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Förord 
För många kustsamhällen är fisket en central del av samhällets identitet. 
Fisket lyfts också ofta fram för att marknadsföra bygden och attrahera 
turister. Målet med den här studien är att se om yrkesfisket bidrar till 
att locka turister till svenska kustsamhällen. Detta görs genom två fall-
studier; Träslövsläge i Varbergs kommun och Skillinge i Simrishamns 
kommun. Rapporten belyser både hur turistnäringen ser på fiskets be-
tydelse för turismen och vad turisterna själva upplever är viktigast för 
deras val att besöka samhället. Detta görs genom djupintervjuer med 
representanter för turistnäringen och enkäter till turister i hamnen. Där-
igenom kan rapporten ge en fyllig bild av turismen i de två fiskesam-
hällena och på hur olika intressenter ser på fiskets roll för turismen. Rap-
porten kan användas både i arbetet med att utforma hamnområden som 
är attraktiva för turister och som underlag för hur hamnarna som turist-
destination påverkas av åtgärder inom fiskeriförvaltningen. 

 

Fredrik Wilhelmsson   Sören Höjgård  

Lunds universitet   Sveriges lantbruksuniversitet 

Lund, december 2020 
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Sammanfattning 
Den svenska fiskeflottan har krympt under lång tid och idag har många 
fiskelägen endast ett fåtal fiskefartyg kvar. Även om yrkesfisket är en 
liten näring kan förlusten av fisket innebära att viktiga värden för lokal-
samhället går förlorade. Ett sådant är att fisket lockar turister till ham-
nen. I den här rapporten analyseras fiskets betydelse för turismen i 
svenska fiskesamhällen. Detta görs genom två fallstudier; Träslövsläge 
i Varbergs kommun och Skillinge i Simrishamns kommun. Syftet med 
studien är att se hur turistnäringen och besökare i hamnen ser på yrkes-
fiskets roll för turismen i de två samhällena och vilka egenskaper i ham-
narna som är viktiga ur turismsynpunkt. I studien kombineras kvalita-
tiva intervjuer av nyckelpersoner inom turismnäringen (både privata 
och offentliganställda) med kvantitativa enkätundersökningar riktade 
till turister i respektive hamn.  

Båda samhällena är traditionella fiskelägen där hamnen och fisket fort-
farande är en central del av samhällets identitet och turistupplevelsen. 
Genom enkäterna framkom att fiskerelaterade attribut som fartyg, fis-
kebodar och aktiva fiskare är viktiga för många av de turister som valt 
att besöka hamnen i båda samhällena. Det finns emellertid även en stor 
grupp turister som inte bryr sig om dessa värden. Även intervjuer med 
företrädare för turistsektorn visar en splittrad bild där vissa ser fisket 
som en garant för en genuin upplevelse medan andra menar att det går 
att utveckla attraktiva alternativ till fisket för att locka turister. En viktig 
slutsats från studien är att fisket lockar turister men behöver draghjälp 
av aktiviteter som exempelvis restaurang, försäljning, vattensport, eller 
en glasskiosk. Totalupplevelsen i hamnen är viktig och består av en 
kombination av estetisk och känslomässig upplevelse (genuinitet) 
kopplat till möjliga aktiviteter. 

I Träslövsläge genomfördes en så kallad reskostnadsundersökning för 
att beräkna hur stort värde (mätt i kronor) turisterna upplevde att fisket 
bidrog med för deras besök i hamnen. De som deltog angav att de tänkte 
besöka Träslövsläge i genomsnitt elva gånger under 2020. Om hamnen 
inte hade haft fiskerelaterade attribut hade de minskat antalet besök 
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med cirka två per år. Det beräknade värdet för turisten uppgår till 341 
kr per person och besök. Utan fiskebåtar i hamnen skulle värdet minska 
med 36 kr (11 procent) och utan aktiva yrkesfiskare med 22 kr (7 pro-
cent) per person och besök. 

Kopplingen mellan yrkesfiske och turism är komplex och de resultat 
som framkommit i studien är begränsade till de hamnar som studerats 
och de turister som aktivt valt att besöka de studerade hamnarna i stället 
för att åka någon annan stans. Men för de valda fallen visar resultaten 
att yrkesfisket bidrar med ett värde för turistsektorn som riskerar att gå 
förlorat om fisket försvinner från hamnarna. 
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Introduktion 

Det svenska yrkesfisket har minskat kontinuerligt under många år. Bara 
sedan 2008 har antalet fiskare gått ner med över 25 % och idag finns 
cirka 1500 aktiva yrkesfiskare kvar i landet (Scientific, Technical and 
Economic Committee for Fisheries [STECF], 2018). En minskande flotta 
behöver inte innebära ett problem i sig eftersom stora delar av näringen 
har upplevt en kraftig produktivitetsutveckling under perioden vilket 
leder till en mindre men effektivare flotta (Havs-och Vattenmyndig-
heten [HaV], 2014). Samtidigt har utvecklingen inneburit en struktur-
omvandling av näringen och det finns idag många fiskelägen längs våra 
kuster som har få eller inga fiskefartyg kvar (Waldo och Blomquist, 
2020). Även om näringen är liten kan förlusten av fiske innebära stora 
förluster för samhället. I den samhällsnytta som fisket bidrar med ingår 
inte bara fiskets företagsekonomiska bidrag utan även värden som be-
varande av kulturmiljöer, sociala värden i kustsamhällen, livsmedels-
försörjning, m.m. (Waldo och Lovén, 2019). Ett av dessa värden är att 
fisket lockar turister till en ort. Att detta potentiellt har ett stort värde är 
exempelvis tydligt i turistbroschyrer från västkusten där fisk och skal-
djur förs fram i marknadsföringen av regionen (Visit Sweden, u.å.). Men 
hur viktigt är egentligen ett aktivt yrkesfiske för ett samhälles framto-
ning som fiskesamhälle och för turismen i en region?  

I den här rapporten analyseras fiskets betydelse för turismen i svenska 
fiskesamhällen. Detta görs genom två fallstudier – en på västkusten 
(Träslövsläge i Varbergs kommun) och en på östersjökusten (Skillinge i 
Simrishamns kommun). Samhällena är valda för att spegla både väster-
havet och Östersjön, för att de är turistdestinationer samt för att de har 
ett aktivt yrkesfiske. I studien kombineras intervjuer av nyckelpersoner 
inom turismnäringen (privata och offentliganställda) med enkätunder-
sökningar riktade till turister i respektive hamn.  
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Syftet med studien är att se hur turistnäringen och de besökande turis-
terna ser på yrkesfiskets roll för turismen i de två samhällena och vilka 
egenskaper i hamnarna som är viktiga ur turismsynpunkt. Resultaten 
ger information om fiskets roll för turismen i hamnmiljöerna och hur 
det tillsammans med andra näringar kan bidra till att utveckla hamn-
områden som är attraktiva för turister. 

Att fisket är viktigt för turismen i ett fiskesamhälle kanske kan tyckas 
uppenbart, men exempelvis Brookfield et al., (2005) visar att framtoning 
som fiskesamhälle och ett aktivt fiske inte nödvändigtvis behöver hänga 
ihop. De gör en distinktion mellan faktiska och virtuella fiskesamhällen. 
I ett faktiskt fiskesamhälle kommer inkomsterna i huvudsak från fisket 
medan ett virtuellt fiskesamhälle inte längre är beroende av yrkesfisket 
som näring utan snarare av att ha en framtoning som fiskesamhälle. För-
fattarna pekar på att fiskets bidrag till ett samhälles identitet kan vara 
mycket stark även för samhällen där fisket faktiskt inte är så stort längre. 
Samma fenomen finns i Sverige där en invånare i ett kustsamhälle längs 
den svenska östersjökusten uttrycker det som att:  

Jag säger ofta att jag bor i ett litet fiskesamhälle, men det är det 
ju inte längre. (Johansson och Waldo, 2020) 

Det finns inte många studier som försöker reda ut vilka värden fisket 
faktiskt bidrar med till turismen. Ett undantag är Ropars-Collet et al., 
(2017) som har studerat vilka egenskaper i kustsamhällen som uppskatt-
tas av boende och turister längs engelska kanalen. Genom enkäter i 
Frankrike, Belgien och Storbritannien fann studien att många av de till-
frågade uppskattar både att se fiskefartyg och att se färsk fisk landas och 
säljas. Men även om fisket lockar turister så värderades det lägre än at-
tribut som stränder och promenadstråk. Hur viktigt fisket är för tur-
ismen beror naturligtvis på den specifika turistdestinationen. Exempel-
vis visar Trojette et al., (2015) i en undersökning i det franska fiskesam-
hället Le Guilvinec att runt en tredjedel av de tillfrågade turisterna inte 
hade valt destinationen om det inte var för fisket. Exemplet visar att fis-
ket kan vara mycket viktigt, även om det naturligtvis är långtifrån sä-
kert att det är det för andra destinationer. Durán et al., (2015) tittar på 
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betalningsviljan (inte bara hos turister) för att bevara kulturvärden som 
skapats av fisket längs den europeiska atlantkusten. Studien visar att 
betalningsviljan är högst för bevarandet av traditionell arkitektur och 
för bevarandet av unika fiskekunskaper. Det förstnämnda behöver inte 
nödvändigtvis kopplas till ett aktivt fiske medan unika fiskekunskaper 
i högre grad är beroende av att det finns fiskare kvar. En vacker fiskere-
laterad arkitektur kan förväntas locka turister till hamnar där exempel-
vis traditionella fiskebodar bevarats. 

Rapporten är upplagd som följer. Rapporten inleds i kapitel 2 med en 
diskussion om hur fisket och den turism fisket lockar till kan ses som en 
ekosystemtjänst. I kapitel 3 diskuteras valet av metoder och fiskesam-
hällen och hur detta påverkar tolkningen av resultaten. Därefter följer 
tre resultatkapitel; kapitel 4 innehåller resultat från de kvalitativa inter-
vjuerna, kapitel 5 innehåller enkätsvar kring vilka attribut besökare ser 
som viktiga i en hamn, och kapitel 6 innehåller en ekonomisk värdering 
av de fiskerelaterade attributen. Samtliga resultaten tas upp och disku-
teras i kapitel 7. I kapitel 8 presenteras slutsatserna från analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 



13 

Fiske som kulturell ekosystemtjänst 

Turism tas i många sammanhang upp som en ekosystemtjänst (Hasler 
et al., 2016). Exempel på turismrelaterade ekosystemtjänster från marina 
miljöer är att bada, bedriva vattensporter, fiska, eller bara titta ut över 
en vacker skärgårdsmiljö. I Söderqvist et al., (2010) har författarna studerat 

hur havet används i Östersjöregionen och de fann att de mest förekommande 

aktiviteterna var att simma i havet och vara på stranden (gå promenader, ha 

picknick, sola eller besöka turist-och kulturplatser). Fiskets roll i 

sammanhanget är mer komplex – det är beroende av ekosystemtjänster i form 

av välbevarade fiskbestånd men har också en roll i skapandet av kustbaserade 

kulturmiljöer som uppskattas av både boende och turister. Exempelvis 

Söderqvist och Hasselström (2011) tar upp vikten av att länka 

ekosystemtjänster hela vägen från fiskbestånd via fisket till de kulturmiljöer 

som fisket bidrar med längs våra kuster.   

En ekosystemtjänst definieras enligt The Millennium Ecosystem Asses-
sement1 (MA) som ”fördelen människor får från ekosystem” (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005). Vi använder MA:s ramverk för att disku-
tera fiskets roll i produktionen av ekosystemtjänster från havet, men är 
väl medvetna om att ekosystemtjänster är ett komplext begrepp som 
fortfarande diskuteras i den vetenskapliga litteraturen.  

MA klassificerar ekosystemtjänster enligt fyra kategorier: (1) Försör-
jande tjänster som är produkter och tjänster som ekosystemen tillhan-
dahåller, till exempel mat och vatten. (2) Reglerande tjänster som polli-
nering och vattenrening. (3) Kulturella tjänster som är immateriella för-
delar som fås av ekosystemen, till exempel rekreation och inspiration. 

                                                           
1 MA är ett av de första ramverken som tagits fram för att klassificera ekosystemtjänster. Initiativet startades år 
2001 på begäran av FN:s generalsekreterare för att utvärdera konsekvenser av förändringar i ekosystemen och 
samla kunskap om vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla en hållbar användning av dess tjänster. 
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(4) Stödjande tjänster som är tjänster som är nödvändiga för att produ-
cera de tre tidigare nämnda ekosystemtjänsterna, exempelvis biodiver-
sitet och jordbildning. Fiske förknippas framförallt med de försörjande 
ekosystemtjänsterna där fisk är en produkt av vårt ekosystem som bi-
drar till samhällets välfärd, men är även associerat till de kulturella 
ekosystemtjänsterna.  

Enligt det ramverk MA tagit fram delas de kulturella ekosystemtjänsterna in i 

olika attribut vilka motsvarar estetetiska värden, inspiration, sociala relationer, 

känsla av plats, kulturell mångfald, kulturarv, rekreation och turism, spirituella 

och religiösa värden samt kunskapssystem och utbildning (MA, 2005). Många 

av dessa kan appliceras på fisket. Exempelvis har kust och hav ett högt estetiskt 

värde i sig för människan, men även fiskerelaterad arkitektur som fiskebodar är 

förknippade med marina ekosystem. Ett annat exempel är att sociala relationer 

och känsla för plats växer fram i form av en lokalbefolkning med starka indivi-

duella kopplingar till en identitet som fiskare eller del av ett fiskeläge. En annan 

faktor är det kulturarv som fisket bidrar med och den attraktionskraft detta har 

på turism och rekreation (MA, 2005; De Groot et al., 2002). 

Samtidigt som många ekosystemtjänster kan ses som tydligt förknip-
pade med fisket finns en diskussion om fisket faktiskt bidrar med eko-
systemtjänster eller inte. Boyd och Banzhaf (2007) argumenterar för att 
så inte är fallet utan att fisket i stället är en näring som är beroende av 
marina ekosystemtjänster. Författarna menar att i kommersiellt fiske är 
det fångsten av fisk man räknar vilket är nyttjandet av en försörjande 
ekosystemtjänst (Boyd och Banzhaf, 2007). Svenska myndigheter 
(Boverket, 2020; HaV, u.å.), definierar kust-och vattenmiljöer som en 
producent av ekosystemtjänster; fisk som försörjande ekosystemtjänst 
och fritidsfiske som kulturell ekosystemtjänst medan det kommersiella 
fisket benämns som en mänsklig aktivitet som enbart påverkar 
ekosystemtjänsterna (Bergek et al., 2017). Detta synsätt kring fisket över-
ensstämmer med en del litteratur som finns kring jordbruket och 
huruvida det ska ses som en ekosystemtjänst. I Swinton et al., (2007) 
definierar man jordbruket som enbart en tillhandahållare av försörjande, 
reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Jordbruket är beroende av 
de stödjande ekosystemtjänsterna för att vara produktivt. På samma sätt 
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skulle fisket kunna ses som en mottagare och leverantör av ekosystem-
tjänster.  

Diskussionen ovan visar att det är svårt att definiera fiskets roll utifrån 
begreppet ekosystemtjänster. I den här rapporten utgår vi från att det 
finns en nära koppling mellan fisket och många av de ekosystemtjänster 
som är förknippade med havet. Framför allt ligger fokus på fiskets be-
tydelse för de kulturmiljöer som finns i fiskesamhällena, dvs. vi utgår 
från att fisket har en roll som bärare av en kulturell ekosystemtjänst. 
Därför fångas många av de attribut som kännetecknar kulturella eko-
systemtjänster enligt The Millennium Ecosystem Assessment upp i ana-
lysen. 
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Metod och val av fiskesamhällen 

I vilken utsträckning fisket lockar turism beror naturligtvis på en lång 
rad faktorer som typen av fiske, hamnmiljön, samhällets historiska 
knytning till fiskenäringen, andra turistattraktioner, m.fl. Den storska-
liga pelagiska flottan i Göteborg har troligen inte någon större attrakt-
ionskraft för turister, medan traditionella båtar i små fiskelägen längs 
andra delar av kusten kanske har det. I det här avsnittet diskuteras valet 
av undersökningsobjekt, valet av metoder, och hur det påverkar vilka 
slutsatser som är möjliga att dra från materialet.  

