som en del av bävern, då det är bäverns 

konstruktioner som kommer emellan nationalparkens infrastruktur, snarare än bävern i sig. 

Bäverns konstruktioner skiljer sig också i jämförelse med människans konstruktioner, 

eftersom bäverns uppfattas som ett problem, och inte den mänskliga, vilket visar en skillnad 

på natur och det artificiella (Ingold 2000:174).  
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Dämningarna är dock inte i vägen för människans liv, utan snarare i vägen för en 

vinstorienterad ideologi då dämningarna utgör ett hinder för konstruktionen av infrastruktur i 

Tiveden, som kostar pengar. Människan konstruerar miljön i Tiveden, som jag visat, utefter 

naturens potentiella värde som vara och resurs (Ingold 2000:177) vilket bävern är ett hinder 

för, vilket förklarar varför bäverns dämningar beskrivs som ett problem. Skillnaden på 

bäverns konstruktioner och människans är att bävern inte söker efter att vinstmaximera 

genom sin konstruktion. Bävern uppfattar sig heller inte som separerad från naturen (Escobar 

1999:7), vilket skiljer djur från människor och natur från det artificiella, där naturen inte kan 

existera som ett neutralt objekt för djuren (Ingold 1992a:43 i Ingold 2000:176).  

Separationen mellan människa och djur syns även i beskrivningen av den biologiska 

mångfalden i Tiveden som beskrivs i exemplet nedan. 

 

“Tjäder, pärluggla och andra fåglar som trivs i gammal skog finns här. Utpräglade 

tallskogsfåglar som tofsmes, rödstjärt och större korsnäbb är vanliga. Vildmarksfåglar som 

ger nationalparken dess prägel är trana, tjäder, järpe, storlom, nattskärra [...]” (Rikt Djurliv, 

Tiveden 2017) 

 

I beskrivningen framställs inte djurarter som finns i Tiveden efter deras liv i naturen, 

utan snarare utefter dess sällsynthet och förekomst, där arternas relation till varandra är 

uteslutna. Istället beskrivs arterna som klassificerade och separata enheter där människan är 

utesluten ur listan (Ingold 2000:217). Naturen vilket de bor i blir heller inte framställt, annat 

än efter var arterna förekommer i parken i Tiveden, som dock i sig är en konstruktion som har 

blivit lagd ovanpå naturen. Djuren blir inte beskrivna som invånare i naturen, utan snarare att 

de är sprungna ur deras historia och utveckling där naturen i Tiveden endast blir en bakgrund 

för deras nuvarande liv (Ingold 2000:139). I beskrivningen ovan är inte djuren framställda 

som varelser som bor och lever i naturen i Tiveden, utan snarare som livlösa bilder vars 

förekomst i nationalparken saknar historia. 

Jag har visat hur djuren i naturen i Tiveden framställs och hur deras liv beskrivs. Jag 

har även visat hur djurens liv relaterar till människans och människans konstruktioner i 

nationalparken där nationalparken blir en artificiell företeelse som lagts på naturen i Tiveden. 
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I nästa kapitel diskuterar jag hur framställningar av naturen i Tiveden relaterar till naturturism 

som verktyg i arbetet för en hållbar utveckling där jag går djupare i vad för natursyn som 

förmedlas på Tivedens hemsida. 

4.0 Separationen av människa och natur  

Jag har hittills förklarat hur naturen framställs och uppfattas som olika företeelser, 

däribland som ett tyst objekt, som vild, som en uniform stillbild och som en plats där djurens 

liv är uteslutna. Jag har även visat hur framställningar av naturen också fyller ett behov som 

finns i turisters efterfrågan och hur människan och naturen framställs som uppdelade från 

varandra där det finns en tydlig skillnad mellan vad som uppfattas som “vild” natur och 

mänskligt liv. Nu diskuterar jag, i relation till de framställningar av naturen som jag har 

identifierat och beskrivit, i vilken utsträckning som naturturism kan ses som ett gynnsamt 

verktyg i arbetet för en hållbar utveckling. Jag förhåller mig till vad naturturism fyller för 

funktion i större, samhälleliga förändringar. 

