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Abstract 

Seal-based tourism is something that can be found throughout the world, including Sweden, 

which led to the question of why there is a lack of it in the region of Umeå. Studying the 

ecological conditions in the area has led to the conclusion that the Umeå archipelago has all 

the prerequisites for establishing a seal-based activity, meaning that there are more 

circumstances surrounding the possibilities of seal-based tourism. To fully understand the 

topic, one needs to study it from several different points of view, including the ecological, 

economical and socio-cultural aspects. There are a lot of different opinions surrounding the 

seals that need to be taken in to account before one reaches a conclusion. Furthermore it is 

also necessary to study the topic of tourism; globally, locally and its development. With a 

growing demand for nature-based tourism around the world, shouldn’t it be possible to 

establish a seal-based one in the Swedish north? The report also studies the already 

established operations throughout Sweden, to try to understand why the activities are located 

in some regions but not in others. The conclusion that has been reached in this report is that 

the ecological circumstances for a seal-based tourism exists in the Umeå archipelago, but a 

seal-based operation might find its biggest straits to be the economical and socio-cultural 

conditions. 

 

Key Words: Seal-based tourism, Destination development, Sustainable tourism, Marine-

based tourism, Halichoerus grypus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning och Bakgrund ......................................................................................................... 4 

1.1 Turism ............................................................................................................................... 4 

1.2 Syfte ................................................................................................................................... 5 

1.3 Frågeställning.................................................................................................................... 5 

2. Material och Metod ................................................................................................................ 6 

3. Resultat ................................................................................................................................... 6 

3.1 Sälen .................................................................................................................................. 6 

3.1.1 Livsmiljö och levnadsätt ............................................................................................. 6 

3.1.2 Beteende ..................................................................................................................... 7 

3.1.3 Hot .............................................................................................................................. 7 

3.2 Kvarken som miljö ............................................................................................................ 8 

3.2.1 Säkerhet i Kvarken ..................................................................................................... 8 

3.2.2 Föreskrifter i området ................................................................................................ 9 

3.3 Turism i Västerbotten ....................................................................................................... 9 

3.4 Sälturism som verksamhet ............................................................................................. 10 

3.4.1 Idag i Sverige ............................................................................................................ 10 

4. Diskussion ............................................................................................................................. 13 

4.1 Finns det möjligheter för sälturism i den svenska delen av Kvarken? ............................ 13 

4.2 Vilka positiva eller negativa effekter av sälturism kan finnas? ....................................... 15 

4.3 Slutsats............................................................................................................................. 15 

5. Referenser .............................................................................................................................16 

Bilagor .......................................................................................................................................19 

Bilaga 1. Intervjufrågor skickade på mail till informant 3 och informant 5. .........................19 



 

  4  
 

1. Inledning och Bakgrund  
1.1 Turism 
Turism är en bransch som går att återfinna på samtliga kontinenter runt om i världen och 

turistbranschen är ansvarig för var 11e jobb som globalt sett existerar (Jarvis m.fl. 2016). 

Vetenskapligt sett är branschen i sig väldigt svår att definiera, då turism är någonting som 

går att se på väldigt många olika sätt (Merinero-Rodríguez och Pulido-Fernández 2016). 

Turism går att diskutera utifrån geografiska perspektiv, samhällsperspektiv, ekonomiska 

perspektiv, biologiska perspektiv och många fler (Merinero-Rodríguez och Pulido-Fernández 

2016). Det är de olika synsätten som gör turismen till en otroligt svårförutsägbar bransch 

(Chatziantoniou m.fl. 2016).   

Enligt UNWTO (2016), som är FNs organ som ansvarar för marknadsföringen av hållbar, 

ansvarsfull och universellt åtkomlig turism, står turistbranschen för 7 % av den globala 

exporten, med ett totalt värde på 1,4 biljoner amerikanska dollar. Branschen är kontinuerligt 

växande och utgör en viktig ekonomisk roll för flera av världens regioner (UNWTO 2016). 

UNWTO (2016) lägger även fram en prognos där de tror att branschen kommer att ha en 

årlig ökning med ca 3,3 %, under perioden 2010-2030. 

I Europa återfinns flera av världens mest etablerade turistdestinationer och turismen på 

kontinenten utgör hela 41 % av den totala turistomsättningen i världen (UNWTO 2016). I 

Europa har de två störst växande regionerna under flera år varit södra och medelhavs-

Europa samt norra Europa (UNWTO 2016). Norra Europa står för ca 12,3 % av de totala 

internationella gästerna i Europa och ca 14,9 % av Europas totala turistiska omsättning 

(UNWTO 2016). 

Turismen delas in i flera olika kategorier, och en av de delarna är naturturism. Naturturism 

är en växande sektor, vilket medför ett växande antal besökande till världens skyddade 

områden (Moore m.fl. 2015). Naturturism är enligt Moore m.fl. (2015) turism som baseras på 

att uppleva naturen och naturliga landskap. Naturturismen har i många fall lyft en diskussion 

där skyddandet av naturresurser ställts emot vikten av att förmedla en upplevelse till 

besökare, för att väcka en motivation till bevarande (Moore m.fl. 2015). Studier har även visat 

att besökare fokuserade på naturturism ofta är villiga att spendera mer pengar, än hos icke 

naturbaserade turistaktörer, vilket gjort aktiviteten till en viktig ekonomisk verksamhet inom 

många destinationer (Polovitz Nickerson m.fl. 2016). 

I Sverige är naturbaserade aktiviteter inte bara en viktig inkomstkälla utan även en del utav 

den svenska identiteten (Fredman m.fl. 2012). Naturturism i Sverige står för en årlig 

omsättning på 16.3 miljarder svenska kronor och allemansrätten gör även att runt 90 % av 

den svenska populationen minst en gång om året nyttjar landets natur för rekreation 

(Fredman m.fl. 2012). Naturen i Sverige har inte bara ett stort ekonomiskt värde för 

kommersiella aktörer, utan även för det svenska samhället (Fredman m.fl. 2012). Trots att 

man kan se att den totala mängden av internationella gäster i Sverige under några år har 

minskat, har ändå den totala turistiska omsättningen i landet kontinuerligt ökat (UNWTO 

2016). 

Inom naturturismen ingår även så kallad marin naturturism, vilket är naturturism som är 

fokuserat på marina arter/områden. Marin naturturism har en viktig ekonomisk roll i många 

kustbelägna regioner, vilket i många fall bidragit till att länder har ökat sitt intresse att 

bevara viktiga marina ekosystem, i syfte att säkerställa dem som en ekonomisk resurs (Biggs 

m.fl. 2015). 