3.1 Skillinge och Träslövsläge 

Skillinge och Träslövsläge är strategiskt valda som fallstudier. Skillinge 
ligger i Simrishamns kommun på den södra östersjökusten och har ett 
traditionellt fiske av framför allt torsk och sill. Skillinge är en del av tu-
ristdestinationen Österlen i sydöstra Skåne där besökaren utöver en fis-
kehamn även erbjuds småbåtshamn, restauranger, konst, teater och na-
turupplevelser. Träslövsläge ligger i Varbergs kommun och här bygger 
fisket framför allt på havskräfta. Samhället är ett populärt resmål som 
förutom en fiskehamn bland annat har småbåtshamn, restauranger, 
fiskbutik och camping. Båda samhällena har med andra ord en kombi-
nation av en traditionell fiskenäring som fortfarande är aktiv och ett tu-
ristflöde som kan uppleva det lokala fisket.  

Kombinationen av aktivt fiske och att samhället lockar turister har varit 
en viktig faktor i valet. Detta gör att det finns en turistnäring i samhället 
som kan dra nytta av dess fiskeverksamhet och det finns turister i ham-
nen som kan svara på enkäter kring sin upplevelse av fisket vid besöket. 
En nackdel med metoden är att det redan i valet av undersökningsob-
jekt finns en skevhet i vilka turister och samhällen som studeras. Sam-
hällena är valda för att de har ett aktivt yrkesfiske och även riktar sig 
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mot turister, vilket innebär att urvalet utelämnat fiskesamhällen som 
inte marknadsför sig som resmål. I sådana orter kan det finnas en sva-
gare koppling mellan fiske och turism. Valet av Skillinge och 
Träslövsläge innebär med andra ord att vi förväntar oss att vi finner 
många turister som uppskattar och värdesätter attributen i hamnen, vil-
ket inte behöver vara representativt för andra kustsamhällen.  

Skillinge - ”Skillinge Leje” 

På Österlen i Skåne ligger tätorten Skillinge, historiskt känd som ett fis-
keläge redan på folkvandringstiden. Handelssjöfarten tog sin början un-
der 1830- och 40-talet och hela 314 fartyg låg i hamn i Skillinge under 
perioden 1848-1948. Under tidigt 1900-tal var Skillinge även hembygd 
åt Sveriges största segelfartygsflotta. Fisket expanderade först när segel-
farten avtog under sent 1800-tal. (Skillinge.com, u.å.) 

Österlen har bland annat 40 mil sandstrand och flertalet pittoreska fis-
kesamhällen som tilltalar den natur-och kulturintresserade (Bummel-
gården, u.å.). Ett av dessa fiskelägen är Skillinge som lockar besökare 
under sommarmånaderna och där många av sevärdheterna kretsar 
kring hamnen och gamla traditioner inom sjöfarten (Destination 
Österlen AB, u.å.). På Skillinge Sjöfartsmuseum kan man uppleva far-
tygsmodeller, strandfynd och konst som skildrar framväxten av sjöfart-
samhället (Skillinge Sjöfartminnesförening, u.å.). I småbåtshamnen lig-
ger även Skonerten Klara Marie som erbjuder seglingsturer med diverse 
aktiviteter ombord (Föreningen Partrederiet Klara Marie, u.å.). Från 
hamnområdet ser man även Skillinge Snickeri- och Varvsindustri, ”Var-
vet”, som drivit sin verksamhet i hamnen sedan 1981 (Skillinge Snickeri-
& Varvsindustri AB, u.å.). Skillinge Teater med sina föreställningar 
samt café och restaurang är även ett populärt besöksmål och har en årlig 
publik på omkring 8000 personer (K. Johansson-Mex, personlig kom-
munikation, 11 september 2020). Utöver detta väljer många turister att 
besöka konstgallerier samt att utnyttja möjligheten till fritidsfiske efter 
havsöring eller fågelskådning (Skillinge.com, u.å.). Det finns även möj-
lighet till bad i form av en stege ner i vattnet vid Skillinges mistlur, som 
även används som badhytt av Skillingeborna. 
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I Figur 1 nedan visas en karta över Skillinge hamn med sjöfartsmuseet, 
restaurangen Skillinge Hamnkrog, varvet och fiskebodarna utmärkta. 
Som framgår av kartan ligger gästhamnen (småbåtshamnen) och fiske-
hamnen som två separata delar med restaurangen mellan sig.  

 

Figur 1. Karta över Skillinge hamn 
Källa: GSD-Fastighetskartan, © Lantmäteriet (2020). 

Träslövsläge - ”Läjet” 

Cirka sju kilometer söder om Varberg ligger Träslövsläge, en ett fiske-
samhälle med lång tradition. Det äldsta fynd man hittat från fiskeläget 
härstammar från år 1580 men troligtvis har samhället funnits långt in-
nan dess (Länsstyrelsen Hallands län, u.å.). Under 1700 och 1800-talet 
bedrevs kustnära fiske framförallt från små båtar då hamnförhållan-
dena var dåliga. I slutet på 1800-talet byggdes en hamn i Träslövsläge 
vilket gav förutsättning för fiske med större båtar och fångstplatser 
längre ut i havet. Den dåvarande hamnen bestod endast av en pir som 
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år 1913 byggdes om till det som idag kallas för Träslövsläges hamn 
(Svenska Kyrkan, 2016). Det är Hallands största fiskehamn och består 
numera både av en regional fiskehamn samt en småbåtshamn och är 
hemmahamn till cirka 20 fiskefartyg (Varbergs Kommun, 2020).  

 

Figur 2. Karta över Träslövsläges hamn 
Källa: GSD-Fastighetskartan, © Lantmäteriet (2020). 

Träslövsläge är en populär turistort framförallt under sommarsäsongen. 
Här finns en del utbud av mat och dryck; restaurangen Joels Brygga, 
glasskiosken Tre Toppar, en fiskaffär och en kräftvagn; barnvänliga 
sandstränder samt en rad fritids-och sportaktiviteter. Det så kallade ”Lä-
jet” är även ett av Sveriges främsta läge för surfare, kite-surfare och 
vindsurfare (Camping.se, u.å.).  

Läjets Camping & Resort är beläget i Trälövsläge och är en av Sveriges 
största campinganläggning. På området finns flertalet aktiviteter för 
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barn och vuxna så som lekplatser, äventyrsgolf, padeltennis och boule-
bana (Läjets camping, u.å.).  

I Figur 2 visas en karta över Träslövsläges hamn med restaurang, fisk-
butik och glasskiosk utmärkta. Som framgår av kartan ligger gästham-
nen och fiskehamnen som två separata delar.  

3.2 Övergripande om metod 

I rapporten används både kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvanti-
tativa metoden baseras på enkäter till besökare i respektive hamn med 
frågor kring vad de tycker om olika attribut (egenskaper) i hamnen samt 
frågor kring deras resvanor och hur de hade förändrats om det inte 
fanns ett lokalt fiske (så kallad reskostnadsundersökning). Enkätresul-
taten ger siffror på vilka attribut i hamnarna som besökarna tycker är 
viktiga, men ger ingen information om hur de resonerar kring fiskets 
roll för deras besöksupplevelse. I studien har inga intervjuer gjorts med 
besökare utan fokus för intervjuerna har i stället varit på turistnäringen 
i respektive samhälle. Den kvalitativa metoden består av djupintervjuer 
med representanter för de två studerade kommunerna och enskilda nä-
ringsidkare inom turistbranschen. Genom att fokusera på två fallstudier 
har det varit möjligt att få en god bild av hur aktörer inom den lokala 
turismen ser på fisket och dess roll för besöksverksamheten.  

Att välja fallstudier gör det möjligt att fördjupa analysen, men å andra 
sidan är resultaten inte generaliserbara till resten av Sverige utan fun-
gerar som illustrativa exempel. De som har intervjuats i den kvalitativa 
ansatsen har haft fokus på ”sin” hamn och sin verksamhet vilken kan 
vara helt annorlunda än i andra samhällen. Enkäter till turister i den 
kvantitativa ansatsen har begränsats till besökare i hamnen i de två stu-
derade samhällena. Detta är dels ett geografiskt skevt urval – samma 
frågor i andra hamnar skulle kunna generera andra resultat – men det 
är också ett skevt urval av turister. De som intervjuats har redan valt att 
besöka hamnen i stället för något annat resmål och det finns därför an-
ledning att tro att de uppskattar olika attribut i hamnar mer än de som 
valt att besöka exempelvis en storstad eller ett skogsområde. Den in-
formation vi får ut av den kvantitativa delen visar hur besökare i de två 
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hamnarna värderar fiskerelaterade attribut i förhållande till andra attri-
but som hamnen har.   

En mer utförlig beskrivning av den kvalitativa och kvantitativa meto-
den presenteras nedan. 

3.3 Kvalitativ metod – intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under maj-juni 2020. Perioden sammanföll 
med utbrottet av Covid-19 där fysisk distans rekommenderades. Därför 
skedde samtliga intervjuer via videolänk eller telefon. Detta har förde-
len att det ofta är lättare att hitta en lämplig tid för mötet och att inter-
vjuerna blir kortare och mer fokuserade än intervjuer på plats. Nackde-
len är att det blir en viss social distansering som kan göra samtalet 
mindre avslappnat. Man får även en sämre förståelse för hänvisningar 
till lokala referenspunkter (platser, byggnader, etc.) som intervjuperso-
nen gör i samtalet. Eftersom det aktuella ämnet inte var av känslig eller 
privat karaktär fungerade metoden tillfredsställande. Intervjuperso-
nerna hade ett stort intresse för ämnet och bad att få ta del av resultaten. 

Sammanlagt intervjuades elva personer, varav sex i Träslövsläge och 
fem i Skillinge. De var kommunala representanter (en politiker och två 
tjänstemän), representanter för lokala samhällsföreningar (två) och lo-
kala näringsidkare (sex). Intervjupersonerna valdes strategiskt (Palin-
kas et al., 2015). Det innebär att de kontaktades för att de förväntades 
kunna ge ett värdefullt perspektiv på turismen i det aktuella fiskeläget. 
Valet av näringsidkare gjordes så att både de vars verksamhet var direkt 
relaterad till fisket (såsom fiskrestaurang och fiskaffär) och de vars nä-
ring inte var kopplad till fisket (såsom camping/bed & breakfast, annan 
försäljning) skulle vara representerade. Detta för att få en variation i per-
spektiv på situationen. 

Syftet med intervjuerna var primärt att få mer lokalkunskap om de ak-
tuella fiskelägena inför enkätstudien. Genom att prata med representan-
ter för kommunen och det lokala samhället och näringslivet gick det att 
få en förståelse för vilka attribut som kunde vara viktiga att be turister 
värdera i de två hamnarna. Detta användes för att formulera relevanta 
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frågor i enkäten. Intervjuerna gav även en djupare förståelse för fisket 
och hamnen som lokalt värde i samhällena. Intervjufrågorna redovisas 
i Appendix A. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades tematiskt (Braun et al., 
2019). Tematisk analys innebär i sammanhanget dels att vissa på för-
hand givna teman (såsom fiskets betydelse, hamnens attribut och synen 
på turismen) analyserades och dels att nya teman som framkom i 
materialet (såsom aktiviteten i hamnen och upplevelsens betydelse) 
analyserades. Resultaten av analysen redovisas i kapitel 4. 

3.4 Kvantitativ metod – enkäter 

Den kvantitativa analysen bygger på en enkät till turister i hamnarna i 
Skillinge och Träslövsläge som samlades in på plats under fem veckor 
sommaren 2020. Enkäten utformades med hjälp av preliminära resultat 
från den kvalitativa analysen samt en pilotstudie på plats för att på bästa 
sätt reflektera de lokala förutsättningarna i fiskelägena. Projektgruppen 
har också varit på plats i båda fiskelägena för att få en överblick över 
respektive hamnområde.  

Enkätens uppbyggnad 

Enkäten består av två delar; del A där respondenterna får ange hur vik-
tiga de tycker att olika attribut i hamnarna är (redovisas i kapitel 5), och 
del B där uppgifter om reskostnader till hamnen samlas in (redovisas i 
kapitel 6). Del B syftar till att beräkna värdet av de fiskerelaterade attri-
buten. Del B besvarades endast av personer som uppgett att de haft nå-
gon form av reskostnader och som varit på dagsutflykt med den aktu-
ella hamnen som huvudsakligt resmål. Detta är ett relativt snävt urval 
vilket gör att en stor del av respondenterna endast har fyllt i del A av 
enkäten. Alla som fyllde i del B har även fyllt i del A. Notera att perma-
nent boende på orten inte har fått svara på någon del av enkäten ef-
tersom de inte definieras som turister. Besökare i hamnen som är tillfäl-
ligt boende i orten (camping, fritidshus, etc.) har svarat på del A. 

Del A av enkäten består dels av frågor kring var man bor och hur man 
tagit sig till det aktuella fiskeläget, dels av bakgrundsfrågor (kön, ålder, 
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inkomst), samt en fråga där respondenten fick bedöma hur viktiga olika 
hamnattribut (se Tabell 1) var för resan. Hamnattributens betydelse fick 
anges på en sjugradig skala från ett som innebar att attributet var ”Inte 
alls viktigt” till sju som innebar att attributet var ”Mycket viktigt”. Frå-
gan ställdes enligt tabell 1. Som en sista fråga hade respondenten möj-
lighet att fylla i andra attribut som inte var fördefinierade i enkäten.  

Del B av enkäten (om reskostnader) inleddes med frågor om vilken ort 
och kommun resan hade startat, hur många gånger respondenterna för-
väntade sig att besöka orten under 2020 (inklusive det rådande besöket) 
samt om covid-19-pandemin hade påverkat detta antal resor. Vidare 
ställdes frågor om vilket transportsätt som hade använts, hur många 
som delade på reskostnaderna, om de föredragit att resan var kortare 
och om det fanns någon alternativ plats de skulle kunnat tänka sig att 
åka till om orten inte hade varit tillgängligt. Om de svarade ja på denna 
sista fråga fick de också ange var denna alternativa plats låg (ort och 
kommun). 

Respondenterna fick också ta ställning till om, och i så fall hur, antalet 
resor till orten hade påverkats om hamnen: 

 inte hade haft några fiskebåtar 
 inte hade haft några fiskebodar 
 inte hade haft yrkesfiskare som använde fiskebåtarna och fiske-

bodarna 
Svaren på dessa frågor används i analysen för att beräkna värdet av de 
hamnattribut som är kopplade till yrkesfisket. 

Samma enkät i båda fiskelägena 

Enkäten är identisk för de två fiskelägena. Detta gör det lättare att jäm-
föra resultaten, men reflekterar å andra sidan inte alla relevanta attribut 
i hamnarna. Exempelvis finns en välkänd glasskiosk i Träslövsläge me-
dan Skillinge inte har någon motsvarande. Därför kan man förvänta sig 
att frågan om hur viktigt det är med möjlighet att köpa glass besvaras 
mycket olika för de två hamnarna. På samma sätt skiljer sig hamnarna 
åt vad gäller antal fiskefartyg, restaurang, fiskbutik, m.m., vilket gör att 
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jämförelser mellan hamnarna generellt sett måste göras med stor försik-
tighet. 