4.1 “Naturen” 

Idealbilden av naturen som framställs på Tivedens hemsida kan relateras till den natur 

som karaktäriseras av Paige West och James Carrier i sin artikel “Ecotourism and 

Authenticity - Getting Away from it All?” där de visar hur konstruktionen av idealbilden av 

naturen är ett resultat av den modernistiska syn på natur som föddes i uppkomsten av 

industriell kapitalism (2004:485, min övers.). Inom ett kapitalistiskt perspektiv blir 

idealbilden av natur representativt för hur natur uppfattas inom västerländsk kultur som en 

plats som existerar utanför mänskligheten, vilket i sin tur utgör en plats som speglar 

människors längtan och drömmar (Ibid). Naturen blir därför en idealbild som människan 

endast kan längta till, snarare än att knyta en relation till. Büscher (2010b i Büscher et al. 

2012:19) kallar idealbilden av “Naturen” för “derivative nature” och Debord (2002[1967]) 

kallar bilden för “Spectacle” vilket innebär att naturen framställs som ett skådespel som 

används för att locka globala turism- och konsumtionskretsar, där naturen blir till en idealbild 

som konsumeras. Eftersom jag inte förhåller mig till hur turister uppfattar naturen inom 

naturturism kan inte denna uppsats fastställa att uppfattningen som turister har av naturen är 

en idealbild. Det finns således en möjlighet för människor att faktiskt skapa en mer hållbar 
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relation till naturen inom naturturism om turister blir medvetna om sin omgivning på ett annat 

sätt än i ett globiskt perspektiv. Dock har jag visat hur naturen som framställs på Tivedens 

hemsida är en idealbild. 

Jag har visat hur idealbilden av naturen på Tivedens hemsida framställs som 

mångfaldig och varierande där naturen uppfattas som en inbjudande miljö vilket å ena sidan 

tycks ge en mångfacetterad framställning av en levande naturen i och med att 

beskrivningarna av naturen listar de djur som lever där och aktiviteter som går att göra i 

nationalparken. Å andra sidan visar Escobar att kapitalismen historiskt sett har exploaterat 

naturen som framställs som uniform, hanterlig, tydlig och redo att skördas. Dock har en 

uniform idealbild av naturen på senare tid inneburit hinder för kapitalismens expansion, på 

grund av sociala och ekologiska anledningar, vilket har gjort att naturen istället har behövts 

att ackumuleras som “mångfaldig”, “flexibel” och “varierande” (Escobar 1999:7). Naturen 

kan således beskrivas som varierad men fortfarande vara en idealbild som är skapad för 

kapitalistisk expansion (Büscher et al. 2012:23) vilket syns i framställningar av naturen på 

Tivedens hemsida. Att avgöra om naturen framställs som varierad inom naturturism blir 

således en relativ fråga, för vad som är varierat i en kontext kan vara enhetligt i en annan. I 

relation till alla naturens processer blir det emellertid anmärkningsvärt att naturen endast 

framställs under en årstid och mestadels en väderlek. Framställningen av naturen som 

varierande blir dock mer framträdande textmässigt än bildmässigt, vilket kan tolkas som ett 

försök att beskriva naturen som mer varierad än den i själva verket framställs på bilder.  

