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Förord 
 
Vi vill tacka alla som har visat oss sitt stöd på olika sätt genom uppsatsprocessen. Vi vill framförallt 
tacka en bekant som föreslog valet av ämne samt opponenterna som har kommit med konstruktiva 
förändringsförslag. Utan er stöttning hade arbetsprocessen blivit betydligt svårare. Ett stort tack tillägnas 
även vår handledare som har väglett oss genom arbetet.  
 
Sist vill vi tacka samtliga respondenter, utan er hade det inte varit möjligt att genomföra 
undersökningen.  
 
Med Vänliga Hälsningar  
Författarna 

 
Abstract 
 
This study aims to highlight how the Swedish Tourist´s (STF) promotes Kungsleden in comparison with 
the promotion of Sörmlandsleden by it´s own association. To get a broader perspective of this 
comparison we have also chosen to analyse the two associations sustainability work. Both associations 
work on a nonprofit basis with somewhat divergent ambitions. One common ambition is the view of 
nature as something that should be available to all mankind. To reach the purpose of this study one 
interview by telephone is arranged with the association of Sörmlandsleden and two e-mailinterviews 
with STF concerning Kungsleden, five semi-structured interviews with people who have experienced 
both Kungsleden and Sörmlandsleden and also a survey to people who have experience of one or both 
of the trails. This aims to contribute an increased understanding of the meeting with Swedish nature. 
 
Sammanfattning 
 
Denna undersökning jämför hur den Svenska turistföreningen marknadsför Kungsleden med hur 
Sörmlandsledens förening marknadsför Sörmlandsleden. För att sätta detta i ett större sammanhang 
analyseras därefter detta utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Båda föreningarna är ideella organisationer 
med varsina mål och gemensamt för dem är att naturen ska vara lättillgänglig för alla människor. För att 
uppnå syftet med undersökningen genomförs en telefonintervju med Sörmlandsledens förening och två 
mailintervjuer med STF, fem semistrukturerade intervjuer med personer som vandrat på båda lederna 
samt en enkätundersökning som personer som antingen vandrat på båda lederna eller en av dem fått 
besvara. Detta ska bidra till en större förståelse hos läsaren av vad det innebär att vandra i svensk natur. 
 
Nyckelbegrepp: Friluftsliv, marknadsföring och hållbarhet.  
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1. Inledning 
 

Detta kapitel ska ge en introduktion till undersökningen. Här behandlas bakgrund, problemformulering, 
syfte, frågeställningar, avgränsningar, definitioner, perspektiv och motivering till val av ämne. Efter att 
ha läst detta kapitel ska läsaren ha en klar uppfattning över vad undersökningen kommer att handla om. 
 
 
Friluftsturism innefattar aktiviteter som finns världen över. Det är en fritidsaktivitet som passar såväl 
män som kvinnor, flickor som pojkar. Även djur kan delta i vissa aktiviteter. Kort sagt är det är en 
semester- eller fritidsaktivitet som hela familjen kan njuta av. På webbsidan Folkhälsan skriver de att 
friluftsaktiviteter minskar stress och gynnar folkhälsan. Naturen stimulerar människans sinnen: 
luktsinnet, hörseln, känseln och framförallt, lyfter webbsidan fram, kroppens rörelse.1 Detta genererar en 
förbättrad hälsa.2 Friluftsturismen har liksom andra turistaktiviteter dock en negativ påverkan på 
klimatet enligt en rapport som är gjord av World Economi Forums. I dag är miljövänliga aktiviteter 
aktuella och friluftsturismen anses vara en av dessa aktiviteter som även kan utvecklas. Då smart 
resande och ökad hälsomedvetenhet har blivit trendigt bland turister överlag har friluftsturismen en 
chans att sprida sig till allt fler turister.3  
 
Aktiviteter som innefattas av begreppet friluftsturism är: cykla, paddla kanot eller kajak, vandra på 
fjället eller i skogsmiljöer till exempel. Friluftsturism eller friluftsaktiviteter är när människan utför en 
aktivitet i naturen, utom tävlan. Undersökningen kommer att lyfta fram vandring längs med två av 
Sveriges 180 vandringsleder.4 STF är förkortningen för Svenska turistföreningen som har hand om 
flertalet av de svenska vandringslederna. STF har delat upp lederna i två landskapskategorier; fjälleder 
och låglandsleder. I denna undersökning kommer båda miljötyperna att presenteras. 
 
Det två lederna som kommer att behandlas i undersökningen är Kungsleden och Sörmlandsleden. 
Kungsleden är en vandringsled som är 400 kilometer lång.5 Kungsleden är en av de leder som 
underhålls av den ideella organisationen Svenska turistföreningen (STF). Leden går genom varierande 
landskap i Lappland där det finns både fjällbjörkskog och alpin terrängmiljö. Leden går genom fyra 
nationalparker; Abisko, Stora Sjöfallet, Sarek och Pieljekaise. STF har 16 fjällstugor längs med 
Kungsleden. Leden är markerad och har broar över de större forsarna för att underlätta vid kraftigt 
vattendrag.6  
 

                                                
1	www.folkhalsan.fi/friluftsliv (Hämtad: 2016.05.20.). 
2 Ibid. 
3 Turistens klimatpåverkan-modell och beräkningar för Västsverige(2015).S.6f.  2 Ibid. 
3 Turistens klimatpåverkan-modell och beräkningar för Västsverige(2015).S.6f.  
4 www.turistmal.se/index.php?execute=&asearchbox=&index=list&v=1&q=&cat_id=36&county_id=&city_id=&tag_id: 
(Hämtad: 2016.05.19.). 
5	www.svenskaturistforeningen.se/sok/kungsleden	(Hämtad:	2016.04.28.).		
6	www.svenskaturistforeningen.se/omraden/kungsleden/	(Hämtad:	2016.04.28.).	
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Längs med Kungsleden finns Sveriges högsta berg Kebnekaise. Kebnekaise har två toppar, sydtoppen 
som har blivit mätt till 2 100,2 meter och den norra toppen som har blivit mätt till 2097 meter i höjd.7 
För att resa till Kungsleden kan besökaren välja flygplan, tåg, buss eller bil som transportmedel.  
 
Den andra leden som behandlas är Sörmlandsleden, vilken idag är 1000 kilometer lång.8 
Sörmlandsledens förening beskriver leden som naturens pärla på 1000 kilometer. Leden har ett 
omväxlande natur- och kulturlandskap och passerar flera historiska minnesmärken och 
informationsskyltar som finns att läsa för den intresserade vandraren.9 Sörmlandsledens geografiska läge 
underlättar för valet av transportmöjlighet. Leden ligger i Södermanland och är lättåtkomlig med buss, 
tåg, bil eller flyg för icke geografiska närboende.  
 
Dessa leder har två ideella föreningar som ansvarar för respektive led. Dessa ideella föreningar är STF 
och Sörmlandsledens förening. STF grundades år 1885 i Uppsala. STF:s mål är att ”främja turismen och 
göra landet mer tillgängligt för alla” och trots att det gått 130 år sedan föreningen startades så har 
grundtanken om att fler människor ska upptäcka Sverige följt med och genomsyrar fortfarande STF:s 
arbete enligt dem själva. År 1889 började planeringen av Kungsleden mellan Abisko och Kvikkiokk.10 
Föreningen har idag över 250 000 medlemmar. Att bli medlem i STF idag (2016) kostar 295 kronor per 
år för vuxna från 26 år och uppåt, för ungdomar mellan 16-25 år kostar det 150 kronor. För barn 5 till 15 
år kostar det 30 kronor per år och barn under 5 år behöver inget medlemskap enligt STF. Det finns även 
ett sambo- och familjemedlemskap där två vuxna och obegränsat med barn och ungdomar ingår för max 
450 kronor. Medlemskapet inkluderar rabatter på vandrarhem, fjällstationer, fjällstugor och hotell när 
bokningarna sker genom STF. Det ingår även rabatter vid resor med SJ. STF ger dessutom ut en tidning 
som heter Turist sex gånger per år till sina medlemmar där det står om den svenska friluftsturismen.11 
STF är medarrangör på eventet Fjällräven Classic. Eventet är en vandring mellan Nikkaluota och 
Abisko. Enligt Fjällräven är eventet en folkfest för fjällvandrare där målgrupperna är yngre och äldre 
fjällvandrare.12 
 
Även Sörmlandsledens förening är en ideell organisation. Målet som den ideella föreningen har är 
snarlikt med STF:s, nämligen att ”ge människor möjlighet till lättillgängliga och unika 
naturupplevelser”. Föreningen har cirka 200 aktiva medlemmar.13 Om en besökare på Sörmlandsleden 
vill bidra med en summa pengar kan besökaren bli medlem i föreningen eller ge ett bidrag, utöver det är 
det kostnadsfritt att bruka leden och dess faciliteter. För att bli medlem är avgiften 200 kronor per år. 
Medlemskapet inkluderar ledkartor med terrängkarta via föreningens webbsida, medlemstidningen Hänt 
på leden som delas ut två gånger per år samt rabatter på vandringsguider. Utöver det kan ”aktivmedlem” 
väljas som är en typ av medlemskap. Det innebär att medlemmar ingår i en grupp som ansvarar för 
underhållet på en del av leden. Medlemmen blir tilldelad en etapp att underhålla tillsammans med andra 
aktiva medlemmar.14  
                                                
7	www.kebnekaise.net/?p=kebnekaise	(Hämtad:	2016.05.09.).		
8	www.sormlandsleden.se/information.aspx	(Hämtad	2016.05.09).	
9	www.sormlandsleden.se/vandring.aspx	(Hämtad:	2016.05.09.).		
10	www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/historia/	(Hämtad	2016.05.09).	
11	www.svenskaturistforeningen.se/uploads/2015/10/Priser-fjallstugor-2016-SVE.pdf	(Hämtad:2016.04.28.).	
12	www.fjallraven.se/upptack-fjallraven/classic/om-fjallraven-classic	(Hämtad:	2016.05.09.).			
13 www.sormlandsleden.se/om-foreningen.aspx. (Hämtad:2016.04.20.).  
14 www.sormlandsleden.se/bli-medlem.aspx (Hämtad:2016.04.20.).  
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Nedan läggs det fram fakta angående marknadsföring och hållbar turism för att ge läsaren en 
heltäckande informationsgrund av ämnet som undersökningen fokuserar på. Oavsett om det gäller 
marknadsföring av fjällturism eller ett enskilt företag är marknadsföring av yttersta vikt. De flesta 
organisationer vill skapa kundrelationer och behålla dem.15 Marknadsföring är inget som endast en 
specifik avdelning på en arbetsplats eller organisation sysslar med, utan det genomsyrar hela 
organisationen. Alla anställda påverkar mer eller mindre de relationer som finns med konsumenterna 
men det finns också anställda som arbetar enbart med marknadsföring och relationer hos vissa 
organisationer.16 Marknadsföring är ett tillvägagångssätt för att finna och locka till sig konsumenter. Det 
är den primära metoden för att få fler konsumenter. När en ideell organisation eller liknande ska 
marknadsföra sin produkt är kännedom om produkten av stor betydelse.17 Utöver produkten behövs 
begrepp såsom nätverk och relationer. Organisationer har (oftast ett begränsat) nät av relationer och det 
kan vara till fördel för en organisation att hålla tät kontakt med de relationer som finns både internt och 
externt. En god relation med berörda aktörer gynnar organisationens image.18 Relationsmarknadsföring 
har sin utgångpunkt i utbudet sett ur säljarens perspektiv samtidigt som det handlar om efterfrågan, sett 
från konsumentens sida.19 I relationsmarknadsföring sätts relationer, nätverk och interaktion i centrum 
till skillnad från transaktionsmarknadsföring där produkten, priset, påverkan och plats sätts i fokus. 
Målet för företag och organisationer (som det är i denna undersökning) som använder sig av 
relationsmarknadsföring är att få återkommande kunder eller som i denna undersökning medlemmar.20 
Organisationer behöver få kunskap om sina medlemmar för att kunna erbjuda rätt produkt till rätt 
medlem.21 Marknadsföring handlar i stora drag om att locka fler besökare till attraktionen, som i detta 
fall är vandringsleder. Fler besökare kan innebära en ökad risk för överstigen bärkapacitet, vilket ingår i 
begreppet hållbarhet, som kommer att vara ett av de två perspektiven för denna undersökning. I 
undersökningen kommer enbart den miljömässiga hållbarheten analyseras och diskuteras. Tidigare i 
inledningen framfördes att friluftsturism har en negativ klimatpåverkan. Swarbrooke argumenterar för 
detta likaså. Han anser att turisten påverkar naturen negativt oavsett om det är en attraktion som är 
skapad av människan eller av naturen. Naturen förstörs antingen med avsikt, exempelvis vid 
byggnationer eller oavsiktligt. Ett exempel på oavsiktlig förstörelse är att stigen i skogen blir bredare för 
att fler utnyttjar stigen, vilket påverkar växt- och djurlivet.22 Swarbrooke argumenterar för att 
turistnäringen ska anpassa och utveckla miljömässiga attraktioner och arbeta med dess hållbarhet. 
Problemet är att hantera och minska den påfrestning som sker på naturen. Det salutogena perspektivet 
lyfter fram föregående problem. Begreppet myntades av Aron Antonovsky, tidigare professor i 
sociologi. Det salutogena perspektivet söker klarlägga och bearbeta faktorer som ska bidra till att bevara 
och främja hälsan. Det belyser hälsans ursprung och vad, på ett mer konkret sätt, som gynnar hälsan hos 
människan. Perspektivet kan delas in på individ-, grupp- och samhällsnivå. Ett centralt begrepp i detta 
perspektiv är KASAM vilket står för en känsla av sammanhang. Inom begreppet finns tre delbegrepp. 
Det första är begriplighet som innefattar människans stimuli, i vilken utsträckning yttre och inre stimuli 

                                                
15 Albertsson & Lundqvist, Marknadsföring  (1997) s. 4. 
16 Ibid, 12. 
17 Ibid, 146. 
18 Ibid, 358-362. 
19Martin, Christopher, Relationship marketing, creating stakeholder value, 2 uppl., Butterworth-heinemann, Oxford, (2002). 
s.4.  
20	Martin, Christopher (2002).s120. 	
21 Steene, Anders, Turism – om att sälja drömmar  (2013) s. 63-64. 
22 Swarbrooke, John. The development and management of visitor attraction (2002) s.29. 
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är åtkomliga. Det andra är hanterbarhet som syftar till de resurser som krävs för att människan ska 
kunna klara en utmaning, att lita både på sig själv och på andra som ryms inom sammanhanget. Det 
tredje delbegreppet är meningsfullhet som handlar om delaktighet, till exempel genom att engagera sig 
eller utmana sig, att investera tid till att göra saker. Samtliga delbegrepp fungerar endast tillsammans. 
De står i relation till varandra och utgör en helhet i samverkan med varandra.23 

1.2.Problemformulering 
 
Turismen behöver ständigt anpassa sig efter trender och en av de senaste trenderna är miljövänlig 
semester.24 Ur det uppstod intresset för att undersöka två aktörer som tillhandahåller miljövänliga 
upplevelser av skilda typer, som dessutom gynnar besökarens hälsa. På grund av att hälsa är en av de 
starkaste trenderna inom turismupplevelsen anser vi att detta är av väsentlighet att undersöka.25 Dagens 
samhällsdebatt kretsar kring hållbarhet och hur människan arbetar för att minska klimatpåverkan på 
jorden. Det har blivit modernt att ändra livsstilen till en mer miljövänlig, där fokus ligger på 
miljövänliga färdsätt och upplevelser. Det gör att turistdestinationer och turistattraktioner behöver 
anpassa sig efter de mer miljövänliga direktiven. I och med detta har vi valt att undersöka hur två 
aktörer som tillhandahåller miljövänliga destinationer väljer att marknadsföra sina organisationer och 
sin produkt, samt hur dessa aktörer arbetar med hållbarhetsfrågor. Detta ska förhoppningsvis leda till en 
ökad insikt om hur de miljövänliga organisationerna kan arbeta för att marknadsföra sig och sina 
miljövänliga alternativ. Syftet är att utveckla hållbar marknadsföring av miljövänliga turismupplevelser. 
De två aktörerna som har valts till undersökningen är inte aktiebolag eller någon annan form av företag 
utan aktörerna är ideella organisationer. Vi anser dock att vare sig det är ett företag eller en ideell 
förening så bör hållbar marknadsföring samt en hållbar utveckling vara något att eftersträva och ser 
därför inga problem med detta faktum. Därför kommer denna undersökning inte heller att behandla 
konsumenter eller kunder utan medlemmar och besökare istället. Detta för att medlemmar och besökare 
är de väsentliga begreppen i denna undersökning.   

1.3.Syfte  
Syftet med denna undersökning är att jämföra hur STF marknadsför Kungsleden med hur 
Sörmlandsledens förening marknadsför sin vandringled utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  
 

1.4.Frågeställningar 
Ø Använder STF och Sörmlandsledens förening målgruppsstrategier för att utöka medlemsantalet? 
Ø Hur arbetar föreningarna för att nå ut till sina respektive målgrupper och medlemmar? 
Ø Arbetar respektive förening aktivt med hållbarhet? 

 
 

                                                
23 www.mednaturen.com/om-oss/teoretiska-utgångspunkter-18253215 (Hämtad:2016.04.28.).  
24www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/V%C3%A5rt%20arbete/Dokument/forskning%20och%20rapporter/
Inspel%20F-prop-2015-tillganglig-kov.pdf. (Hämtad 2016.02.22.).  
25 www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/pressmeddelanden/2014/halsotrend-styr-konsumenternas-val/ (Hämtad: 
2016.02.22.).			
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1.5.Avgränsningar  
Fokus i undersökningen är att undersöka två vandringsleder där miljöerna är den primära orsaken till 
vandring. Detta kommer från ett underliggande intresse för friluftsturism, mer specifikt 
vandringsturismens utvecklingsmöjligheter genom marknadsföring och hållbar utveckling. 
Undersökningen avgränsas till att undersöka marknadsföring riktad mot inhemska besökare. Denna 
avgränsning görs för att undvika missförstånd som kan uppkomma genom språkförbistringar till 
exempel. Ytterligare en avgränsning har gjorts gällande vilka perspektiv som undersökningen behandlar. 
På grund av att undersökningen har en tidsram som begränsar undersökningens resurser har det enbart 
valts att belysa undersökningen ur ett marknadsföringsperspektiv och hållbarhetsperspektiv. De sociala, 
ekonomiska och kulturella perspektiven förblir därför inte relevanta för denna undersökning. 
Undersökningen avgränsas så pass att den ska hjälpa intresserade människor att förstå och utveckla 
vandringsturismens marknadsföring med hjälp av hållbarhetsperspektivet. 
 