Tabell 1. Enkätfråga om attribut 

Hur viktiga var möjligheterna att kunna göra följande saker för dig när Du be-
stämde Dig för att åka till [Resmål]? Ange med kryss i nedanstående tabell från 1 
(inte alls viktigt) till 7 (mycket viktigt) för respektive egenskap: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Äta på restaurang        

Äta glass        

Köpa fisk/skaldjur        

Bada eller ägna Dig åt vattens-
port 

       

Titta på båtar i småbåtshamnen        

Uppleva en hamn med aktivt 
yrkesfiske 

       

Se fiskebåtar        

Se fiskebodar         

Lära Dig mer om fiskelägets kul-
tur och historia 

       

Övrigt (Ange eventuella andra egenskaper som gjorde att Du valde att resa till just 
[Resmål], samt hur viktiga dessa var)  

        

 
Antal respondenter  

Totalt fylldes enkäten i av 653 personer i Träslövsläge och 139 i Skillinge. 
Av dessa kvalificerade sig 160 personer i Träslövsläge till del B av enkäten 
som används för reskostnadsundersökningen. För Skillinge bedömdes 
antalet personer som kvalificerat sig för del B (53) som för litet för att 

Inte alls 
viktigt 

Mycket 
viktigt 
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genomföra en reskostnadsundersökning. Det innebär att det inte går att 
beräkna ett värde för de aktuella fiskeattributen i Skillinge hamn baserat 
på det material som samlats in.  

Det låga antalet svar i Skillinge är ett intressant resultat i sig. Trots 
stora ansträngningar har det inte gått att hitta tillräckligt med turister 
som kunnat svara på enkäten. Projektet har därför bett företaget som 
utförde insamlingen om en djupare analys av insamlingen i Skillinge. 
Insamlingen skedde under fem veckor (v. 28-32) då de hade personal 
på plats kl. 10-16 (10-17 under veckorna 30-32) fem dagar i veckan. 
Man beskriver att ”Då det inte varit så många besökare på plats har 
intervjuaren tillfrågat i stort sett samtliga personer som har rört sig i 
hamnområdet [...]. Det har alltså i praktiken rört sig om ett totalurval 
av personer under perioden”. Slutsatsen från analysen är med andra 
ord att det inte var så många turister som besökte Skillinge hamn un-
der perioden. Notera att de 139 besvarade enkäterna inte utgör samt-
liga som befunnit sig i hamnen utan det finns även ett bortfall av be-
sökare som valt att inte svara på enkäten. Det fanns också ett antal 
personer som besökt hamnen ett flertal gånger under insamlingspe-
rioden och dessa har endast haft möjlighet att besvara enkäten en 
gång.  

3.5 Reskostnadsmetoden 

Den metod som används för att beräkna värdet av de olika fiskeattri-
buten i hamnen kallas reskostnadsmetoden. Metoden används ofta i 
den vetenskapliga litteraturen för att skatta värdet på exempelvis nat-
ionalparker. Metoden går ut på att den kostnad individen haft för re-
san till platsen kan användas för att beräkna värdet av platsen. I res-
kostnaderna ingår både direkta kostnader som bensin och bussbiljet-
ter, men också en kostnad för den tid som besökaren lagt på att ta sig 
till den aktuella platsen. I vår studie kombineras beräkningen av res-
kostnaderna med frågor kring hur respondenterna hypotetiskt hade 
förändrat antalet resor om hamnmiljön förändrades genom att olika 
fiskeattribut försvann. Metoden presenteras mer ingående i Appendix 
B.  
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3.6 Vad är en turist? 

Enkäten vänder sig till turister som besöker hamnen i de två fiskelägena. 
Definitionen på turist är att personen i fråga ska bo minst 2 kilometer 
från hamnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 



29 

Lokalt perspektiv på fiske och 
turism 

I kapitlet redogörs för ett lokalt perspektiv på Skillinge och Träslövsläge 
vad gäller turism och fiskets betydelse. Kapitlet bygger på intervjuer 
med representanter för: 1) den kommunala näringslivs- och be-
söks¬verksamheten, 2) lokala samhällsföreningar, och 3) lokalt närings-
liv, både verksamheter som är respektive inte är relaterade till fiske. Ef-
tersom det rör sig om ett fåtal representanter för vardera är syftet i första 
hand att ge en beskrivning av fiskesamhällena med hjälp av några lo-
kala röster. 

 
4.1 Fisket och hamnen 

Intervjuerna visar att ursprunget som fiskeläge är mycket tydligt i både 
Skillinge och Träslövsläge. Det råder ingen tvekan om att det är kring 
fiskenäringen och hamnen som samhällena vuxit fram. När intervjuper-
sonerna beskriver vad som är utmärkande för sitt samhälle gör de det 
med hänvisning till fisket. 

Det [Skillinge] är en gammal fiskeby och det är liksom därför 
den här byn finns överhuvudtaget. Det började med det. 
 
Det [Träslövsläge] är väldigt vackert helt enkelt. Det är fiske-
samhället som är bevarat som traditionell fiskeby och den är väl-
digt, väldigt fin. 
 
Man känner ganska tydligt vad denna platsen [Träslövsläge] 
är och har varit. 
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Hamnen är den plats där fiskets verksamhet blir synlig för andra. På så 
sätt kan den ses en arena för fisket. I både Skillinge och Träslövsläge har 
bebyggelsen vuxit fram i relation till hamnen och även om samhällena 
idag vuxit sig mycket större, är hamnarna fortfarande dominerande. På 
samma sätt som ett torg, fungerar de som samlingspunkt för både bo-
ende och besökare. Intervjupersonerna beskriver hamnen som central 
för samhället. 

Någonstans så är ju Skillinge när man kommer ner i hamnen. 
Jag har svårt att tänka mig att någon skulle ha varit i Skillinge 
och inte ha varit i hamnen. 

 
Nästan var du än går i byn [Skillinge] så ser du ut mot havet. 
Du ser ut där hela tiden, ner mot hamnen. Så på det sättet, som 
hamnen är, med var den ligger i förhållande till byn, som ändå 
ligger upp lite på en kulle, så blir det att man kan hela tiden 
blicka ditåt… och få den känslan [att det är ett fiskeläge]. 

 
Alltså den [hamnen i Träslövsläge] är på något vis… navet 
eller centrum för hela, det är ju hamnen. Och då tänker jag inte 
på småbåtshamnen, för den ligger lite bakom, utan själva fiske-
hamnen. Det är liksom navet i Läjet. 

 
Hamnen [i Träslövsläge], det är som att ta bort Domkyrkan 
från Lund. Alltså det är hamnen du ser. 

 
Minskningen av det kustnära fisket innebär förändrade förutsättningar 
för de samhällen som vuxit fram som traditionella fiskesamhällen. Det 
kan vara att fisket får mindre betydelse som lokal näring, att närvaron 
av yrkesfiskare minskar och att fisket därmed blir mindre synligt i ham-
narna. De intervjuade i Skillinge och Träslövsläge är medvetna om den 
förändring som pågår i det egna samhället vad gäller fisket. I Skillinge 
innebär förändringen att yrkesfisket nästan helt försvunnit. I samband 
med studien var det torskfiskestopp i Östersjön, vilket innebar att akti-
viteten i princip avstannat. I Skillinge hamn är det enligt intervjuperso-
nerna istället varvet som står för aktiviteten. 
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Fisket har ju fram till för några år sedan också varit fungerande, 
men de sista åretruntfiskarna de försvann nu i och med det här 
torskfiskestoppet. Men det har ju varit en… en väldigt karak-
tärsdanande bild för byn tycker jag liksom att fisket funnits. 

 
Fiskebodarna står ju kvar, men det är ytterst få fiskebåtar. När 
vi kom [flyttade dit] för sexton år sen då kunde man gå dit ner 
och köpa fisk, direkt från båten. Och då fanns det torsk och det 
fanns liksom alla möjliga sorters fiskar, och det fanns även 
ålafiskare, så man kunde åka dit på morgnarna vid tio och köpa 
färsk fisk. Men nu tror jag inte det finns nånting sånt därnere. 
 
Vi har vårt varv så att det händer ändå… Även om vi inte har 
något fiske längre just nu på grund av alla stopp och sånt, så är 
det ändå aktiviteter tack vare vårt varv. 

 
För Träslövsläge handlar förändringen i fiskeverksamheten istället om 
att majoriteten av yrkesfiskarna har växlat över från fiske efter fisk till 
kräftfiske. Fiskeaktiviteten i hamnen är därför bibehållen även om den 
är förändrad. 

Vi har ju en av de största hamnarna längs västkusten så att ab-
solut, det [fisket] finns där ju, men det är väl just det här att 
det har ändrats, alltså fisket är så pass förändrat. 
 
Fisken är ju borta eller vad man säger, fiskbestånden har mins-
kat väldigt, men då har å andra sidan kräftbeståndet ökat. Så att 
då har det gått att skifta. Och det är därför det har blivit som 
det blev här nu då med mycket kräftkvoter, men inte så mycket 
fisk.  

 
För att summera tyder intervjuerna alltså på att både Skillinge och 
Träslövsläge fortfarandet kan karakteriseras som fiskelägen där ham-
nen är en central plats. Det är även tydligt att båda samhällena påverkas 
av att det kustnära fisket efter fisk minskar, men medan det nästan för-
svunnit från Skillinge har det ersatts med ett annat fiske i Träslövsläge. 
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4.2 Turismen 

Enligt intervjupersonerna är både Skillinge och Träslövsläge välbesökta 
turistmål, framför allt under sommarmånaderna. I Träslövsläge besk-
rivs besökarna som en blandning av Varbergsbor på utflykt och många 
mer eller mindre långväga turister. I Skillinge menar man att man har 
många turister som återvänder och då hyr sitt boende i några dagar eller 
veckor, men för de tillfälliga besökarna beskrivs Skillinge inte som ett 
huvudsakligt resmål utan snarare som ett stopp bland flera när man be-
söker Österlen och reser längs med kusten. 

Det är väldigt populärt att man kör kustremsan [längs Öster-
len] liksom och stannar lite här och var. 
 
Jag tror inte att man som turist aktivt väljer Skillinge utan man 
aktivt väljer att åka till Österlen. Och det är just kombinationen 
av de här levande byarna och också de här, flertalet av hamn-
byar som ligger som ett pärlband längs med hela kusten. Det är 
liksom det som är styrkan i sig. 

 
Som framgick i föregående avsnitt är hamnen en central plats i både 
Skillinge och Träslövsläge. När det gäller hamnens betydelse för tur-
ismen menar intervjupersonerna att det i stor utsträckning handlar om 
den upplevelse som hamnen erbjuder. De beskriver en upplevelse som är 
tydligt kopplad till fisket. Det handlar både om en estetisk upplevelse, 
där en pittoresk miljö med fiskebåtar och fiskebodar ger en tydlig bild 
av att det är ett gammalt fiskeläge, och om en känslomässig upplevelse 
av att befinna sig i en levande hamn där det pågår verksamhet. Detta 
bidrar till känslan att det är genuint och på riktigt vilket skapar en när-
het till fisket. 

Jag tror det [fisket] har en jättestor betydelse [för att turister 
kommer till hamnen]. En ganska avgörande betydelse. Man 
kan ju ofta se att så fort du har liv och rörelse av en fiskebåt som 
kommer in, då är man liksom uppe med sin kamera. Eller så fil-
mar du lite. Det är liksom, det blir en upplevelse. 
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Du vill vara en del av den här kulturen och traditionen som 
finns i fiskelägen, där fiskare kommer in med sina båtar och det 
luktar fisk och du ser fisken, du kan nästan känna på båten eller 
ta på fiskaren eller… Det finns någon form av kulturvärde i det.  
 
Liksom en del av upplevelsen är ju att det är på riktigt, att det 
inte är nånting som är… Ja men den kommer härifrån, jag har 
precis hämtat fisken ute i havet. Jag var ute klockan fyra i morse 
och det här är vad jag har fått upp. 

 
Utöver den estetiska och känslomässiga upplevelsen av att det är ett fis-
keläge menar intervjupersonerna att upplevelsen i hamnen behöver 
vara kopplad till någon aktivitet för att vara intressant för turisterna. 
Det kan vara att äta glass eller fika, att sitta i lä eller promenera längs 
kajkanten, att kunna köpa en souvenir eller ett hantverk. Vissa aktivite-
ter har en tydlig koppling till fisket, exempelvis möjligheten att köpa 
fisk eller kräftor, helst direkt från fiskaren, att äta lokalfångad fisk på 
restaurangen eller just att sitta och titta ut över hamnen och den fiske-
verksamhet som pågår där. När intervjupersonerna beskriver de aktivi-
teter som gör hamnen till en attraktiv upplevelse för turister är det både 
sådant som redan finns och sådant som de tycker skulle kunna utveck-
las och förbättras. Det handlar om åtgärder för att synliggöra det pitto-
reska mer, att förädla fisket på olika sätt, att göra hamnen trivsam och 
ta bort så kallade ”baksidor”, helt enkelt att på olika sätt utveckla plat-
sen. 

Att det finns, inte bara att där ligger… båtar till exempel utan 
att det händer lite saker. Att det finns restauranger, caféer och 
hantverk… Det uppskattar man ju själv när man kommer iväg 
på resor, kombinationen med någonting som är, ja lite mysigt 
och pittoreskt samtidigt som det finns lite att göra där. 
 
Kanske inte förfina den [hamnen i Skillinge] men liksom se att 
det är därnere man vill vara. Liksom fläkten från havet och flag-
gorna som vajar och båtarna som kommer och går, att sitta där 
och titta, det är mysigt. Man äter en glass eller äter sin sill. Jag 
och min man satt och käkade just stekt sill uppe från rökeriet. 
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Det ligger ju, jättefult ligger det. Det lockar folk ändå för att 
man vill handla, men det är rätt så omysigt, och det har ingen 
fin utsikt. Alltså det hade ju lockat dubbelt så många människor 
om det hade legat på rätt ställe. 
 
Den längan [gamla fiskebodar i Skillinge], alltså den skulle 
varit super… Det skulle vara ett sånt jäkla dragplåster. Man 
hade en lång länga där liksom, som det är i Kivik också, där kan 
öppna nån liten sommarbutik och där kan vara att keramiker 
säljer sina grejer, och man kan käka lite gatumat eller stekt sill 
liksom. 
 
Jag tror att skapa lite attraktiva boenden som sagt i de här små 
fiskebodarna och göra det lite exotiskt och mysigt men ändå att 
någonstans så vill vi ändå ha lite bekvämligheter, det får man ju 
inte glömma bort. Restauranger, menyer… små caféer. Man be-
höver inte konstla till det på något sätt utan att man verkligen 
utgår från det här genuina på något vis och sen skapar något 
nytt med det. 
 

Oavsett om det handlar om redan befintliga aktiviteter eller sådana som 
skulle kunna förfinas och utvecklas, beskriver intervjupersonerna den 
upplevelse som hamnen erbjuder som avgörande för hur attraktiv den 
är för turister. Analysen visar att de i stor utsträckning på olika sätt 
kopplar aktiviteterna och upplevelsen till fisket. Detta bekräftar fiskets 
roll för de kulturella ekosystemtjänster som bygger på estetiska värden, 
kulturarv, känsla för platsen och upplevelse vid rekreation och turism i 
både Skillinge och Träslövsläge. 