Turism kring marina däggdjur är någonting som går att återfinna på många platser runt om 

på jorden. Det finns sälturism i områden som t.ex. Nya Zeeland (Seal Swim Kaikoura 2016), 
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USA (Seal Tours 2016) men även i Sverige (Naturens Bästa 2004). Turismen i fråga handlar 

om att låta deltagare i någon form få se/uppleva sälar under betalande omständigheter. I 

Sveriges miljömål står det angivet att år 2020 skall minst 10 % av landets totala marina yta 

vara skyddad (Naturvårdsverket 2016). Målet är någonting som Naturvårdsverket (2016) 

idag inte anser att landet kommer att kunna uppnå. Utav de 59 marina naturreservaten som 

återfinns runt om i landet är 2 av dem lokaliserade inom Umeås kommun (Havs och 

Vattenmyndigheten 2014a).  

Kvarken är ett havsområde som sträcker sig mellan Umeå och Vasa i Finland och skiljer åt 

Bottenviken från Bottenhavet. Sälen är de enda marina däggdjuren som existerar i Kvarken, 

och utav de 2 sälarter som kan ses i området är gråsälen (Halichoerus grypus) den enda som 

har någon form av permanent uppehälle (Hagström m.fl. 2010). Sedan 90-talet har gråsälen 

fått ett uppsving, för att idag växt sig till en Östersjöpopulation med runt 32 000 djur (Havs 

och Vattenmyndigheten 2016), varav ca 15 000 befinner sig inom svenska vatten (Havs och 

Vattenmyndigheten 2014b). Enligt VFFI (2013) ska det finnas minst 314 gråsälar i de svenska 

delarna av Kvarken och Bottenviken och 1042 gråsälar i området totalt, vilket även det bidrar 

till frågan om varför det inte finns någon etablerad sälturism i området. 

 

1.2 Syfte 
Skärgården utanför Umeå och Västerbotten har länge nyttjats av människor i alla möjliga 

syften, från yrkesfiske till rekreation (Edlund 2003). Dock har regionen idag ingen etablerad 

verksamhet kring dess största marina däggdjur gråsäl, trots att människor i området vet att 

de finns där. Marin naturturism är ett redan väl etablerat koncept som går att återfinna i 

många länder (Biggs m.fl. 2015). Inför denna rapport har författaren själv varit på liknande 

aktiviteter i andra länder, vilket väckte en nyfikenhet på varför det finns en avsaknad i just 

den svenska delen av Kvarken.  

Syftet med studien är att undersöka de förutsättningar Kvarken har för en hållbar sälbaserad 

marin turism. Syftet uppnås genom att undersöka hur ekosystemet ser ut, om den har/kan 

bära en tillräckligt stor population av gråsäl för att göra det lönsamt, samt även undersöka 

hur besöksnäringen i regionen ser ut. Rapporten skall även undersöka hur sälturism bedrivs i 

de regioner i Sverige som idag har etablerad sälskådning. 

 

1.3 Frågeställning 
De frågeställningar som rapporten försöker besvara är: 

 Finns det möjligheter för sälturism i den svenska delen av Kvarkens skärgård? 

 Vilka positiva eller negativa effekter av sälturism kan finnas? 

För att kunna svara på dessa frågor kommer författaren först och främst behöva se på sälen, 

hur dess historia ser ut, vad den har för ekologi och habitat samt hur den lever. 

Undersökningen kommer även att bedöma Umeås skärgård och dess ekologi, för att se ifall 

skärgården har ett lämpligt sälbestånd för att kunna utföra sälturismen. Författaren skall 

också undersöka den turism som idag existerar i regionen, för att kunna få en uppfattning 

kring om marknaden finns för en ytterligare aktör att etablera sig i området. Ämnet kring den 

potentiella sälturismens säkerhet undersöks dessutom, för att styrka slutsatsen ifall sälturism 

är en möjlig verksamhet i området. Potentialen kommer att sättas i perspektiv till de 

motsättande åsikter som finns kring sälen, och då till om sälturism är någonting som skulle 

kunna vara ett positivt inslag i regionen. 
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2. Material och Metod 
För att besvara dessa frågeställningar har författaren behövt att utföra en hel del 

litteraturstudier samt intervjuer med redan etablerade sälturismföretag, för att få en djupare 

förståelse om branschen samt området. De 6 etablerade sälturismföretagen som intervjuats 

är lokaliserade i Haparandas skärgård, Stockholmsregionen, Kalmars kust samt i tre delar av 

Västerhavet. Intervjuerna har huvudsakligen varit telefonbaserade, förutom informant 3 och 

informant 5 där kontakten har skett över mail. För att ge informanterna möjligheten till att 

känna sig bekväma med att prata öppet har anonymitet erbjudits. Telefonintervjuerna har 

alla varierat i form av vilka frågor som har ställts, detta på grund av att samtalen har haft en 

dynamisk karaktär och därför inte gått till på exakt samma sätt. Anledningen till detta 

dynamiska arbetssätt var att författaren ansåg det vara en mer kvalitativ metod. Trots att 

telefonintervjuerna varierat har alltid samma ämnen bearbetats i samtalen. Intervjuerna med 

de etablerade sälturismföretagen har fokuserat på vad deras tankar är kring vilka 

förutsättningar som krävs sälturism, hur de uppfattar sälens beteende gentemot 

verksamheten, hur den typiska gästen ser ut, dvs. lokal/internationell, ålder, kön osv. samt 

även hur aktörerna ser på säkerhet kring deras aktivitet. Frågorna till informant 3 och 5 som 

utfördes genom email-korrespondens var identiska, och omfattade samma ämnen som 

frågorna i de telefonbaserade intervjuerna. Frågorna som skickades ut på mail går att 

återfinna i bilaga 1. Under rubriken ”3.4.1 Idag i Sverige” har författaren sammanställt 

resultaten från intervjuerna och satt dem i relation till den övriga undersökningen.  

Utöver tryckta böcker och rapporter är rapporten även grundad på flera vetenskapliga 

artiklar hämtade från den webbaserade samlingssidan Web of Science. Sökord som används 

för att finna dess artiklar har varit seal * tourism, nature-based tourism, tourism in sweden, 

nature-based tourism in sweden, tourism in europe, marine tourism och Halichoerus grypus. 

Ifall en artikel blivit hänvisad i personlig korrespondens, har sökorden varit på 

författaren/författarnas namn. Författaren anser att det är viktigt att förstå sig på sälen och 

dess ekologi för att kunna besvara de frågor som lagts fram.  

