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Förord 

 

Intresset för detta ämne har alltid funnits hos oss men har vuxit sig starkare under våra år på 

turismprogrammet där vi har fått lära oss mycket om hållbarhet och miljöpåverkan av 

turismen samt hur detta kan påverka lokalbefolkning. 

 

Inte många av de som turistar regelbundet är medvetna om vilka konsekvenser som deras 

reseande har, både direkt och indirekt. Vi vill med denna uppsats försöka upplysa och 

informera våra läsare om dessa konsekvenser och även visa att det finns alternativ till det 

resandet. Vi vill även försöka kasta lite ljus över det fortfarande mycket diffusa begreppet 

ekoturism och reda ut vad detta betyder, såväl i världen men speciellt i Sverige. 

 

Dessutom har Nuria Montes studerat ekoturism under sin utlandstermin under hösteterminen 

2011 vilket ökat intresses ytterligare. 

 

Därtill kommer att ekoturism och miljövänlit resande har blivit alltmer uppmärksammat och 

uppskattat i världen och många av de större turismföretagen har sakta men säkert börjat 

anpassa sig till denna form av turism. 

 

Vi har under arbetets gång lär oss mycket om den rådande situationen och även fått helt nya 

inblickar och perspektiv på ämnet tack vara alla de kunniga individer och företag som hjälpt 

oss med intervjuer, information och material under resans gång 

 

****** 

 

Vi skulle vilja rikta ett särskilt tack till alla de personer som hjälp och stöttas oss under denna 

period av uppsatsskrivande.  

Speciellt tack till Ayako Ezaki på The Internationel Ecotourism Society, Professor David 

Weaver, Jungel Surfing i Cape Tribulation, Eva och Håkan Vargas på Nordic Natur, Ulrika 

Krynitz och Håkan Stroltz på Urnatur, Åsa Stengel Egrelius på Visit Sweden och Charlie 

Ekberg på Grövelsjön som alla hjälp oss med intervjuer om ämnet och hur dom jobbar. 

 

Sedan vill vi även tacka Dennis Zalamans för handledning, råd och idéer. Samt våra 

opponenter för all konstruktiv kritik, idéer och förslag för att göra vårt arbete så bra som 

möjligt. 

 

 

 

Abstract 

 

The interest in this subject has always been with us but has grown stronger during our years in 

the tourism program in which we have learned a lot about sustainability and environmental 

impact of tourism and how this may affect the local population. 

 

 Not many of those who travel on a regular basis are aware of the consequences of their travel, 

both directly and indirectly. Our aim with this paper is trying to educate and inform our 

readers about these impacts and also show that there are alternatives of travelling. We also 
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want to try to shed some light on the still very vague notion of ecotourism and find out what 

this means, both in the world but especially in Sweden.  

In addition, Nuria Montes studied ecotourism during her overseas semester during fall 

semester 2011, which increased our interest in ecotourism even further.  

 

Ecotourism and environmental travel has become increasingly recognized and appreciated 

worldwide and many of the larger tourism companies have slowly started to adapt to this form 

of tourism.  

 

We have during the process learnt a lot about the current situation and also completely new 

insights and perspectives on the topic thanks to all the knowledgeable individuals and 

businesses that helped us with interviews, information and materials along the way. 

 

****** 

 

 

We would like to say a special thank you to all the people who help and supported us during 

this time of writing the essay.  

Special thanks to Ayako Ezaki at The Internationel Ecotourism Society, Professor David 

Weaver, Jungel Surfing in Cape Tribulation, Eva and Håkan Vargas at Nordic Nature, Ulrika 

Krynitz and Hakan Stroltz on Urnatur, Asa Stengel Egrelius of Visit Sweden and Charlie 

Ekberg on Grövelsjön who all helped us with interviews on the subject and gave us an insight 

on their work.  

 

We also want to thank Dennis Zalamans for guidance, advice and ideas. And our opponents 

for all constructive criticism, ideas and suggestions to make our work as well as possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med arbetet är att undersöka på vilket sätt ekoturism existerar i Sverige 

 

För att få svar på detta har man utgått från en kvalitativ metod vilket innebär att författarna 

har i huvudsak använt utav djupintervjuer för informationsinhämtning. Viss del av det 

empiriska arbetet är även gjort med hjälp av kvalitativ metod och då mestadels genom 

inhämtning av statistik, siffor och vetenskapliga artiklar. 

 

Uppsatsen är uppdelade i olika kapitel för ge uppsatsen en tydlig struktur och för att 

underlätta för läsaren. 

 

Den del som ha varit till störst användning och stöd för författarna är de djupintervjuer som 

gjorts med intervjuobjekten. Det är även dessa intervjuer som ligger till grund för de resultat 

och slutsatser som presenteras i slutet av arbetet. 