1.6.Definitioner  
 

v Marknadsföring 
Ursprunget för ordet marknad kommer från begreppet handelsplats, vilket är en plats där säljare och 
konsumenter integrerar med varandra. Konsumenten efterfrågar en viss tjänst eller vara medan säljaren 
levererar en tjänst eller en vara till konsumenten.26 Marknadsföring är en funktion hos företaget eller 
organisationen samt en del av företagsekonomin för att öka inkomsterna och försäljningen av 
produkten.27  
 

v Naturturism 
Möjligheten till naturupplevelser efter önskan från individen om opåverkad natur samt att tystnad ska 
kunna uppnås på platsen. Det ska finnas en möjlighet för grupper och enskilda individer att få 
information om friluftslivet och områdets djur-och växtliv.28 
 

v Besökaren 
För att en resenär ska räknas som en besökare finns tre krav. Dessa är att resan ska gå till en plats som 
ligger utanför personen i frågas vardagliga omgivning. Personen ska inte utföra lönearbete på platsen. 
Huvudsyftet med resan ska vara annan aktivitet. En besökare är en person som inte övernattar på 
platsen.29 
 

v Turisten 
En turist är en resenär som övernattar på platsen samt uppfyller de tre ovannämnda kraven för att vara 
en besökare. Vistelsetiden på platsen ska vara högst ett år.30  
 
 
 

                                                
26 Albertsson, s & Lundqvist (1997) s.20.  
27	www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/marknadsf%C3%B6ring	(Hämtad:	2016.03.08.).	
28	Turistdelegationen. Turismens begreppsnyckel en översikt över internationellt rekommenderade begrepp med definitioner 
för turism(1995) s.5. 
29	Turistdelegationen (1995) s.5. 
30 Turistdelegationen(1995) s.6.		
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v Vandringled 
I Nationalencyklopedin definieras ordet vandringled som en röjd och skyltad stig som oftast går 
genom attraktiva naturområden, till exempel fjällområden.  

 
v Allemansrätten 
I Sverige finns det en rättighet för människor att få vistas i skog och mark. Det finns dock flera lagar 
som sätter gränser för hur allemansrätten ska användas. Människor får vistas i privata skogsmarker 
utan att förstöra egendomen samt utan att ägaren störs av besöket. Ett exempel är att du får tälta på 
någon annans mark men inte inom synhåll för bostadshus samt att överträdelse av en tomt inte är 
tillåtet. Denna lag har funnits i Sverige sedan 1900-talets mitt.31 

1.7.Perspektiv 
 
Denna undersökning kommer att belysa problemformuleringen, syftet och frågeställningarna ur ett 
marknadsföringsperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Marknadsföringsperspektivet valdes för att 
eftersträva en gynnsam framtid inom turismutvecklingen. Det är intressant att veta hur de som arbetar 
med vandringslederna går till väga för att bibehålla en tilldragande attraktion inom turistnäringen. 
Turism generellt tär oftast på jordens resurser i form av till exempel utsläpp från flygplan, elefantridning 
och vistelse på hotell med dåliga arbetsförhållanden och så vidare. Att genomföra vandringar för 
människor som bor i Sverige på dessa två vandringleder är mer naturvänligt jämfört med att åka på en 
chartersemester till Gran Canaria eller Thailand till exempel. Det finns självklart även negativa effekter 
av vandringar längs med leder, till exempel nedtrampade stigar. Det är en fråga som bör ses över så att 
hot mot bärkapaciteten uteblir i så stor utsträckning som möjligt. Detta gav undersökningen det andra 
perspektivet, hållbarhet. För att gynna vandringsledernas framtida turism behöver inte enbart 
organisationerna marknadsföra sig utan även arbeta för en hållbar naturupplevelse.  

1.8.Motivering av ämne 
 
Detta ämne är akademiskt intressant för att friluftsliv är en turismaktivitet som kan nyttjas året runt i 
Sverige. Naturturism består av aktiviteter som passar människor i alla åldrar vilket bör understrykas. 
Naturen i Sverige är en tillgång. Det är en unik resurs som Sverige är ensam om och som kan tas till 
vara för att öka turismens omsättning i Sverige.  
 
Kungsleden studeras för att en av uppsatsförfattarna besökt den i fjol (år 2015). Från allra första början 
var syftet att skriva om stugvärdarna på Kungsleden men tidigt i skrivprocessen ändrades det därför att 
det saknades en vetenskaplig relevans för marknadsföring eller hållbarhet vilket var en av grundpelarna 
för denna undersökning. I en av diskussionerna som hölls i början av uppsatsprocessen stod det klart att 
det var mer vetenskapligt intressant att jämföra hur STF marknadsför Kungsleden med Sörmlandsledens 
förenings marknadsföring och också att belysa det ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi vill veta hur 
marknadsföringen av dessa vandringleder fungerar i dagsläget (2016) och hur den kan förbättras i 
framtiden. Kungsleden valdes på grund av att leden är en av STF:s leder. Sörmlandsleden valdes på 
grund av sitt rykte som en av Sveriges längsta leder. Sörmlandsleden är en annan typ utav vandringsled 
med andra förutsättningar och besökare/medlemmar men den har också likheter med Kungsleden.  
 

                                                
31	www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/allemansr%C3%A4tt	(Hämtad:	2016.03.08.).		
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2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel framförs relevant tidigare forskning för undersökningen. 
 
 
Recreation on private property: landowner attitudes towards allemansrätt av Richard Campion och 
Janet Stephenson 
I artikeln framlägger artikelförfattarna formella och informella synvinklar på allmänhetens tillgång till 
natur i Sverige, det som kallas allemansrätten. Allemansrätten är något som är unikt för Norden. I 
exempelvis USA, Nya Zeeland och Australien är konceptet otänkbart enligt artikelförfattarna. I 
undersökningen genomför de intervjuer med markägare i Nynäshamns kommun, söder om Stockholm. I 
resultatet presenterar de att markägarna har en positiv attityd gentemot allemansrätten och att de 
accepterar de begränsningar som den medför. Artikelförfattarna anser att framtida forskning inom detta 
område kan jämföra fallstudier i andra delar av Sverige för att se om markägarnas åsikter skiljer sig åt. 
De kom även fram till att effekten av lagliga restriktioner för markägarnas användande av egen mark 
inte är väl upplyst i dagens litteratur. Syftet förblir att försäkra sig om att privatmark förblir tillgänglig 
med begränsade fysiska och psykiska barriärer, till exempel staket och skyltar.32 Allemansrätten 
genomsyrar det svenska samhället. Den anses vara en oskriven regel, en regel som människan lär sig att 
förhålla sig till sedan barnsben. Människan ska veta hur man beter sig i naturen från allra första början 
och det är även något som lärs ut på förskolor och skolor i Sverige.  
 
Property rights and sustainable nature tourism: adaption and mal-adaption in Dalarna (Sweden) and 
Maine (USA) av David Vail och Lars Hultkrantz 
I denna artikel jämför författarna Dalarna i Sverige med Maine i USA. De gör en jämförelse av 
äganderätt och hållbar naturturism. Artikelförfattarna menar att naturresurserna på båda destinationerna 
är underutnyttjade. De undersöker vilka möjligheter och fallgropar naturturismen har för en hållbar 
landsbygdsutveckling där marken är privatägd i större eller mindre utsträckning. Artikeln lyfter fram 
kortsiktiga och långsiktiga följder av naturturism för besökaren och markägaren.33 Väl belysta 
kortsiktiga respektive långsiktiga följder av naturturism är viktiga i sammanhanget. 
Hållbarhetsperspektivet är ett högaktuellt ämne som genomsyrar all världens politik. Genom att 
analysera dessa följder kan människan till exempel förebygga aktiviteter som äventyrar naturens 
bärförmåga och både utveckla och utnyttja de möjligheter som finns i naturen. 
 
Vandringsturism i Laponia av Sandra Wall  
I denna rapport undersöker Wall hur natur- och kulturbaserad turism utgör en del av den globala 
turistindustrin och hur den naturbaserade turismen ofta finns inom skyddade områden,34 till exempel i 
naturreservat och världsarv. Rapporten är skriven för att förstå turismens effekter och påverkan på 
naturen, kulturen och samhället. För att förstå detta behövs kunskap om motivet till besöket och 

                                                
32 Campion, Richard & Stephenson, Janet. Recreation of private property: landowner attitudes towards allemansrätt. 
Vetenskapligt granskad tidskrift Vol.6(1) (2013):52-65 DOI: 10.1080/19407963.2013.800873. 
33 Vail, David & Hultkrantz, Lars. Property rights and sustainable nature tourism: adaptation and mal-adatation in 
Dalarna(Sweden) and Mailne (USA). Vetenskapligt granskad tidskrift Vol.35(2) (2000):223-242 DOI: 10.1016/S0921-
8009(00)00190-7. 
34 Wall, Sandra, Vandringsturism i Laponia, European Tourism Research Institute, Östersund,(2004).		
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besökarens attityd till natur- och kulturlandskap. Walls rapport beskriver specifikt Lapplandsfjället och 
dess besökare. 
  
Implementation of MEE (Medical, Education, Eco-Tourism): A Strategy For Collaborative Forest 
Management In Meru Betiri National Park, Indonesia” av Andik Kurniawan*, Abdul Manan och Budi 
Santoso 
I denna artikel illustrerar författarna modellen MEE. Artikeln är baserad på en studie som gjorts i 
Indonesien. ”M” i modellen står för Medical (medicinsk) och det handlar om plantering av medicinska 
plantager. Denna del av modellen syftar till att bevara den endemiska-biologiska mångfalden i Meru 
Betiri Park. ”E” i modellen står för Education (utbildning) och syftar till läran om odlingar av örter i 
naturriket – en diskurs i utbildningssyfte för lokalsamhället och i synnerhet för utbildade invånare. Den 
tredje faktorn och sista ”E:et” i modellen står för Eco-Tourism (ekoturism) som söker optimera en lokal 
gemenskap som får inflytande efter själva planteringen. Grönskande skogar fångar intresse från 
allmänheten, både inom och utanför regionen, för att omedelbart bedöma mångfalden av medicinska 
plantager. Denna strategi medför en neutral socialisering och fritidsmedel för människor som vill kunna 
njuta av naturens skönhet. Artikeln belyser denna modell utifrån tre perspektiv: ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt. Denna modell har blivit framgångsrik enligt författarna och på grund av det minskar de 
negativa uppfattningarna om grannskapen i Meru Betiri.35 Ekoturism är aktuellt i dag (2016) och 
samtliga punkter ovan hänger ihop med ekoturismen. Det ekologiska perspektivet bör genomsyra 
turismen idag då turismen i många fall äventyrar naturens bärförmåga. 
 
Spiritual Retreat Tourism in New Zealand av Kate Bone 
I denna artikel belyser Bone wellness-turismen (hälsoturism med mer eller mindre andliga inslag) i Nya 
Zealand. Artikelförfattaren menar att det är vanligt att den västerländska individen flyr från vardagen - 
en flykt från det västerländska samhället. Den västerländska individen söker en wellness-resort, gärna 
med andlig inriktning. Hon lägger även fram motargument för detta, att turisten har med sig bagage av 
vardagliga upplevelser som påverkar turistens upplevelse på destinationen. Motargumentet menar att 
dessa retreatcentra som diskuteras i artikeln väljer att marknadsföra sig med ord som frihet, avslappning 
och ett subjektivt återställande. För den västerländska människan finns ett behov av att ”komma bort”. 
Författaren menar i detta sammanhang att det är viktigt att undersöka varför det är så – vad det är 
människor vill komma bort från mer specifikt. Detta retreatlandskap som uppstår kan konceptualiseras 
som terapeutiskt. Landskapet i detta sammanhang refererar både till en naturlig, geografisk omgivning 
och funktioner skapade av människan i ett psykologiskt välgörande syfte.36 Författaren belyser även ”det 
terapeutiska landskapet” som myntats av Gesler (1992). Gesler diskuterar relationen mellan miljö och 
hälsa. Begreppet är en geografisk metafor som söker förstå hur processen går till när en person med 
problem söker sig till en viss plats där problemen löser sig av sig självt. Miljöer med hälsofrämjande 
effekter kan gå under benämningen ”salutogen”. Det menas att begreppet förstår hälsoaspekten som en 
positiv interaktion mellan livet och omgivningen.37. Idag är bland annat stress vanligt bland människor i 
det västerländska samhället och genom det uppstår fenomenet att man vill eller behöver ”komma bort 
från vardagslivet”. Att komma bort från vardagen med ett avslappningssyfte kan göras på flera sätt. 

                                                
35 Andik Kurniawan ; Abdul Manan ; Budi Santoso, Implementation of MEE (Medical, Education, Eco-Tourism): A Strategy 
For Collaborative Forest Management In Meru Betiri National Park, Indonesia. 2014. 
36 Bone, Kate. Spiritual Retreat Tourism in New Zealand. Vetenskapligt granskad tidsskrift. (2013).  
37 Bone, Kate. Spiritual Retreat Tourism in New Zealand. Vetenskapligt granskad tidsskrift. (2013).	
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Människan behöver inte tvunget åka på ett retreatcenter och bo där ett tag för att gå ner i varv, det finns 
fler alternativ. Det är en individuell fråga.   

Internetsmarknadsföringens effektivitet – en studie på fyra utvalda former av internetmarknadsföring av 
Jennie Gustavsson och Linn KrussI 
I denna artikel är syftet med undersökningen att undersöka hur effektiva fyra utvalda former av 
internetmarknadsföring är samt hur de går tillväga för att undersöka responsen hos konsumenterna. 
Undersökningen jämför kostnaderna för formerna av internetmarknadsföring. Denna forskning belyser 
internetmarknadsföringsformerna och en ny infallsvinkel som visar hur internetmarknadsföringens 
effekter ser ut för användare. Resultatet av denna tidigare forskning visar att internetmarknadsföring är 
som mest effektiv via Bloggar och Communitys och den minst effektiva internetmarknadsföringsformen 
av dessa fyra är den traditionella internetmarknadsföringen.38 

The Right of Public Access – Opportunity or Obstacle for Nature Tourism in Sweden?  
Av Klas Sandell & Peter Fredman 
Denna artikel belyser människans rätt att ha tillgång till och kunna delta i friluftsliv och naturturism i 
Sverige – allemansrätten. Det är ett sätt att tillåta människan att vistas i naturen samtidigt som det 
innebär restriktioner och begränsningar. I artikeln identifierar författarna en spänning mellan 
allmänheten och naturturism-entreprenörer med hänsyn till traditionella utomhusaktiviteter såsom 
vandring, längdskidåkning och studier om/av naturen. För både naturturismaktiviteter och friluftsliv 
krävs tillgång till naturen. Denna access till naturen kan förses på tre sätt eller genom en kombination av 
dem. Det första sättet är att både inom företag och individuellt ha tillträde till områden som är av privat 
egendom men som kan användas relativt fritt. Det andra är att entreprenörer och kunder har tillträde till 
områden som ägs av allmänheten, till exempel skyddade områden som är anpassade för friluftsliv och 
naturturismaktiviteter. Det tredje sättet är att entreprenörer och kunder har tillträde till privata och/eller 
områden ägda av allmänheten som kan utnyttjas för egna aktiviteter fast det inte är det primära syftet för 
dem, så länge människan respekterar och beter sig på ett respektfullt sätt. Undersökningen som 
artikelförfattarna gjort visar att rätten till allmänt tillträde till naturen har starkt stöd från allmänheten i 
Sverige. Resultatet stärks även av att svenska paraplyorganisationer för alla friluftslivsorganisationer 
(till exempel svenskt Friluftsliv) har rättfärdigande av allemansrätten som plikt.39 
 
 
 
 

 

 

 

                                                
38 Kruss, Linn & Gustavsson Jennie. Internetmarknadsföringens effektivitet – en studie på fyra utvalda former av 
internetmarknadsföring- Magisteruppsats (2006). 
39 Sandell, Klas ; Fredman, Peter. The Right of Public Access – Opportunity or Obstacle for Nature Tourism in Sweden? 
ol.10(3), p.291-309 [Vetenskapligt granskad tidskrift]. (2010). 	
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3. Metod 
 

I detta kapitel förklaras tillvägagångssättet för undersökningen. Tillvägagångssättet framläggs för att 
läsaren ska kunna granska arbetsprocessen. Det är angeläget att motivera tillvägagångsätten för 
undersökningen för att läsaren ska förstå metodvalet och ha möjlighet att kunna upprepa 
undersökningen.  
 
 
Detta är en kvalitativ undersökning som är kombinerad med en kvantitativ forskningsmetod och till 
detta metodval används en trianguleringsmetod i undersökningen. Den dominerande metoden är 
kvalitativ. Metodvalet grundar sig på Hjerms och Lindgrens uttalanden där författarna anser att positiva 
effekter är en eftergift av användning av trianguleringsmetoden.40 Även Webb menar att denna metod 
ska öka tillförlitligheten av resultatet, vilket uppsatsförfattarna anser stärka en undersöknings kvalitet. 
En undersökning som är av kvalitativ metod är induktiv i sin inriktning när det handlar om hur teorin 
står i förhållande till forskning. Den har en konstruktionistisk inriktning som betyder att den ifrågasätter 
att organisation och kultur står utanför människan – att människan inte kan påverka eller styra det och 
att den kunskapsteoretiska inriktningen sker på ett tolkande tillvägagångssätt.41 Den kvalitativa delen av 
metoden valdes för att nå det vetenskapliga problemet på djupet. Den delen av undersökningen kommer 
att fokusera på ord och sammanhang. Den kvantitativa delen av undersökningen tar form i en enkät. 
Valet att genomföra en enkätundersökning grundar sig på att det ger undersökningen data (som går att 
jämföra) om hur eller på vilket sätt vandrarna hämtar kunskap om de två oberoende vandringlederna. En 
kombination av kvalitativ metod och kvantitativ metod kallas för att förtydliga en 
trianguleringsundersökning.42 Den vetenskapliga metoden är grundläggande i en undersökning. Med 
kännedom och insikter om den kan uppsatsförfattarna välja lämpliga metoder och argumentera för dem. 
 