 

 

3. Resultat 
 

3.1 Sälen 

3.1.1 Livsmiljö och levnadsätt 

I Östersjön uppskattas det idag finnas minst 32 000 gråsälar (Havs och Vattenmyndigheten 

2014b). I takt med att populationen ökat har sälarna börjat förekomma på ytterligare kobbar 

i närheten av de traditionella uppehållsplatserna och längre in i skärgårdarna (Edlund 2003). 

Arten finns i rörelse inom stora delar av Östersjön, även i Umeås vatten (Havs och 

Vattenmyndigheten 2014b). I Havs och Vattenmyndighetens (2014b) rapport kan man se 

rörelsemönstren hos unga gråsälar försedda med spårningsändare, vilket styrker bilden av 

att arten går att återfinna i Umeås vatten (Havs och Vattenmyndigheten 2014b). 

Östersjöns gråsälar föredrar att hålla till i den yttre skärgården bland kalspolade hällar eller 

steniga klippor (Bjärvall och Ullström 2010). Det skall heller inte vara ovanligt att gråsälen 

söker föda i de nedre delarna av älvar som mynnar ut i Östersjön (Bjärvall och Ullström 

2010). Enligt en studie på gråsälens habitatval i ett marint skyddat område i Frankrike 

befann sig gråsälen huvudsakligen i områden inom den centrala arkipelagen/skärgården med 
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aningen grundare vatten, med djup upp till 50 meter, eller avsevärt djupare vatten på över 

150 meters djup (Huon m.fl. 2015). De hade enligt Huon m.fl. (2015) alltså två olika slags 

jaktmarker. Studien visade även att sälarna ofta befann sig i vatten som låg i nära anknytning 

till den senaste landstigningsplatsen (<40 km). De huvudsakliga faktorerna som påverkade 

gråsälens habitatval är alltså placering i arkipelagen och djupet, medan närheten till 

stranden, havsbottnens utformning/sedimentering och vattnets flödeshastighet var mindre 

väsentligt (Huon m.fl. 2015). 

I en liknande studie av Sjöberg och Ball (2000) som handlar om gråsälens habitatval i 

Östersjön, går det att se att även i Östersjön väljer gråsälen att söka föda i områden som 

ligger inom en 50 kilometers radie ifrån populationens landstigningsplatser. Det visade sig 

även att Östersjöbeståndet primärt väljer områden med ett djup på mellan 11-40 meter och 

att gråsälarna undvek områden med djup på över 51 meter. Sjöberg och Ball (2000) skriver 

att detta går emot den tidigare övertygelsen kring sälens spridning och födosök, och binder 

istället habitatvalet till batymetri. Batymetri är en benämning på utformningen av terrängen 

under vatten och är den akvatiska motsvarigheten till termen topografi. De skriver även att 

istället för att röra sig i stora områden, som varit den tidigare uppfattningen, spenderar 

gråsälen istället majoriteten av sin tid i mindre, men mer aktivt använda områden (Sjöberg 

och Ball 2000). 

 

3.1.2 Beteende 

Gråsälen lever i flock och populationerna hittar viloplatser på land i skärgården (Bjärvall och 

Ullström 2010). Dessa viloplatser/landstigningsplatser är någonting som går att återfinna 

hos de flesta sälarter runt om i världen, och fungerar som platser för just vila, parning och 

även som en form av skydd för kolonin (Jensen 2004). I Östersjöbeståndet är, till skillnad 

från andra populationer, landstigningsplatserna inte till för att få en säker plats gentemot 

rovdjur, då sälen i de svenska vattnen är toppredator inom sitt ekosystem (Jensen 2004). För 

Östersjöpopulationen fungerar landstigningsplatserna istället som fortplantningsplatser 

(Jensen 2004). En avsaknad av lugna landstigningsplatser är en hämmande faktor för 

gråsälens förekomst i Östersjön, men specifika sälskyddsområden har hjälpt till att 

underlätta spridningen (Jensen 2004).  

En studie på gråsäl av Blundell och Pendleton (2015) visade att turism kan påverka sälens 

beteende. Studien visade att trafikeringen av turistfarkoster hade påverkan på sälarnas 

naturliga rytm. Sälarna spenderade mindre tid uppe på sina landstigningsplatser när båtar 

var i omlopp runt sälens habitat. Turistverksamhetens påverkan på sälens beteende visade 

sig att ofta vara direkt kopplat till farkostens storlek (Blundell och Pendleton 2015). Studien 

visade även att de viktigaste perioderna för arten att ha ostörd tillgång till sina viloplatser var 

mitt under dagen och under tiden med ungar. Blundell och Pendleton (2015) lägger i sin 

studie fram ett åtgärdsförslag där turismen skulle få fokuseras på timmarna innan 08:00 och 

efter 17:00, i syfte att ha en så liten påverkan på sälarnas beteendemönster som möjligt.  

 

3.1.3 Hot  

Även om de största hoten för gråsälen, historiskt sett, har varit jakt och miljögifter är det 

kanske inte de som är de största orosmolnen idag (Bjärvall och Ullström 2010). Idag är 

gråsälen inte upptagen på Artdatabankens (2015) rödlista och internationellt klassas arten 

som livskraftig (Bjärvall och Ullström 2010). Regleringar kring jakt har införts och halterna 

av PCB och DDT har minskat drastiskt i Östersjön och enligt Bjärvall och Ullström (2010) har 

det, sedan 1997 inte kommit in någon hona med sammanvuxet livmoderhorn till 

Naturhistoriska Riksmuseet.  
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Någonting som Bjärvall och Ullström (2010) lägger fram som ett växande hot idag är att den 

pågående klimatförändringen har medfört förändrade isförhållanden i Östersjön. De nämner 

också att den påverkan det kan ha på gråsälspopulationen är att det kan bidra till en högre 

dödlighet hos ungar under amningsperioden. Det tros vara på grund av att den rena isen 

minskar risken för infektioner. Ungar som föds på is klarar av att växa sig starkare, vilket har 

medfört den låga dödligheten på 1-2% jämfört med de ungar som föds på land, som har en 

dödlighet på mer än 20% (Bjärvall och Ullström 2010).  

Hagström m.fl. (2010) lägger även fram de problem som fiskenäringen fått till följd utav den 

ökande sälpopulationen. Många yngre sälar fastna i ryssjor och nät och drunknar, samt att 

flertalet fiskeredskap förstörts av sälar som varit på jakt efter de fångade laxfiskarna. 

Konkurrensen med fiskenäringen är även någonting som diskuteras i Kvarkenrådets 

handlingsplan för gråsälen (Edlund 2003).   