Även om det finns ett intresse att värna om naturen inom naturturism, finns det en 

struktur omkring naturturism som skiljer människan och naturen där bevarandet av “natur” 

snarare kan tolkas som bevarandet av idealbilden av natur (Büscher et al. 2012:23) där natur 

blir värdefull för de bilder som naturen representerar, snarare än vad naturen är (Büscher 

2010b:271 i Duffy 2015:533). I och med att uppsatsen har behandlat framställningar av natur 

från Tivedens hemsida berörs endast en sida av den kommunikation där bilden av “Naturen” 

skapas mellan turistorter och turisternas förväntningar (Salazar 2010:12). I den 

envägskommunikation som framställs på Tivedens hemsida kan jag dock med fastställa att 

den bilden som framställs inom naturturism är en idealbilden av naturen, som är framställd 

för att locka besöksnäring. Hur turister uppfattar naturen kan jag, som nämnt, inte göra 

anspråk på, men jag vill då istället belysa att Tiveden representerar en nationalpark och 

således också statligt ägd mark, där Tiveden på ett sätt blir “experter” på området. Deras 
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position gör således att deras kommunikation av idealbilden av natur i nationalparken utgör 

en form av “governmentality” som i sin tur påverkar hur människor tänker och agerar 

(Escobar 1999:6). Att turister åker till nationalparken för att ta del av natur är ett bevis på att 

framställningarna av naturen har en effekt på hur turister uppfattar natur, i och med att de har 

valt att ta sig till en avlägsen plats för uppleva en speciell natur, vilket blir framträdande då 

många av besökarna i Tiveden är utländska (Ekoturismföreningen, Tiveden 2015). 

Naturturism som ett verktyg i arbetet för en hållbar utveckling blir vad Ingold kallar för att 

“ingripa i naturen”, eftersom naturen inom naturturism blir “ett objekt för människan att 

begrunda” (Ingold 2000:210, min övers.) vilket är framträdande i framställningar av natur 

som vild och lugn. 

Ingold menar att uppfattningen av naturen som ett objekt bygger på naturen är 

uppfattad och framställd som om den är skapt för människan att äga, där frågan om det är upp 

till människan att kontrollera naturen är utesluten (Ibid:214) vilket gör att människan utesluts 

i framställningar av naturen. Mänskliga aktiviteter eller livet står utanför den natur som 

naturturismen ämnar att bevara där människan främst blir medveten om naturen genom att 

beskåda den, där människan endast är en åskådare i den naturliga miljön till skillnad från en 

deltagare och världen tycks existera i människors huvuden, snarare än i det fysiska rummet 

(Ingold 2000:214). Relationen mellan människa och natur inom naturturism utgörs därför av 

att naturen är ett objekt som människan uppfattar sig själv som separerad från, där den vilda 

naturen utgör en bördig mark för turister att konstruera sina drömmar på (Salazar 2010:43), 

snarare än att människan blir medveten om naturen genom alla sina sinnen och skapar sig en 

relation till naturen där människan uppfattas som en del av världen.  

Att bevara och skydda natur genom naturturism blir ett sätt för människan att 

dominera och kontrollera naturen, snarare än att skapa en mer intim relation mellan människa 

och natur som är baserad på att människan uppfattar sig som en del av världen. I och med att 

naturturism bygger på premisser om att exploatera natur blir dess anspråk på att vara ett 

verktyg för en hållbar utveckling baserat på ett falskt löfte om att ge människor möjligheten 

att närma sig natur (Büscher et al. 2012:23). Istället för att ge människor en möjlighet att leva 

i naturen inom naturturism, produceras och reproduceras framställningar av naturen som ett 

objekt vilket leder till upprätthållandet av separationen av människa och natur som leder till 

mer miljöförstörelse. Naturturism som verktyg i arbetet mot en hållbar utveckling bygger 

således på oklara grunder om vad som menas med natur.  
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Som jag har visat kan naturen betyda många saker beroende på vilken kontext som 

naturen framställs i men generellt är naturen framställd som en idealbild som inte 

överensstämmer med den natur som vi vanligtvis vistas i. Idén om naturen som en idealbild 

är inte heller någon som människan är en del av vilket gör att relationen till natur inom 

naturturism utgörs av relationen till en idealbild, snarare än människans omgivning och 

naturen som en plats som är under förändring. Således har heller inte naturen som människan 

omges av ingen riktig plats i naturturism, vilket gör naturturism till ett tveksamt verktyg i en 

hållbar utveckling i och med att idealbilden snarare hamnar i fokus än människans 

omgivning. I och med att idealbilden också utesluter liv blir levande natur också en paradoxal 

bild sett ur ett globiskt perspektiv vilket jag kommer diskutera vidare i nästa del. 