Ett viktigt begrepp inom den kvalitativa metoden är tillförlitlighet och inom den finns fyra delkriterier.  
Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Utöver 
dessa finns även ett delkriterium som kallas äktheten, vilket har tillkommit i efterhand. Inom äktheten 
finns fyra delkriterier som ska mätas och dessa är rättvisbild: ontologisk autenticitet (hjälper 
medverkande i undersökningen att komma fram till en bättre förståelse), pedagogisk autenticitet (har 
undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild av hur personerna i miljön upplever saker 
och ting?), katalytisk autenticitet (har undersökningen gjort så att de medverkande förändrar sin 
situation?) samt taktisk autenticitet (har deltagarna fått en bättre möjlighet att vidta åtgärder?).43  
 

3.2.Motivering av metodurval och genomförande 
De metoder som används i undersökningen har valts på grund av sin vetenskapliga relevans för 
undersökningens syfte. De valda metoderna är semistrukturerade intervjuer, mailintervjuer, en 

                                                
40 Hjerm, Mikael & Lindgren, Simon, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 1. uppl., Gleerup, Malmö, (2010). 
S.185.  
41 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, (2011). S. 39-40. 
42 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, 2., uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, (2010). S.31.  
43	Bryman,	(2011).	S.	354-357.		
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telefonintervju, en mindre fältstudie samt en enkätundersökning via webbsidan Facebook. Dessa 
intervjumetoder gör undersökningen komplett. Vandringslederna ligger på två skilda geografiska platser 
vilket försvårar möjligheterna till flera intervjuer på plats. Undersökningen eftersträvar en objektivitet i 
arbetsprocessen. Den ska generera ett resultat som inte är partiskt.  
 
Intervjuer är ett alternativ till inhämtning av data och det sker genom kontakt med det aktuella 
undersökningsområdet.44 Semistrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar utgår från frågor 
som sammanställts innan intervjun påbörjats. Intervjuaren läser upp frågorna och utrymme ges för en 
fråga-svarsdialog mellan intervjuaren och intervjurespondenten. Denna intervjumetod är strukturerad i 
sin helhet men samtidigt ges utrymme för en mer avslappnad intervju, vilket kan förbättra intervjuns 
kvalitet. Till denna metod kan en intervjuguide med fördel utformas.45 Till denna undersökning har det 
gjorts fem semistrukturerade intervjuer med vandrare samt en telefonintervju med den ansvariga för 
Sörmlandsledens förening och två mailintervjuer med den hållbarhetsansvarige och 
projektledaren/försäljningskoordinatorn på STF. Det har utförts en enkätundersökning via webbsidan 
Facebook. Intervjuer med besökare valdes att utföras på grund av att uppsatsförfattarna önskade en 
objektiv synvinkel på lederna, likaså önskades en objektiv och mer detaljerad beskrivning av hur 
vandrarna upplever vandringsledernas marknadsföring. Semistrukturerade intervjuer berikar 
undersökningen därför att vandrarna har erfarenheter och uppfattningar som går att jämföras med/ställas 
emot intervjuerna med STF och Sörmlandsledens förening. Undersökningen skulle inte kunna bli 
komplett med endast intervjuer med STF och Sörmlandsledens förening, enkätundersökningen och en 
mindre fältstudie.  
 
Mailintervjuer valdes för att intervjurespondenterna har tid att besvara frågorna utan tidspress vilket 
leder till att svaren skrivs mer utförligt och innehållsrikt. Mailintervjuerna var också ett alternativ då 
STF och Sörmlandsledens förening inte hade möjlighet att träffa uppsatsförfattarna för en 
semistrukturerad intervju. 
 
Telefonintervjun har genomförts i den mån undersökningen kräver öppnare och längre svar på frågorna. 
Detta för att intervjurespondenten inte ska förlora dyrbar tid. Sörmlandsledens förening som svarade på 
frågor över telefon valde det själva för att det var lättast för intervjurespondenten. 
 
Enkätundersökningen är ett komplement till de semistrukturella intervjuerna, mailintervjuerna, 
fältstudien och telefonintervjun. Enkätundersökningen ger ett empiriskt underlag som på ett tydligt sätt 
ger information om besökarnas relation till STF och Sörmlandsledens förening. Genom 
enkätundersökningen får undersökningen data som förklarar besökarnas tankar om vandringlederna ur 
ett vidare perspektiv. Detta gynnar undersökningen därför att den får data i form av både slutna och 
korta svar (och öppna från intervjuerna). Enkätundersökningen har utförts via webbsidan Facebook. Den 
har delats offentligt på flertalet så kallade Facebooksidor vid namn; Vandra med hund i Sverige, 
Sörmlandsleden, Vi som gillar att fjällvandra. Dessa facebooksidor är slutna grupper där alla som är 

                                                
44 Aspers, Patrik, Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden, 2., [uppdaterade och utökade] uppl., Liber, Malmö, 
(2011) S. 139. 
45 Aspers, (2011). S. 143. 
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intresserade av ämnet kan bli medlemmar och skriva inlägg eller som i detta fall dela och svara på en 
enkätundersökning.  
 
Med hjälp av ovanstående metoder besvaras undersökningens frågeställningar om hur respektive 
förening arbetar för att nå ut till sina målgrupper och medlemmar. Genom intervjuerna med STF och 
Sörmlandsledens förening får undersökningen svar på frågeställningen om vilka målgruppsstrategier 
som respektive förening använder sig av för att utöka medlemsantalet. Den tredje och sista 
frågeställningen som lyder följande: arbetar respektive förening aktivt med hållbarhet? Detta får 
undersökningen svar på genom de semistrukturerade intervjuerna med vandrare, enkätundersökningen 
och intervjuerna med föreningarna. 
 
Ett besök på Sörmlandsleden har genomförts för att få ytterligare kunskap angående en av lederna som 
belyses i undersökningen. Detta tillförs även i undersökningens grund då uppsatsförfattarna efter 
besöket har mer berikad kunskap och känsla för leden som genomsyrar uppsatsen. Fältstudien utfördes 
på Sörmlandsleden på grund av det geografiska avståndet.  

3.3. Intervju- och enkätkritik  
Vid en (semistrukturerad) intervju uppstår ett samspel mellan den som intervjuar och den som blir 
intervjuad (respondenten) och i vissa fall kan det ge icke önskvärda effekter och/eller resultat. Detta är 
en så kallad intervjuareffekt. En annan effekt är Halo-effekten som är förekommande och som 
intervjuaren ska vara medveten om. Halo-effekten innebär att den som intervjuar påverkas av faktorer 
hos intervjurespondenten som inte är relevanta för undersökningen. Det kan exempelvis ske om 
intervjurespondenten är välkänd eller har en speciell titel.46 
 
Nackdelen med telefonintervjuer är att det är svårt att anvisa till dessa svar, därför att alla läsare inte får 
tillgång till materialet på samma tillvägagångssätt som under en mailintervju.47 Det förhindras genom 
väl specificerade och noggranna anteckningar där svaren på frågorna samt frågorna står att finna i 
bilagorna. 
 
Nackdelen med att göra en mailintervju är att personen som intervjuas kan tolka frågorna fel, likväl som 
författarna som läser svaren på frågorna. Det kan leda till att svaren genererar en skev bild av sanningen 
och undersökningen blir felaktig. Uppsatsförfattarna anser dock att metodvalet är berikande för denna 
undersökning och eventuella felaktigheter kommer att undvikas med hjälp av välutformade tydliga 
frågor. 
 
Nackdelar med enkätfrågor är att när respondenten har börjat svara kan inte respondenten få hjälp att 
förstå eller tolka frågan om förvirring uppstår. Det gör att de frågor som har ställts i undersökningens 
enkätformulär har behövts vara ytterst tydliga och välformulerade för att inte ge ett skevt resultat.48 
Dock hade undersökningen blivit mer innehållsrik genom att en pilotundersökning utförts innan 
enkätundersökningen publicerades offentligt på webbsidan Facebook. Ytterligare en negativ effekt av 

                                                
46 Eriksson, Lars Torsten & Hultman, Jens, Kritiskt tänkande: utan tvivel är man inte riktigt klok, 2. uppl., Liber, Stockholm, 
(2014). S. 104. 
47 Bryman, (2011). S.432f.		
48 Bryman, 2011. S.229.  
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enkätundersökningen är att det inte fungerar att ställa följdfrågor. Det är därför av stor vikt att vara säker 
på att frågorna som har besvarats är relevanta för undersökningen. Därför hade undersökningen gynnats 
av en pilotundersökning. Blir frågorna långa och invecklade kan det innebära negativa effekter för 
enkätundersökningens resultat, vilket undviks med hjälp av korta och tydliga enkätfrågor. När 
enkätundersökningen utförs via internet som i detta fall kunde respondenterna läsa alla frågor innan de 
svarade på frågorna, vilket inte gör enkätfrågorna oberoende av varandra. Slutligen finns det risk för att 
all relevant information inte blir förmedlad, vilket denna enkätundersökning har eliminerat genom 
tydliga frågor och icke-dolda budskap.49 
 
En mer omfattande observation/fältstudie på båda vandringslederna kunde ha genomförts i syfte att 
samla in ytterligare empiri men utfördes inte på grund av att en observation inte alltid är etiskt korrekt 
gentemot observationsobjektet.50 Sörmlandsleden ligger cirka en timme med bil eller tåg från centrala 
Stockholm. Det fanns inte tillräckligt med tid för att besöka Kungsleden på grund av det geografiska 
avståndet (det krävs en tågresa på 19 timmar från centrala Stockholm där uppsatsförfattarna befinner 
sig). På grund av detta uteblev observationen av Kungsleden. Besöket på Sörmlandsleden utfördes för 
att båda uppsatsförfattarna ansågs behöva tillhandahålla erfarenhet från en vandringsled. Det var 
uppsatsförfattarna själva som ansåg det vara nödvändigt. 

3.4 Urval av intervjurespondenter  
Till de semistrukturerade intervjuerna har det valts bekanta till en av uppsatsförfattarna. Det är ett 
medvetet val som anses berika undersökningen. Detta främjar undersökningen därför att intervjuer lätt 
kan bli misstolkade och även generera en finjustering av svaren på grund av nervositet inför den som 
intervjuar respondenten, vilket är författarnas uppfattning efter egna referenser och upplevelser av 
tidigare intervjuer. Därför anser uppsatsförfattarna att en undersökning med bekanta 
intervjurespondenter kommer att förmedla äkthet och en sanningsenlig bild av hur respondenterna 
tycker om respektive förening och vandringsled. Att genomföra semistrukturerade intervjuer med 
bekanta medför en trygghet hos intervjupersonen och intervjun kan vara avslappnad. För att det 
fortfarande ska vara objektivt och inte bli en strukturerad intervju som är partisk har intervjuerna 
genomförts i en miljö som är kännbar för intervjurespondenterna och intervjuerna har gjorts av 
intervjurespondenternas bekanta författare Hanna Eklund. Intervjun spelades in för att transkriberas och 
för att den andra författaren Mathilda Fredriksson skulle kunna tolka intervjusvaren objektivt. Detta för 
att risken fanns att Eklund kunde tolka svaren av intervjurespondenterna partiskt, vilket skulle påverka 
undersökningens resultat negativt. Det är ett bekvämlighetsurval att välja intervjupersoner som är 
bekanta, men uppsatsförfattarna anser att de tidigare nämnda argument väger tungt tillsammans med 
Brymans uttalande om att det kan vara en möjlighet som kan generera en betydande roll för 
undersökningen.51 Med detta anser sig författarna legitimera sitt urval av respondenterna. Två av 
intervjuerna är anonyma, enligt intervjurespondenternas önskemål. Det var en utmaning att hitta 
personer som vandrat på båda lederna och som hade möjlighet att besvara frågor. Därför valde vi att 
intervjua dessa personer trots deras val att vara anonyma. Detta valdes på grund av att 
intervjurespondenternas namn inte har betydelse för undersökningen, däremot fick vi ta del av 

                                                
49 Ibid, 229f.		
50 Ibid, 140.  
51 Ibid, 194f.  
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intervjurespondenternas kön och ålder vilket kan vara relevant för vidare forskning. Uppgifter om 
intervjuerna återfinns i slutet av bilagorna.  

3.5.Värderingar 
Författare till uppsatser, rapporter, undersökningar etcetera kan inte vara helt objektiva eller 
värderingsfria i sina anseenden och undersökningar. Därför är det relevant i förstadiet av en 
undersökning, för att läsaren ska bli delgiven författarnas kunskaper och tidigare erfarenheter om ämnet. 
Detta ska ge läsaren en ökad förståelse för undersökningens metodval och resultat.52	
 
Författarna till denna undersökning har delade meningar om intresset för friluftsturism i Sverige. 
Följden av det gör att undersökningen får en subjektiv och en objektiv vinkel. I vissa delar av 
undersökningen är det större sannolikhet att författarnas värderingar och åsikter påverkar 
undersökningen. Exempel på dessa delar är valet av forskningsområde, utformningen av 
frågeställningar, valet av metoder, utformningen av forskningsdesign och teknik för datainsamling, 
genomförandet av datainsamling, analys av data, tolkning av data och slutsatser.53	Eftersom författarna 
värdesätter objektivitet och subjektivitet kommer värderingen av dessa variabler minska risken för att 
vara subjektiva under undersökningens arbetsprocess. De delade meningarna om friluftsturismen bidrar 
likaså till en mer objektiv undersökning och kommer att tillföra undersökningen mer vetenskaplig 
relevans samt ytterligare en synvinkel och avslutande diskussion.  

3.6.Etik 
I genomförandet av denna undersökning är etiska aspekter relevanta. Om hänsyn inte tas till etiska 
principer kan samhällsforskningen ta skada av detta.54 Etiska frågor syftar till frivillighet, integritet, 
konfidentialitet och anonymitet. Riktlinjer för etiska principer för svensk forskning är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.55 Under denna period 
som har varit tillägnad undersökningen har alla tillfrågade respondenter fått valmöjligheten att vara 
anonyma, vilket är en aspekt inom de etiska värderingarna. Respondenterna har valt enskilt att vara 
delaktiga i undersökningen. Frågan angående delaktigheten har skett på ett öppet och valfritt 
tillvägagångssätt. Allt enligt frivillighets- och konfidentialitetskravet.  

3.7.Urval av Tidigare forskning 
Till denna undersökning har tidigare forskning valts som ett eget kapitel. Detta för att kortfattat förse 
läsaren med information av det valda ämnet, vilket ska öka kunskapen för ämnet hos läsaren. De utvalda 
tidigare forskningarna valdes på grund av att de förser undersökningen med vetenskaplig relevans för 
ämnet samt att det förtydligar aspekter som är viktiga för undersökningen. Till exempel återfinns det en 
tidigare forskning om allemansrätten. Denna tidigare forskning förser den svenska turistnäringen med 
väsentlig information för att nyttja allemansrätten som en resurs och framförallt som en resurs inom 
friluftsturismen. Genom att använda tidigare forskning kan läsaren få en större inblick i sammanhanget 
och sätta undersökningsämnet i ett större perspektiv med flera synvinklar. Granskningsprocessen 
genomfördes på följande tillvägagångsätt: När en till synes relevant forskningsartikel funnits granskades 

                                                
52 Ibid, 43. 
53 Ibid, 43. 
54 Ibid, 129. 
55 Ibid, 140.		
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den genom att söka efter information om den, om det var en vetenskapligt skriven artikel eller likvärdig 
text. Detta för att en vetenskapligt publicerad text redan är granskad av akademiska opponenter vilket 
medför en högre grad av äkthet för undersökningen. Därefter granskades källorna till den vetenskapligt 
skrivna texten. Om dessa kriterier godkändes av uppsatsförfattarna valdes forskningen och i efterhand 
genomfördes ett urval för att försäkra sig om att dessa tidigare forskningar var/är vetenskapligt relevanta 
för denna undersökning.  

3.8.Källor 
Med källkritik menas en samling metodregler som används för att ta reda på vad som är sant eller mest 
sannolikt.56 Till denna undersökning har både primära och sekundära källor använts. En kombination av 
dem leder till ett starkare resultat, vilket är av stor relevans för en komplett undersökning. Primära källor 
är förstahandsuppgifter som i denna undersökning är semistrukturerade intervjuer och 
enkätundersökningen. Sekundära källor är utvecklade ur primära källor och tar form som tidigare 
forskning och litteratur.57 
 
När källor till en undersökning väljs ska dessa uppfylla fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende 
och tendensfrihet. Detta för att källorna inte ska vara påhittade utan källan ska vara det som den utger 
sig för att vara. Med tidssamband menas att den ska vara relativt samtida. Detta för att desto större 
tidsglapp desto större skäl finns det för tvivel på källan. Källan ska vara oberoende och den ska inte vara 
en avskrift av en annan källa. Med tendensfrihet menas att det inte ska finnas några misstankar om att 
källan ger en falsk bild.58 Dessa fyra kriterier har genomsyrat källorna som undersökningen utgår från. 
Uppsatsförfattarna har valt källor som är vetenskapligt granskade och källor som återger egna referenser 
om det inte är en vetenskapligt granskad artikel. Detta för att läsaren ska kunna granska referenserna. 
Tidssambandet har varit en väsentlig aspekt för denna undersökning, dels för att båda perspektiven som 
genomsyrar undersökningen är trender som anpassar sig och utvecklas. Därför har källor med samtida 
referenser och skribenter valts.  
 
När intervjuer med respondenter sker ska det finnas i åtanke att med tiden så förändras minnet och 
människan minns färre detaljer. Människans glömskekurva fungerar på det viset att minnet faller kraftigt 
till en början och sedan planar det ut. Det är inte hundraprocentiga svar på detaljerade frågor.59 Inför 
denna undersökning är glömskekurvan inget problem eftersom intervjuerna spelas in och transkriberas, 
dock bör läsaren vara medveten om att glömskekurvan kan vara ett faktum. Därför har författarna valt 
att fråga respondenterna när deras besök på vardera led ägde rum första gången. Detta för att läsaren ska 
delgivas informationen och ha kännedom om glömskekurvan.  
 