Edlund (2003) nämner även att många problem som finns kring nyttjandet och bevarandet 

av gråsälsbeståndet går att relatera till brist på information och utbildning kring ämnet. I 

handlingsplanen läggs det fram ett förslag till att etablera ett ”sälcenter” med information, för 

att kunna ge allsidig och korrekt information kring ett, ur opinionssynpunkt, känsligt ämne. 

 

3.2 Kvarken som miljö 
Kvarken ligger i det område där den senaste istiden, Weichsel III, låg som tjockast (Persson 

2005). Det har bidragit till den stora landhöjning som idag sker i området, vilket lett till att 

landskapet är i ständig förändring (Persson 2005). Områden som tidigare varit havsvikar 

snävs av till sjöar och platser som tidigare legat under havsytan stiger ”långsamt” upp för att 

torrläggas (Persson 2005). 

Någonting som är negativt för gråsälen i Umeå skärgården med hänsyn till habitatsstudierna 

av Ball och Sjöberg (2000), är att batymetrin i Umeås skärgård är överlag grund, med ett 

medeldjup på 11 meter. Sjöberg och Ball (2000) lägger fram att gråsälens prefererade djup är 

mellan 41-11 meter, och Umeås skärgård har många områden som är grundare än 11 meter. 

Holmöarnas naturreservat består t.ex. till 33 % av havsbottnar med ett mindre djup än 6 

meter (Albertsson och Bergström 2008). 

Om man skulle utgå från, som Högström m.fl. (2010) skriver, att gråsälen ofta jagar i 

områden med tätare vegetation, skulle det betyda, enligt Albertsson och Bergström (2008), 

att gråsälen runt Holmöarna skulle behöva söka sig till skyddade lägen som är mindre 

exponerade för vågor. Sandbottnarna som är vanliga i området på djup större än 10 meter 

har ofta en gles eller obefintlig vegetation (Albertsson och Bergström 2008).  

Om man ser till säsong ger Kvarkens nordliga läge en något annorlunda utgångspunkt än hos 

lokaler i syd, då skärgården har en längre period som är istäckt. Enligt Albertsson och 

Bergström (2008) har den istäckta perioden minskat från att tidigare vara 5 månader till att, 

under perioden 1997-2007, enbart vara 3 månader. Dock är vattnen runt Holmöarna 

isbelagda även under milda vintrar (Albertsson och Bergström 2008).  

3.2.1 Säkerhet i Kvarken 

Som Albertsson och Bergström (2008) nämner, sker det ett stort utbyte av vatten mellan 

Bottenviken och Bottenhavet vilket kan ge starka vattenströmmar. Någonting som även bör 

noteras är att för turer kring Holmöarna skulle det behövas en passage från Umeå som går i 

drygt en mil över öppet vatten (Kvarkenrådet 2000). Som det går att se i figur 1. 

(Kvarkenrådet 2000) är ögrupperna samlade med stora passager med öppet vatten som 

separerar arkipelagerna. Väder och vind någonting som alltid bör övervägas för vistelser på 

vatten. Detta är särskilt viktigt om sälskådning ska bedrivas från kajaker. I 
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”Kajakhandboken” av Ekholm (2013) benämns olika säkerhetsfrågor för vistelse med kajak 

till havs. Enbart vana paddlare skulle behärska vindstyrkor upp mot 10-12 m/s, medan en 

ovan paddlare nog max skulle kunna vistas i vindbyar på 5-6 m/s (Ekholm 2013). Turer bör 

vara utformade så att möjligheterna finns till att söka lä bakom öar, och då lägga turen så att 

man kan paddla från lä till lä (Ekholm 2013).  

Ekholm (2013) benämner även 

bekymmer kring fasta färdleder i 

områden. Då färdleder är 

sträckor nyttjade av större 

sjöfart medför det även en risk 

för mindre fartyg, kanske 

speciellt kajaker. I Umeås 

skärgård finns det vissa fasta 

färdleder som finns utmålade i 

figur 1. (Kvarkenrådet 2000). 

Som det går att se i figur 1, 

skulle passage från fastlandet till 

Holmöarna medföra en korsning 

av en just sådan färdled. 

Medelhastighet på en relativt 

van grupp skulle med kajak 

kunna ligga på runt 5-6 km i 

timmen, vilket också är 

någonting som behöver 

övervägas för en möjlig 

kajakturism (Ekholm 2013).  

 

3.2.2 Föreskrifter i området 

I Umeåregionen finns det idag 

inget så kallat sälskyddsområde, 

vilket går att återfinna på andra platser, men i området finns naturreservatet och Natura 

2000-området Holmöarna (Länsstyrelserna 2015). I detta område finns det speciella 

föreskrifter vilka går att finna på Länsstyrelsen Västerbottens (2016a) hemsida. I 

föreskrifterna benämns det förbud att störa djurlivet med t.ex. närgående fotografering samt 

ett tillträdesförbud på vissa öar och skär under perioden 15 april till 15 augusti (Länsstyrelsen 

Västerbotten 2016a). 

 

3.3 Turism i Västerbotten 
Enligt en artikel i Västerbottenskuriren (2014) har antalet gästnätter ökat med 4.1 % mellan 

åren 2012 och 2013. Artikeln visar att det totala antalet gästnätter 2013 i Umeå var 400 043. 

I en rapport av Andersson (2015) för RESURS går det att avläsa att den totala 

turismomsättningen för Umeå kommun år 2014 var ca 1,2 miljarder kronor. Det visar en 

substantiell ökning av omsättningen i kommunen jämfört med tidigare år.  

Av den totala turismomsättningen i Umeå är det enbart 7 % som går till aktivitetsbaserade 

verksamheter, vilket gör det till den minsta kategorin inom turistbranschen (Andersson 

2015). Anledningen är enligt rapporten att området har, likt många delar av Sverige, en hög 

koncentration av dagsbesök för turister som hälsar på släkt och vänner, vilket gör att saker 

som logi, restaurangbesök och shopping har de största omsättningarna.  

Figur 1. Karta över de fasta förbindelser som finns i Umeås del av Norra 
Kvarken (Kvarkenrådet 2000). 



 

  10  
 

 

3.4 Sälturism som verksamhet 
Problematik kring marin naturturism kan ofta handla om frågor kring påverkan på 

sälpopulationen och, likt många andra aktivitetsbaserade naturupplevelser, måste frågan 

kring användande kontra bevarande ställas. Just denna fråga är någonting som beskrivs utav 

Granquist och Nilsson (2016) i deras studie av sälturismen på Island. Enligt dem ligger 

problemet i, likt det som togs upp i Edlunds (2003) rapport, att informationsutbytet mellan 

forskare och allmänheten är för litet. Avsaknaden av utbildning kring människans påverkan 

på sälen är någonting som lett till en oavsiktlig störning på populationen (Granquist och 

Nilsson 2016).  