4.2 Den livlösa naturen och naturupplevelser 

Den levande natur som framställs som ett problem inom naturturism kan ses som en 

del av “neoliberalisering” av naturen, som Rosaleen Duffy (2015) beskriver i sin artikel 

“Nature-based tourism and neoliberalism: concealing contradictions” där hon visar hur 

ekosystem utesluts ur praktiker som naturturism där människan försöker skapa en “win-win” 

situation, genom att både bevara natur och skapa ekonomisk tillväxt. Hon argumenterar för 

att upplevelsen i sig är en vara som kan bli såld upprepade gånger (Duffy 2015:534-40).  

Vad Duffy menar med “upplevelse” går också att tolka som samma sak som Ingold 

menar med “liv”, där Ingold pekar på att livet i ett globiskt perspektiv, snarare konfronterar 

naturen snarare än att naturen uppfattas som “levande” (Ingold 2000:210). Naturupplevelser 

inom naturturism kan således tolkas som att människan (livet) konfronterar naturen ur ett 

globiskt perspektiv, vilket gör att levande natur inom naturturism blir paradoxalt eftersom 

livet antas vara något som existerar utanför naturen (Ibid). Människan konfronterar således en 

natur som framställs som livlös inom naturturism. I inledningen av denna uppsats visade jag 

hur enhetschefen för Naturvårdsverket, Maria Tiricke, menade att bevarandet av naturen 

skedde med anledning att människor ska ha möjlighet till naturupplevelser, vilket, sett ur 

kontexten av ett globiskt perspektiv, går att tolka som att människan ska ha möjlighet till att 

konsumera naturen som framställs som livlös. 

Vidare framställs naturen som livlös inom naturturism eftersom de mänskliga 

konstruktionerna som läggs på naturen transformerar naturen från att vara en levande plats, 

till en artificiell miljö (Ibid 210). I transformationen från naturlig till artificiell förstörs också 
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naturen då produktion medför konsumtion (Ingold 2000:215). Genom att människan ingriper 

i naturen och framställer naturen som tyst och livlös upprätthålls således naturens förstörelse 

eftersom framställningar av natur som en livlös plats som är till för människor att “uppleva” 

producerar och reproducerar en ideologi där människan exploaterar naturen, snarare än att 

skapa en mer intim relation till den. Trots att jag endast har berört hur naturupplevelser 

framställs på Tivedens hemsida går det emellertid att generalisera till en större skala, 

eftersom naturupplevelser utgör den drivkraft som får människor att, likt parasiter, flytta sig 

från olika miljöer (Ingold 2000:214), vilket leder till miljöförstöring. Naturturism kan 

emellertid ses som ett gynnsamt verktyg i arbetet för en hållbar utveckling om människor 

väljer naturturism framför någon annan turismform som är mer explorativ. Resultaten i denna 

studie visar dock framställningar av natur inom naturturism grundar sig på en idé om att 

naturen är till för människan att exploatera naturen. Således kan naturturism tolkas som ett 

sätt att dölja motsägelser som i sin tur upprätthåller en exploaterande struktur.  

Büscher et al. argumenterar för att kapitalismens metod att ta sig runt motsägelser 

som är inneboende i dess ideologi är hybridisera och stimulera konsensusbaserade diskurser 

eftersom kapitalismen behöver bli trodd på för att upprätthållas som ideologi (Büscher et al. 