 
 
 
 

                                                
56 Thurén, Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, (2013). S.4.  
57 Eriksson & Hultman, (2014). S. 111. 
58 Thurén, Torsten, (2013). s.7f. 
59 Ibid, 31.	
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4. Teori 
 
I detta kapitel framförs utvalda teorier som senare i uppsatsen kommer att analyseras tillsammans med 
insamlad data. Kapitlet är uppdelat i två delar: Marknadsföringsteorier och Hållbarhetsteorier. Denna 
uppdelning görs för att förtydliga de två perspektiven och teorierna.  
 

 
 
4. 1 Marknadsföringsteorier  

4.1.2  Produktens ”unikhet” 
Produktens unikhet är en teori som syftar till de unika faktorerna där en organisations produkter riktas 
till konsumenterna. En Unique Selling Point (USP) är den engelska motsvarigheten till Produktens 
unikhet och ska helst kunna förklaras med endast en mening. En USP ska med en mening kunna 
beskriva hela erbjudandet och erbjudandets fördelar för konsumenten.60 
 
Aspekter som ska ses över när en USP utvecklas och definieras:  
 

1. Definiera produkten.  
- Är produkten unik eller är det kringprodukten som är unik? 
 

2. Kan det unika förstärkas?  
-Går det att utveckla produktens unikhet? 
 

3. Går det att garantera? 
- Till exempel om produkten är unik på grund av att den är ekologisk. Kan produkten garanteras vara 
ekologisk? 
 

4. Kan USP:n skyddas? 
-Försöka skydda produkten mot konkurrenter, exempelvis med ett varumärkesskydd. 
 

5. Meningen med USP. 
- Syftet med produkten ska lyfta fram det unika i erbjudandet och beskriva fördelarna med produkten.  
 
Sammanfattningsvis är dessa punkter ovan till för att utforma en USP. Det är den unika säljpoängen 
med en produkt.61 En USP är ett verktyg som används för att analysera marknadsföring inom turism. 
Det är en struktur som ger uttryck för nyckelbegrepps konkurrensfördelar. Den tidiga utvecklingen av en 
USP och dess medföljande popularitet har ansats till reklam ur ett bredare perspektiv. Konceptet för en 

                                                
60 Shaw, Terence .s.38.  
61Ibid s.39.  
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USP har hyllats som stabil och anrik.62 Ur ett generellt perspektiv kan ideella föreningar med fördel 
använda sig av denna teori då deras produkter är unika på olika sätt. Utveckling av kärnprodukten eller 
kringprodukter är relevant för ideella föreningar då det kan locka till sig fler besökare, turister och 
medlemmar. Att kunna lyfta fram syftet och det unika med produkten är väsentligt för ideella föreningar 
oavsett vilken typ av produkt de erbjuder. Det är en konst att kunna beskriva och förklara den ideella 
föreningens syfte kort. Även eventuella garantier som medföljer är viktigt att föreningar lyfter fram. Det 
kan vara avgörande för vissa besökare, turister eller medlemmar.  

4.1.3 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring är en typ av marknadsföring som tog fart på 1990-talet och är motsatsen till 
transaktionsmarknadsföring. Grundstenarna för teorin är relationer, interaktion och nätverk. Med 
nätverk menas ett nät av relationer. Denna typ av marknadsföring handlar om personliga kundrelationer 
och att skapa långsiktiga kundrelationer (till exempel att skapa stamkunder). En effekt av dessa 
kundrelationer leder till lägre marknadsföringskostnader som i sin tur leder till ökad lönsamhet. 
Gummesson menar att människan idag lever i ett nätverkssamhälle där nätverk genomsyrar både företag 
och hela samhället i stort, även privat (äktenskap, släkt och vänner). Relationsmarknadsföring riktar sig 
till individen.63 Relationsmarknadsföring har förändrats genom IT och dess utveckling och handlar idag 
om relationer över Internet.  
 
De viktigaste värderingarna i relationsmarknadsföring enligt Gummesson är att Marketing management 
bör ses som marknadsorienterad företagsstyrning, ett långsiktigt samarbete och win-win, att alla parter i 
en relation har ansvar för det som händer – de måste vara aktiva och förespråka relations- och 
servicevärderingar, inte byråkratjuridiska värderingar.64 Ideella organisationer till exempel kan be 
kunder att bli medlemmar i deras förening för att få bättre kontakt med dem. På detta sätt förbättras 
relationen mellan dem.65 Verktyg för relationsmarknadsföring är exempelvis Internet som möjliggör 
direktmarknadsföring. Internet är ett verktyg som ska gynna marknadsföringen men föreningen måste 
även ha respekt för detta medium då det finns villfarelser om det och hur det påverkar deras 
kundrelationer. Med hjälp av Internet kan föreningar både hitta nya kunder och utveckla relationer med 
redan existerande kunder. Internet är en faktor som blivit allt viktigare i och med utvecklingen av 
informationssamhällets infrastruktur. Det används i syftet att effektivisera och utveckla relationer.66  
 
Kundvärde är en faktor som har betydelse i relationsmarknadsföring. En förening kan arbeta med olika 
strategier för att behålla sina kunder, exempelvis finns strategierna: kundidentifiering, lojalitetsköp, 
produktkvalitet & kundtillfredsställelse samt anpassning & samarbete. Kundidentifiering handlar om att 
identifiera kunderna och få dem att känna sig speciella genom olika metoder. Lojalitetsköp innebär att 

                                                

62 In Search of Competitive Advantage in Caribbean Tourism Websites. Journal of Travel & Tourism Marketing, (2007), 
Vol.21(2-3), p.49-62 [Vetenskapligt granskad tidskrift].  

63 Gummesson, Evert. Relationsmarknadsföring. Från 4p till 30R. Upplaga 3:2. Liber AB, (2002). 
S. 16-23. 
64 Gummesson (2002). S. 26-31. 
65 Ibid, 125. 
66 Blomqvist, Ralph Johan Dahl & Tomas Haeger, Relationsmarknadsföring, 3 upplagan. Förlag: IHM Publishing, Göteborg 
(2004). S: 95-96.		
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en förening till exempel köper den genom att ge ut stegvisa rabatter som belöning. Produktkvalitet & 
kundtillfredsställelse innebär att exempelvis hålla lika hög kvalité som konkurrenterna och anpassning 
& samarbete handlar om samarbete från kunder och anpassningstaktik.67 Relationsmarknadsföring är ett 
alternativ därför att ideella föreningar kan dra nytta av återkommande besökare. Intresserade kan ofta bli 
medlemmar i föreningar och på så sätt skapas en av många former av relationsmarknadsföring. 
Föreningar gynnas av att deras medlemmar är aktiva i nätverk och därmed har kontakt med föreningen 
och andra medlemmar. Ideella föreningar är dessutom beroende av pengar som inkommer från 
medlemmar och besökare bland annat. Relationsmarknadsföring är därför ett ekonomiskt lämpligt 
alternativ då kundrelationer som ovan nämnts leder till längre marknadsföringskostnader.  

4.1.4. 4p-modellen  
Denna modell kan användas för att utveckla en marknadsplan för föreningar och den används även för 
att se hur verksamheten definieras. Modellen går ut på att definiera den valda produkten, påverkan, pris 
och plats i nuläget. Detta för att se hur attraktiv produkten är i nuläget.68 De fyra p:na kommer 
ursprungligen från den engelska definitionen: Product, Promotion, Prices and Place. Dessa står för 
produkten som kunden konsumerar, den påverkan som verksamheten har med sin marknadsföring av 
produkten samt de priser som produkten eller tjänsten har och den geografiska platsen där verksamheten 
är belägen.69 Detta hjälpmedel kan användas för att övergå från planeringsfasen till att bedriva en 
verksamhet.70 Modellen går att anpassa till ideella föreningar då de (precis som andra företag som säljer 
en produkt) bör ha vetskap om hur föreningen står sig i förhållande till marknadsföringsfrågan. En ideell 
förening behöver definiera punkterna ovan för att bättre förstå och kunna hantera föreningen samt förstå 
dess syfte.  
 

4.2 Hållbarhetsteorier  

4.2.2 Naturförvaltning/naturvård 
Genom förvaltning och planering vill man erbjuda möjligheter för att tillfredsställa aktiviteter och 
upplevelser. Det finns två modeller: ROS (Recreation opportunity spectrum) och LAC (Limits of 
acceptable change). Båda modellerna syftar till att belysa sambandet mellan planering och förvaltning 
för att på ett medvetet sätt tillgodose besökares intressen samt koppla samman flera former av 
markanvändning och bevarande. Syftet med planeringsmodellen ROS är att tillhandahålla en mångfald 
när det gäller utbudet av förutsättningar för friluftsliv. LAC innebär att miljöpåverkan och förändring i 
rekreationsområden ska hållas inom bestämda gränser för vad som anses vara godtagbart. Förvaltning 
behöver nödvändigtvis inte innebära att man helt och hållet sköter naturen utan det kan räcka med 
endast övervakning för att se hur naturen mår. Aktiv förvaltning innebär att man övervakar ett 
naturområde för att sedan göra en uppföljning. Aktiva åtgärder sätts in om naturområdet utsätts för 
hot.71  
 
                                                
67Peppers, Don & Rogers, Ph, Martha. D Enterprise One to One, Handbok i relationsmarknadsföring. svensk översättning av 
Egmont richter AB, Malmö. (1999). S. 101-108.  
68 Shaw, Terence. S.17f.  
69 Holloway, J. Christopher. Marketing for Tourism. FT Prentice Hall, Harlow. (2004).s. 52. 
70 	International Journal of Marketing Studies (Hämtad: 2016.05.25.).   
71 Emmelin, Lars m.fl.Planera för Friluftsliv: Natur, Samhälle, Upplevelser, Carlsson, Stockholm (2010). S. 284-286. 
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ROS:s ambition är att hantera praktiska förvaltningsfrågor. Dessa är ”att underlätta att möta efterfrågan 
på en mångfald av miljöer för friluftsliv efter det spektrum från det mera påverkade och tillrättalagda till 
det orörda, vildmarksbetonade. Underlätta bedömning och utvärdering av effekter och konsekvenser 
ömsesidigt mellan friluftsliv och annat resursutnyttjande. Sätta förvaltningen på en 
beteendevetenskaplig bas i motsats till fokusering på aktiviteter som sådana och att ge brukarnas 
värderingar stor tyngd”. Grunden i ROS-systemet kan visas med hjälp av en skala där områden 
klassificeras från starkt påverkat till helt orört. Inom grunden kan man urskilja tre dimensioner: 
fysisk/ekologisk, sociala och förvaltningsmässiga. Dessa dimensioner förklarar ett landskaps naturlighet 
och människans påverkan.72 Det handlar om rekreativ bärförmåga. Det är en diffus fråga om när 
nyttjande av naturen går för långt. Detta kan delas in i två dimensioner: sociala och förvaltningsmässiga. 
Att naturen förändras till en viss del är acceptabelt och förståeligt men det finns gränser som inte bör 
överskridas, där områdets karaktär genomgår förändringar som medför att området inte kan 
tillhandahålla de önskade kvaliteterna längre. Problemet är att kunna särskilja naturens egen variation 
från människans påverkan av naturen. 
  
LAC förutsätter att ”variation i naturresursernas tillstånd är oundvikligt. Friluftsliv medför påverkan 
som går utöver naturlig variabilitet men kan vara mer eller mindre acceptabel. Flera olika 
förvaltningsstrategier och åtgärder är möjliga; valet måste styras av målsättningar. Gränserna för 
rekreativ bärförmåga baseras på värderingar”.73  Grundprincipen i LAC är att det sker en variation bland 
flera indikatorer i miljökvalitet. ”Planering och förvaltning strävar efter att hålla tillståndet i ROS-
klasser inom förutbestämda gränser mellan den naturliga variationen och en övre gräns för vad som i en 
given situation eller område accepteras”. ROS utvecklades för att styrka definitionen av olika 
friluftsaktiviterer i varierande miljöer. ROS är ett verktyg för att utveckla en förståelse för relationer och 
interaktioner mellan besökare och omgivningen. Detta görs genom att dela in friluftserfarenheter från 
urbana till primitiva. Kriterier som denna klassindelning följer är exempelvis fysisk omgivning, social 
omgivning och ledning.74 

4.2.3. Avfallshantering 
Restprodukter, förpackningar, glas, metaller, plast och papper är exempel på avfall. Organiserat avfall 
samlas på soptippar där det bryts ned i långsam takt. Det som sker i denna process är att avfallet ofta 
sprids till grundvattnet där gifter följer med. I ett senare skede för regnvatten med sig gifterna till 
vattendrag, växter och djur.75 I arbetet för att minska nedskräpning i naturen är det viktigt att kunna se 
det ur ett vidare perspektiv. Det ska finnas balans mellan hav, levande kust och skärgård samt levande 
sjöar och vattendrag. Områden som drabbats av nedskräpning upplevs ofta som otrevliga och kan lätt 
hamna i en negativ cirkel som medför ytterligare nedskräpning och problem med skadegörelse på 
platsen. Nedskräpning i naturen kan skada exempelvis fåglar och marina däggdjur samt båtar.  
 
Naturvårdsverket gjorde en satsning år 2011 till 2013 för en minskad nerskräpning. Det genomfördes i 
samarbete med organisationen Håll Sverige Rent. Detta medförde riktlinjer för hur kommuner ska arbeta 

                                                
72 Emmelin m.fl. (2010). S. 287.		
73 Ibid, 296-297. 
74 Toward the Improvement of Trail Classification in National Parks Using the Recreation Opportunity Spectrum Approach, 
Oishi, Yoshitaka, Environmental Management, 2013, Vol.51(6), pp.1126-1136, [Vetenskapligt granskad tidskrift] 
75 Ask, Augustine Gärtner. s. 57 
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för att minska nedskräpning i naturen. I dessa riktlinjer ingår fyra metoder för skräpmätning i olika typer 
av miljöer, hjälpmedel för att behandla redan nerskräpad natur och flera bra exempel från andra 
kommuner som visar hur de arbetar med detta. Det finns även ”skräpplockardagar” som arrangeras av 
Håll Sverige Rent med stöd från regeringen där människor hjälps åt att plocka upp skräp som inte hör 
hemma i naturen.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
76 www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Nedskrapning/. 
(Hämtad:2016.05.19.).		
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5. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras allt insamlat material. Läsaren får tillgång till samma information som 
uppsatsförfattarna blivit delgivna.  
 
 

5.1.Observation av en del av Sörmlandsleden 
Ett praktiskt besök på en av Sörmlandsledens etapper genomfördes för att tillföra underlag till 
undersökningen. Det är viktigt att författarna har kännedom om ämnet. Fältstudien genomfördes 29 april 
2016 av båda författarna. Besöket var givande, det gav en inblick i hur det är att vandra på leden. Längs 
med leden fanns vindskydd, skyltar med information om eldning och allemansrätten och på träden 
rödfärgade markeringar som visade vägen.  

5.2.Semistrukturerad intervju med anonym vandrare 1  
Den första intervjurespondenten har valt att vara anonym. Vandrare nummer ett är en kvinna, 29 år och 
hon har vandrat på både Sörmlandsleden och Kungsleden.  
 
Kvinnan fick reda på Sörmlandsleden genom en bekant som regelbundet besöker vandringsleden. Hon 
tyckte att det verkade rogivande och valde att följa med två bekanta ut på en vandring. Upplevelsen 
tyckte hon om och började därefter att regelbundet vandra. Kvinnan blev efter det informerad om 
Kungsleden när hennes bekanta gav förslaget om en fjällvandring. Första besöket på Sörmlandsleden 
var år 2014 och första besöket på Kungsleden var år 2015.  
 
Respondenten är medlem i STF men inte i Sörmlandsledens förening. Anledningen till detta är att hon 
inte har blivit delgiven information om att det gick att bli medlem i Sörmlandsledens förening. STF:s 
medlemskap blev hon delgiven på STF:s webbsida men hon köpte medlemskapet under sin vistelse på 
Kungsleden år 2015.  
 
Angående de två vandringsledernas webbsidor har intervjurespondenten besökt STF:s webbsida under 
sin förberedelse inför besöket år 2015. Sörmlandsledens webbsida har hon inte blivit delgiven, vilket 
hon själv säger beror på hennes geografiska närhet till leden, hon har kännedomen om leden sedan 
tidigare. Respondenten följer båda lederna på den sociala webbsidan Facebook men även STF:s 
Instagramkonto. Intervjurespondenten anser att det ger berikande information och inspiration och 
längtan inför nästkommande vandring. Marknadsföringen av de två lederna är olika enligt henne. 
Sörmlandsledens förening anser hon kan vara mer aktiva på Facebook samt att de bör skapa ett 
Instagramkonto. Hon anser att STF marknadsför sig bra och lägger även till att det säkerligen finns 
förbättringsmöjligheter men inget hon kan komma på för tillfället.  
 
Kvinnan vandrar för att det är roligt att umgås med sina bekanta. Varför specifikt dessa två leder beror 
på den geografiska närheten och längtan till att vandra i fjällen men med tryggheten att inte bege sig ut 
på egenhand. Hon vandrar för att musklerna ska få en allsidig träning.  
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Vid frågan om vilken av lederna som hade bäst faciliteter svarade kvinnan att det beror på hur man ser 
det. Hon hade invändningar mot att det var en avgift för att kunna övernatta på Kungsleden samtidigt 
som det var väldigt skönt med dessa faciliteter som fanns vid fjällstugorna. På Sörmlandsleden var det 
gratis att övernatta och det fanns utedass, papperskorgar och vindskydd tillhands. Sörmlandsleden är 
dessutom bättre välmarkerad av dessa två leder. Intervjurespondenten kunde därför inte svara på denna 
fråga, lederna var bra på olika vis. Följdfrågan om vilken av lederna som tillhandahåller bäst service var 
svår enligt henne. Hon ansåg att det skilde sig åt beroende på hur frågan ställdes. Kungsleden är den 
enda av dessa som tillhandahåller personal längs med leden medan Sörmlandsleden har mer en familjär 
känsla. De tillhandahåller gästböcker längs med etapperna samt att det finns vindskydd med gästböcker 
vilket respondenten anser ger en trevlig känsla.  
 