4.3 Faktiskt eller virtuellt fiskesamhälle 

Intervjuerna visar tydligt att fisket ses som viktigt för turismen, framför 
allt genom den upplevelse i hamnen som det bidrar till. Som noterades 
i introduktionen är det emellertid inte säkert att det krävs ett aktivt fiske 
för att bibehålla bilden av ett fiskeläge. Brookfield et al., (2005) skiljer på 
faktiska fiskesamhällen, där det finns ett aktivt fiske, och virtuella fiske-
samhällen, där bilden av ett fiskeläge finns kvar trots att fisket försvun-
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nit. När det gäller Skillinge och Träslövsläge är det osäkert om det kom-
mer att finnas ett aktivt fiske i framtiden. Utifrån intervjuerna verkar det 
mer sannolikt att det kan leva kvar i Träslövsläge (i form av kräftfiske) 
än i Skillinge. Oavsett hur framtiden ser ut är frågan om detta kommer 
att ha någon betydelse för samhällenas attraktivitet för turister. Här går 
intervjupersonernas åsikter isär. De som menar att ett virtuellt fiskesam-
hälle är möjligt hänvisar dels till det utbud av restauranger, butiker och 
aktiviteter som redan finns, dels till möjligheterna att utveckla utbudet. 
De ser det som en utmaning att behålla fiskelägeskänslan utan fisket, 
men menar att det är möjligt om platsen förvaltas rätt. På frågan om 
hamnen kan ha kvar sin attraktion utan ett aktivt fiske svarar de: 

 
Ja. Därför att besöksnäringen tar över de flödena, de platserna. 
Det är jag helt övertygad om. Och det ser vi redan, alltså bara 
på två år har det liksom, en ny restaurang, nya, unga ägare till 
en fiskbutik, Kajplats Balans, den här moderna yogastudion som 
ligger i de här bodarna. Det är folk som ligger på och vill 
öppna... (---) Alltså bara på senare år har det poppat upp lik-
som, och det fortsätter. 

 
Det beror lite grand på hur man skulle förvalta det när det för-
svinner. Är man duktig på att gestalta en fiskehamn som har 
transformerats så att det känns som en gammal fiskehamn, men 
nu då har ställt om till modernare. Det är lite musselbarer, och 
man kan ändå åka ut och fiska som turist, och det finns andra 
typer av vattennära aktiviteter, havet är tillgängligt, en känsla 
av att vara i en fiskehamn, som tyvärr inte längre har några 
gubbar kvar som vill åka ut och fiska… Då tror jag att det finns 
en väldigt god potential att locka turister eller att få turister att 
komma. 

 
Jag vet inte, men alltså hittar vi på andra saker som drar turis-
ter så tror jag väl att… Man åker inte till Läjet för att titta på 
fiskebåtarna utan det är väl allt annat runtomkring. Har vi bra 
restauranger, har vi ett stort utbud på aktiviteter, bra badsträn-
der så drar ju det minst lika mycket. Sen självklart så finns det 
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överallt. Men det vi känner i så fall det är ju ändå att vi ska ha 
kvar… känslan av ett fiskesamhälle. Vi vill inte ta bort de här 
bodarna och modernisera dem utan dem vill vi gärna bevara 
som de är, men att ha annan verksamhet än förvaring som de är 
idag. Och då har man ändå kvar den känslan. 

 
De intervjupersoner som menar att det behöver vara ett faktiskt fiske-
samhälle för att vara attraktivt betonar att det är ett viktigt värde som 
försvinner om fiskarna inte finns kvar. 

Alltså jag har egentligen svårt att se vad som skulle kunna er-
sätta fisket. (---) Du kan naturligtvis bygga fler restauranger el-
ler någon annan typ av museum eller andra typer av besöksmål, 
men det hade fortfarande tagit bort ett visst värde av din upple-
velse. 

 
Nä men det är jätteviktigt, det är jätteviktigt att det [fisket] 
finns kvar. För det är hela atmosfären, hela kulturen liksom, 
alltså det är en känsla som finns där. Den finns inte i småbåts-
hamnen. Den ligger ju en vik bort kan man säga. Utan det är 
den här känslan att se att båtarna kommer in och titta på när de 
lastar och lossar och jobbar och pysslar och donar med sina 
verktyg och sådär vidare. Det är en atmosfär för hela Läjet så 
att… Det är en känsla som jag tror att många är väldigt rädda 
om och tycker, den är viktig för samhället. 

 
Alltså du hade skapat en yta, ett område som inte gav en upple-
velse. Alltså du hade stannat kortare tid, det är jag i stort sett 
helt övertygad om. Idag kan du sitta under en längre tid och 
titta på det livet och aktiviteter som finns i en hamn. Det hade 
inte varit något incitament att stanna kvar, att ta den här glas-
sen eller att sitta och titta i hamnen en och en halv timme och 
sen går vi och äter på en restaurang utan då hade du möjligtvis 
kört ner i ett samhälle och så hade du tittat dig omkring och så 
hade du åkt igen… För där hände ingenting.  
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En avgörande aspekt när det gäller frågan om fiskesamhället kan vara 
virtuellt eller inte handlar om turisternas förväntningar. Intervjuperso-
nerna beskriver att de turister de möter ofta utgår från att det är ett fak-
tiskt fiskesamhälle de besöker. De förväntar sig att den fisk som serveras 
på restaurangen eller säljs i fiskbutiken eller rökeriet är fångad i havet 
utanför samhället och ser det som ett plus i upplevelsen när det stäm-
mer.   

Det blir väl att de [turisterna] tycker det är roligt när man kan 
säga att fisken är härifrån liksom. Om här ligger fiskebåtar så… 
det är ju någon av dem som har dragit upp den. Det är absolut, 
det upplever jag. 
 
Och det är mycket som vi får stå och förklara då när turister 
kommer in och säger ’Ja men torsken du har här, den är landad 
här då eller?’ Nä säger jag, de får inte fiska torsk, de har inga 
kvoter på torsken, här är ingen torsk i Kattegatt, det är inte det 
de riktar sitt fiske efter. Alltså kan vi inte köpa någon torsk ifrån 
en båt som har landat här. Men den fortsatta bilden är ändå att 
’Ja men havet är ju här, fiskebåten är här, då måste ju fisken 
kunna komma femtio meter ut i sjön liksom’. 

 
Jag menar många tror ju att laxen du äter på krogen och torsken 
är fångad härute. Det är väl i stort sett bara strömmingen som 
är härifrån, om ens det... numera. 
 

Att turisterna förväntar sig närfångad fisk och ser ett värde i det visar 
tydligt att den bild de har av ett fiskesamhälle bygger på ett faktiskt ak-
tivt fiske. Som framgår av citaten är det dock inte säkert att besökarna 
känner till vilka arter som finns i havet utanför eller vad de lokala fis-
karna får lov att fånga. Det är med andra ord osäkert om det krävs ett 
faktiskt fiskesamhälle för att locka turister eller om bilden av ett fiske-
samhälle kan upprätthållas med restauranger som serverar fisk och bu-
tiker som säljer fisk.  
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4.4 Summering 

Med utgångspunkt i intervjuerna kan det konstateras att fisket är viktigt 
för både Skillinge och Träslövsläge. Det är viktigt både i historiskt per-
spektiv och för den karaktär det ger samhällena idag. I hamnen syns 
fisket och bidrar på olika sätt till den upplevelse som både boende och 
turister kan få när de besöker hamnen. Det utgör därmed grund för en 
rad av de kulturella ekosystemtjänster som kan knytas till hamnen.  

Det finns en samsyn hos intervjupersonerna kring att fisket är positivt 
för turismen. Intervjuerna visar dock på en stor spännvidd i synen på 
om det är nödvändigt med ett aktivt fiske för att bibehålla fiskeläges-
känslan. Det finns stöd för både att det krävs ett faktiskt fiskeläge och 
att det är möjligt med ett virtuellt fiskeläge för att vara attraktivt för tu-
rister.
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Är yrkesfisket viktigt för besökare i 
hamnen? 

I detta kapitel använder vi resultat från enkäten för att titta närmare på 
hur besökarna i Skillinge och Träslövsläge värdesätter olika attribut i 
hamnen. Det huvudsakliga syftet är att undersöka om attribut relate-
rade till yrkesfiske upplevs som viktiga för de som besöker hamnen, vil-
ket analyseras i avsnitt 5.1 (Skillinge) och 5.2 (Träslövsläge). De fiskere-
laterade attributen som ingår i enkäten är: uppleva ett aktivt yrkesfiske, se 
fiskebåtar och se fiskebodar. Förutom att jämföra dessa med andra attribut 
i hamnen undersöker vi om yrkesfisket värderas olika av olika grupper 
av besökare. I avsnitt 5.3 tittar vi närmare på om det finns samband mel-
lan de olika attributen i hamnen med hjälp av korrelationsanalys. I en-
käten fanns även en möjlighet att ange och poängsätta andra attribut 
som besökarna själva angav som viktiga när de bestämde sig att åka till 
hamnen. De övriga attributen redovisas i avsnitt 5.4. En sammanfatt-
ning och diskussion av resultaten ges i avsnitt 5.5. 

Resultatredovisningen bygger huvudsakligen på de nio hamnattribut 
som respondenterna fått gradera mellan 1 (inte alls viktigt) och 7 
(mycket viktigt), se avsnitt 3.4. Mer information om de svarande finns i 
appendix C. I Skillinge var det 134 av totalt 139 svarande som poäng-
satte samtliga attribut och i Träslövsläge var motsvarande siffra 647 av 
653. I resultatrapporteringen nedan ingår alla besökare som poängsatte 
samtliga attribut om inte annat anges. Vi inleder med att redovisa resul-
taten från enkäten i Skillinge och därefter följer resultaten för 
Träslövsläge.  
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5.1 Skillinge 

Poängen för de nio attributen visas i Figur 3. Staplarna i figuren visar 
medelvärdet för respektive attribut och till varje stapel visas även ett 95-
procentigt konfidensintervall. 

 

Figur 3. Medelpoäng för attributen, Skillinge 
 
Figuren visar att attributet se fiskebåtar (5.2 poäng) rankas högst, följt av 
äta på restaurang (5.0), titta på båtar i småbåtshamnen (4.9) och uppleva ett 
aktivt yrkesfiske (4.7). Möjligheten att se fiskebåtar är med andra ord vik-
tigt för besökarna när de bestämmer sig för att besöka hamnen i Skil-
linge. Det attribut som rankas lägst är möjligheten till bad eller andra 
vattensportsaktiviteter (1.9 poäng). Även möjligheten att köpa fisk och 
skaldjur i hamnen (2.8) och att lära sig mer om fiskelägets kultur och 
historia (3.1) får låga poäng. Vi ser även att se fiskebodar (3.7) värderas 
betydligt lägre än aktivt yrkesfiske och se fiskebåtar. Skillnaderna i medel-
poäng mellan fiskebodar och de andra fiskerelaterade attributen är stat-
istiskt säkerställda.2 

                                                           
2 Parvisa t-test används för att testa nollhypoteserna att: 1) se fiskebåtar är lika viktigt som aktivt yr-
kesfiske, och 2) aktivt yrkesfiske är lika viktigt som se fiskebodar. I båda fall kan nollhypotesen förkastas 
på 5 % signifikansnivå. 
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Förutom att titta på medelpoäng är det även intressant att titta närmare 
på hur fördelningen av poängen ser ut för de tre fiskerelaterade attribu-
ten. Föredelningen visar om besökarna har liknande uppfattningar när 
det gäller yrkesfisket eller om det råder delade meningar kring hur be-
tydelsefullt fisket är för att besöka hamnen. Figur 4 visar fördelningen 
av poängsättningen, där den lodräta axeln i figuren visar hur stor andel 
av svaren som tilldelas en viss poäng. Exempelvis ser vi att strax under 
10 procent av besökarna i Skillinge anser att möjligheten att se fiskebåtar 
inte alls var viktigt när de bestämde sig för att besöka hamnen. Motsva-
rande andel för se fiskebodar är 25 procent. Noterbart är att över en tred-
jedel av besökarna i Skillinge uppger att möjligheten att se fiskebåtar 
och uppleva ett aktivt yrkesfiske är en mycket viktig anledning till var-
för man besöker hamnen (7 poäng). Ett aktivt yrkesfiske i anslutning till 
hamnen är med andra ord en viktig faktor för många av besökarna i 
Skillinge. 

 

Figur 4. Andel svar med viss poäng, Skillinge 
 
En intressant följdfråga blir då: finns det en viss typ av besökare (typ-
turist) som anser att yrkesfisket är en viktig anledning till besöket i ham-
nen? För att undersöka detta använder vi regressionsanalys där vi foku-
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serar på attributet aktivt yrkesfiske.3 Vi undersöker sambandet mellan po-
ängsättningen för aktivt yrkesfiske och fyra bakgrundsvariabler: 1) till-
fälligt boende i Skillinge, 2) dagsutflykt med Skillinge som huvudsakligt 
resmål, 3) kvinna/man, och 4) ålder. När det gäller ålder delar vi in be-
sökarna i fyra ålderskategorier: 18-30 år, 30-45 år, 45-60 år, och över 60 
år. 

Tabell 2: Aktivt yrkesfiske i Skillinge, skillnader mellan olika grup-
per av besökare 

  Resultat Standardfel regression 

Referensgrupp 5,39** 0,80 

Ej huvudsakligt resmål -1,69** 0,39 

Tillfälligt boende i Skillinge -0,38 0,51 

Kvinna -0,50 0,37 
   

Åldersgrupp 
 

30-45 0,21 0,84 

45-60 -0,04 0,80 

60- 0,76 0,81 

Not: * signifikant på 10 % nivå, ** signifikant på 5 % nivå. 

Resultatet från regressionen visas i Tabell 2 där resultatet för ”referens-
grupp” visar medelpoängen på den sjugradiga skalan för manliga besö-
kare mellan 18-30 år som är på dagsutflykt med Skillinge som huvud-
sakligt resmål. De övriga värdena i resultatkolumnen visar skillnaden i 
poäng vid jämförelse med denna referensgrupp, där ** visar att värdet 
är statistiskt signifikant. Medelpoängen för referensgruppen är 5.39. Be-
sökare som inte har Skillinge som huvudsakligt resmål värderar aktivt 
yrkesfiske 1.69 poäng lägre än referensgruppen, dvs. medelpoängen för 
dessa var 3.7. Skillnaden på 1.69 poäng är statistiskt säkerställd. Vi ser 
också att det inte är någon statistiskt säkerställd skillnad i poängsättning 

                                                           
3 Enkel linjär regressionsanalys (OLS metoden) används för att skatta sambandet mellan poängsätt-
ningen för aktivt yrkesfiske (yi) och fyra förklarande variabler (xi) enligt: 𝑦 = 𝛼 + 𝒙 𝜷 + 𝜖 . Skattningarna 
av koefficienterna i 𝜷 visas i tabell 2. 
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mellan kvinnor och män, och inte heller mellan olika åldersgrupper. Det 
är därför svårt att utifrån personliga karaktäristika, såsom ålder och 
kön, identifiera typturisten som uppskattar ett aktivt yrkesfiske i Skil-
linge. 

5.2 Träslövsläge 

Resultaten för de nio attributen i Träslövsläge visas i Figur 5. Figuren 
visar att de fyra viktigaste attributen för besöket i hamnen är: äta glass 
(4.6), se fiskebåtar (4.1), bad/vattensport (4.1) och se fiskebodar (4.0). Att lära 
sig mer om hamnens kultur och historia får lägst poäng (3.0). Vi ser även 
att medelpoängen för de tre fiskerelaterade attributen är likvärdiga. 
Skillnaden mellan se fiskebåtar och se fiskebodar är inte statistiskt signifi-
kant på 5 procentsnivån, medan det är statistiskt säkerställt att medel-
poängen för aktivt yrkesfiske (3.9) är lägre än de övriga två fiskerelaterade 
attributen. 

 

Figur 5. Medelpoäng för attributen, Träslövsläge 
 
Fördelningen av poäng för de tre fiskerelaterade attributen i 
Träslövsläge visas i Figur 6. Intressant att notera är att fördelningen för 
de tre attributen liknar varandra i stor utsträckning. Frånsett att något 
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fler besökare anser att ett aktivt yrkesfiske inte är viktigt (1 poäng) vär-
deras de tre attributen nästintill identiskt av besökarna. Det är också in-
tressant att notera att fördelningen har ett U-format utseende, där de två 
vanligaste svaren är 1 poäng (”inte alls viktigt”) och 7 poäng (”mycket 
viktigt”). Cirka en femtedel av besökarna i Träslövsläge bryr sig alltså 
inte alls om yrkesfisket samtidigt som lika många tycker att yrkesfisket 
är en mycket viktig orsak till att besöka hamnen. 