2012:15). Eftersom turism har blivit förknippat med miljöförstörelse kan naturturism kan 

tolkas ett sätt för den neoliberala kapitalismens eftersträvan att ytterligare dölja inneboende 

motsägelser i dess struktur, där fokuset på naturen gör turismen “miljövänlig”. Naturturism 

kan därför tolkas som ett ytterligare steg för neoliberal kapitalistisk expansion och en större 

separation mellan människan och natur. 

Min tolkning är att expansionen blir möjlig på grund av att separationen mellan 

människa och natur och liv och land ej ifrågasätts, där den neoliberala kapitalismens 

eftersträvan är att dölja denna motsägelse. Jag tolkar det som att naturturism blir ett växande 

fenomen precis därför att det finns ett växande intresse för människor att ta sig tillbaka till 

naturen och återförena klyftan mellan människa och natur. Naturturism blir således den 

neoliberala kapitalismens svar på denna eftersträvan att ta sig tillbaka till naturen, där, genom 

att upprätta strukturer som ytterligare separerar människa och natur, döljer de motsägelser 

som kapitalismen bygger på. Eller i Escobars ord, där han belyser att i traditionell Marxistisk 

teori, “är det är viktigt att understryka att kapitalismen omstrukturerar sig i ögonblick av 

realisation” (Escobar 1996:332), vilket, med andra ord innebär att kapitalismen strukturerar 

sig kring kritiken mot den.  
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Här blir Ingolds teori om det globiska och sfäriska som mest användbar eftersom 

teorin identifierar en av de mest grundläggande aspekterna i kapitalistisk ideologi, nämligen 

separationen mellan land och arbete, vilket också kan tolkas som separationen av människa 

och natur. Det finns ett samband mellan Ingolds (2000:213) globiska perspektiv och Duffy’s 

argumentation om neoliberaliseringen av naturen (Duffy 2015:530) där bägges observationer 

visar att människans påverkan på naturen utesluts i framställningar av naturen som 

människan ämnar att bevara. Inom naturturism framställs istället en idealbild av naturen som 

beskriver naturen som en livlös plats som människan konfronterar, snarare än att människan 

lever i naturen, vilket skapar en chimär som döljer människans påverkan på naturen, snarare 

än att framställa en natur där människor är inkluderade, vilket gör att människans 

miljöförstörelse utesluts inom naturturism. 

Den här undersökningen visar hur människor utesluts ur framställningar av natur 

inom naturturism vilket gör att naturupplevelser blir ett sätt för människan att exploatera 

naturen från en domän där människans avtryck på miljön inte syns. Å ena sidan begränsas 

den här undersökningen dock till naturturism som framställs på internet vilket betyder att det 

finns en möjlighet för turister att skapa en mer intim relation när de väl befinner sig i naturen 

inom naturturism, vilket den här uppsatsen saknar belägg för att bevisa. Å andra sidan är de 

flesta naturturister, som nämnt, utlandsresenärer, vilket betyder att resor som de har har gjort 

till naturområden upprätthåller miljöförstörelse. För naturturism som framställer natur på 

internet blir således naturupplevelser ett sätt att ytterligare öka separationen mellan människa 

och natur eftersom naturupplevelser äger rum i en artificiell miljö, snarare än i naturen. 

Således kan det gå att dra slutsatsen att vissa naturupplevelser inte bara är 

ogynnsamma för arbetet för en hållbar utveckling, en sådan definition innebär att 

naturturismen kan ses som neutralt i arbetet för en hållbar utveckling, snarare förvärrar 

naturupplevelser arbetet för en hållbar utveckling eftersom de utesluter mänskliga aktiviteter 

och separerar människor från natur. Ingold pekar också ut att separationen mellan människa 

och natur är som mest slående inom diskurser av global miljöförändring och i arbetet för en 

hållbar utveckling (Ingold 2000:215) eftersom dessa arbeten inte ifrågasätter människans 

påverkan på naturen i arbetet. Separationen mellan människa och natur utgör därför en grund 