När det gäller om kvinnan har blivit delgiven om på vilket sätt som lederna har arbetat för en hållbar 
utveckling svarar hon att under sitt besök på Kungsleden berättade stugvärdarna att avfallet flögs iväg 
och även förnödenheterna flögs in. Det ansåg hon inte var det allra miljömässigaste tillvägagångsättet 
dock hade hon ingen annan lösning i åtanke. När det gällde Sörmlandsleden hade hon ingen information 
om deras hållbarhetsarbete. Hon sa själv att det var viktigt att arbeta med detta. Hon hade dock inte 
någon idé om hur informationen skulle nå ut till besökarna angående att lederna arbetade för miljön.  
 
På frågan om hur STF skulle kunna effektivisera sin transport av avfall ansåg intervjurespondenten att 
om de kunde hantera avfallet på plats så skulle det vara ett bättre alternativ än att flyga iväg det. 
Respondenten visste inte att STF arbetar med hållbarhet eller att det var deras ledstjärna men hon tyckte 
det var en positiv nyhet.  
 
Hon skulle rekommendera båda lederna av olika skäl, det beror på hur personen ifråga är, säger hon i 
intervjun. Kvinnan ansåg att båda lederna var lika fantastiska. Båda lederna var avslappnande för kropp 
och själ.  

5.3.Semistrukturerad intervju med anonym vandrare 2 
Även denna intervju är gjord med en person som har valt att vara anonym. Det är en man som är 25 år 
och som har vandrat på både Kungsleden och Sörmlandsleden.  
 
Intervjurespondenten har besökt Sörmlandsleden sedan han var liten men han är osäker på när detta var. 
Kungsleden hörde han först talas om genom en kompis som skulle vandra längs med denna och han 
ville också vandra på Kungsleden. Första gången han besökte Kungsleden var i juli år 2015. 
Intervjurespondenten är medlem i STF och får både brev och mail från dem. Han är inte medlem i 
Sörmlandsledens förening och får därför inga nyhetsbrev från dem, han har dock köpt deras kartbok. 
Intervjurespondenten medger att han inte har besökt någon av föreningarnas hemsidor, följer dem inte 
heller på Facebook eller Instagram. Han har heller inte koll på föreningarnas marknadsföring och menar 
att de kan förbättra det på så sätt, förbättra sättet att nå ut till människor.  
 
Intervjurespondenten besökte Sörmlandsleden för att hans kompisar skulle dit. Besöket på Kungsleden 
var för att han slog vad med några av hans kompisar att han aldrig skulle klara av hela vandringen.  
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STF hade nog bäst faciliteter enligt intervjurespondenten. Anledningen till varför han är med i STF är 
för att när han kom till stugbyarna var han tvungen att betala fullt pris eller bli medlem för att få 
rabatterna. Vindskydden som finns på Sörmlandsleden är bra anser han, men annars har de bara några 
dass lite här och var. Intervjurespondenten tycker det var trevligast på Kungsleden, där kom det fram 
människor och hälsade när vandrarna kom fram till fjällstugorna. ”Efter en dagstur på fjället var det 
jävligt skönt att se de människorna stå där och ta emot en”, ett direkt citat. Det framgick inte hur de 
arbetar med hållbar utveckling menar han. På Sörmlandsleden stod soptunnor här och var för att man 
inte ska kasta skräp i naturen och på Kungsleden fick man kasta skräp på campingplatserna. 
 
Intervjurespondenten hade inga tips om hur föreningarna kan effektivisera transport av avfall eller att 
STF har ett nytt butikskoncept där hållbarhet är ledstjärnan.  
 
Om han ska rekommendera någon av lederna till en ovan person som vill testa att vandra skulle det vara 
Sörmlandsleden och Kungsleden för den mer erfarna, därför att han anser den vara mer krävande. 
Intervjurespondenten tycker att Kungsleden var roligast att vandra på, kanske för att han vann vadet 
enligt honom själv. Det var finare att se fjällmiljö än skogsmiljön som man sett hela livet tillägger han 
sedan.  
 
Intervjurespondenten tror att hälsan påverkas, förhoppningsvis till det bättre, han menar att det är ju 
bättre än att sitta hemma i soffan i alla fall. Man blir lugn och det var skönt att vara utan telefonen, dock 
var det svårt att inte ha möjlighet att använda telefonen. Anledningen till att telefonen inte var någon 
valmöjlighet berodde på att det inte fanns täckning eller möjlighet att ladda telefonens batteri. 

5.4.Semistrukturerad intervju med Nathalie Johansson  
Johansson är 28 år och fick kännedom om Kungsleden och Sörmlandsleden genom vänner. Första 
gången hon besökte Sörmlandsleden var år 2014 och första gången hon besökte Kungsleden var år 2015. 
Hon är medlem i STF och blir delgiven reklam via mail och tidningen Turist, vilket Johansson anser är 
positivt och mängden med reklam är lagom. Hon är inte medlem i Sörmlandsledens förening och hon 
har inte besökt någon av ledernas webbsidor. Johansson hade inte kännedom om att båda lederna finns 
på den sociala hemsidan Facebook och inte heller att Kungsleden finns med i det sociala mediet 
Instagram, dock säger Johansson att hon genast ska börja följa dessa medier. När frågan ställdes 
angående ledernas marknadsföring ansåg hon att den kan förbättras på båda lederna. Hon menar att STF 
kan förbättra marknadsföringen därför att hon inte hade någon kännedom alls om STF innan besöket på 
Kungsleden.  
 
Det som motiverade Johansson till att vandra på Sörmlandsleden respektive Kungsleden var att det blev 
en utmaning för henne att se vad hon klarade av. Hon säger sig alltid ha hatat skogen och att tälta men 
att hon nu tog chansen att utmana sig själv med ett nytt mål. Johansson ville utsätta kroppen och psyket 
för en utmaning som hon inte trodde sig klara av. 
 
Den led som hade bäst faciliteter såsom toaletter, camping och stugor och som var mest serviceinriktad 
var Kungsleden. Trots detta anser Johansson att båda lederna är anpassade för svenska turister. 
Johansson har inte blivit delgiven information om hur lederna arbetar med hållbar utveckling. Därför 
anser Johansson att detta inte är något som framgår tydligt, utan att det troligen behöver sökas efter vid 
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intresse. Johansson har inte heller blivit delgiven information angående effektivisering av transporter av 
avfall från lederna. Därför har Johansson inte någon utvecklingsidé att tillföra. Johansson visste inte att 
STF har ett nytt butikskoncept med hållbarhet som ledstjärna, men hon var mycket positiv till detta.  
 
Johansson rekommenderar Sörmlandsleden till en ovan person, om besökaren bor i närheten. På frågan 
om vilken led som Johansson skulle rekommendera till den mer erfarna anser hon att den erfarna 
vandraren har mer kunskap inom ämnet och är därför mer lämplig att välja själv. På den sista frågan om 
vilken led som var roligast att vandra, svarade Johansson Kungsleden. Detta för att den var en större 
utmaning.  

5.5.Semistrukturerad intervju med Andreas Calla  
Calla är 27 år och fick kännedom om Kungsleden via Internet. Han sökte informationen själv. 
Sörmlandsleden har han bott bredvid och har därför inte sökt information om den utan bara fått för sig 
att gå längs med den. Första gången han vandrade på riktigt på Sörmlandsleden var på 
valborgsmässoafton år 2013. Kungsleden besökte han år 2015 i juli/augusti.  
 
Calla är medlem i STF men inte i Sörmlandsledens förening, kanske lite pinsamt tycker han själv. Calla 
får ofta reklam, tidningar och nyhetsbrev från STF men ingen reklam från Sörmlandsleden. Han följer 
Sörmlandsledens facebooksida, är medlem i den men där är det mest tjafs om hur man packar en 
ryggsäck, tycker Calla. Han anser också att folk gnäller på olika saker i forumet. Han har besökt båda 
ledernas webbsidor. STF:s hemsida är bra, tycker han. Den har de lagt ner lite mer tid på och verkar vara 
proffsigare gjord än Sörmlandsledens hemsida. Han får inte ut så mycket av den sistnämnda hemsidan, 
menar han. Calla visste inte att STF finns med på Instagram, detta för att han själv inte har Instagram. 
Dock hade han kännedom om deras Facebook. De har flera facebooksidor, nästan en för varje 
fjällstation, påpekar han.  
 
Calla har därmed tagit del av marknadsföringen på STF:s Facebooksida. På frågan om STF kan förbättra 
sin marknadsföring anser Calla att de kan sänka priserna. Han tror att det kan generera fler besökare. 
Eller så bör STF höja priserna så det kommer mindre ”drägg i aftonklänning och kostym”.  
 
Calla menar att allt går att förbättra men han har inget specifikt i åtanke. Calla nämner att STF 
marknadsför sig flitigt via distributionskanalerna samt informerar sina medlemmar flitigt. När det gäller 
Sörmlandsleden förening däremot så händer det inte mycket, tycker han. Som förslag kan de arbeta mer 
aktivt med att få fram värdar och etappansvariga. En etapp som är två-tre mil lång kan bli lite jobbig för 
vissa personer, enligt Calla. De skulle också kunna marknadsföra sig lite mer på mässor kanske. Sist när 
Calla var på Stockholmsmässan fanns det ingen lockande marknadsföring från Sörmlandsledens 
förening. De andra lederna på mässan hade aktivt arbetat fram ett mer vinnande koncept, enligt Calla.  
 
Det som motiverar Calla att vandra är för det första att det inte finns någon mobiltäckning och att han 
vill komma ifrån vardagen samt att träffa likasinnade människor längs med leden. Det finns inget WI-FI 
eller andra Internetmöjligheter vilket är en positiv effekt, enligt Calla. Han gör en liknelse med skolan:  
”man får pantsätta något för att få låna sällskapsspel för att roa sig och umgås”.  
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Fjället är också viktigt och allt som hör till fjällkänslan, till exempel fjällvattnets smak och den rena 
luften samt själva upplevelsen av att vara på fjället och få ta del av djur- och naturlivet där, som skiljer 
sig från det man är van vid hemma, enligt Calla. 
  
Motivationen till att vandra på Sörmlandsleden är mer träning för Calla och för att testa utrustningen. 
Man har ingen mobiltäckning på Sörmlandsleden heller. Det handlar om att komma ifrån asfalten och 
vardagsstressen, menar han återigen. Fördelen med Sörmlandsleden är alla sjöar som finns att bada i. 
Det finns småsjöar som är 26-27 grader varma under sommarhalvåret. Det som är bra med 
Sörmlandsleden är att det är handikappanpassat på rätt många sträckor. Det blir fler och fler sträckor 
som är anpassade för rullstolar. 
 
Kungsleden har bäst faciliteter anser Calla, därför att det finns fler toaletter till exempel. STF är en 
större förening och han tar förgivet att budgeten är större än Sörmlandsledens samt att de har stugvärdar 
och att en värd är ansvarig för varje etapp. Om något går sönder på Sörmlandsleden kan det ta ett halvår 
innan värden får reda på det, tror Calla, så enligt honom har Kungsleden klart bättre faciliteter men å 
andra sidan får man betala för det. De tar 100 kronor för medlemmar och 150 kronor för icke-
medlemmar. Sörmlandsledens förening kostar 100 kronor om året att vara medlem i. 
 
Mest serviceinriktad är Kungsleden. Där är stugvärdarna mycket pålästa och behjälpliga och det finns 
bra service på lederna såsom stänger och broar. Det menar dock Calla att båda vandringlederna har som 
är bra. Leden som är bäst anpassad för besökare tycker Calla är Kungsleden därför att de erbjuder guider 
också till exempel. Det är lättare för ovana och utländska turister att ta sig an Kungsleden, tror Calla. 
 
Sörmlandsledens arbete med hållbarhet och energiförbrukning framgår inte tydligt. Calla menar att det 
inte finns någon som ens drar el dit. De är ypperliga och väldigt ekologiska, anser han. Problemet är 
främst nedskräpning på båda lederna men han tror att problemet är större på Kungsleden än på 
Sörmlandsleden, därför att folk inte orkar bära med sig skräpet tillbaka igen. Calla har ingen aning om 
hur föreningarna arbetar med dessa frågor men han antar att de gör det. Calla menar att han inte är en 
miljömänniska sådär men att det är väl bra om det arbetet skulle framgå mer.  
 
På frågan om hur föreningarna kan effektivisera transport av avfall menar Calla att det inte riktigt är 
deras problem utan att det är besökarna som ska ta med sitt skräp tillbaka. Han tillägger att i Asien, vid 
deras berg, får man betala en städdeposition när man börjar äventyret och får tillbaka depositionen om 
man tar med sig sitt skräp hem igen. Detta tror han dock är svårt att genomföra på Kungsleden. Det är 
mer utspritt där, menar Calla. Han anser att de kan gå ut mer med att man kan ta med sig skräpet, skylta 
bättre och påpekar att det kan vara svårt att få människor att förstå det. Det är inte så snyggt kanske att 
ha soptunnor längs Kungsleden heller, säger han. Han tillägger att människor borde veta hur man beter 
sig i naturen sedan barnsben. Calla visste inte att STF har ett nytt hållbarhetskoncept men det är bra, 
medger han. Calla rekommenderar Sörmlandsleden till en ovan person som vill testa att vandra då det 
krävs mindre förberedelser. Etapperna är kortare där och måste man avbryta är det inte långt till närmsta 
väg, säger han. Kungsleden rekommenderar Calla till den mer erfarna vandraren. Det finns även mer att 
se på fjället, det är en större upplevelse helt enkelt. Roligast tycker han själv att det var att vandra på 
Kungsleden för att det blir en längre resa med transport på 20 mil bland annat. Det blir ett äventyr menar 
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han. Calla lägger till att det kan vara mycket snö även i juni och att man ska vara förberedd på vädret. 
Även om det är mitt i sommaren så kan det vara minusgrader och snöa. Det växlar snabbt. 

5.6.Semistrukturerad intervju med Fredrik Queckfeldt  
Queckfeldt är 27 år och fick kännedom om både Kungsleden och Sörmlandsleden genom Calla, från 
föregående intervju. Han har sett att lederna funnits men inte varit intresserad av att vandra. Queckfeldt 
besökte Sörmlandsleden på valborgsmässoafton år 2013 och Kungsleden i juli 2015. Han säger att han 
är medlem i STF. Han var det förra året i alla fall. Han har fått turisttidningen men ingen annan 
information eller reklam från dem. Det är bra att få tidningen från STF. Det är intressant läsning, tycker 
han. Någon gång har han besökt respektive hemsida. Han minns inte vad han tycker om STF:s 
webbsida. Det var så länge sedan han besökte den, påpekar han. Queckfeldt minns inte Sörmlandsledens 
webbsida heller.  
 
Queckfeldt visste inte om att STF finns på Instagram, eftersom han själv inte är medlem i mediet. 
Sörmlandsleden kände han till eftersom han fått information om den genom Facebook. Det är bra att de 
marknadsför sig via Facebook, tycker han, därför att de som vandrar kan dela tips och trix och visa 
underbara miljöer på bilder som man själv inte har sett tidigare. Förbättringar kan alltid göras, menar 
han, även i marknadsföringen, men han har inget mer specifikt att tillägga om det. Förbättringsarbete är 
alltid bra att utveckla, påpekar han. 
 
Queckfeldts motivering till att vandra på Kungsleden var att Calla, i föregående intervju, målade upp en 
bild om att vandra 10 mil och sedan bestiga Kebnekaise. Han ville komma ut på äventyr. Bäst faciliteter 
hade Kungsleden, tycker han. De hade stugor och fjällstationer och var mest serviceinriktade. De har sin 
turistmarknad, bland annat många återkommande besökare. Många går regelbundet längs Kungsleden 
och därför kan de ha kiosker, fjällstugor och fjällstationer med mera, där proviant kan köpas. Underhåll 
av leder, stänger etcetera bidrar också till en bättre service. 
 
När frågan ställdes om hållbar utveckling, transporter och energiförbrukning svarade Queckfeldt att 
Kebnekaises fjällstation på vintern använder hundsläde och på sommaren helikopter för att transportera 
skräp, proviant med mera. Informationen fick han där på plats av någon som de pratade med. Queckfeldt 
påpekar att det ”alltid är bra att de arbetar med hållbar utveckling eftersom om Kungsleden dör så 
försvinner den ju”. Det kan framgå mer genom att ytterligare annonsera om arbetet i alla tillgängliga 
kanaler som når ut till människor, menar han. Att effektivisera transport av avfall tror han att de arbetar 
med för det är så pass stort. På Sörmlandsleden får väl vandrare börja plocka efter sig själva, tycker han. 
De lämnar kvar mycket skräp där. Man kan förbättra det på Sörmlandsleden genom att placera ut fler 
soptunnor. STF har, vad han kommer ihåg, sorteringsmöjligheter och grovsortering som man själv får 
göra. Helikopter och bandvagnar med sopor har Queckfeldt sett på Kungsleden. 
 
Det nya butikskoncptet där fokus ligger på hållbarhet kände han inte till, men det är bra att de värnar om 
naturen där de är verksamma, tycker han. Queckfeldt tycker att båda lederna fungerar bra för en ovan 
person. Det gäller att planera kläder efter väder, vind och årstid bara, tillägger han. Man behöver inte gå 
på Kungsleden höst, vinter eller vår, utan man kan ju gå den mitt i sommaren också. 
 
Han rekommenderar Kungsleden till den mer erfarna men också Sörmlandsleden för att den har sina 
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dalar och backar, vilket han gillar. Kungsleden var roligast att vandra på, på grund av öppenheten, det 
vill säga att det inte fanns några träd efter att de kommit förbi trädgränsen, att de kunde se fjällstugorna 
samt att de kunde se vart man skulle redan vid första steget. 

5.7.Mailintervju med STF 
Maria Lidberg, hållbarhetsansvarig på STF 
Maria Lidberg på STF arbetar med hållbarhetsfrågor. I en mailintervju med Lidberg menar hon att det 
hela tiden handlar om att hitta bättre och mer effektiva lösningar när det gäller avfallshantering. Det är 
en utmaning som de står inför i framför allt väglöst land, där avfallshanteringen innebär transporter. STF 
vill att vandrare tar med sig sitt skräp tillbaka från fjället och lämnar det hos dem hellre än att de lämnar 
kvar det i naturen, men det innebär att STF får hantera en större mängd av soporna, vilket medför mer 
transporter. Lidberg tror att STF kan hitta ett smartare sätt att arbeta inom detta område som både 
minskar mängden avfall och transporterna.  
 