 

Figur 6. Andel svar med viss poäng, Träslövsläge 
 
Liksom i avsnittet om Skillinge ställer vi oss frågan om det går att iden-
tifiera en typturist som anser att ett aktivt yrkesfiske är viktigt för beslu-
tet att besöka hamnen. Även här används regressionsanalys för att un-
dersöka sambandet mellan poängsättningen för aktivt yrkesfiske och fyra 
bakgrundsvariabler: 1) tillfälligt boende i Skillinge, 2) dagsutflykt med 
Skillinge som huvudsakligt resmål, 3) kvinna/man, och 4) ålder. 

Resultatet från regressionen visas i tabell 3 där resultatet för ”referens-
grupp” visar medelpoäng för manliga besökare mellan 18-30 år som är 
på dagsutflykt med Träslövsläge som huvudsakligt resmål. Liksom 
ovan tolkas värdet i resultatkolumnen som skillnaden i poäng i förhål-
lande till referensgruppen. I likhet med resultaten från Skillinge ser vi 
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att besökare som inte har Träslövsläge som huvudsakligt resmål värde-
rar aktivt yrkesfiske lägre (0.4 poäng lägre). Vi ser också att aktivt yr-
kesfiske värderas 0.85 poäng högre av besökare som är tillfälligt boende 
i Träslövsläge. Resultatet indikerar att ett aktivt yrkesfiske är särskilt 
viktigt för besökare som semestrar i Träslövsläge (sommarhus, hus-
vagn/husbil, hyrd stuga/lägenhet) i jämförelse med andra besökare i 
hamnen. Det finns även ett tydligt positivt samband mellan ålder och 
vilken poäng besökaren ger ett aktivt yrkesfiske. Exempelvis värderar 
besökare över 60 år aktivt yrkesfiske 1.38 poäng högre än besökare i ål-
dern 18-30 år. Typturisten som uppskattar ett aktivt yrkesfiske kan alltså 
sägas vara en besökare i hamnen över 60 år som bor tillfälligt i 
Träslövsläge. 

Tabell 3. Aktivt yrkesfiske i Träslövsläge, skillnader mellan olika 
grupper av besökare 

  Resultat Standardfel regression 

Referensgrupp 2,84** 0,31 

Ej huvudsakligt resmål -0,40* 0,22 

Tillfälligt boende i Träslövsläge 0,85** 0,20 

Kvinna -0,06 0,18 
   

Åldersgrupp 
 

30-45 0,63** 0,30 

45-60 0,96** 0,29 

60- 1,38** 0,30 

Not: * signifikant på 10 % nivå, ** signifikant på 5 % nivå. 

5.3 Samband mellan fiskerelaterade attribut i hamnen 

Förutom att titta på medelpoäng är det intressant att undersöka sam-
bandet/samvariationen mellan poängen för de olika attributen. En posi-
tiv samvariation mellan exempelvis äta på restaurang och aktivt yrkesfiske 
visar att besökare som uppskattar restaurangen även tycker att det är 
viktigt med ett aktivt yrkesfiske i hamnen och vice versa. Ett sådant po-
sitivt samband indikerar att yrkesfisket kan spela en viktig roll för andra 
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kommersiella verksamheter genom att locka besökare till hamnen. 
Även om en positiv samvariation inte är tillräckligt för att bevisa att yr-
kesfisket har en positiv effekt på exempelvis restaurangbesök så ger det 
en fingervisning om mellan vilka attribut sådana effekter kan tänkas fin-
nas. Vi förväntar oss också att attribut som liknar varandra, såsom aktivt 
yrkesfiske och fiskebåtar, har en förhållandevis hög samvariation i po-
äng. Ett sätt att analysera sambandet mellan två attribut är att beräkna 
korrelationskoefficienten (korrelationen) som ger ett värde mellan -1 
och +1, där -1 indikerar ett perfekt negativt samband, +1 ett perfekt po-
sitivt samband och 0 inget samband. Ett vanligt gränsvärde i litteraturen 
är 0.5 eller högre för att samvariationen ska anses som stark. 

Tabell 4 visar en så kallad korrelationsmatris för poängen i Skillinge, där 
ett värde i matrisen visar samvariationen mellan två attribut. Värden 
över 0.5 är markerade med orange bakgrund och attribut där samvari-
ationen är statistiskt säkerställd dvs. skilda från 0 är markerade med *. 
Vi ser att sambandet mellan variablerna överlag är ganska svagt och att 
korrelationen endast i tre fall är över 0.5. Som kan förväntas finns ett 
förhållandevis starkt positivt samband mellan de tre fiskerelaterade at-
tributen och korrelationen är över 0.5 för aktivt yrkesfiske och se fiskebåtar, 
och även för aktivt yrkesfiske och se fiskebodar. Intressant att notera är att 
det även finns ett relativt starkt positivt samband mellan att se båtar i 
småbåtshamnen och fiskeattributen, framför allt se fiskebåtar. Besökare 
som anser småbåtshamnen som viktig (oviktig) tenderar alltså även att 
anse möjligheten att se fiskebåtar som viktig (oviktig). 

Korrelationsmatrisen för Träslövsläge visas i Tabell 5. Som förväntat ser 
vi att de tre fiskerelaterade attributen har ett starkt positivt samband 
även i Träslövsläge. I linje med resultaten i Skillinge ser vi också att se 
båtar i småbåtshamnen är starkt korrelerat med de fiskerelaterade attribu-
ten. 
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Tabell 4. Samvariation mellan olika attribut i Skillinge (korrelat-
ionsmatris) 

Not: * visar att korrelationen är skild från 0 på 5 % signifikansnivå. Celler med orange 
bakgrund visar värden där korrelationen är över 0.5 i absolut värde, vilket är gränsen 
för ett starkt samband. Då variablerna inte är kontinuerliga (7-gradig skala) används 
Spearman rangkorrelation i beräkningarna. Då korrelationen mellan två attribut end-
ast ger ett värde är övre delen av korrelationsmatrisen tom (triangulär matris). 

När det gäller sambandet mellan aktivt yrkesfiske och andra kommersi-
ella verksamheter i hamnen ser vi en positiv men svag korrelation med 
äta på restaurang och köpa fisk/skaldjur i både Skillinge och Träslövsläge. 
I Träslövsläge är dock sambandet mellan aktivt yrkesfiske och köpa 
fisk/skaldjur på gränsen till att klassas som starkt (korrelation = 0.46). 

5.4 Andra attribut i hamnen som uppskattas av turister 

I enkäten gavs möjlighet att ange andra attribut som besökarna själva 
ansåg viktiga när de bestämde sig för att åka till hamnen. Totalt var det 
306 av 647 besökare i Träslövsläge som angav minst ett övrigt attribut. 
Flera besökare i Träslövsläge angav dessutom fler än ett övrigt attribut, 
vilket innebär att det totalt sett finns 423 kommentarer när det gäller 
övriga attribut i Träslövsläge. I Skillinge har endast en besökare angett 
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Restaurang 1,00 
        

Glass 0,03 1,00 
       

Köpa fisk 0,17* 0,18* 1,00 
      

Bad/vat-
tensport 

0,00 0,33* 0,26* 1,00 
     

Småbåtar -0,02 0,19* 0,04 -0,06 1,00 
    

Yrkesfiske 0,30* 0,16 0,25* 0,06 0,46* 1,00 
   

Fiskebåtar 0,13 0,19* 0,12 -0,02 0,67* 0,62* 1,00 
  

Fiskebodar 0,08 0,22* 0,38* 0,18* 0,33* 0,50* 0,41* 1,00 
 

Kultur 0,11 0,13 0,31* 0,18* 0,21* 0,45* 0,36* 0,43* 1,00 
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ett övrigt attribut. Resultaten i detta avsnitt kommer därför baseras helt 
på svaren från Träslövsläge.  

Tabell 5. Samvariation mellan olika attribut i Träslövsläge (korre-
lationsmatris 
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Restaurang 1,00 
        

Glass 0,15* 1,00 
       

Köpa fisk 0,33* 0,07 1,00 
      

Bad/vat-
tensport 

0,18* 0,20* 0,20* 1,00 
     

Småbåtar 0,30* 0,21* 0,24* 0,24* 1,00 
    

Yrkesfiske 0,32* 0,10* 0,46* 0,23* 0,58* 1,00 
   

Fiskebåtar 0,31* 0,13* 0,39* 0,23* 0,67* 0,85* 1,00 
  

Fiskebodar 0,28* 0,17* 0,36* 0,23* 0,66* 0,73* 0,83* 1,00 
 

Kultur 0,35* 0,17* 0,45* 0,29* 0,46* 0,73* 0,69* 0,63* 1,00 

Not: * visar att korrelationen är skild från 0 på 5 % signifikansnivå. Celler med orange 
bakgrund visar värden där korrelationen är över 0.5 i absolut värde, vilket är gränsen 
för ett starkt samband. Då variablerna inte är kontinuerliga (7-gradig skala) används 
Spearman rangkorrelation i beräkningarna. Då korrelationen mellan två attribut end-
ast ger ett värde är övre delen av korrelationsmatrisen tom (triangulär matris). 

Frågan om övriga attribut ställdes som en öppen fråga (fritext), vilket 
innebär att det inte går att redovisa svaren i förutbestämda kategorier. 
Vi har istället försökt skapa kategorier utifrån vad besökarna har angett 
i sina svar. Vi startade med att läsa igenom samtliga enkäter för att leta 
efter vanligt förekommande meningar och nyckelord. Det visar sig att 
svaren i de flesta fall kan klassificeras som en viss typ av aktivitet eller 
facilitet. Exempel på vanliga nyckelord som relaterar till en viss aktivitet 
är: promenad, vindsurfa, cykla, se på havet, fika, shoppa på loppis, etc.  
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Tabell 6. Övriga aspekter av hamnen som upplevs som viktiga för 
besökare, Träslövsläge 

Nr Aktivitet     Antal 

1 Promenad/springa 82 

2 Aktivitet vid havet, exempelvis: fiska krabbor, plocka snäckor 41 

3 Cykla 38 

4 Mat, exempelvis fika, handla i livsmedelsaffär 37 

5 Mötesplats i hamnen, exempelvis träffa vänner, se på folk 31 

6 Shoppa, exempelvis loppis, handelsbod 27 

7 Sportaktivitet, exempelvis vindsurfing, minigolf 21 

8 Avkoppling 12 

9 Se på fin arkitektur, se på gamla hus 9 

10 Fågelskådning 9 

Totalt       307 
     

Nr  Facilitet     Antal 

1 Parkeringsmöjligheter 21 

2 Toalett 11 

3 Sittmöjligheter 7 

4 Information, skyltning 5 

Totalt       44 
     

Totalt antal svar som klassificerats (aktiviteter och faciliteter) 351 

 
Exempel på vanliga faciliteter som nämns är: parkeringsmöjligheter, to-
alett, sittmöjligheter. I vissa fall är dessa två kategorier överlappande, 
exempelvis ”härligt att cykla längs fina cykelvägar”, vilket skulle kunna 
klassificeras som en aktivitet (cykla) eller facilitet (cykelvägar). I dessa 
fall har vi valt att klassificera svaret som en aktivitet (cykla). Totalt sett 
har klassificeringen mynnat ut i 10 olika aktiviteter och fem olika facili-
teter där det finns minst 5 svar med ett visst nyckelord. Totalt har vi 
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lyckats klassificera 351 av 423 svar på frågan om övriga attribut. Bland 
de svar som inte klassificerats i någon särskild kategori ingår exempel-
vis olika känslor (”det är skönt/trevligt”), generella kommentarer (”det 
är fint/snyggt”) och kommentarer relaterade till väder (”varmt”, ”so-
ligt”). Resultaten från klassificeringen visas i Tabell 6. 

Vi ser att det är vanligt att besökare i Träslövsläge besöker hamnen för 
att promenera eller springa (82 st.). I denna kategori ingår även de som 
angett att de rastar hunden. Det är även många (38 st.) som kommente-
rar att de cyklar omkring i hamnen och bland dessa svar är det vanligt 
att nämna att det finns fina cykelvägar i anslutning till hamnen. I sam-
manhanget är det värt att notera definitionen av turist i enkäten som är 
att man ska bo 2 kilometer från hamnen vilket gör det möjligt att cykla 
dit. I kategori 4 (Mat) är det många besökare som anger att de är i ham-
nen för att fika eller äta och dricka på restaurang. När det gäller facilite-
ter är det 21 svar som poängterar vikten av bra parkeringsmöjligheter 
och många av dessa uppskattar möjligheten att parkera gratis i anslut-
ning till hamnen. 

5.5 Summering och diskussion av resultaten 

I detta kapitel har vi undersökt hur besökarna i Skillinge och 
Träslövsläge värdesätter olika attribut i hamnen när de bestämmer sig 
för att besöka orterna. De tillfrågade fick värdera nio attribut i hamnen 
genom att ge poäng på en sjugradig skala, där 1 innebär att ”attributet 
är inte alls viktigt” och 7 innebär att ”attributet är mycket viktigt”. Vi 
har särskilt fokuserat på tre attribut relaterade till yrkesfiske: uppleva ett 
aktivt yrkesfiske, se fiskebåtar och se fiskebodar. Resultatet från enkäten vi-
sar att möjligheten att se fiskebåtar och uppleva ett aktivt yrkesfiske vär-
deras högt av besökarna i Skillinge, där fiskebåtar är det viktigaste av 
nio attribut som ingick i enkäten (medelpoäng 5.2/7.0). Möjligheten att 
se fiskebodar värderas dock betydligt lägre (medelpoäng 3.7/7.0). Fiske-
bodarna i Skillinge ligger bakom varvet och inte i direkt anslutning till 
fiskehamnen (se karta över Skillinge i Figur 1), vilket kan vara en anled-
ning till att de inte värderas lika högt av besökarna. 
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Över en tredjedel av besökarna i Skillinge uppger att möjligheten att se 
fiskebåtar och uppleva ett aktivt yrkesfiske är en mycket viktig anled-
ning till varför man besöker hamnen. I Träslövsläge är denna andel 
lägre, cirka en femtedel av besökarna. I hamnen i Träslövsläge, där det 
finns ett populärt glasskafé, anses istället möjligheten att äta glass som 
viktigast av de nio attributen. Möjligheten att se fiskebåtar rankas som 
näst viktigast i Träslövsläge (medelpoäng 4.1/7.0). I Träslövsläge dit be-
sökare åker för en mängd olika aktiviteter, t.ex. vindsurfa, gå på loppis, 
fågelskådning, äta glass, minigolf, fika på café, är anledningarna till var-
för man besöker hamnområdet sannolikt mer varierande än i Skillinge 
som har ett mindre utbud av aktiviteter. Det faktum att yrkesfisket ran-
kas lägre i Träslövsläge än i Skillinge kan bero på att det till Träslövsläge 
kommer en mer heterogen grupp av besökare. Att yrkesfisket värderas 
lägre i Träslövsläge behöver alltså inte vara relaterat till yrkesfiskets ka-
raktär och egenskaper. Detta illustrerar svårigheten att direkt jämföra 
poängsättningen av attributen mellan de två hamnarna. På frågan om 
yrkesfisket anses viktigt för besökare i Skillinge och Träslövsläge, ger 
enkäten ändå ett tydligt svar: ”Ja”, då mellan en femtedel (Träslövsläge) 
och en tredjedel (Skillinge) av besökarna uppger att möjligheten att upp-
leva ett aktivt yrkesfiske var en mycket viktig anledning till varför man 
valde att besöka Träslövsläge/Skillinge. 