Granquist och Nilsson (2016) nämner att flera länder har uppsatta regler för hur turismen 

kring vilda djur skall gå till, men att detta i många fall går förlorat hos turisterna, då 

kunskapen om reglernas syfte ofta är bristfällig. Kunskapsbristen leder till att många turister, 

som egentligen är positivt inställda till en minskning av deras påverkan, väljer att strunta i 

dessa regler enbart för att turisterna inte förstår dess vikt. Studien benämner också 

problemet i att dessa regionsbaserade regler inte får något globalt erkännande vilket kan vara 

en del av förvirringen kring ämnet (Granquist och Nilsson 2016). Ett exempel som Granquist 

och Nilsson (2016) tar upp är restriktionsskyltar som säger ”mata inte djuren”, vilket man 

vanligen ser på t.ex. djurparker. Om skyltarna även skulle förklara anledningen till att man 

inte skall mata djuren, dvs. att det kan vara direkt skadligt för djurens matsmältningssystem, 

skulle det kunna leda till att fler besökare får en förståelse för restriktionen, vilket kan leda 

till en minskad mänsklig störning (Granquist och Nilsson 2016). 

Kunskapsutbyte är även någonting som bör tas i beaktning inom naturturism utanför 

anläggningar. En förklaring till turister, som kan vädja till de etiska och humanistiska sidorna 

hos gästen, kan leda till en medkänsla hos turisten vilket kan minimera dess påverkan på 

sälpopulationen (Granquist och Nilsson 2016). En emotionell förståelse hos gästen har visats 

medföra att gästen får en mer positiv upplevelse genom att förstå grunden till sitt beteende 

och känna en stolthet i sitt minimerande av sin störning (Granquist och Nilsson 2016). 

I en rapport av Lundmark (2009), diskuteras läget för efterfrågan på naturturism. 

Naturturism i dagens läge ses som någonting med en god ekonomisk potential, både för 

turismaktörer och för en så kallad regional utveckling (Lundmark 2009). Efterfrågan på 

dessa aktiviteter kan i första hand ses som någonting som är bundet till storstäder 

(Lundmark 2009).  Resultatet i rapporten visar dock att på grund av samhällsprocesser har 

människor i storstadsregioner idag blivit mindre villiga att betala för naturbaserade 

aktiviteter, samt att storstadsregionerna inte har en så stor del av den huvudsakliga 

efterfrågan som man tidigare trott. Istället går det att se att en stor del av efterfrågan kommer 

ifrån de mindre befolkningstäta regionerna. Den nuvarande urbaniseringen leder till att den 

potentiella efterfrågan på naturturism kommer att vara störst i storstadsregionerna, men att 

en förändring i vad människor efterfrågar kommer att påverka hur den verkliga efterfrågan 

kommer att se ut. Regioner kommer att få olika ekonomiska förutsättningar beroende på 

deras positioner gentemot den verkliga efterfrågan (Lundmark 2009). 

 

3.4.1 Idag i Sverige 

I Sverige idag finns det turism som antingen kretsar kring, eller har inslag av någon form av 

sälskådning på flera platser. Denna undersökning har funnit på företag på bägge kuster, väst 

och öst, med sälturism på deras repertoar. För rapporten utfördes det intervjuer med 

företagare i Västerhavet och i Östersjön, från Kalmar-regionen till Haparandas skärgård. 

Författaren har inte fått tag på några aktörer i norrlandsregionen förutom den i Haparandas 
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skärgård. Aktörerna i Västerhavet och Stockholmsregionen är kajakbaserade, medan 

Informanterna i Kalmarregionen använder sig av större båtar. Med större båtar/farkoster 

menas motordrivna farkoster med en kapacitet på 12 gäster. Anledningen till att 12 personer 

är gränsen på dessa farkoster är de regelverk och lagar som finns kring sjöfart, farkoster med 

större kapacitet kräver ytterligare licenser och säkerhetsarbeten (Informant 2 2016 muntl.) 

Den samlade uppfattningen bland dessa aktörer var att sälturism är ett lockande ämne och 

flertalet av de aktörer som intervjuades hade varit verksamma i över 10 år. Nedan följer en 

sammanställning av de tankar som aktörer hade kring de möjligheter och problem som finns 

med sälturism. Då vissa aktörer valt att vara anonyma i sina intervjuer kommer intervjuerna i 

fråga vara angiva utefter region och inte person. 

I Umeå har det funnits en aktör som anordnat sälskådning, men som idag inte är aktiv. 

Försök till att få mer information av denna aktör har inte lyckats då denna aktör inte har gått 

att få tag i och verkar, utifrån sett, totalt ha avvecklat sin verksamhet. I samtal med Erja Back 

(2016 muntl.) på Visit Umeå skall aktören ha varit verksam under flera år, och då haft ett 

samarbete med ett schweiziskt företag som flög direkt till Umeå, men när dessa flygningar 

upphörde blev det färre gäster till aktiviteten vilket ledde till att den inte längre blev 

ekonomiskt hållbar. Aktiviteten skall enligt Back (2016 muntl.) ha varit mycket uppskattad, 

med en så kallad rib-båt med kapacitet på 11 personer. 

 

Gästen 
Den övervägande uppfattningen från de interjuver som utfördes var att det finns ett intresse 
för sälar och sälturism. I många regioner var det övervägande lokala gäster, dvs. gäster ifrån 
närliggande kommuner (Informant 1, Informant 2 och Informant 3 2016 muntl.). Europa är 
den region med högst procentuellt antal inhemska turister (UNWTO 2016). Den region som 
sade att de hade huvudsakligen utländska gäster var Västerhavet, då främst norska 
semestergäster (Informant 4, Informant 5 och Informant 6 2016 muntl.). Utöver var gästerna 
kommer ifrån fanns det hos samtliga aktörer ingen ”typisk gäst”. Med det menas det att 
gästerna var vitt spridda i kön, ålder, samhällsklass, yrke och intressen. I Kalmarregionen 
sade aktören dock att det var många gäster i sällskap med barn, då både i sällskap av 
föräldrar, vänner och/eller far- morföräldrar (Informant 2 2016 muntl.).  