Lidberg berättar om STF:s nya butikskoncept som lanseras i år (2016), där hållbarhet är en ledstjärna. 
Det är mycket fokus på ekologi och vegetarisk och allergianpassad mat. I projektet med att ta fram det 
nya butikskoncptet har de även tittat på förpackningarna och hela transportkedjan. Lidberg menar att 
STF har valt så bra förpackningsmaterial som möjligt (i första hand papper och papp och därmed inte 
metall och glas) därför att det är enkelt att sortera material som inte är sammansatta.  
 
Lidberg kan idag inte svara på exakt hur avfallshanteringen bör optimeras, varken ur ett miljö-, 
arbetsmiljö- eller transportekonomiskt perspektiv. I och med att det idag samlas mycket avfall runt 
fjällstugorna (mer än det som köps och används på plats) så är det viktigt att se till att det hanteras på 
bästa sätt. Frågan är om besökarna själva kan bli bättre på att ta med sig sitt avfall tillbaka och sortera 
vid lämplig plats. Detta innebär i så fall minskade transporter. Ytterligare en fråga är om besökarna kan 
bli ännu bättre på att källsortera, vilket leder till minskade mängder brännbart material samt om det nya 
butikskonceptet kommer att innebära minskade avfallsmängder. 
 
Lidberg tar upp i mailintervjun att kompostering har testats på några ställen i naturen men följden av 
dessa har blivit problem med smågnagare och skadedjur. Lidberg påpekar att STF kommer att titta på 
om det finns andra lösningar på problemet.  
 
För Lidberg är det självklart att för många turister på ett och samma ställe (speciellt om det handlar om 
känslig natur) innebär en risk för slitage.  
 
Susanne Hoffmann, Projektledare/Försäljningskoordinator på STF 
I en mailintervju med Susanne Hoffman på STF informerade hon om att de jobbar nästan uteslutande 
med relationsmarknadsföring. Hoffmann menar att de har funnits i 131 år vilket gör att de har ett 
fantastiskt content/innehåll. De har dels sina egna kanaler som bland annat är medlemstidningen 
”Turist” (kommer ut sex gånger per år), sitt digitala nyhetsbrev ”Upptäckarbrevet” som når drygt 
150 000 prenumeranter samt sina egna sociala kanaler. Vid centrala kampanjer använder de sig av köpta 
kanaler, främst bannerannonsering. De jobbar mycket med förtjänta kanaler. PR, opinion och påverkan 
är viktiga faktorer och de jobbar långsiktigt med att skapa relationer och trovärdighet. 
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Internet är ingen fluga, enligt Hoffmann så sociala medier är jätteviktigt och relevant för STF. Sociala 
medier ger snabb återkoppling vilket gör att de snabbt kan göra om, göra rätt och göra bättre. STF kan 
bli bättre och jobbar på att skapa förutsättningar för att bli ännu mer relevanta utifrån vald kanal. 
 
STF når potentiella kunder som inte har medlemskap i STF ännu bland annat via reportage och PR i 
förtjänta kanaler. När de marknadsför sitt budskap i köpta kanaler når de nya potentiella kunder. STF:s 
digitala nyhetsbrev ”Upptäckarbrevet” når många icke-medlemmar. En stor del av de som prenumererar 
är inte medlemmar i STF. 
  
När frågan ställdes om STF marknadsför sig på samma sätt mot medlemmar som till nya potentiella 
medlemmar, besökare eller turister svarade Hoffann både ja och nej. Många potentiella kunder gillar 
STF men vill inte vara medlemmar i föreningen. År 2016 är det inte helt självklart att medlemskapet är 
det optimala sättet att stödja en förening på. Det finns en mängd olika sätt att stötta en förening på vilket 
skapar härliga möjligheter att vara kreativ. I STF:s digitala nyhetsbrev ”Upptäckarbrevet” får alla, 
oavsett om de är medlemmar eller inte, samma budskap/inspiration. Det är inte optimalt och STF 
behöver se över dessa processer och verktyg för att bli ännu skarpare på marknaden.  
  
Sista frågan var till vilka målgrupper som STF vänder sig. Det är en komplex fråga enligt Hoffmann 
eftersom den digitala världen skapar möjligheter att förändra målgrupp från kampanj till kampanj. 
Medlemmar och icke-medlemmar är deras två huvudmålgrupper. Utifrån dem har STF unga vuxna, 
barnfamiljer, vuxna och WHOP:s som målgrupper. Utifrån dessa har de tagit fram sina egna målgrupper 
som styrs av värderingar och intressen. Lokalt på STF:s boenden kan det finnas andra målgrupper, till 
exempel DINK:s. STF har testat ett nytt verktyg, Mosaic, som gör att de ner på hushållsnivå kan välja 
målgrupp. Digital marknadsföring gör att STF kan nå fler målgrupper, anpassa budskapet efter dem (och 
deras behov) och på så sätt skapa relevans. 

5.8.Telefonintervju med Sörmlandsledens förening 
Karin Reibring, kansliansvarig för Sörmlandsledens förening 
Karin Reibring är kansliansvarig sedan fem år tillbaka för Sörmlandsledens förening. Det finns totalt två 
tjänster hos Sörmlandsledens förening: en underhållsansvarig (som är ute på fältet och snickrar bland 
annat) och en kansliansvarig. Reibring är i grunden frilansjournalist och halvtidsanställd hos 
Sörmlandsledens förening. Sörmlandsledens förening är en ideell förening utan vinstintresse. Det finns 
en styrelse som ser till att hålla ihop allt. Ideologin som genomsyrar föreningen är att få ut människor i 
naturen. De är cirka 200 personer som är ideellt aktiva och som utgör basen för Sörmlandsledens 
förening. Det finns 100 etapper av leden som är indelade i 16 kommuner. Inom varje kommun finns en 
ansvarig.  
 
Sörmlandsleden finns som tidigare nämnts i 16 kommuner. En tidning går ut till alla nyinflyttade i 
Nyköpings kommun. Orten Kvarn ger ut en egen guide, en spalt. Dessa satsningar är dock en avvägning 
mot vad det kostar. De har fått erbjudanden från hembygdsföreningar i Sörmland och detta är stort, 
enligt Reibring. Det nappade Sörmlandsledens förening direkt på.  
 
Barn i stan i storStockholm är även det en positiv kontakt, enligt Reibring. Sörmlandsleden finns inte 
med i deras fysiska pappersupplaga utan endast med på webben. Det sker digitalt och de vill gärna nå 
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barn. Alla idrottslärarna i de 16 kommunerna får årligen inloggningsuppgifter för att kunna skriva ut 
kartor till elever. Det är en medveten handling som de gör för att öka intresset hos barn. Vandring passar 
många familjer på grund av att det inte är en dyr semester. 
 
Reibring vet vad tidningar tänder på och att man måste stöta på för att få publicitet och det ska helst 
också vara gratis. Att skicka ut pressmeddelanden vet hon hur man gör men det behövs inte längre. 
Sörmlandsleden får publicitet ändå. De betalar för sådan information som ligger ute länge, till exempel 
Sörmlandskartan, utflyktsvägen som är ett magasin och som ligger på flera turistbyråer. De har en 
helsidesannons som de betalar för men de försöker få ner priset på den. De är inte momsbefriade. 
Medlemspriset är 200 kronor per person och det bidrar till att kunna skriva ut kartorna. Sörmlandsledens 
förening har tre inkomstkällor: medlemsavgifter, sponsorer och bidrag från de 16 kommunerna som är 
berörda. Bidrag måste sökas årligen. Allt ger någonting, enligt Reibring. 
 
Det är två privatpersoner som sköter Sörmlandsledens Facebooksida. Marknadsföringen kommer inte 
direkt ifrån Sörmlandsledens förening. De har ingen Instagram eller Trip Advisor. Reibring menar att de 
arbetar i medvind. Sörmlandsleden är ett bra varumärke, enligt Reibring och många vill förknippas med 
det. 
 
Sörmlandsleden vill komma ut mer och det görs via sponsorer (som vill förknippas med varumärket). 
De får ett diplom att sätta upp på respektive plats. De vill nå södra storStockholm och Eskilstuna främst. 
De behöver ”hitta någon som kan ragga nya sponsorer där”, enligt Reibring. 
 
Reibring ledde tidigare ett skolprojekt som gick ut på att prata med tio idrottslärare. Resultatet av det 
gav insikt i att invandrarbarn är rädda för att gå ut i skogen, kanske för att deras föräldrar inte tar med 
dem ut i skogen, enligt Reibring. Invandrare är därför en målgrupp som Sörmlandsledens förening vill 
satsa mer på i framtiden. Än så länge är det endast tankar och idéer. En idé är också att samarbeta med 
SFI-undervisningen. De har sett att det finns ett behov där. I januari varje år tar de kontakt med 
rektorerna på skolorna. 
 
De har kontaktat vårdcentraler och företagshälsovård sedan tre, fyra år tillbaka, men där har de inte fått 
samma respons som från skolor. Hållbarhetsfrågor arbetar Sörmlandsledens förening inte med. 
Sörmlandsledens förening är underbemannade och överbelastade, enligt Reibring. De har ingen 
nerskriven hållbarhetspolicy. Att de köper rättvisemärkt kaffe etcetera är en annan sak, anser hon. Det 
finns ett mindre problem med nerskräpning i naturen längs Sörmlandsleden. Föreningen uppmanar 
vandrare och besökare att ta med sig sitt skräp för att det inte finns soptunnor i närheten. Det finns 
skyltar men är ändå ett vanligt problem nära tätorter. 

5.9.Enkätundersökning via webbsidan Facebook 
Till undersökningen användes slutligen en enkätundersökning som är en kvantitativ 
undersökningsmetod. Resultatet visar antal respondenter, deras svarsalternativ samt procentantalet som 
har svarat på respektive svarsalternativ. Den sociala webbsidan Facebook har använts för 
enkätundersökningen. 
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Den första frågan var Hur fick du reda på att Sörmlandsleden fanns/finns? På den frågan svarade 21 
personer (31,82 %) att det var genom vänner och familj. 3 personer (4,55 %) svarade att det var från 
marknadsföring, 7 personer (10,61 %) svarade att det var från sociala medier och 35 personer (53,03 %) 
svarade att de fått informationen på annat håll. Det var totalt 66 personer som svarade på denna fråga.  
 
Den andra frågan löd Vilken var den primära anledningen till att du valde att vandra på 
Sörmlandsleden? På denna fråga svarade 13 personer (19,70 %) att det var på grund av naturtypen som 
den består av. 2 personer (3,03 %) svarade att det var på grund av sällskapet som medföljde. 46 personer 
(69,70 %) angav att det var på grund av det geografiska läget. 5 personer (7,58 %) svarade att det var av 
andra anledningar. Ingen av respondenterna angav att det var för Sörmlandsledens svårighetsgrad. Det 
var totalt 66 personer som svarade på denna fråga. 
 
Den tredje frågan löd Förberedde du dig genom att ta reda på information om Sörmlandsleden innan du 
besökte den? På denna fråga svarade 43 personer (65, 15 %) Ja och 23 personer (34,85 %) Nej. Det var 
totalt 66 personer som svarade på denna fråga. 
 
Den fjärde frågan var Om du svarade Ja på föregående fråga, hur sökte du den informationen? Om nej 
på föregående fråga, gå vidare till nästa. På denna fråga svarade 31 personer (77, 50 %) att de hade sökt 
information på Sörmlandsledens hemsida. 1 person (2, 50 %) hade sökt information på deras Facebook-
sida och 8 personer (20,00 %) hade sökt information på annat håll. Totalt var det 40 personer som 
svarade på denna fråga. 
 
Den femte frågan löd Är du medlem i Sörmlandsledens förening? På den frågan svarade 36 personer 
(54,55 %) Ja och 30 personer (45,45 %) Nej. Det var totalt 66 personer som svarade på denna fråga. 
 
Den sjätte frågan var Hur fick du reda på att Kungsleden fanns/finns? På den frågan svarade 26 personer 
(44,07 %) att det var genom vänner och familj. 4 personer (6,78 %) svarade att det var genom 
marknadsföring. 10 personer (16,95 %) svarade att det var genom sociala medier och 19 personer (32,20 
%) svarade att det var genom annat. Totalt var det 59 personer som svarade på denna fråga. 
 
Den sjunde frågan löd Vilken var den primära anledningen till att du valde att besöka Kungsleden? 30 
personer (53,57 %) svarade att det var på grund av naturtypen som Kungsleden består av. 4 personer 
(7,14 %) svarade att det var på grund av sällskapet som medföljde. 3 personer (5,36 %) svarade att det 
var på grund av Kungsledens svårighetsgrad. 9 personer (16,07 %) svarade att det var på grund av det 
geografiska läget och slutligen 10 personer (17,86 %) svarade att de var på grund av någonting annat. 
Totalt svarade 56 personer på denna fråga. 
 
Den åttonde frågan löd Förberedde du dig genom att ta reda på information om Kungsleden innan du 
besökte den för första gången? På denna fråga svarade 43 personer (78,18 %) Ja och 12 personer (21,82 
%) Nej. Totalt svarade 55 personer på denna fråga. 
 
Den nionde frågan var Om du svarade ja på föregående fråga, hur sökte du den informationen? Om nej, 
gå vidare till nästa fråga. 25 personer (65,79 %) svarade att de sökt information från den Svenska 
turistföreningens hemsida. 13 personer (34,21 %) uppgav att de sökt information på annan hemsida och 
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ingen av respondenterna hade sökt information på deras Facebook-sida. Totalt svarade 38 personer på 
denna fråga. 
 
Den sista och tionde frågan var Är du medlem i Svenska turistföreningen? 27 personer (42,19 %) 
svarade Ja och 37 personer (57,81 %) svarade Nej. Totalt var det 64 personer som svarade på denna 
fråga. 
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6. Analys  
 

I detta kapitel ska det insamlade materialet självständigt värderas, kritiskt analyseras samt integreras 
med de utvalda teorierna.  
 
 

6.1. 4P-modellen applicerad på Kungsleden  
Produkt: Utifrån STF:s Internetkällor och intervjuer beskrivs produkten som följande: Vandring genom 
fjällmiljö med möjlighet att övernatta i stugor och valmöjligheter att kunna utnyttja ledens faciliteter. I 
intervjuerna med medlemmar har besöksrespondenterna berättat om den ”unika” miljön och hur 
storartad fjällvandringen är för både kropp och själ. Besöksrespondenterna har beskrivit (produkten), 
fjällvandringen, som ett äventyr och en utmaning för kroppen. Besöksrespondenternas svar gentemot 
produkten är mer känslomässigt laddade och genererar en positiv bild av vandringleden. Produkten har 
enligt medlemmarna som intervjuats möjlighet att utvecklas i framtiden. Utvecklingsbara möjligheter 
återfinns i sophanteringen samt marknadsföringen till medlemmar eller potentiella medlemmar. 
Medlemsrespondenterna anser att STF:s service i produkten som tillhandahålls i fjällstationerna hjälper 
till att förse produkten med en positiv helhetsbild.  
 
Påverkan: Sveriges klimat, i synnerhet med utgångspunkt från de fyra årstiderna, möjliggör en aktiv 
fritid för människan. Värt att nämna är att undersökningen fokuserar på vandring som vanligtvis 
genomförs under sommartid och tidig höst på fjället. Dock ansåg en av besöksrespondenterna att med 
förberedelser som är väl genomtänkta kan vandring vara en året-runtaktivitet. Genom marknadsföring 
via STF:s nyhetsbrev till medlemmar, genom sociala medier och den egna webbsidan har STF möjlighet 
att marknadsföra sig utåt till befintliga och potentiella medlemmar. Besöksrespondenterna har angett 
positiva åsikter om STF:s marknadsföring och de tycks belåtna med tidningen Turist och den 
information som STF delger sina medlemmar. Det talades trots detta om förbättringar och möjligheter 
till utveckling av marknadsföringen i besöksrespondenternas intervjuer. Konkreta förslag kunde dock 
inte ges under intervjuerna. Besöksrespondenterna berättade inte om att de skulle delta på något av 
STF:s event eller om de blivit påverkade av STF:s marknadsföring och planerade att genomföra en 
vandring på grund av detta. Detta kan tolkas som att det ryms klara förbättringsmöjligheter inom 
marknadsföringen. Besöksrespondenterna har tydligt påtalat att de påverkas positivt när de besöker 
Kungsleden med dess vackra miljö. Besöksrespondenterna har uttryckt tillfredställelse med tidningen  
Turist samt webbsidan. 
 
Pris: Det finns medlemspriser på STF:s boenden längs med Kungsleden och priser för icke medlemmar. 
För att bli medlem tar STF en årsavgift på 295 kronor för personer från 26 år och uppåt. Mellan 16 och 
25 års ålder kostar det 150 kronor och för barn mellan 5 och 15 år kostar det 30 kronor. Barn under 5 år 
behöver inget medlemskap enligt STF. Det finns ett familjemedlemskap som två vuxna med obegränsat 
antal barn och ungdomar kan utnyttja. Denna förmån kostar max 450 kronor. Förmånerna för STF:s 
medlemmar är bland annat rabatt på vandrarhem, fjällstationer, fjällstugor, hotell och resor med SJ samt 
sex nummer av tidningen Turist. Utöver medlemskapet behöver vandrare betala övernattningarna på 
STF:s fjällstationer och faciliteter som finns längs med leden. Priserna varierar beroende på säsong och 
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vilket slags boende som besökaren önskar. Det är möjligt att betala en serviceavgift för att kunna 
övernatta med tält eller för dagsbesökare som önskar använda fjällstugornas faciliteter. I dessa 
inkluderas tillgång till kök, dass, torkrum och bastu. 
 
Besöksrespondenterna har inte delgett några negativa effekter av priserna. Deras reaktioner har inte visat 
varken negativt eller positivt. De har däremot visat förståelse för priserna och dess betydelse för 
verksamheten. En av besöksrespondenterna valde att lyfta fram priser som antingen för höga eller för 
låga. Detta för att priserna i dagsläget är för höga för vissa besökare men att de å andra sidan borde 
höjas så att det enbart är besökare som är vandringsintresserade och som värnar om miljön som har 
möjlighet att besöka leden. Höjningen skulle avskräcka de så kallade ”dräggen” som ser det som en 
triumf att vandra.  
 