Även om det är svårt att göra direkta jämförelser av poäng mellan Skil-
linge och Träslövsläge är det intressant att uppmärksamma några ge-
mensamma mönster som vi kan se i resultaten ovan. I båda hamnarna 
är fördelningen av poängen för de tre fiskerelaterade attributen koncen-
trerad till extremvärdena snarare än centrerad över mittenvärdet på 
skalan. Det finns med andra ord många besökare som inte alls bryr sig 
om yrkesfisket samtidigt som det finns många besökare som anser att 
yrkesfisket är en mycket viktig orsak till att besöka hamnen. Detta feno-
men är särskilt starkt i Träslövsläge. Det är även intressant att notera att 
ett aktivt yrkesfiske upplevs som särskilt viktigt för personer som är till-
fälligt boende i Träslövsläge (sommarhus, husvagn/husbil, hyrd 
stuga/lägenhet) i jämförelse med andra besökare i hamnen. De som 
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stannar lite längre på orten tenderar med andra ord att uppskatta yrkes-
fisket i högre utsträckning än andra. I Träslövsläge är det även tydligt 
att äldre besökare värdesätter yrkesfisket högre än yngre besökare.  

Ett annat resultat som är tydligt både i Skillinge och Träslövsläge är att 
det finns ett starkt positivt samband mellan poängen för se fiskebåtar och 
poängen för se båtar i småbåtshamnen. Besökare som anser småbåtshamnen 
som viktig tenderar även att tycka att möjligheten att se fiskebåtar är vik-
tigt. Fritidsbåtar och fiskebåtar är en naturlig del av hamnmiljön och det 
starka sambandet är sannolikt en konsekvens av att besökare som vistas i 
hamnen uppskattar fler än ett hamnspecifikt attribut. Vi undersöker även 
om det finns ett samband mellan aktivt yrkesfiske och andra kommersiella 
verksamheter i hamnen (restaurang, glass, köpa fisk/skaldjur). Ett posi-
tivt samband i detta fall kan indikera att det finns positiva synergieffekter 
mellan yrkesfiske och andra verksamheter genom att fisket bidrar till att 
locka fler besökare till dessa verksamheter. Vi finner dock endast ett svagt 
positivt samband mellan aktivt yrkesfiske och de andra kommersiella 
verksamheter, vilket gäller både i Skillinge och i Träslövsläge. Sambandet 
mellan aktivt yrkesfiske och köpa fisk och skaldjur i Träslövsläge är dock 
på gränsen att klassas som starkt. Resultatet visar att besökare i 
Träslövsläge som värdesätter möjligheten att köpa fisk och skaldjur även 
tycker att det är viktigt med ett aktivt yrkesfiske. Detta indikerar att det 
kan finnas positiva synergieffekter mellan dessa två verksamheter. Det 
ska dock poängteras att korrelationsanalysen inte nödvändigtvis säger 
något om orsakssamband och att det behövs vidare studier för att kunna 
fastslå huruvida ett aktivt yrkesfiske främjar försäljningen av fisk/skal-
djur och andra verksamheter i hamnen.
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Turisters värdering av fiske-
relaterade attribut i Träslövsläge 

Syftet med detta kapitel är att beräkna turisters monetära värdering av 
att besöka hamnen i Träslövsläge samt hur denna värdering skulle änd-
ras om man tar bort hamnattribut som är typiska för fisket: fiskebodar, 
fiskebåtar respektive ett aktivt yrkesfiske. I Skillinge fanns för få inter-
vjuer för att genomföra motsvarande analys (se avsnitt 3.4.3). I kapitlet 
fördjupas med andra ord delar av resultaten från kapitel 5 genom att 
beräkna värdet i kronor för de fiskerelaterade hamnattributen. Reskost-
nadsmetoden som används för värderingen beskrivs i appendix B. 

6.1 Vem har svarat och var kommer de ifrån? 

Som beskrivits i metodkapitlet svarade 653 personer på enkäten i 
Träslövsläge. Av dessa kvalificerade sig 160 för reskostnadsanalysen ge-
nom att de haft Träslövsläge som huvudsakligt resmål, inte bodde på 
orten (varken permanent eller tillfälligt), samt hade haft någon form av 
kostnad för att ta sig till orten. Figur 7 visar var respondenterna startade 
sina resor. De vanligaste orterna (med omgivningar) som respondenten 
startade sina resor från var Varberg (86), Göteborg (28), Borås (25) och 
Halmstad (16). 

Vanligaste alternativen som resmål till Träslövsläge som uppgavs var 
Varbergs tätort (fästningen, hamnen, city) (54), Getterön (25) samt Apel-
viken (21), samtliga inom 15 kilometers avstånd från Träslövsläge. Det 
vanligaste sättet att ta sig till Träslövsläge var med bil (152), följt av buss 
eller tåg (5) respektive motorcykel (3). 

I Tabell 7 redovisas deskriptiv statistik för de 160 respondenter som in-
går i reskostnadsanalysen. 
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Figur 7. Respondenternas startpositioner 
Not: Karta skapad genom att mata in koordinater från enkäten på webbplatsen 
https://batchgeo.com 

Tabell 7. Bekrivning av deltagarna i studien 
 medel standard- 

avvikelse 

min max Observat-
ioner 

Män 0,36 0,48 0 1 160 

Ålder (år) 49,83 14,79 18 86 160 

Disponibel må-
nadsinkomst (kr)* 

25 648 10 015 4 583 57 390 160 

Not: * Skattetabell 32 använd 

Fler kvinnor (64 procent) än män (36 procent) svarade på enkäten. Om 
detta berodde på att fler kvinnor tillfrågades eller att fler män inte ville 
delta i undersökningen framgår inte av undersökningen. Av de tillfrå-
gade var den yngsta 18 år och den äldsta 86 år. Medelåldern uppgick till 
ungefär 50 år. Den disponibla inkomsten var i genomsnitt 25 648 kr per 
månad. Detta motsvarar en bruttoinkomst på ungefär 34 000, vilket är 
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betydligt högre än medianlönen i riket som var 27 416 (2018).4 De re-
spondenter som inte kvalificerade sig för deltagande i reskostnadsana-
lysen (se avsnitt 6.1) hade i stort sett samma medelvärden och standar-
davvikelser som de som redovisas i Tabell 7. 

6.2 Resultat 

Hade antalet besök i hamnen minskat utan fisket? 

Det genomsnittliga antalet resor per år till Träslövsläge under 2020 upp-
gavs vara knappt 11, och 20 procent uppgav att de hade rest dit fler 
gånger om det inte hade varit en covid-19-pandemi (en liten andel upp-
gav också att de hade besökt Träslövsläge färre gånger utan pandemin). 
Respondenterna tillfrågades hur många resor de förväntade sig att göra 
till Träslövsläge under 2020, samt om, och i så fall hur mycket, detta 
antal skulle ändras om hamnen förändrades enligt tre olika hypotetiska 
scenarier. De tre scenarierna som respondenterna fick ta ställning till 
var: (1) hamnen skulle inte längre ha några fiskebåtar (2) hamnen skulle 
inte längre ha några fiskebodar och (3) hamnen skulle inte längre ha nå-
got aktivt yrkesfiske. Det genomsnittliga antalet resor under 2020 utan 
förändringar uppgavs vara 10,91 i genomsnitt. Det uppgivna antalet re-
sor under de tre scenarierna var i genomsnitt lägre än antalet resor 2020. 
Totalt antal angivna resor var 8,9 om fiskebåtar hade försvunnit, 9,4 om 
fiskebodar hade försvunnit, och 9,27 om yrkesfiskare hade slutat att ak-
tivt använda fiskebåtar och fiskebodar. Maximala antalet resor som 
uppgavs av en respondent var 300. Ytterligare 2 respondenter uppgav 
att de ämnade besöka Träslövsläge mer än 100 gånger under 2020. 

För att beräkna turisternas värdering av de olika fiskerelaterade attribu-
ten görs en ekonometrisk analys av hur antalet resor hade förändrats 
vid de olika scenarierna. Resultat från de ekonometriska modellerna re-
dovisas i Tabell 9 nedan.5 Koefficienternas värde i tabellen ska tolkas 
som procentuella förändringar (koefficienten 1 = 100 procent), dvs. hur 
många procent fler eller färre resor respondenten gjort beroende på om 

                                                           
 4 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/inkomster-for-personer/ 
 
5 Den ekonometriska modell som används är Random Effects Poisson. 
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det inte fanns fiskebåtar, fiskebodar respektive ett aktivt fiske. Resulta-
ten bygger på två statistiska regressionsmodeller, en okorrigerad (Mo-
dell 1) och en korrigerad (Modell 2). Skillnaden mellan dem är att de 
delvis använder olika statistiska metoder för att hantera problemet med 
att urvalet inte är helt slumpmässigt, ett problem som diskuteras mer 
ingående i appendix B. Vid beräkningarna som görs i avsnitt 6.2.2 an-
vänds Modell 2.  

Tabell 8. Statistik från reskostnadsanalysen 
 medel standard- 

avvikelse 

min max Observat-
ioner 

Antal km till ham-
nen 

50 47 4,2 304 160 

Antal resor under 
2020 

10,91 32,29 1 300 160 

Antal resor ej fis-
kebåtar 

8,9 29,45 0 300 160 

Antal resor ej fis-
kebodar 

9,43 28,70 0 300 160 

Antal resor ej yr-
kesfiske 

9,27 30,37 0 300 160 

covid-19, färre re-
sor 

0,2 0,40 0 1 160 

 
Koefficienten för reskostnad i Tabell 9 är signifikant och negativ i båda 
modellerna. Detta är vad vi förväntar oss då det visar att personer som 
bor längre bort från Träslövsläge, och därmed har en högre reskostnad 
i genomsnitt, gör färre resor dit årligen än de som bor närmare orten. 
Resultaten visar också att män reser till Träslövsläge ungefär dubbelt så 
många gånger årligen som kvinnor (koefficienten för ”man” är nära 1). 

Inkomstkoefficienten är inte signifikant i någon av modellerna, vilket 
betyder att det inte går att säga utifrån studien att inkomsten spelar nå-
gon roll för hur många resor individen gör till hamnen. Inte heller koef-
ficienten för det alternativa resmålet är signifikant. Det förväntade teck-
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net på denna koefficient skulle annars varit positivt, vilket skulle inne-
bära att ju högre kostnader det är för att resa till den alternativa platsen, 
desto fler resor skulle man göra till Träslövsläge, allt annat lika. En möj-
lig anledning till att vi inte finner ett signifikant resultat är att de van-
ligaste alternativa resmålen ligger nära Träslövsläge och reskostnaden 
till dessa därför förväntas vara ungefär samma.  

Tabell 9. Resultat från regressionsanalysen 
 Modell 1 Modell 2 

Variabel Koefficient Koefficient 

Konstant 2,350*** 2,255*** 

Reskostnad-Träslövsläge -0,003*** -0,003** 

Inkomst -0,004 -0,005 

Man 0,999*** 1,035*** 

Utan fiskebåtar -0,203*** -0,107*** 

Utan fiskebodar -0,145*** -0,049 

Utan yrkesfiske -0,162*** -0,066* 

Antal observationer† 640 640 

Antal individer 160 160 

Not: * signifikant på 10%-nivå **signifikant på 5%-nivå *** signifikant på 1%-nivå 
† Eftersom fyra frågor som rör antalet resor till Träslövsläge ställs till samma individ 
(en fråga utan förändringar och tre frågor med förändringar) blir antalet observationer 
i modellen fyra gånger fler än antalet individer. 

Koefficienterna i Modell 1 är signifikanta (1%-nivå) och negativa för 
samtliga fiskerelaterade attribut (”Utan fiskebåtar”, ”Utan fiskebodar” 
och ”Utan yrkesfiske”). Det innebär att vi med statistisk signifikans kan 
säga utifrån Modell 1 att turisterna skulle ha besökt Träslövsläges hamn 
färre gånger om något av dessa attribut skulle försvinna, vilket bekräf-
tar resultaten i tabell 8. Modell 2 ger ett lite mindre signifikant resultat 
för om det aktiva yrkesfisket försvann (10%-nivå) och inget signifikant 
resultat alls för borttagna fiskebodar. Vi kan alltså inte med Modell 2 
som grund säga att turisterna skulle besökt Träslövsläge färre gånger 
om det inte fanns några fiskebodar där. 
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Sammanfattningsvis visar resultaten från de två modellerna att 
Träslövsläge med största sannolikhet skulle besökts färre gånger om det 
inte fanns fiskebåtar i hamnen eller om det aktiva yrkesfisket försvann. 
Däremot är det mer osäkert om antalet besök hade minskat om det inte 
fanns några fiskebodar. 

Värdet av fiskerelaterade attribut i hamnen 

I Tabell 10 sammanfattas respondenternas värdering av Träslövsläges 
hamn som rekreationsplats utifrån reskostnadsmetoden, dels i form av 
värde per resa (oberoende av antalet personer som reste) och dels för 
varje person individuellt.6 Resultaten baseras på Modell 2 enligt Tabell 
9. I genomsnitt var värdet (konsumentöverskottet, se Appendix B) 341 
kr per person per resa och 699 kronor totalt per resa (2,05 personer reste 
i genomsnitt tillsammans). Dessvärre har vi inte tillgång till besökssta-
tistik i hamnen, men ifall detta hade funnits hade det totala användar-
värdet för turister av att besöka Träslövsläge hamn kunnat beräknas ge-
nom att multiplicera värdet per resa per person enligt Tabell 10 med 
årliga antalet turistbesök.  

Tabell 10: Genomsnittligt värde per resa utan förändringar samt 
förändringar av värdet om tre typiska fiskehamnattribut försvinner 
(Modell 2) 

 Värde/värdeändring (kr) 

per person och resa  per resa 

Nuvarande värde  341,31 699,05 

Värdeminskning om fis-
kebåtar försvinner 

-36,50*** -74,83*** 

Värdeminskning om fis-
kebodar försvinner 

-16,75  -34,34 

Värdeminskning om yr-
kesfisket försvinner 

-22,44 * -46,00* 

Not: * signifikant på 10%-nivå **signifikant på 5%-nivå *** signifikant på 1%-nivå 

                                                           
6Värdet per resa har beräknats genom att multiplicera värdet per resa per person med det genomsnitt-
liga antalet personer (2,05) som delade på reskostnaden. 



59 

Enligt regressionsanalysen skulle värdet per resa minska med 36,50 kr 
för en genomsnittlig respondent om det inte fanns några fiskebåtar i 
hamnen, vilket motsvarar en värdeminskning på ungefär 11 procent 
jämfört med medelvärdet per person utan förändringar. På motsva-
rande sätt skulle värdet minska med ungefär 7 procent ifall det aktiva 
yrkesfisket försvann. Detta resultat är statistiskt svagare än det för fis-
kebåtar. Fiskebodar kan däremot inte sägas påverka värdet för turister 
av att besöka Träslövsläges hamn. 

6.3 Summering 

I detta kapitel har vi gjort en kvantitativ skattning av hur turister värde-
rar hamnen i Träslövsläge, och hur denna värdering skulle ändrats om 
olika fiskerelaterade hamnattribut försvunnit: fiskebåtar, fiskebodar re-
spektive ett aktivt yrkesfiske. De 160 respondenter som ingick i under-
sökningen bodde inte inne i orten, de hade åkt på en dagstur med 
Träslövsläge som huvudmål och de hade haft någon form av kostnad 
för att ta sig dit. Antalet turister i Skillinge var för få för att kunna ge-
nomföra en värdering av de tre fiskerelaterade attributen. 

Besökarna i Träslövsläges hamn angav att de tänkte åka dit i genomsnitt 
11 gånger under 2020. Påverkan av covid-19-pandemin tycks ha varit 
negativ, om än i ganska begränsad omfattning. Ungefär 20 procent 
angav att de hade besökt Träslövsläges hamn fler gånger utan pande-
min, medan ett fåtal personer angav att de skulle besökt hamnen oftare. 