 

Säkerhet 

Under intervjun med en aktör i Kalmarregionen framkom att turen var utformad med båtar 

med en kapacitet på 12 gäster, att de hade certifierade kaptener och att turen alltid gick längs 

med kusten. Närhet till land medförde att de vid extrema väderförhållanden, eller vid andra 

extrema fall, lätt kunde gå i land och söka hjälp (Informant 2 2016 muntl.). När det gäller 

väder sade de aktörer som utförde aktiviteter med större farkoster att det ofta inte var något 

problem, och att de ytterst sällan behövde ställa in någon aktivitet på grund av väder 

(Informant 1 och Informant 2 2016 muntl.). I Haparandas skärgård sade aktören, som 

använde sig utav en större båt, att de enbart behövde ställa in sin aktivitet 3 gånger per år 

(Informant 1 2016 muntl.). De aktörer i Västerhavet och Stockholmsregionen som var 

kajakbaserade sade att de var mer väderberoende, och att de ställde in vid för starka vindar, 

ca >10 sekundmeter (Informant 3, Informant 4, Informant 5 och Informant 6 2016 muntl.). 

De kajakbaserade aktörerna i Västerhavet sade att de inte krävde någon förkunskap av sina 

gäster, men att de alltid hade med sig minst 2 guider med säkerhetsutrustning och att de 

hade begränsat storleken på sina grupper till max 10 deltagare (Informant 4, informant 5 och 

Informant 6 2016 muntl.).  
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Förutsättningar 

Det var enbart i Haparandas skärgård som turen var utformad utan att ha direkt närhet till 

land, eftersom deras verksamhet främst var en färjeverksamhet ut till Haparanda-Sandskärs 

nordudde, och att sälskådningen i deras fall mer var ett uppskattat inslag i aktiviteten. Det 

var enbart de kajakbaserade aktörerna som hade sälskådning som företagets huvudsakliga 

sysselsättning. Alla båtbaserade aktörer hade främst skärgårdsturer och/eller 

färjeverksamhet, med sälskådning som antingen ett extra inslag eller som en övrig extra 

aktivitet.  

Vad gäller förutsättningar för sälturism sade samtliga aktörer att det huvudsakligen handlade 

om förekomsten av säl. Att sälpopulationen är så pass lokaliserad gör att aktörerna såg 

aktiviteten oftast var enklare att genomföra än andra former av viltskådning. Att hitta säl 

sågs inte vara ett problem hos någon utav aktörerna, då alla sade sig veta var sälen låg och 

vart de kunde se dem. I Haparandas skärgård var vikare-populationen dock inte lika 

förutsägbar som i andra regioner på grund av jakten i området (Informant 1 2016 muntl.). 

Aktören sade sig snabbt märka ifall någon den dagen hade varit och skjutit, då sälarna i det 

fallet gömde sig så fort som en båt närmade sig, vilket ledde till att de dagarna gick det inte 

att ha sälaktiviteten (Informant 1 2016 muntl.). I deras fall var jakten den huvudsakliga 

reglerande faktorn istället för väder. 

Aktören i Stockholmsregionen sade att den huvudsakliga faktorn att aktören kunde få 

aktiviteten att inte störa den dagliga rytmen hos sälpopulationen var att verksamheten var 

kajakbaserad. Aktören sade också att en viktig faktor i aktiviteten var att den fokuserade på 

sälen i sälens naturliga miljö, vilket enligt aktören också gav gästen en mer äkta 

naturupplevelse (Informant 3 2016 muntl.). 

 

Sälen 

 När det gäller sälen och dens inställning till aktörernas verksamhet var både nyfikenhet och 

skepticism ord som återkom i intervjuerna. Aktören i Kalmarregionen sade att de märkte att 

sälpopulationen ofta var mer skeptiska och skygga i början av säsongen och att de sedan blev 

mer och mer komfortabla och nyfikna ju längre säsongen gick (Informant 2 2016 muntl.). I 

Västerhavet, och i övriga regioner av egentliga Östersjön, sade aktörerna att de inte hade 

märkt någon förändring i sälpopulationernas beteende gentemot dem utan att beteendet 

alltid hade varit präglad av nyfikenhet. I Haparandas skärgård var förändringen i sälens 

inställning mot aktören mer dagligt baserad, då beroende på ifall andra externa personer 

hade varit och jagat säl eller inte (Informant 2 2016 muntl.). 

 

Problem/möjligheter 

Vissa problem som kom fram i intervjuerna var att möjligheten till aktiviteten skiljde sig i 

säsong beroende på aktivitetens geografiska läge. Säsongen var naturligt kortare ju längre 

norrut aktören var baserad. Det lokala samhällets syn på sälen sågs även vara en viktig faktor 

som påverkade aktiviteten, då regioner med en mer positivt inställd lokalbefolkning inte hade 

några problem alls, medan aktören i Haparandas skärgård aktivt påverkades av en mer 

negativ inställning och fysiskt ingripande (Informant 1 2016 muntl.). I övrigt sågs 

möjligheterna till sälturism som positiv i fall där det finns en etablerad sälpopulation. De 

aktörer som inte hade sälskådning som sin huvudaktivitet, sade ändå samtliga att deras 

gäster ofta såg sälskådningen som den bästa delen inom deras aktivitet (Informant 1 och 

Informant 2 2016 muntl.). 
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4. Diskussion 
4.1 Finns det möjligheter för sälturism i den svenska delen av Kvarken? 
Frågan kring sälturism och dess möjligheter i Kvarken bör knytas till ekonomiska, likväl som 

till ekologiska och sociala förutsättningar. I det ekonomiska fallet finns ett par frågetecken. 

Är turistomsättningen för aktivitetsbaserade verksamheter tillräckligt stor i Umeå kommun 

för att kunna etablera en sälturism i området? Den turistiska omsättningen, totalt sett, visade 

sig vara relativt stor och kontinuerligt växande (Andersson 2015), vilket gör att etableringen 

inte skall ses som omöjlig. Men att aktivitetsbaserad turism enbart stod för 7 % av den totala 

omsättningen, begränsar starkt den summa resurser som finns att konkurrera om för 

potentiella framtida aktörer (Andersson 2015). Regionens nordliga läge begränsar även 

tidsperioden då sälturistiska aktörer i Umeå kan säkerställa en ekonomisk vinst. 

Det visade sig att de huvudsakliga dagsbesöken i området var till släkt och vänner, vilket kan 

betyda att marknaden ändå finns (Andersson 2015). I fallen med de idag etablerade 

aktörerna visade det ju sig att den huvudsakliga kundkretsen var just lokal. Författaren tror 

att nyckeln till en etablering av sälturism i Umeås skärgård bör vara en satsning på den lokala 

befolkningen och inte i första hand på utländska gäster, då det kan vara en betydligt mer 

opålitlig resurs, som i fallet med den tidigare etablerade aktören i Umeå (Back 2016 muntl.). 