Plats: Den geografiska platsen för Kungsleden kan vara både en för- och nackdel. Detta för att den 
geografiska platsen uppvisar en fjällmiljö som passerar både nationalparker och naturreservat. Den 
avlägsna platsen försvårar dock transportmöjligheter. Transporten innebär flera byten inom kommunala 
och statliga transportmedel och transport med privata färdmedel kan innebära att besökaren är begränsad 
på grund av parkeringsmöjligheter till exempel. Dessa för- och nackdelar kan innebära att det enbart är 
de personer som är mycket intresserade av att vandra som besöker Kungsleden, vilket ur ett annat 
perspektiv kan ses som både en för- och nackdel. Det innebär indirekt att leden blir mindre belastad men 
att den blir mer eftertraktad inom vissa vandringssegment, vilket framgår i en av besöksrespondenternas 
intervju. Det framgår i intervjuerna där besöksrespondenterna har svarat att det blir ett äventyr att 
besöka Kungsleden eftersom det krävs planering av transport samt att fjällmiljön kräver en del packning 
och fysiska förberedelser. Besöksrespondenterna bekräftar därmed att den geografiska platsen försvårar 
ett besök på leden. Besöksrespondenterna bekräftar att det inte finns mobiltäckning på leden, vilket 
beror på den geografiskt avlägsna platsen.  

6.2. 4P-modellen applicerat på Sörmlandsleden 
Produkt: Vandring och upplevelse av den Sörmländska naturen med en närhet till civilisationen är vad 
produkten har beskrivits som av respondenter och Sörmlandsledens förening. Flertalet av 
respondenterna som har vandrat på leden har angett att Sörmlandsleden är ett delmoment för att vandra 
på andra leder. De anser att Sörmlandsleden är en bra led att prova på och gynnsam som förberedelse för 
mer avancerade leder. Besöksrespondenterna har svarat att de har en positiv inställning till 
Sörmlandsledens ”varma välkomnande” där de tycker att föreningens loggböcker är en positiv gest för 
vandrarna längs med leden. Besöksrespondenterna har angett Sörmlandsleden som en bra led att öva på 
inför vandring längs andra leder som har mer utmanande terräng. Ledens varma välkommande kan även 
tolkas som att det ger en positiv nybörjarkänsla för vandring.  Detta enligt besöksrespondenternas 
gemensamma svar på frågan angående vilken av lederna som de skulle rekommendera till nybörjare. 
 
Påverkan: Sörmlandsleden använder sig av distributionskanalen Facebook och den egna webbsidan för 
marknadsföring samt den egna tidningen Hänt på leden. Besöksrespondenterna hade inte hört talas om 
Sörmlandsledens Facebooksida innan detta framkom under intervjun. Detta kan tolkas som att 
Sörmlandsledens förening inte har uppnått full marknadsföringspotential till potentiella medlemmar. Det 
var ingen av besöksrespondenterna som var medlemmar i föreningen, vilket innebar att respondenterna 
inte hade tillgång till medlemsförmånerna. Det visar att Sörmlandsledens förening behöver förändra sitt 
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arbete kring rekrytering av medlemmar eftersom respondenterna är regelbundna besökare på leden men 
ändå inte medlemmar i föreningen. Sörmlandsledens känslomässiga påverkan var avslappnande på 
grund av att mobiltäckningen försvann på vissa etapper. Det medförde en frihetskänsla från 
vardagsstressen enligt vissa av besöksrespondenterna. Det framgår tydligt under intervjuerna att 
respondenterna inte är lika pålästa om Sörmlandsleden som de är om Kungsleden. Detta kan tolkas som 
att det finns en skillnad inom marknadsföringen samt en skillnad på förberedelser av besökaren på vad 
som väntar. Leden har andra möjligheter än exempelvis Kungsleden som också ingår i denna 
undersökning. Detta framgår i intervjuerna med Karin Reibring som är kansliansvarig för 
Sörmlandsledens förening. Antalet anställda som respektive förening har samt deras 
marknadsföringsplaner skiljer sig åt. Sörmlandsledens detaljplanering har inte möjlighet att använda 
arbetsprocesser som sträcker sig över tid eller är kostsamma på samma vis som Kungsleden. Reibring 
säger att de i stor utsträckning använder ledens redan befintliga image för att antalet medlemmar och 
besökare ska fortsätta öka. Sörmlandsledens metod är att ”följa med vinden” enligt Reibring, där 
potentiella samarbetspartners eller likande kontaktar dem på grund av att Sörmlandsledens varumärke 
redan anses som något attraktivt. Det är ett befintligt varumärke som många företag och privatpersoner 
vill förknippas med.  
 
Pris: Besökare på Sörmlandsleden kan välja att bidra med pengar genom att bli medlem i 
Sörmlandsledens förening eller så kan personen ifråga donera ett bidrag. I övrigt kostar det ingenting att 
vandra på leden eller att bruka ledens faciliteter. För att bli medlem i Sörmlandsledens förening är 
avgiften 200 kronor per år och för dessa 200 kronor gäller medlemskapet från första januari till sista 
december. Medlemskapet inkluderar ledkartor med terrängkarta som fås via webbsidan, 
medlemstidningen Hänt på leden som delas ut två gånger per år samt rabatter på vandringsguider. Det 
var ingen av besöksrespondenterna som var medlem i föreningen. Medlemskapet var ny information för 
respondenterna samt att det var ett aktivt val av vissa respondenter att inte inneha ett medlemskap. 
Besöksrespondenterna var positiva till att det inte kostade något att vandra längs med leden men en av 
respondenterna var även positiv till en eventuell avgift för att förbättra leden och dess faciliteter. En 
eventuell prishöjning av medlemsavgiften skulle dock indirekt kunna gå emot ett av ledens projekt, det 
vill säga att förbättra folkhälsan samt öka insikten hos barn (invandrarbarn) om hur den svenska 
skogsnaturen fungerar.  
 
Plats: Den geografiska platsen är något diffus, detta på grund av att Sörmlandsleden sträcker sig över 
1000 kilometer genom flera kommuner. På grund av denna utsträckning har Sörmlandsleden en fördel i 
och med att leden består av flera etapper som eventuella besökare möjligen har inom sitt närområde. 
Flertalet besöksrespondenter har angett att Sörmlandsleden har funnits där sedan de var små samt att de 
har vandrat på leden i flera år och har svårt att minnas när det första besöket var. Besöksrespondenterna 
talade också om att närheten till civilisationen var en positiv faktor eftersom detta gjorde det lättare att 
besöka den. Tillgängligheten kan även ses som ett hinder i arbetsprocessen om leden skulle börja ta 
betalt av besökare eller kräva medlemskap. De 1000 kilometrarna av vandringsleden och dess faciliteter 
är inte skapade för sådana åtgärder och därför tillhandahåller inte föreningen detta.  
 
Nulägesrapporten kan beskrivas som att vandringslederna har goda produkter och deras 
medlemmar/besökare är nöjda med produkten. Besöksrespondenterna har dock beskrivit att en fortsatt 
utveckling till det ”bättre” bör ske. Enligt besöksrespondenternas uttalanden råder det bristande 
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kommunikation mellan befintliga medlemmar och potentiella medlemmar med föreningen. Detta lyfts 
fram av besöksrespondenterna som anger att informationen angående exempelvis medlemskap i 
Sörmlandsledens förening inte framgått tydligt eller att föreningen har en egen webbplats.  

6.3.Analys av produktens ”unikhet” 
 
En USP är ett alternativ som organisationer och liknande kan använda sig av i marknadsföringsarbetet. 
Det första som respektive förening bör tänka på är om själva produkten de erbjuder är unik eller om det 
är kringprodukter som fyller den funktionen. I detta fall är det respektive vandringled som är den unika 
produkten. STF:s led erbjuder ett visst klimat som skiljer sig från Sörmlandsledens klimat. Här måste 
föreningarna veta precis vad de ska erbjuda till deras respektive målgrupper. Nästa steg är att se över om 
det unika för respektive led kan förstärkas. Om människan försöker styra naturen för mycket uppstår det 
risk för slitage och minskad eller förlorad unikhet av naturen. Det kan förstöra den individuella känslan 
hos vandrare. Besöksrespondenterna i denna undersökning har angett olika skäl till att vandra på de två 
lederna. Kungsleden angav respondenterna var ett äventyr då det var en längre resa dit samt att det var 
utanför deras vardagliga klimat. Att vandra på Sörmlandsleden var ett val som respondenterna gjorde för 
att minska vardagsstressen samt som förberedelse inför mer avancerade vandringar. Den tredje punkten i 
teorin, att se över, handlar om garanti – om respektive förening håller vad de lovar. Naturen som lederna 
består av kan garanteras i dagsläget, att till exempel Kungsleden består av fjällmiljö och inte skogsmiljö 
Dock påverkas den av klimatförändringar, väder, människans påfrestning på naturen för att ta några 
exempel. Punkt fyra, att skydda USP mot konkurrenter går inte att applicera på respektive förening och 
de leder som belyses i denna undersökning. Respektive vandringled är unik och därför kan de inte 
konkurrera med varandra, anser undersökningens författare. Den sista och femte punkten, att lyfta fram 
det unika i respektive förenings erbjudande görs på olika sätt hos föreningarna. STF marknadsför 
Kungsleden (framhäver det unika med Kungsleden) genom sociala medier som till exempel Facebook 
och Instagram tillsammans med tidningar, reklam, nyhetsbrev etcetera. Sörmlandsledens förening 
framhäver det unika med sin led på sin webbsida främst, sekundärt på sin Facebooksida som sköts av 
privatpersoner samt i skolor för barn och ungdomar. 

6.4. Analys av relationsmarknadsföring 

Som presenterats i empirin använder sig STF utav relationsmarknadsföring till skillnad från 
Sörmlandsledens förening som inte arbetar med direkt relationsmarknadsföring. De anser sig inte 
behöva det. Sörmlandsledens förening har en anställd som har specifika arbetsuppgifter som rör 
relationsmarknadsföring till viss del. Att en förening eller liknande väljer att kunder ska kunna bli 
medlemmar är en relationsmarknadsföringsmetod där relationen, interaktionen och nätverk sätts i 
centrum, vilket Sörmlandsledens förening faktiskt gör. Båda organisationerna har medlemskap för 
vandrarna, vilket gynnar både dem och vandrarna. Organisationerna försöker förse medlemmarna med 
information om aktiviteterna på lederna genom tidningar och distributionskanaler. Med hjälp av detta 
bygger organisationerna en relation med sina medlemmar och ökar chanserna för en långvarig relation 
som gynnar bägge parter. På STF arbetar de nästan uteslutande med relationsmarknadsföring. De arbetar 
med exempelvis med en tidskriftskanal där de ger ut tidningen Turist ett par gånger om året, vilket 
förbättrar relationen med medlemmarna. Deras digitala nyhetsbrev Upptäckarbrevet förbättrar även 
denna relation. STF arbetar med att skapa relationer och trovärdighet som är precis vad 
relationsmarknadsföring står för. De har förstått att Internet inte är en fluga utan att det är ett användbart 
verktyg för marknadsföring av deras produkt. Att marknadsföra sig via sociala medier är ett effektivt 
tillvägagångssätt som både är prisvärt och kan skötas i snabb takt enligt STF:s respondent Hoffmann. 
Med digital marknadsföring (som en del av relationsmarknadsföringen) når STF ut till mer preciserade 
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målgrupper och de kan anpassa budskapen efter målgrupp och deras behov. Detta underlättar 
marknadsföringen och medför att arbetet blir mer lönsamt i längden. 
  
STF marknadsför sig dels på samma sätt till nya som till gamla medlemmar och besökare. Kampanjer 
till exempel marknadsförs utåt till allmänheten medan nyhetsbrev endast skickas till besökare som 
tackat ja till att få nyhetsbreven. Många potentiella besökare tycker om STF men vill inte vara 
medlemmar i föreningen. STF arbetar med medlemskap, vilket svarar mot en av 
relationsmarknadsföringens metoder. För att nå ut till befintliga besökare och potentiella besökare har 
STF exempelvis definierat sina egna målgrupper utifrån värderingar och intressen, vilket är ett tydligt 
tecken på relationsmarknadsföring. De testar verktyget Mosaic som hjälper dem att se och välja 
målgrupper på hushållsnivå. Att definiera sina målgrupper kan vara problematiskt, sett ur ett etiskt 
perspektiv. Det gäller att föreningar försöker att undvika i största möjliga mån att kränkning av individer 
som sker genom insamlad information om deras intressen, uppgifter om ålder, kön och så vidare. Detta 
kan uppfattas som brist på respekt. 

6.5. Analys av naturförvaltning/naturvård av respektive vandringsled 

Aktivt underhåll av naturområden sker både på Kungsleden och på Sörmlandsleden av personer med 
ansvarsuppdrag från föreningarna. Det finns privatpersoner som är ansvariga för etapper och som därför 
har skyldighet att se över dessa. De etappansvariga övervakar lederna och förhoppningsvis görs en 
uppföljning av inträffade skador etcetera för att se hur naturen påverkas och utvecklas över tiden. 
Modellerna ROS och LAC syftar som tidigare nämnts till att tillgodose besökarens intressen samtidigt 
som de belyser markanvändning och bevarande av naturen. Detta resonemang återfinns i flera av 
intervjuerna med vandrarna. Många människor ger intryck av att bry sig om naturen och dess 
bärförmåga, dock anser besöksrespondenterna Calla och Queckfeldt att vandrarna som nyttjar lederna 
behöver ta större ansvar över sitt eget skräp. Inom ROS kan man dela in områden i tre dimensioner 
utifrån hur påverkad naturen är i ett specifikt område. Respondenten Queckfeldt diskuterade detta 
problem i intervjun. Han anser att detta är en av de viktigaste punkterna att arbeta med eftersom om 
leden och dess natur dör ut finns det ingen led kvar att nyttja. Den fysisk/ekologiska dimensionen är en 
bidragande faktor, sett från resultatet av enkätundersökningen. Ett landskaps naturliga förutsättningar 
har betydelse för besökarna. Inte alla, men en del besökare väljer att vandra på just Kungsleden eller 
Sörmlandsleden på grund av naturtypen som leden består av. Besöksrespondenterna diskuterar kring 
naturtyperna och varför de är positiva på olika vis, bland annat beroende på var vandraren är bosatt. Den 
sociala dimensionen belyser vilka som besöker respektive vandringled samt vilka målgrupper som är 
aktuella för respektive förening. Respondenten Calla anger att detta är av stor vikt för föreningarna. 
Calla anger bland annat att STF kan antingen sänka priserna så alla människor har möjlighet att vandra 
på leden eller så kan de höja priserna för att enbart de vandringsintresserade målgrupperna ska ha 
prioritet att besöka leden. Den förvaltningsmässiga dimensionen berör främst de etappansvariga som har 
skyldighet att se över respektive etapp. Om ett träd fallit ner eller om någon orsakat förstörelse i naturen 
ska den etappansvariga åtgärda eller behandla det, vilket enligt respondenten Calla behövs förbättras 
längs med Sörmlandsleden. Calla anger att etappernas skick varierar mycket.  
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6.6.Analys av det salutogena perspektivet med intervjurespondenternas tankar/uppfattningar, 
respektive förenings insatser samt Kate Bones artikel som belyser perspektivet 

Det salutogena perspektivet har som syfte att klarlägga och bearbeta faktorer som ska bidra till att 
bevara och främja hälsan hos människan. I detta sammanhang appliceras detta perspektiv på samhälls- 
och individnivå. På samhällsnivå har Sörmlandsledens förening tagit kontakt med vårdcentraler och 
företagshälsovård för att försöka bidra till ett mer hälsosamt samhälle. Sörmlandsledens respondent 
Reibring anger föreningens skolprojekt där föreningen samarbetar med skolor för att informera elever 
och deras föräldrar om den svenska naturen och dess djurliv. STF däremot uppgav inte någon liknande 
information, varken i intervjuerna eller på deras webbsida. På individnivå framgår det att 
intervjupersonerna även kopplat ihop hälsofaktorn med vandring. En av besöksrespondenterna ansåg att 
vandring är avslappnande för kropp och själ, att musklerna får en allsidig träning genom motionsformen 
samt besöksrespondent nummer 2 menade också att hälsan förbättras och att det är en bra träningsform 
till skillnad från att ligga hemma i soffan. Respondenten Johansson ville utsätta kroppen och psyket för 
en utmaning som hon inte trodde sig klara av. Det första delbegreppet inom KASAM, begriplighet 
innefattar människans stimuli - i vilken utsträckning yttre och inre stimuli är åtkomliga och detta kan 
appliceras på vandring därför att vandring i sig påverkar människans yttre och inre stimuli på olika sätt, 
vilket undersökningens besöksrespondenter delger i intervjuerna. Exempel på yttre stimuli som 
tillgodoses är kroppen, den fysiska utmaningen och exempel på inre stimuli är den psykiska utmaningen 
hos vandrare, vilket alla besöksrespondenter nämner under intervjuerna. Ett exempel är respondenten 
Johansson som utsatte kroppen och psyket för vad hon kallade ”en utmaning”. Det andra delbegreppet, 
hanterbarhet, som syftar till de resurser som krävs för att människan ska kunna klara av en utmaning, det 
vill säga att lita både på sig själv och på andra som ryms inom sammanhanget, kan appliceras på flera av 
besöksrespondenternas resonemang om att vandring är en utmaning för kropp och psyke vilket återigen 
respondenten Johansson delger undersökningen i intervjun. Respondenten Calla anger också att 
vandring är en upplevelse och att det är en utmaning att vara förberedd inför. Det tredje delbegreppet, 
meningsfullhet, innebär att vara delaktig, till exempel genom att engagera sig eller utmana sig och att 
investera tid till att göra saker. Detta gör vandrare när de väljer att vandra tillsammans med vänner eller 
ensamma på en led utan mobiltelefon, att umgås och spela sällskapsspel och så vidare. Detta 
resonemang får stöd av vandringsrespondenternas argument om att vara delaktig i vandrandet genom att 
aktivt ha valt att vandra där, på platsen specifikt där det inte finns tillgång till Internet till exempel. 
Denna teori får även stöd från Kate Bones artikel om wellness-turism i Nya Zealand. Hon beskriver att 
det salutogena perspektivet åskådliggör att det finns en hälsoaspekt som utger en positiv effekt i 
interaktionen mellan människan och omgivningen. Hälsa och friskvård är centrala faktorer inom 
vandring. Att vandra i naturen medför positiva effekter för människan, båda fysiska och psykiska. 