 

Summary 

 

The purpose of this work is to examine how ecotourism exists in Sweden. 

 

In order to answer this, the essay has been based on a qualitative method, which means that 

the authors have mainly used depth interviews for information gathering. Some of the 

empirical work is also done using the qualitative method, by gathering  statistics, figures and 

scientific articles.  

 

The essay is divided into various chapters to give the essay a clear structure and for the 

convenience of the reader.  

 

The part that have been of most use and support for authors is the depth interviews with the 

interviewees. It is these interviews that form the basis of the results and conclusions presented 

at the end of the work. 

 

 

Ansvarsområden 

 

Nuria Montes: Intervjuer med utlänska intervjuobjekt samt sammanfattning och översättning 

av dessa. Figurförteckning. 

Nicole Lenhart: Intervjuer med svenska företag samt sammanfattning av dessa. 

Innehållsförteckning och källförteckning. 

Båda författarna: Resten av arbetet har framarbetats tillsammans. 
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1. Inledning 
 

Detta avsnitt kommer presentera bakgrunden till det valda ämnet samt introducera den 

aktuelle problemdiskussionen. Här sammanförs även syftet med uppsatsen och den 

frågeställning och undersökningen som avses besvaras i slutet av arbetet. Därtill kommer 

återkommande begrepp som används i arbetet att förklaras närmare. 

 

1.2 Bakgrund 
 

Redan idag utgör turisten kärnan i en världsindustri. 

Under 2009 var turistnäringens totala omsättning nästan 252 miljarder svenska kronor vilket 

är en ökning med 6,1 % från 2008. 
1
Turismen och resandet är ökat i rasande fart. 

Turistnäringens andel av BNP 2009 var 3,08 %.
2
 Under 2010 ökade turismens totala 

omsättning i Sverige med nästan 3,2 % till närmare 255 miljarder kronor.
3
  

 

Turismen beräknas bli den nya basnäringen i Sverige då exportnäringen mätt i 

utlandsbesökarnas konsumtion, under 2010 ökade med 1,7 % vilket motsvarar ca 87 miljarder 

kronor. I jämförelse med den svenska järn- och stålexporten som länge räknats till de ledande 

exportnäringarna är detta 59 % mer. Det är även mer än dubbelt så mycket som den svenska 

personbilsexporten. 

 

Även fast turismen bidrar mest till en ekonomisk utveckling i ett land så har den i Sverige 

även bidragit till en ökad sysselsättning vilken ökade med 162 000 ny arbetstillfällen.
4
 

 

Men även då denna näring har bidragit och i framtiden kommer fortsätta bidra till en stärkt 

ekonomi och ökad sysselsättning innebär en stark och ständigt ökande turism även stora 

påfrestningar på miljö och natur. Det gäller även lokalbefolkningen. En hög turism kan gynna 

dessa men den kan även ha negativa inverkningar. 

 

Ekoturismen är ett nytt och alltmer populärt sätt att resa för den som längtar efter mer genuina 

upplevelser i oförstörda miljöer. Den är också ett fenomen som gör synen på resande och 

miljövänlighet som statushöjande konsumtionsvaror tydlig. 

 

I resandets begynnelse var syftet ofta kopplat till vetenskapliga studier och religion dock 

betydde det inte att man samtidigt inte kunde ta tillfället i akt att lära sig vad olika kulturer 

hade att erbjuda och att uppskatta miljön och naturen.
5
 

 

Turismen har även sina mindre positiva sidor. Massturismen till många orter och den mindre 

omfattande extremturismen kan skada miljön och hota den lokala befolkningens existens. 

Den stora mängden turister behöver hotell att bo på och dessa breder ut sig över stora 

områden och avverkar stora naturresurser. 

 

Den stora folkmängden belastar miljön med bland annat avloppsvatten och annat avfall. 

Turisterna konsumerar stora mängder vatten vilket kan komma att belasta lokalbefolkningen. 

                                                           
1
 http://www.turismutveckling.se/ 

2
 Ibid 

3
 Tillväxtverket 2010 

4
 Tillväxtverket 2010 

5
 Honey 2009 

http://www.turismutveckling.se/
http://www.turismutveckling.se/
http://www.turismutveckling.se/
http://www.turismutveckling.se/
http://www.turismutveckling.se/
http://www.turismutveckling.se/
http://www.turismutveckling.se/
http://www.turismutveckling.se/


 
6 

 

I och med att turisterna blir allt fler tränger turismnäringen bort de lokala näringarna så som 

fiske och hantverk på orten. Hotell och stränder byggs som tränger bort och hindrar. 

 

Turismen sliter även på naturen. Skog och mark avverkas för att ge plats åt attraktioner och 

bekvämligheter för turisterna och i värsta fall tar turisterna med sig nya växter och djur 

hemifrån som kan få det lokala ekosystemet att kollapsa. 
6
 

 

Tyvärr får den lokala kulturen ofta ge vika för den kultur som turisterna tar med sig till orten.  