Turisterna uppskattade att de skulle ha minskat antalet besök i hamnen 
per år till mellan 8,9 och 9,4 om hamnattributen hade försvunnit. Attri-
buten tycks alltså ha en positiv påverkan på besöksfrekvensen, även om 
de inte är avgörande för ett besök. Turisterna värderade ett besök i 
Träslövsläges hamn till i genomsnitt 341 kr per person. Utan fiskebåtar 
skulle värdet minska med ca 36 kr (11 procent) och utan aktiva yrkesfis-
kare med 22 kr (7 procent), även om det senare sambandet är statistiskt 
svagt (signifikansnivå på 10 procent). Fiskebodarnas betydelse var stat-
istiskt svagare, och det går därför inte att säga om dessa påverkade vär-
deringen. 
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Diskussion 

Utifrån litteratur och intervjuer framgår att både Skillinge och 
Träslövsläge är traditionella fiskesamhällen där fisket är en viktig del av 
samhällets identitet. Hamnen är en centralpunkt i båda samhällena och 
den plats där fisket blir synligt för andra. På så sätt blir fisket och ham-
nen en naturlig del av en turistupplevelse i båda samhällena. Enligt in-
tervjuerna skiljer sig turismen något åt mellan de två samhällena. I 
Träslövsläge beskrivs turisterna som en blandning mellan varbergsbor 
på utflykt och mer eller mindre långväga turister. Detta bekräftas av den 
geografiska fördelningen av de som fyllt i reskostnadsenkäten. I 
Träslövsläge finns goda möjligheter till camping för de som väljer att 
stanna lite längre. Turismen i Skillinge beskrivs mer som en del av tu-
ristdestinationen Österlen där man kan besöka ett flertal fiskelägen och 
andra attraktioner under samma semestertur.  

En intressant observation från studien är att det under fem veckor i Skil-
linge hamn inte var möjligt att samla in de önskade 375 enkäterna. Detta 
berodde till stor del på att det inte rörde sig tillräckligt med besökare i 
hamnområdet. Antalet besökare kan ha påverkats av att studien genom-
fördes under sommaren 2020 och den då pågående Covid-19 pandemin, 
men motsvarande problem fanns inte i Träslövsläge under samma pe-
riod. Eftersom Skillinge är hemmahamn för ett antal småskaliga fiske-
båtar väcker situationen därför frågan om fisket i sig är tillräckligt at-
traktivt för att locka turister till en hamn. I intervjuerna görs kopplingen 
att det krävs någon form av aktivitet för att locka turister – man lyfter 
fram vikten av restaurang, glasskiosk, och kanske någon mindre butik 
eller liknande. I Träslövsläge är fisket bara är en del av utbudet i ham-
nen och både glasskiosken och möjligheterna till bad och vattensporter 
lyfts i enkäten som minst lika viktiga som fisket. Detta är i linje med 
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studien av Ropars-Collet et al., (2017) som finner att stränder och pro-
menadstråk är viktigare än fiske i en studie av fiskelägen i engelska ka-
nalen. Hamnen i Skillinge har ett mer begränsat utbud än den i 
Träslövsläge och de som besöker hamnen har också i större utsträckning 
angett fisket som en viktig del till varför de besökte hamnen. En direkt 
jämförelse mellan samhällena är emellertid svår eftersom utbudet är 
olika i hamnarna och därför lockar olika typer av turister.  

Samtidigt som möjligheter till aktiviteter i hamnen är viktigt lyfts fiske 
och den genuina fiskemiljön fram som något som gör hamnen både le-
vande och attraktiv i intervjuerna. När fiskebåtarna kommer in och las-
tar av sina fångster händer det något som drar till sig uppmärksamhet, 
en form av upplevelse i hamnen. Samtidigt nämns även andra aktivite-
ter i hamnen där varvet i Skillinge är ett exempel. Genom varvet forts-
ätter hamnen att vara levande trots att det råder torskfiskestopp och fis-
ket inte var så aktivt under den studerade perioden.  

Från enkäterna är det uppenbart att fiske som är synligt i form av fartyg, 
bodar och aktiva fiskare är viktiga attribut för många av de turister som 
valt att besöka hamnen i respektive samhälle, men det finns också en 
grupp turister som inte alls ser fisket som viktigt för sitt besök. I 
Träslövsläge anser cirka en femtedel av besökarna att yrkesfisket ”inte 
alls är viktigt” samtidigt som en lika stor andel anser att yrkesfisket är 
en ”mycket viktig” anledning till att besöka hamnen. De som svarat att 
fisket är viktigt i Skillinge är framför allt de som har Skillinge som hu-
vudsakligt resmål, dvs. inte är den typturist med Skillinge som ett av 
flera stopp under besöket på Österlen som beskrivs i intervjuerna. I 
Träslövsläge är det framför allt äldre turister och de som bor tillfälligt 
på orten (t.ex. på camping eller i sommarstuga) som uppskattar ett ak-
tivt yrkesfiske.  

Det finns i båda hamnarna ett positiv samband mellan de tre fiskerela-
terade attributen när det gäller hur viktiga dessa är för valet att besöka 
hamnen. Tycker man att ett aktivt fiske är viktigt tycker man även att 
möjligheten att se fiskebodar och fiskebåtar är viktiga. Detta är ett väntat 
resultat eftersom de tre attributen är närliggande. Men de är inte helt 
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identiska, och vissa skillnader visar sig i datamaterialet. Den största 
skillnaden är i Skillinge där attributet fiskebodar inte värderas lika högt 
som de andra fiskerelaterade attributen; avsevärt färre tycker att fiske-
bodar är ett mycket viktigt attribut och avsevärt fler tycker att det är helt 
oviktigt. En möjlig förklaring till detta är placeringen av bodarna som 
ligger bakom varvet i Skillinge och därför inte är ett framträdande attri-
but i hamnen. I Träslövsläge är fördelningen mellan de fiskerelaterade 
attributen mer jämn. Analysen finner också att besökare i Träslövsläge 
som värdesätter möjligheten att köpa fisk och skaldjur i hamnen även 
tycker att det är viktigt med ett aktivt yrkesfiske. Detta indikerar att det 
kan finnas positiva synergieffekter mellan dessa två aktiviteter genom 
att exempelvis yrkesfisket i hamnen bidrar till att locka kunder till för-
säljningen av havskräfta. Det ska dock poängteras att analysen i rappor-
ten inte nödvändigtvis säger något om orsakssamband och det behövs 
vidare studier för att fastslå huruvida ett aktivt yrkesfiske främjar för-
säljningen av fisk/skaldjur och andra kommersiella aktiviteter i ham-
nen. 

Genom reskostnadsundersökningen är det möjligt att värdera hur vik-
tiga de olika attributen fiskebåtar, fiskebodar och ett aktivt yrkesfiske är 
för de turister som har hamnen i Träslövsläge som huvudsakligt resmål 
för en endagstur. De flesta av besökarna i reskostnadsundersökningen 
kommer från Varberg och Göteborg och angav att de tänkte besöka 
Träslövsläge i genomsnitt elva gånger under 2020. Om hamnen inte 
hade haft fiskerelaterade attribut räknade de med att minska antalet be-
sök till mellan 8,9 och 9,4 besök per år. Attributen har med andra ord en 
positiv påverkan på antalet besök, men även utan fisket skulle respon-
denterna turista i Träslövsläge frekvent under året. Det totala värdet 
som turisterna upplever per person och besök i Träslövsläges hamn be-
räknades till 341 kr. Utan fiskebåtar skulle värdet minska med ca 36 kr 
(11 procent) och utan aktiva yrkesfiskare med 22 kr (7 procent), även om 
det senare sambandet är statistiskt svagt (signifikansnivå på 10 %). Fis-
kebodar gav inget statistiskt signifikant resultat, dvs. det går inte att 
statistiskt säkerställa att turisterna upplever ett värde av att det finns 
fiskebodar i hamnen. Detta är överraskande eftersom det är hög korre-
lation mellan vad respondenterna tycker om fiskebodar och övriga 
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fiskerelaterade attribut. Beräkningarna av värdet är gjorda per person 
och besök. Det finns i dagsläget ingen statistik över hur många turister 
som besöker hamnen under en säsong vilket gör att det inte är möjligt 
att beräkna det totala värdet av de fiskerelaterade attributen i hamnen.    

Av övriga attribut är det intressant att se att möjligheten att lära om kul-
tur och historia i hamnen får låga poäng i skattningen av hur viktigt det 
är för besöket i både Skillinge och Träslövsläge. I Skillinge kommer små-
båtshamnen högt, medan besökarna i Träslövsläge bland annat lyfter 
glass och bad samt ett antal egna attribut som viktiga för besöket. De 
vanligaste rör promenader, cykla, fika, träffa vänner, och aktiviteter vid 
havet som att fiska krabbor och plocka snäckor. Som nämnts ovan fram-
går kombinationen av olika aktiviteter i hamnen som en viktig faktor i 
intervjuerna och de egna attributen pekar på att möjligheter till både 
motion och socialt umgänge är viktiga komplement till andra attribut.  

En viktig fråga i rapporten är om det är nödvändigt med ett aktivt fiske 
eller om det räcker med visuella attribut som båtar och bodar. Bland 
intervjupersonerna går åsikterna isär om det är möjligt att behålla tur-
ismen utan fisket. Vissa poängterar vikten av den genuina känslan 
(känsla för plats, kulturarv) som ett aktivt fiske skapar, medan andra 
menar att det går att ersätta fisket med restauranger, utbud av andra 
aktiviteter i hamnen, m.m. Ett exempel på detta kan vara småbåtsham-
nen eftersom det i enkäten finns ett tydligt mönster att de som uppskat-
tar att titta på fiskebåtar också uppskattar att titta på fritidsbåtar. I res-
kostnadsundersökningen värderas ett aktivt fiske lägre än möjligheten 
att se fiskebåtar men högre än att se fiskebodar. Distinktionen mellan 
möjligheten att se båtar/bodar och ett aktivt fiske är naturligtvis svår för 
en turist som besöker hamnen, men resultaten indikerar ändå att det 
finns ett värde i att ha ett aktivt fiske kvar även om det mycket väl kan 
finnas möjligheter att behålla känslan av marint nav i en hamn även 
utan ett aktivt fiske.  

Som nämnts kortfattat ovan genomfördes studien under pågående Co-
vid-19 pandemi vilket kan ha påverkat resultaten. Få personer reste ut-
omlands under sommaren 2020 vilket kan ha lett till att fler besökte 
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hamnarna, men å andra sidan valde också många att inte heller resa 
inom landet. Det är därför oklart om de personer som svarat på enkäten 
är representativa för andra år. Av de som svarade på den längre vers-
ionen av enkäten i Träslövsläge (personer på dagsutflykt) angav ca 20 
procent att de skulle besökt hamnen oftare om det inte vore för Covid-
19 medan få personer svarade att de skulle gjort färre besök. Detta tyder 
på att det fanns något färre turister på dagsutflykt i hamnen jämfört med 
andra år.  

Resultaten i den här studien är en av många pusselbitar för att förstå 
fiskets roll för turismen. Skillinge och Träslövsläge är visserligen ut-
valda för att representera både västerhavet och Östersjön, men det är 
viktigt att vara medveten om att andra hamnar kan se helt annorlunda 
ut och ha andra egenskaper som är viktiga. Vidare studier i andra kon-
texter – t.ex. Bohuskusten, norrlandskusten eller Stockholms skärgård – 
kan ge mer information om fiskets roll i olika lokala sammanhang. En 
lärdom från studien är att det är svårt att jämföra olika fiskelägen ef-
tersom de har olika profiler. Exempelvis var fisket mindre betydelsefullt 
för turisterna i Träslövsläge – men det kan bero på att hamnen lockar 
avsevärt fler besökare än Skillinge genom ett större utbud av caféer, 
bad, camping, etc. De som är i hamnen för att surfa och äta glass kanske 
inte ser fisket som lika viktigt. I Skillinge var turisterna färre, men de 
som sökt sig till hamnen uppskattade de fiskerelaterade attributen.  

De valda fiskelägena har en tydlig turismprofil vilket långt från alla har. 
Finns få eller inga turister i ett fiskeläge kommer naturligtvis inte fiskets 
bidrag till turismen heller att vara särskilt stort. Att fisket har ett värde 
för turismen i de studerade hamnarna innebär därför inte att alla fiske-
hamnar bidrar till turism. Däremot kan naturligtvis alla hamnar ha ett 
besöksvärde för lokalbefolkningen. Fokus i rapporten är på turism, men 
turister är endast en del av de som besöker en hamn och vidare studier 
kring de boendes upplevelser av fiskehamnar hade gett ytterligare in-
formation om fiskets betydelse i ett lokalt perspektiv.   

De kvantitativa resultaten bygger i stor utsträckning på attribut som 
specificerats på förhand baserat på litteratur och kvalitativa intervjuer 
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med representanter för den lokala turismnäringen. I enkäterna fram-
kom trots detta ett stort antal andra attribut som turisterna tyckte var 
viktiga. Vidare studier kring attribut skulle därför kunna ge mer inform-
ation om vad som är viktigt i en hamn där olika attribut kan vara viktiga 
beroende på vilket typ av turister man vänder sig till. Resultaten kring 
fiskets betydelse för turismen påverkas också av att de som fyllt i enkä-
terna aktivt har valt att besöka något av de två fiskelägena och därför 
inte är representativa för andra turister. Vill man locka turister som inte 
själva sökt sig till hamnen kanske helt andra attribut är viktiga. Ett ex-
empel kan vara möjlighet till eget fiske genom att hamnen erbjuder fri-
tidsfiske från turbåtar. I intervjuerna lyfts begrepp som ”genuinitet” 
fram vilket är svårt att fånga i en enkät och som kan innefatta även ka-
raktäristika i form av ljud, doft, lokalproducerad fisk, m.m.   

Även om det finns många aspekter kvar att analysera kring fiske och 
turism så går det att peka på två policyåtgärder baserat på analysen. 
Den första är att det finns anledning att försöka behålla både fiskefartyg 
och ett aktivt fiske i de hamnar som har ambition att locka turister. Fis-
ket har en betydelse för turismen i de studerade hamnarna även om det 
inte är helt avgörande. Den andra är att kombinera fisket med annan 
verksamhet i hamnen. Att enbart satsa på fiske och inte på caféer, re-
stauranger, promenadstråk, etc. riskerar att missa målet med en levande 
hamn som lockar besökare till orten. 
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Slutsatser 

De viktigaste slutsatserna från rapporten är: 

 Båda orterna är traditionella fiskelägen där hamnen och fisket fort-
farande är en central del av orten och turistupplevelsen. 

 Fisket är viktigt för att locka turister, men det behöver draghjälp av 
aktiviteter som exempelvis restaurang, försäljning av fisk och skal-
djur, vattensport, eller glasskiosk. Upplevelsen i hamnen är viktig 
och består av en kombination av estetisk och känslomässig upple-
velse (genuinitet) kopplat till möjliga aktiviteter.  

 Fiskerelaterade attribut som fartyg, fiskebodar och aktiva fiskare är 
viktiga för många av de turister som valt att besöka hamnen i båda 
orterna. Det finns emellertid även en stor grupp som inte bryr sig 
om dessa attribut. Även intervjuer med företrädare för turistsektorn 
visar en splittrad bild där vissa ser fisket som en garant för en genuin 
upplevelse medan andra menar att det går att utveckla attraktiva al-
ternativ till fisket.  

 De som deltog i reskostnadsundersökningen angav att de tänkte be-
söka Träslövsläge i genomsnitt elva gånger under 2020. Om hamnen 
inte hade haft fiskerelaterade attribut hade de minskat antalet besök 
med cirka två per år.  

 Turister värderar ett besök i Träslövsläges hamn till i genomsnitt 341 
kr per person. Utan fiskebåtar skulle värdet minska med 36 kr (11 
procent) och utan aktiva yrkesfiskare med 22 kr (7 procent).  