för upprätthållandet av en neoliberalistisk struktur som kontrollerar, dominerar och förstör 

natur (Büscher et al. 2012:15) vilket blir paradoxalt i förhållande till människors möjlighet att 

skapa en mer intim och hållbar relation till natur inom naturturism. Naturupplevelser inom 
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fungerar naturturism som en drivkraft som leder till mer miljöförstörelse då den konstitueras 

på separationen av människa och natur där mänskliga aktiviteter utesluts i domänen som 

naturen utgör, där bevarandet av naturen snarare handlar om bevarandet av en idealbild av 

naturen. Naturturism som verktyg för en hållbar utveckling bygger på ett falskt löfte för 

människor att kunna relatera till natur inom naturturism.  

5.0 Sammanfattning 
Denna uppsats har redogjort för vilken natursyn som ligger bakom motsägelsen för 

naturturismens anspråk att både kunna värna om naturen och samtidigt skapa ekonomisk 

tillväxt. I uppsatsen har flera aspekter berörts om vilken natur som framställs inom 

naturturism och vad för betydelse som ligger bakom framställningar av naturen.  

Jag har visat hur bevarandet av natur inom naturturism grundar sig på 

neoliberaliseringen av natur och kapitalistisk expansion, där separationen av människa och 

natur utgör en byggsten för människans möjlighet att kunna exploatera naturen. 

Exploateringen blir möjlig eftersom naturen framställs som en plats utan människor och liv, 

vilket gör att motsägelser inom kapitalismens exploatering döljs, och kapitalismen kan därför 

expandera. Naturturism blir därför ett sätt att expandera klyftan mellan människa och natur, 

trots att naturturism framställs som att göra motsatsen.  

Ett underliggande tema för undersökningen har varit hur människan uppfattar sig som 

separerad från naturen och vad separationen har för implikationer för människans relation till 

naturen och den natur som framställs inom naturturism. Förhållandet i separationen mellan 

människa och natur har också satts i relation till en hållbar utveckling, där undersökningens 

beröringspunkter har blivit framträdande i jämförelse med andra studier om naturturism som 

visar hur människans relation till naturen karaktäriseras av dominans och kontroll. 

Uppsatsen kan också ses som ett försök att närma sig frågor som berör större 

ontologiska teman om hur vi uppfattar vår omgivning, där jag samband mellan ontologi och 

ekonomi blir framträdande. Det jag hoppats på att ha visat är hur naturturism kan förstås som 

ett sätt för hur människor söker sig ut ur kapitalismens strukturer och närmare till natur, där 

kapitalismens hybridisering och framställningar av en “rik” och “varierad” natur upprätthåller 

den hegemoni som framställer naturen som livlös. Den natur som framställs för naturturister 

är därför en reducerad bild av natur vilket gör naturturism blir ett sätt att upprätthålla 

 



C-uppsats Kulturantropologi, vt-17 
Oliver Roosvall 

22 

separationen mellan människa och natur. De framställningar av natur på Tivedens hemsida 

visar i sin tur hur det finns en antydan till att framställa naturen som något varierat och fullt 

av liv, som naturen uppfattas i den sfäriska ontologin, men att framställningarna snarare utgör 

en chimär för den bakomliggande, uniforma struktur.  

Slutligen väcker den här uppsatsen ett flertal frågor som berör separationen mellan 

människa och natur där undersökningen har visat upprepade gånger hur separationen blir 

framträdande på olika plan i framställningar av natur inom naturturism. Själva begreppet 

naturturism, natur och turism, är också en uppdelning av dess slag. Frågorna som väcks blir 

bland hur långt separationen sträcker sig och hur vi kan närma oss natur på andra sätt inom 

västerländsk kultur? Hur kan vi hitta tillbaka till naturen? Och vad kan vi lära oss av Ingolds 

andra perspektiv, det sfäriska perspektivet?  
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