 
6.7 Analys av avfallshantering 
 
Sättet att hantera avfall och nedskräpning på i naturen är av yttersta vikt för naturområden i Sverige.  
Besöksrespondent nummer 1 har blivit informerad om att avfallet på Kungsleden flögs iväg från platsen, 
vilket enligt henne inte är det mest miljövänliga sättet. Ett förslag från henne är att de skulle kunna 
hantera det på plats. Att minska nedskräpning och hantering av avfall är problematiskt och är 
utvecklingsfrågor. Denna respondent hade inte fått information om avfallshantering från varken STF 
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eller Sörmlandsledens förening. Avfall som inte hör hemma i naturen skadar den mer eller mindre och 
detta kan påverka naturen på lederna, som i sin tur kan påverka turismen i större eller mindre 
utsträckning. Besöksrespondent nummer 2 sade i intervjun att det inte framgick någon vidare 
information om hur de arbetar med hållbar utveckling på någon av vandringslederna. Respondenten 
hade endast uppmärksammat soptunnor längs med Kungsleden för att besökare och turister inte ska 
skräpa ned i naturen. På Kungsleden kan skräp också kastas på campingplatserna. Denna 
intervjurespondent hade inte några tips på hur respektive förening kan förbättra sin avfallshantering. 
Respondenten Johansson hade inte heller fått information om avfallshanteringen och hade inga förslag 
på hur den kan effektiviseras i framtiden. Respondenten Calla hade däremot uppmärksammat att 
nedskräpning sker och att det är ett problem på båda vandringslederna. Calla tror att problemet är större 
på Kungsleden än på Sörmlandsleden. Han visste inte hur de arbetar med det hos respektive förening 
men han tar förgivet att föreningarna arbetar med den frågan. Calla tog upp i intervjun en infallsvinkel 
om transporter av avfall i Asien. I Asien får besökare och turister betala en städdeposition innan de 
börjar sitt äventyr och får tillbaka det om man tar med sig sitt skräp hem igen. Detta kan dock vara svårt 
att införa på Sörmlandsleden eller Kungsleden då platserna är mer fria och utspridda. Calla tycker att 
föreningarna skulle kunna skylta mer för att uppmana vandrare att ta med sitt skräp tillbaka. 
Respondenten Queckfeldt gav information om att Kebnekaises fjällstation på vintern använder 
hundsläde och på sommaren helikopter för att frakta bort skräp. Det var information som han blev 
delgiven på plats. Han anser att på respektive vandringsled bör vandrare ta hand om sitt eget skräp. I 
nuläget slängs skräpet längst med vandringsleden på flera ställen. Queckfeldt anser att det kan förbättras 
genom att placera ut fler soptunnor. Han har dock uppmärksammat att STF har sopsorteringsstationer 
och har även sett helikoptrar och bandvagnar som transporterar sopor. 
 
Utifrån respondenterna som vandrat på båda lederna kan slutsatsen dras att en del människor 
uppmärksammar nedskräpning i naturen mer än andra och ser det som ett vidare samhällsproblem. Det 
beror på intervjupersonernas befintliga kunskaper om naturen och vad de ”ser” när de vandrar. Vad de 
uppmärksammar är individuellt. STF har sagt i en av intervjuerna att det är ett problem med 
avfallshantering, att de står i ett väglöst land där avfallshanteringen innebär transporter. De uppmuntrar 
vandrare att ta med sig sitt skräp tillbaka men tydligen inte tillräckligt mycket med tanke på vad 
vandringsrespondenterna framfört i intervjuerna. I intervjun med STF angående avfallshanteringen får vi 
inget direkt svar på problemet. De vill förbättra transporten av avfall men ger inga konkreta exempel på 
hur det ska lösas. Hanteringen av avfall ligger lika mycket hos STF:s ansvar som hos den enskilde 
besökaren. Även Sörmlandsledens förening medger att det finns problem med nedskräpning i naturen 
och att de uppmuntrar besökare att ta med sig sitt skräp hem igen på grund av att det inte finns 
soptunnor i närheten. De har satt upp skyltar men ändå visar det sig att en del besökare inte ser dessa 
eller anser att det behöver sättas upp fler restriktioner. Enligt Reibring från Sörmlandsledens förening är 
detta ett allmänt problem nära tätorter. 
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7. Slutsats och avslutande diskussion 
I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen att diskuteras samt svaren på frågeställningarna 
och syftet kommer att presenteras.  
 
Undersökningens resultat visar att STF har ett tydligt syfte med sin marknadsföring. Syftet är att 
informera sina medlemmar om nyheter som sker på Kungsleden och upplysa medlemmarna om att 
utforska leden och dess fjällandskap. STF försöker skapa en relation med medlemmarna för att värna om 
dem samt gynna sin egen fortsatta utveckling. STF använder sig av relationsmarknadsföring gentemot 
sina medlemmar och använder relationsförbättrande metoder för att kunna bibehålla de befintliga 
medlemmarna samt för att skapa relationer med potentiella medlemmar. Att marknadsföra via sociala 
medier är ett effektivt tillvägagångssätt för att informera potentiella medlemmar och för att hålla en 
kontinuerlig relation med befintliga medlemmar. Detta bekräftas av undersökningens 
intervjurespondenter. Både STF:s respondenter och besöksrespondenterna har angivit att 
marknadsföring genom sociala medier är effektivt. STF är angelägna om att utveckla föreningens arbete 
gällande avfallshanteringen och arbetar fortlöpande med problemet. STF och besöksrespondenterna 
anser att det är ett befintligt problem som behöver åtgärdas. Några av besöksrespondenterna anser att det 
krävs en ansvarsuppdelning mellan STF och vandrarna för att hålla Kungsleden fri från nedskräpning. 
Nedskräpning på leden kan innebära att leden förstörs och därför inte kan brukas eller att viljan för att 
bruka leden försvinner hos besökare. Det skulle kunna innebära att både STF och besökare inte skulle 
kunna utnyttja en av Sveriges naturresurser. Det är därför viktigt att informera samtliga besökare på 
leden om problemet. Med fler väl genomtänkta informationsanvisningar kan besökaren bli mer 
uppmärksammad på problemet med nedskräpning och det i sin tur kan förhoppningsvis öka 
förutsättningarna för en hållbar naturturism. Med 130 års erfarenhet inom naturturism borde STF ha 
möjlighet att fortsätta optimera relationen mellan turism/turister och naturvård.  
 
Undersökningens resultat av Sörmlandsleden visar att den ideella föreningen inte har ett klart syfte med 
sin marknadsföring, men att de indirekt arbetar med relationsmarknadsföring. Denna slutsats dras 
eftersom föreningen utifrån sina begräsningar trots allt arbetar med att hålla en kontinuerlig kontakt med 
sina medlemmar. Två av Sörmlandsledens förenings medlemmar arbetar med den sociala webbsidan 
Facebook, vilket fungerar som en marknadsföringskanal samt att föreningen själva arbetar med att 
informera skolbarn och ungdomar om ”vett och etikett” i naturen. Detta resulterar i marknadsföring. 
Detta är en relationsskapande metod som Sörmlandsledens förening använder sig av. Den ideella 
föreningen arbetar med att förmedla en familjär känsla för medlemmarna, vilket illustreras genom 
gästböcker som återfinns i vindskydden längs med leden och arbetet med skolbarnen och ungdomarna. 
Arbetet med skolor har som syfte att få skolbarn och ungdomar att förstå innebörden av hållbar 
utveckling av naturresurserna. Skolbarn och ungdomar är potentiella besökare i naturen och kanske även 
på Sörmlandsleden, vilket kan generera mindre nedskräpning i framtiden om rätt anpassad information 
ges till dem. Detta bekräftas genom både Sörmlandsledens förening och besöksrespondenternas 
uttalanden i intervjuarna. En fördel Sörmlandsleden har är att leden finns i 16 kommuner som 
underlättar arbetet med att nå ut till skolbarn och ungdomar. Kungsleden däremot har inte den fördelen 
på grund av det geografiska läget. Kungsleden ligger mer avlägset. Däremot är STF en större ideell 
förening som borde kunna lösa detta genom sin status inom den svenska friluftsturismen. 
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I efterhand kan vi se att de ideella föreningarna använder sig av relationsmarknadsföring, men det som 
skiljer föreningarnas marknadsföringsarbete åt är att de arbetar med det på olika nivåer. STF som är en 
större ideell förening har resurser och möjligheter att utveckla deras marknadsföringsarbete till skillnad 
från Sörmlandsledens förening som inte har samma möjligheter. Även inom hållbar utveckling ligger 
STF före Sörmlandsledens förening, för att de är en större mer etablerad ideell förening. Dock har 
föreningarna en gemensam nämnare inom det hållbara arbetet. Det är att båda föreningarna arbetar med 
att hålla naturen fri från skräp. Det är en viktig punkt för båda föreningarna som de arbetar med i olika 
grad. Utöver detta har STF ett mer vedertaget arbete med miljön och dess hållbara utveckling. 
 
Nedan finns undersökningens frågeställningar besvarade kort för att förtydliga slutsatserna. 
 
 

Ø Använder STF och Sörmlandsledens förening målgruppsstrategier för att utöka medlemsantalet? 
 

Sörmlandsledens förening använder sig av målgruppsstrategier i den meningen att de söker sig främst 
till barn och ungdomar. De försöker nå barn och ungdomar genom samarbeten med skolor. STF 
använder sig också utav målgruppsstrategier, dock på ett mer avancerat tillvägagångssätt. De använder 
metoder och tillvägagångsätt som är mer preciserade och utformade för att öka medlemsantalet. Detta 
sker till exempel genom deras webbsida och nyhetsbrev. 
 

Ø Hur arbetar föreningarna för att nå ut till sina respektive målgrupper och medlemmar? 
Sörmlandsledens förening når målgruppen barn och ungdomar genom samarbeten med skolor och 
idrottslärare i de 16 kommuner som leden går genom. Utöver detta försöker de nå ut till potentiella 
medlemmar och besökare genom tidningar och guider samt sin egen webbsida. STF använder sig av 
tidningar, nyhetsbrev och sociala medier samt sin egen webbsida för att nå sina målgrupper och 
medlemmar. 
 

Ø Arbetar respektive förening aktivt med hållbarhet? 
 

Sörmlandsledens förening arbetar inte med hållbar utveckling på grund av att det inte finns tillräckligt 
med resurser eller tid för det. STF arbetar däremot med det kontinuerligt. De har anställda som arbetar 
specifikt med just hållbarhet. I deras nya butikskoncept för i år (2016) är hållbarhet ledstjärnan.  
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8. Förslag på fortsatt forskning 
 

Vår önskan och förhoppning med denna undersökning är att väcka ett intresse för naturturism och 
friluftsturism hos läsaren samt att inspirera till fortsatta studier inom området. Ytterligare forskning kan 
göras genom att välja andra geografiska områden, undersöka fler vandringsleder och föreningar eller 
jämföra två eller flera av STF:s vandringsleder med varandra till exempel.   
 
Vidare forskning kan även utföras med utgångspunkt från de kulturella, sociala, ekonomiska perspektiv 
som ligger utanför ramen för den här undersökningen. Dessa kan vara bidragande faktorer i sin tur inför 
framtida forskning inom naturturism eller friluftsturism.  
 
Ytterligare forskning skulle eventuellt kunna kretsa kring friluftturismen ur ett hälsoperspektiv där de 
fem sinnena, lukt, syn, hörsel, känsel och smak, har en avgörande roll.  
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Bilaga 1. 
 
Ansvarsindelning av undersökningen, varje kapitel har skrivits tillsammans men ett större ansvar har 
delats upp sinsemellan efter instruktioner.  
 

v Inledningen skriven av Hanna. 
v Tidigare forskning skriven av Mathilda. 
v Metoden skriven av Hanna.  
v Teori skriven tillsammans. 
v Empirin skriven tillsammans.  
v Analysen skriven av Mathilda.  
v Slutsats och Resultat skriven tillsammans.  
v Kunskapsbidrag och förslag på fortsatt forskning skriven tillsammans.  

  



 
 

Bilaga 2.  
 
Intervjufrågor till vandrare som har vandrat på både Kungsleden och Sörmlandsleden.  
 

• Hur fick du kännedom om Kungsleden och Sörmlandsleden? 
 

• Vilket år och månad besökte du respektive vandringled? 
 

• Är du medlem i STF och/eller Sörmlandsleden? Får du reklam, nyhetsbrev etc.? Tycker du att 
det är bra/dåligt? 
 

• Har du besökt respektive hemsida, vad tycker du om dem? 
 

• Visste du att båda lederna finns med i Facebook och STF på Instagram? 
Har du blivit marknadsförd av dem? Följer du dem? 
 

• Tycker du att Sörmlandsleden/STF kan förbättra sin marknadsföring? På vilket sätt? 
 

• Vad motiverade dig till att vandra på dessa leder? Vad är ditt ”varför”? 
 

• Vilken led hade bäst faciliteter såsom toalett, camping, stugor etc.? 
 

• Vilken led var mest serviceinriktad? 
 

• Vilken av lederna var bäst anpassad för inhemska besökare, enligt dig? 
 

• Framgick det hur vandringlederna arbetar med hållbar utveckling? Till exempel transporter och 
energiförbrukning?  
Om ja, hur då? Vad framgick?  
Om nej, skulle du önskat att det framgick? Vad hade du önskat att det skulle ha framgått? 

 
• Hur tror du att STF och Sörmlandsleden kan effektivisera transport av avfall? 

 
• Visste du att STF har ett nytt butikskoncept där hållbarhet är ledstjärnan? Att fokus ligger på 

eko, vegetariskt och allergianpassad mat? 
 

• Vilken led skulle du rekommendera till en ovan person som vill testa att vandra? 
 

• Vilken led skulle du rekommendera till den mer erfarna vandraren? 
 

• Vilken led tycker du var roligast att vandra på? 
 



 
 

Bilaga 3.  
 
Intervjufrågor till STF (Svenska Turist Föreningen) 
 
Dessa frågor ställde vi till Erica Karlsson som arbetar på STF som försäljningschef: 
 

v Arbetar ni med relationsmarknadsföring eller traditionell marknadsföring? 
 

v Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av? 
 

v I hur stor utsträckning är sociala medier användbart och relevant för marknadsföring av STF? 
 

v Hur försöker ni nå ut till potentiella kunder som inte har medlemskap i STF ännu? 
 

v Marknadsför ni er på samma sätt mot medlemmar i STF som till potentiella kunder? 
 

v Vilka målgrupper har ni? 
 
 
Sedan hade ville vi ställa en fråga som behandlade STF:s hållbarhetstänkande och den frågan mailade vi 
till Maria Lidberg som arbetade på STF med just deras hållbarhetsfrågor. 
 

v Ni skriver på er hemsida att STF kan bli ännu bättre på att effektivisera transporter, 
avfallshantering och energiförbrukning. Hur då? På vilket sätt? Har ni någon framtidsplan? 

  



 
 

Bilaga 4.  
 
Intervju med Sörmlandsledens kansli 
 
Dessa frågor valde vi att ställa till Sörmlandsleden, frågorna behandlar deras marknadsföringsprocess. 
Eftersom att vi inte kunde finna någon som arbetade med just marknadsföringen så valde vi att maila 
dessa frågor till deras kansli.  
 

v Arbetar ni med relationsmarknadsföring eller traditionell marknadsföring? 
 

v Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av? 
 

v I hur stor utsträckning är sociala medier användbart och relevant för marknadsföring av 
Sörmlandsleden? 

 
v Hur försöker ni nå ut till potentiella kunder som inte är medlemmar i er förening? 

 
v Marknadsför ni er på samma sätt mot era medlemmar som till nya kunder? 

 
v Vilka målgrupper har ni? 

 
 
Sedan var vi intresserade av att få veta hur Sörmlandsleden arbetar för hållbarheten, därför mailade vi 
även här med frågor omkring hållbarhetsperspektivet. Dessa frågor gick även de till kansliet eftersom 
det inte fanns några specifika mailadresser till några ämnesansvariga hos Sörmlandsleden. Eftersom vi 
inte hade funnit någon information omkring hållbarhetsfrågan på deras webbsida så ställde vi 
annorlunda frågor än till STF i detta ämne.   
 

v Hur arbetar ni med hållbar utveckling?  
 

v Följer ni några restriktioner? 
 

v Hur förhåller ni er till de nationella miljökvalitetsmålen och FN:s mål för hållbar utveckling, de 
så kallade Sustanable Developement Goals? 

  



 
 

Bilaga 5. 
 
Enkätundersökningsfrågor 
 
 
Frågor om Sörmlandsleden? 

• Hur fick du reda på att Sörmlandsleden finns? 
- Genom vänner och familj 
- Från marknadsföring i form av reklam, nyhetsbrev etc.  
- Genom sociala medier 
- Annat  

 
• Vilken var den primära anledningen till varför du valde Sörmlandsleden? 

- Naturtypen den består av 
- Sällskapet 
- Svårighetsgraden 
- Det geografiska läget 
- Annat 

 
• Förberedde du dig genom att ta reda på information om Sörmlandsleden innan du besökte den 

första gången? 
- Ja  
- Nej  

 
• Om du svarade ja på föregående fråga, hur sökte du den informationen? Om nej, gå vidare till 

nästa fråga.  
- På Sörmlandsledens hemsida 
- På deras Facebooksida 
- Annan hemsida 

 
• Är du medlem i Sörmlandsledens förening? 

- Ja  
- Nej  

 
Frågor om Kungsleden: 
 
 

• Hur fick du reda på att Kungsleden fanns? 
- Genom vänner och familj 
- Från marknadsföring i form av reklam, nyhetsbrev etc.  
- Genom sociala medier 
- Annat  

 



 
 

• Vilken var den primära anledningen till varför du valde att vandra på Kungsleden? 
- Naturtypen den består av 
- Sällskapet 
- Svårighetsgraden 
- Det geografiska läget 
- Annat 

 
• Förberedde du dig genom att ta reda på information om Kungsleden innan du besökte den första 

gången? 
- Ja  
- Nej  

 
• Om du svarade ja på föregående fråga, hur sökte du den informationen? Om nej, gå vidare till 

nästa fråga.  
- På Svenska turist föreningens hemsida 
- På deras Facebooksida 
- Annan hemsida 

 
• Är du medlem i Svenska turist förening? 

- Ja  
- Nej  

  



 
 

Bilaga 6.  
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 