 I hamnar som lockar turister bidrar yrkesfisket med ett värde för tu-
ristsektorn som riskerar gå förlorat om fisket försvinner från ham-
nen.
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Appendix A. Intervjuguide 
Politiker/tjänstemän 
 
Viktiga egenskaper i [Skillinge/Träslövsläge], allmänt och ur turist-
synpunkt 
 
Vilka egenskaper framhålls som värdefulla i [S/T]? 
För turismen? 
 
Vilket värde har [S/T]/dessa egenskaper för kommunen? 
 
Hur ser man på utvecklingen för [S/T]? 
Allmänt? Ur turismsynpunkt? 
 
Hamnen som ett viktigt lokalt värde 
 
Hur ser man på hamnens betydelse för [S/T]? 
Jämfört med andra egenskaper (strand, butiker, aktiviteter, arrangemang, re-
stauranger, etc.)? 
 
Vad är viktigt för att hamnen ska locka turister?  
Befolkad, karaktär av fiskeby, aktivt fiske, utbud av lokalfångad fisk, etc. 
 
Betydelsen av ett aktivt yrkesfiske för turismen 
 
Hur ser man på yrkesfiskets betydelse för [S/T]?  
För kommunen? För turismen? 
 
Kan fritidsfisket ersätta yrkesfisket?  
Andra alternativ? 
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Lokalt näringsliv 
 
Viktiga egenskaper i Träslövsläge/Skillinge, allmänt och ur turistsyn-
punkt 
 
Vad är utmärkande för [S/T]? 
Vilka egenskaper i [S/T] utgör grund för turismen? 
 
Hur ser man på utvecklingen för turismen i [S/T]? 
 
Hur ser man på utvecklingen för den egna verksamheten? 
Hur tror man att kommunen ser på [S/T]? 
Värde? 
 
Hamnen som ett viktigt lokalt värde 
 
Hur ser man på hamnens betydelse för turismen? 
Jämfört med andra egenskaper (strand, butiker, aktiviteter, arrangemang, re-
stauranger, etc.)? 
 
Vad är viktigt för att hamnen ska locka turister?  
Befolkad, karaktär av fiskeby, aktivt fiske, utbud av lokalfångad fisk, etc. 
 
Betydelsen av ett aktivt yrkesfiske för turismen 
 
Hur ser man på yrkesfiskets betydelse för [S/T]? 
Hur ser man på yrkesfiskets betydelse för turismen? 
 
Finns det något som kan ersätta yrkesfisket?  
Fritidsfisket? Annat? 
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Samhällsföreningar 
 
Viktiga egenskaper i [Skillinge/Träslövsläge], allmänt och ur turist-
synpunkt 
 
Vilka egenskaper framhålls som värdefulla i [S/T]? 
 
Hur ser man på utvecklingen för [S/T]? 
 
Hamnen som ett viktigt lokalt värde 
 
Hur ser man på hamnens betydelse för [S/T]?  
Jämfört med andra egenskaper (strand, butiker, aktiviteter, arrangemang, re-
stauranger, etc.)? 
 
Vad är viktigt för att hamnen ska locka turister?  
Befolkad, karaktär av fiskeby, aktivt fiske, utbud av lokalfångad fisk, etc. 
 
Betydelsen av ett aktivt yrkesfiske för turismen 
 
Hur ser man på yrkesfiskets betydelse för [S/T]? 
Hur ser man på yrkesfiskets betydelse för turismen? 
 
Kan fritidsfisket ersätta yrkesfisket?  
Andra alternativ? 
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Appendix B. Reskostnadsmetoden 
I rapporten används den så kallade reskostnadsmetoden för att sätta ett 
monetärt värde på hur turister skulle uppleva om fiskeaktiviteten i 
hamnen minskade (attributen fiskebåtar, fiskebodar och aktivt yrkes-
fiske). Nedan beskrivs hur metoden fungerar och vilka för- och nackde-
lar som är förknippade med den. 

Allmänt om metoden 

Reskostnadsmetoden är i grunden en så kallad Revealed Preference-me-
tod (RP), vilket innebär att den baseras på observerat beteende i en viss 
befintlig miljö. Detta särskiljer den från Stated-Preference-metoder (SP) 
där respondenter istället får beskriva sitt beteende i en hypotetisk be-
skriven miljö. Reskostnadsmetoden har ofta använts för att värdera 
platser för rekreation i form av till exempel stränder (Awondo et al., 
2011), bergsområden (Kipperberg et al., 2019), parker (Hanauer och 
Reid, 2017) och skogsområden (Willis och Garrod, 1991) bland mycket 
annat. 

Principen för reskostnadsmetoden är att betrakta rekreationsplatsen 
som en vanlig vara eller tjänst, där priset en individ betalar motsvarar 
den kostnad individen haft för att ta sig dit (och hem igen) och där kvan-
titeten är det antal resor som görs per tidsperiod (vanligtvis per år). 
Kostnaden för resan brukar inkludera bränsle- och förslitningskostna-
der för det fordon som använts vid resan, men också den tid själva resan 
tog (och som kunde använts för andra ändamål). Med hjälp av priset 
och kvantiteten för varje respondent som ingångsvärden kan man med 
statistiska metoder konstruera en generell efterfrågekurva för rekreat-
ionsplatsen (hamnen; se Figur A1). För varje individ motsvarar då om-
rådet A personens konsumentöverskott, det vill säga skillnaden mellan 
vad personen skulle varit villig att betala och vad denne faktiskt betalar 
(se Waldo och Lovén, 2019) för en diskussion om konsumentöverskott i 
svenskt fiske). Detta är individens värdering av rekreationsplatsen. 
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En fördel med reskostnadsmetoden är att den möjliggör en uppskatt-
ning av värdeförändringar av en rekreationsplats då platsens kvalitet 
förändras på något vis. Detta är av värde då man vill undersöka till ex-
empel om det finns anledning att stötta vissa av platsens positiva attri-
but, eller om man har funderingar på att exploatera delar av platsen till 
andra ändamål. Exempelvis kan man undersöka värdeförändringar av 
att minska eller öka bredden på populära stränder (Awondo et al., 2011), 
värdeförsämringar av att uppföra vindkraftverk i populära vandrings-
stråk (Kipperberg et al., 2019) eller värdeökningar av att öka vattenkva-
liteten i populära fiskevatten (Poor och Breece, 2006). Principen för 
denna typ av analyser är att man ställer hypotetiska frågor kring hur 
antalet resor skulle förändrats om man förändrade kvaliteten, vilket se-
dan kan analyseras tillsammans med uppgifter från den ordinarie ana-
lysen i reskostnadsenkäten. Man kan alltså i detta fall analysera RP och 
SP tillsammans (Whitehead et al., 2008). 

 

Figur A1. Efterfrågekurva för en rekreationsplats och individuellt 
konsumentöverskott 
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I detta kapitel används metoden ovan för att få information om hur vär-
deringen av Träslövsläge skulle ändras om de tre olika fiskehamnsrela-
terade attributen skulle försvinna (fiskebåtar, fiskebodar respektive ett 
aktivt yrkesfiske som använder båtarna och bodarna). I Figur A2 ser vi 
en teoretisk illustration av detta med utgångspunkten att responden-
terna ser förändringen som negativ; respondenter väljer till följd av för-
sämringen ett mindre antal resor per år för varje nivå på reskostnaden, 
det vill säga efterfrågekurvan efter förändringen ligger till vänster 
om/nedanför efterfrågekurvan innan förändringen. I detta fall uppstår 
alltså en minskning av konsumentöverskottet till följd av förändringen 
(motsvarar ytan B i figur A2), vilket innebär att värdet på rekreations-
platsen har minskat till följd av kvalitetsförsämringen. 

 

Figur A2. Ändrat konsumentöverskott till följd av kvalitets-
förändring 
 
Metodens begränsningar 

Reskostnadsmetoden har ett antal begränsningar som man behöver ta 
hänsyn till för få en rättvisande bild av resultaten. För det första beräk-
nas bara värdet för de som faktiskt besöker platsen. Eftersom det är 
tänkbart att rekreationsplatser har betydelse även för de som inte an-
vänder dem förväntas reskostnadsmetoden ge en underskattning av det 
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sanna värdet för hela befolkningen. Är man mest intresserad av värdet 
för besökande, ger dock reskostnadsmetoden en bra uppskattning. 

Även en del som faktiskt besöker rekreationsplatsen utesluts ofta ur 
analysen. Detta gäller framför allt resenärer som (a) är på en flerdagars-
resa, (b) ska besöka flera platser eller (c) inte betalar några kostnader (till 
exempel om man cyklar eller åker med vänner som betalar resan). I (a) 
och (b) är det i allmänhet svårt att bedöma vilka av reskostnaderna som 
ska tas med i beräkningarna, och i (c) får man ingen information om det 
”pris” respondenten skulle kunna tänka sig att betala för resan. 

Kostnaderna för själva resan till rekreationsplatsen (bränslekostnader, 
förslitningskostnader och biljetter för kollektivtrafik) är i allmänhet inte 
svåra att uppskatta. I reskostnaden ingår dock också en tidskostnad, vil-
ken diskuterades kort ovan. Hur denna tidskostnad ska beräknas har 
diskuterats i stor omfattning i reskostnadslitteraturen (Czajkowski et al., 
2015). Det vanligaste tillvägagångssättet har varit att direkt relatera tids-
kostnaden till personens disponibla inkomst. Utgångspunkten i detta 
synsätt är att man antar att alla väljer fritt hur mycket arbetstid respek-
tive fritid man vill ha, och att reskostnad, som betraktas som något nöd-
vändigt ont för att ta sig till rekreationsplatsen, ska motsvara hela eller 
delar av den lön man skulle erhållit om man istället skulle arbetat mot-
svarande tid (Becker, 1965). Allra vanligast i reskostnadsstudier har va-
rit att beräkna tidskostnad som en tredjedel av den disponibla inkomst 
man kunde erhållit under den tid resan tog (Cesario, 1976; Parsons, 
2003). Detta något arbiträra val av inkomstnivå har fått kritik under se-
nare år. I en studie har detta angreppssätt kontrasterats mot att ha en 
separat del i enkäten där reskostnaden uppskattas av varje respondent 
individuellt (Czajkowski et al., 2015). Resultaten i studien visar att me-
toden att använda en tredjedel av inkomsten kan ge direkt missvisande 
uppskattningar av tidskostnaden, något man i stort sett undkommer ge-
nom att istället inkludera en ny del i enkäten där man på ett mer indirekt 
sätt uppskattar tidskostnaden. Denna extra del i enkäten kan dock vara 
något komplicerad och tidskrävande för respondenter, och därför un-
dersöker författarna också en annan mer pragmatisk beräkningsmetod 
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för tidskostnad. Metoden innebär att respondenter som uppskattar re-
san i sig inte får någon tidskostnad alls, medan respondenter som helst 
skulle sluppit resan får en tidskostnad motsvarande sin fulla disponibla 
inkomst för den tid resan tog. Även denna metod gav i studien en be-
tydligt mer rättvisande uppskattning av tidskostnaden. Vid värde-
ringen av hamnattribut i vår studie används denna mer pragmatiska 
metod. 

Ytterligare en aspekt av reskostnadsmetoden som diskuterats i littera-
turen är hur tiden som spenderas på själva rekreationsplatsen ska han-
teras. Å ena sidan utgör den tid man ägnar åt rekreation en nytta, men 
å andra sidan har även denna tid som man befinner sig på platsen en 
alternativkostnad precis som restiden. I brist på metoder för att avgöra 
vilken av effekterna som överväger exkluderas ofta denna tid på rekre-
ationsplatsen från analysen (Whitehead et al., 2000). Vid värderingen av 
hamnattribut i vår studie har därför denna tidskostnad inte räknats med 
i reskostnaden. 

Några viktiga aspekter av reskostnadsmetoden man ofta måste ta hän-
syn till gäller i de fall undersökningen sker på samma plats som ska vär-
deras. För det första är det troligare att de som svarar på enkäten är be-
sökare som är där oftare än genomsnittet (ju oftare en person är på plats, 
desto troligare är det att de är där just när intervjuerna sker). För det 
andra är det en grupp med i genomsnitt lite lägre besöksfrekvens som 
helt utesluts ur urvalet, nämligen de som besöker platsen ibland men 
inte just detta år. Det kommer alltså inte att finnas någon av responden-
terna som anger att de kommer att besöka platsen noll gånger i år, trots 
att denna grupp också borde varit representerad i urvalet. I båda dessa 
fall riskerar man att överskatta antalet årliga besök om man inte korri-
gerar för problemet. I studien har olika statistiska modifieringar gjorts 
för att ta hänsyn till detta problem. 

Slutligen är det också viktigt i den ekonomiska analysen att veta vilka 
alternativa platser respondenterna skulle kunna tänka sig att resa till om 
till exempel den plats de besöker inte skulle vara tillgänglig. Anled-
ningen är att om det finns lika bra eller bättre alternativa platser att åka 
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till bör antalet resor till den analyserade rekreationsplatsen vara mindre 
än om det inte finns sådana alternativ. Att inte inkludera alternativa re-
kreationsplatser och reskostnaden för att besöka dessa kan därför leda 
till en överskattning av värdet på den plats man studerar (Rosenthal, 
1987). I studien har respondenterna därför fått ange vilket alternativt 
resmål de skulle kunnat tänka sig att åka till om Träslövsläge inte hade 
varit tillgängligt. 
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Appendix C. Enkätsvar – en över-
blick 
Tabell C1. Beskrivande statistik 

  Skillinge Träslövs-
läge 

Antal enkäter 134 647 

 
 
Tillfälligt boende i Skillinge/Träslövsläge (antal) 

 
 

22 

 
 

228 

     Typ av tillfälligt boende (antal) 

     Bed & Breakfast/Vandrahem 1 8 

     Hyrd stuga eller lägenhet 9 33 

     Campingplats 0 43 

     Båt i hamnen 2 9 

     Annat boende 10 135 

 
 
Har rest till Skillinge/Träslövsläge (antal) 

 
 

112 

 
 

419 

Kostnader för att ta dig till orten (antal) 97 356 

Dagsutflykt med orten som huvudsakligt resmål (an-
tal) 

60 238 

Sova över i orten (antal) 2 2 

 
 
Bakgrund besökare 

Medelålder 54 49 

Andel kvinnor 0,50 0,62 

Andel med inkomst över 40 TSEK 0,28 0,35 

 
Tabell C1 visar hur många besökare som rest till Skillinge/Träslövsläge 
och hur många som är tillfälligt boende i orten och vilken typ av boende 
de har. Besökare i hamnen som är permanent boende i orten ingår inte 
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i enkäten. För de som rest till Skillinge/Träslövsläge visas även om de 
haft kostnader att ta sig till orten, om de ska övernatta, och om de är på 
dagsutflykt med Skillinge/Träslövsläge som huvudsakligt resmål. Dess-
utom visas kort bakgrundsinformation om besökare när det gäller ålder, 
kön och inkomst. 

I Skillinge var det 22 stycken (16 %) av besökarna som var tillfälligt bo-
ende i orten och utav dessa bodde 9 i hyrd stuga eller lägenhet. I kate-
gorin ”annat boende” var det 8 av 10 besökare som bodde i husbil och 
övriga 2 bodde hos vänner/familj. I Träslövsläge var det hela 228 
stycken (35 %) av besökarna i hamnen som var tillfälligt boende i orten. 
I kategorin ”annat boende” bor de flesta i eget fritidshus (70 st), hos vän-
ner/familj (44 st) och i husbil/husvagn utanför camping (12 st). Knappt 
hälften av besökarna anger att Skillinge/Träslövsläge är huvudsakligt 
resmål för sin resa (45 % för Skillinge och 37 % för Träslövsläge). Vi ser 
också att det är en övervikt kvinnor som besvarat enkäten i 
Träslövsläge, medan det är en jämn könsfördelning i Skillinge. 
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