Det skulle kunna betyda att en etablering hos den lokala befolkningen skulle kunna medföra 

en ekonomiskt hållbar situation där framtida aktörer skulle kunna bli en stark konkurrent 

om de resurser som idag finns på marknaden. Frågan bör då vara hur en potentiell aktör skall 

kunna slå sig in, och etablera sig på marknaden.   

Då den verkliga efterfrågan på naturturism var större i mindre städer än, som tidigare trott, i 

storstadsregionerna så är det någonting som går att använda sig av för en framtida aktör, 

men också någonting som skulle kunna utgöra ett hot för etablering av sälturism i Umeå 

(Lundmark 2009). När intresset från storstadsregionerna inte är av den storlek som tidigare 

trott begränsar det möjligheten att nå ut till hela den potentiella efterfrågan. Det går i dagens 

läge inte att dra några definitiva slutsatser om hur läget i framtiden kommer att se ut på 

grund av att det inte går att veta hur efterfrågan på naturturism kommer att förändras 

(Chatziantoniou m.fl. 2016). Trots att intresset i de större städerna möjligen inte är så stort 

visar det ju sig att intresset för naturturism ändå ökar, vilket öppnar upp för möjligheten att 

etablera sälturism i Umeå (Moore m.fl. 2015).  

Om man skulle använda Västerhavet som måttstock kan man se att sälturism är en lockande 

aktivitet, vilket gör att flertalet aktörer i den regionen klarar av att konkurrera om samma 

kundkrets. Skillnaden mellan Umeå regionen och Västerhavet är på vilket sätt de två 

regionerna marknadsförs. Då Västerhavet idag redan är en region väl etablerad på sina havs- 

och kustaktiviteter (Turistrådet Västsverige 2016), kan det vara en anledning till att turister 

ser det som en självklar plats att åka till för att uppleva just liknande aktiviteter. Umeå och 

stora delar av Norrlandskusten kan få svårigheter då regionen i den folkliga uppfattningen 

mer ses som en plats för vinteraktiviteter, och att som Back (2016 muntl.) och Andersson 

(2015) skriver att mycket av den turism som finns i regionen är starkt anknuten till shopping 

med släkt och vänner samt konferensresor.  

En potentiell utveckling av regionens image kan dock medföra ett uppsving av gäster med 

naturintresse (Della Corte och Aria 2016). Idag finns det redan en marknad i regionen för så 

kallade jakt- och fiskeresor, vilket kan ses som en idag redan befintlig naturbaserad resurs 

som kan användas för att konkurrera om naturintresserade gäster (Back 2016 muntl.). 
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I frågan kring Norra Kvarken som habitat finns det förhållanden som gör Umeås skärgård till 

ett mindre lämpligt habitat för gråsälen (Albertsson och Bergström 2008). Att valet av 

habitat är baserat på batymetri istället för den tidigare trodda ”central-place modellen” är 

någonting som är negativt för en möjlig sälturism i området (Sjöberg och Ball 2000). Umeås 

skärgård som habitat är mindre gynnsam än sydligare områden, som utanför Nordmaling, på 

grund av sitt djup. Dock är områdets batymetri någonting som framtida aktörer ändå inte bör 

stirra sig blinda på eftersom att regionen, trots sina mindre gynnsamma förhållanden, ändå 

har en väl etablerad population av gråsäl (VFFI 2013). Ett långsiktigt perspektiv som ändå 

väcker någon form av frågetecken är det att habitatet ändå har förutsättningarna för att 

grundas av ytterligare, då med hjälp av sin påtagliga landhöjning (Persson 2005). Då detta är 

en så pass extremt långsam process kan det ju ses som en absurd påpekning, men denna 

undersökning väljer ändå att lägga fram det för att ha i åtanke för en långsiktig etablering. 

Positiva förutsättningar för att kunna etablera en form av sälturism, är det faktum att 

sälpopulationen visat sig vara relativt centrerade i närheten av sina landstigningsplatser i de 

centrala arkipelagerna (Sjöberg och Ball 2000). Att populationen håller sig samlade kring en 

och samma plats medför större chanser att kunna få se arten i samma områden från tur till 

tur. Med en god kunskap om var gråsälen i Norra Kvarken har sina landstigningsplatser skall 

de fysiska förutsättningarna för sälskådning vara mycket goda.  

En annan positiv egenskap för att kunna etablera en ekologiskt hållbar turism, med minimal 

påverkan på gråsälen, är regionens solförhållanden under sommaren. Då långa soltimmar 

med perioder av nästintill midnattssol möjliggör att aktiviteten skulle kunna utföras under de 

timmar som Blundell och Pendleton (2015) framlägger i sin studie som de mest ekologiskt 

hållbara. Aktiviteten skulle alltså kunna vara kvällsbaserad, för minsta påverkan på 

populationen, men med ändå gynnsamma ljusförhållanden (Länsstyrelsen Västerbotten 

2016b). 

En avvägning som måste göras av en potentiell aktör är dock på vilket sätt som aktiviteten 

skall utföras. En kajakbaserad aktivitet medför ju större risker, då farkosten är mer utsatt för 

väder och vind (Ekholm 2013), men som forskningen även visat kan det vara ett mer 

ekologiskt hållbart färdsätt (Blundell och Pendleton 2015). Den mindre storleken på 

farkosten skulle medföra en mindre störning på populationen, vilket skulle kunna vara 

essentiellt för dess långsiktiga förutsättningar. Någonting som bör tas i beaktning kan dock 

vara störningen av de planerade nya fasta förbindelserna mellan Umeå och Finland 

(Kvarkenrådet 2000). Större farkoster medför en risk för en större störning på populationen, 

samt en till säkerhetsaspekt som kajakbaserade aktiviteter måste överväga. Skulle aktiviteten 

utgå ifrån Holmöarna istället för fastlandet skulle säkerheten kunna förstärkas, då det 

eliminerar nödvändigheten att passera fasta färdleder (Ekholm 2013).  

Undersökningen kan inte med full säkerhet klarlägga påverkan som en kajakbaserad aktivitet 

skulle kunna ha på gråsälen, då de studier som gjorts enbart behandlar större farkoster 

(Blundell och Pendleton 2015). Som studien visar blir den negativa påverkan mindre ju 

mindre farkoster som vistas i habitatet (Blundell och Pendleton 2015). Med det i åtanke 

borde en rimlig slutsats vara att kajaktrafik skulle ha en mindre beteendepåverkan än om 

turismaktiviteten skulle vara färjebaserad. Teorin kan styrkas av intervjun med den 

Stockholmsbaserade aktören, som sade att aktören med kajaker kunde se att sälen påvisade 

en stor nyfikenhet istället för tecken på störning (Informant 3 2016 muntl.). 

I frågan om aktiviteten skulle kunna vara socialt hållbar skulle en sälbaserad naturturism 

befinna sig inom ett idag starkt diskuterat ämne, dvs. inom frågan om sälens påverkan på 

fiskeverksamheter (Edlund 2003). Då sälen ofta ses som någonting negativt i etablerade 

fiskesamhällen (Hagström m.fl. 2010) är det en fråga som måste tas i beaktning. En 

etablering av turism med sälen som resurs skulle lokalt kunna ses som negativt, vilket skulle 
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kunna upptrappa ett redan hett ämne. När det gäller frågan om gråsälens skador på 

yrkesfisket, tror denna rapport att de studier som finns på gråsälens habitatval (Sjöberg och 

Ball 2000) skulle kunna användas för att drastiskt minska riskerna för skador, samt riskerna 

för att sälar skulle omkomma i form av bifångst. Då studierna visat att sälen har relativt 

specifika krav på dess jaktmarker (Sjöberg och Ball 2000), skulle forskningen kunna 

användas till att lokalisera yrkesfisket utanför dessa områden ifall det finns ekonomiska 

möjligheter för det. Författaren är dock medveten om känsligheten kring ämnet, och att 

etableringen av sälturism skulle kunna ses som negativ av det lokala fiskesamhället. En väl 

etablerad dialog och kunskapsutbyte mellan olika parter skulle kunna användas för att 

minska riskerna för eskalering av en redan känslig diskussionspunkt. 

Att Kvarkenrådet i sin handlingsplan lägger fram idén att en informationsplattform i form av 

ett sälcenter ska etableras i Kvarkenområdet (Edlund 2003), ser denna undersökning som ett 

tecken på att viljan finns för en utökad utbildning kring arten. En positiv regional inställning 

ger hopp om att sälturism skulle kunna ses som ett komplement till en planerad utbildning. 

Intresset från regionen skulle kunna användas i etableringen genom att aktören då i 

etableringsfasen av företaget skulle kunna få stöd av organisationer i regionen så som 

Kvarkenrådet, för att sedan kunna övergå till en helt självständig verksamhet. Att 

verksamheten då bör ha fokus på att ge ett mervärde med en utbildning kring sälarna i 

regionen borde vara en självklarhet. 

 

4.2 Vilka positiva eller negativa effekter av sälturism kan finnas? 
Som tidigare nämnt kan problematiken kring marin naturturism ofta handla om frågor kring 

påverkan på sälpopulationen och, likt många andra aktivitetsbaserade naturupplevelser, 

måste frågan kring användande kontra bevarande ställas. Författaren tror att ett nyttjande av 

Holmöarnas naturreservat och dess sälbestånd skulle kunna vara berättigad, ifall syftet med 

användningen är att informera samt att väcka ett intresse hos besökaren för ett fortsatt 

bevarande.  

Ett förslag ur ett då både ekologiskt och säkerhetsanpassat perspektiv skulle vara att en 

etablering av en kajakbaserad aktivitet, med Holmöarna som utgångspunkt, skulle kunna 

genomföras under relativt säkra förhållanden och med liten påverkan på gråsälens 

population. För att ytterligare minimera den antropogena påverkan på sälbeståndet bör 

aktören ha en utbildande dialog med sina gäster. Dialogen bör förklara inte bara de regler 

som skall följas under tiden men också anledningen till dem och hur negativt mänskligt 

beteende kan skada arten (Blundell och Pendleton 2015). Utbildning skall inte enbart ge en 

minskad ekologisk störning utan även, som forskningen visat, kunna möjliggöra för en mer 

positiv upplevelse för turister (Blundell och Pendleton 2015). Aktören bör dock vara 

uppmärksam på den globala uppvärmningens effekt på sälbeståndet (Bjärvall och Ullström 

2010). Ifall den istäckta perioden minskar ytterligare, och medför en lägre överlevnadschans 

för kutarna, kan det behövas ytterligare åtgärder i sälaktivitetens utformande för att 

säkerställa en levnadskraftig sälstam. 

En ytterligare effekt av satsningen skulle kunna vara en upptrappning av fiskesamhällets 

motsättning till sälen (Edlund 2003). En utvecklad dialog och utbildning mellan berörda 

parter skulle även här kunna användas för att ändra denna potentiellt negativa effekt till en 

möjlig positiv effekt av sälturismen (Blundell och Pendleton 2015). 

4.3 Slutsats 
Slutsatsen av denna undersökning är att möjligheterna för sälturism i Umeås skärgård finns, 

om dock något begränsade. De ekologiska förutsättningarna är övervägande positiva, men 

det som talar emot sälturismen är istället de ekonomiska och även i viss mån de sociala 
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aspekterna. En etablering bör vara möjlig ifall framtida aktörer kan inrätta en lokalt 

förankrad kundkrets och med en väl upprättad dialog med det lokala fiskesamhället. Genom 

att stärka regionens varumärke som en plats för naturbaserade aktiviteter kan sälturism i 

Umeå även hjälpa till att skapa en ekonomiskt hållbar situation för aktivitetsbaserade lokala 

aktörer. Författaren föreslår därför att de som skulle vara intresserade av att utveckla denna 

undersökning bör se på möjligheterna till att utveckla ett samarbete mellan 

aktivitetsbaserade aktörer i Umeåregionen, för att stärka Umeås varumärke som en 

sommarregion. En övrig vidare studie skulle kunna vara att fastställa kajakers påverkan på 

sälens beteendemönster. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjufrågor skickade på mail till informant 3 och informant 5. 
Fråga 1: Vad anser ni det är som gör att ni kan hålla på med sälturism hos er? Vad tror ni det 

är som behövs? 

Fråga 2: Under hur stor del av året sysslar ni med just sälturism? 

Fråga 3: Har ni märkt någon skillnad i sälarnas beteende jämt emot er sedan ni först började 

med er verksamhet? Har de blivit mer komfortabla med er?  

Fråga 4: Vad för slags gäster lockar ni? Har ni nån speciell målgrupp t.ex. utländska turister, 

medelålders eller liknande? 

Fråga 5: Har ni mycket gäster ifrån lokalsamhället? 

Fråga 6: Är det ofta ni behöver ställa in nån sälaktivitet på grund av väder? 

Fråga 7: Hur ser ni i övrigt på säkerheten kring er verksamhet? Gör ni några speciella 

åtgärder för att öka säkerheten?
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