 

Ett annat stort problem är att turisternas behov sätts före den lokala befolkningens behov. Att 

fylla hotellens pooler gå före bevattning av lokalbefolknings marker eller tillgång till rent 

dricksvatten. 

 

Den största miljöpåverkan kommer från boende och matställen och är resultat från värme, el 

och vattenkonsumtion men även från den transport som turister kräver och även det avfall 

som produceras.
7
  

 

Oftast är turisterna inte medvetna om konsekvenserna till deras resande och handlande och i 

och med den ökande turismen blir det allt viktigare att utbilda och göra folk medvetna om hur 

verkligheten ser ut. Forskare är överens om att om vi inte gör något åt detta kommer det att få 

katastrofala konsekvenser. 

 

 

               
 

 

Fig.1  
8
 

 

                                                           
6
http://www04.edu.fi/svenska/distansgymnasiet/ny_laroplan/geografi/geografi3/sidor/befolkning/turismen.htm) 

12/2-12 
7
 Turistdelegationen 1995 

8
 publikationer.tillvaxtverket.se/Download.aspx?ID=1464 
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1.2 Problembakgrund 
 

Vårt samhälle alltid jobbat för att understödja fritid och inte minst möjligheten till resande och 

turism vilket många länder i världen är helt beroende utav. Man behöver inte åka så långt för 

att hitta områden som är helt beroende utav turism. Skärgården i Sverige är ett av dessa. 

 

Turismen har även sina mindre positiva sidor. Massturismen till många orter och den mindre 

omfattande extremturismen kan skada både miljön och hota den lokala befolkningens 

existens. 

 

I samband med den ökade utveckling av turism har även missnöjet bland folket ökat. De 

resande börjar bli allt mer missnöjda med inverkan och påverkan på miljön och naturen 

medan de boende på olika orter tycker att de blir utnyttjade och är missnöjda med att de inte 

tas med in i beräkningar och planeringar.  

 

Ett försök att skydda natur och omgivning startades vilket innebar att man såg till att hägna in 

stor områden och göra dessa till reservat. Dock fick detta ett enormt bakslag då 

lokalbefolkning ansåg sig exkluderade och undanskuffade och var av åsikt att de inte längre 

fick tillgång till naturen. Dessutom visade det sig att uppdelningen av vildmarksliv och det 

övriga samhället skadade ekosystemet mer än vad det skyddade det. 

 

Detta ledde till att man på 60- talet framför allt i Syd- och Latinamerika öppnade upp de 

inhägnade områdena och gav lokalbefolkningen tillgång till dessa igen. Detta incitament 

ledde till att lokalbefolkningen nu igen kände sig delaktiga och jobbade tillsammans för att 

skydda naturen. 
9
 

 

Ekoturismen är ett nytt och alltmer populärt sätt att resa för den som längtar efter mer genuina 

upplevelser i oförstörda miljöer. Den är också ett fenomen som gör synen på resande och 

miljövänlighet som statushöjande konsumtionsvaror tydlig. 

Ekoturismen är fortfarande ett relativt okänt begrepp men har använts sedan 1975 men inte 

alltid med samma betydelse. The Ecotourism Societys definition av begreppen lyder som 

följande: 

 

”Ekoturism innebär ett ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till 

lokalbefolkningens välbefinnande” 
10

 

 

Man kan betrakta ekoturismen som en möjlighet till ombyte. För många svenskar blev 

Mallorca en populär destination för semestrande turister i början av 70- talet. Mallorca anses 

numera vara en ohållbar destination som har gått in i en stagnation på grund av miljöfrågor.
11

 

Då kan en resa till ett genuint naturområde komma som välbehövd frisk vind. Som 

resandeform är ekoturism en snabbt växande marknad i Skandinavien med många 

väletablerade resepaket.  

 

I Sverige är begreppet ”ekoturism” fortfarande relativt nytt och ofta väldigt svårt att definiera 

då inte många i Sverige vet vad just ekoturism innebär. Detta leder ofrånkomligt till tankar 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Ibid 

11
 Stephen Essex, Martin Kent & Rewi Newnham 2004 
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om ekoturism verkligen existerar i Sverige eller om detta begrepp tagit fäste i Sverige för att 

haka på den gröna trenden? Kan den rätt som vi i Sverige kallar allemansrätten ställa till det 

för alla företag och organisationer som vill bedriva ekoturism i Sverige då det här är fritt fram 

att uppehålla sig i skog och mark. 

1.3 Frågeställning 
 

Vad är ekoturism? 

 

Hur arbetar Sverige med ekoturism? 

 

Har ekoturism samma definition i Sverige som i resten av världen? 

 

Kan allemansrätten i Sverige ha inverkan på ekoturismen? 

1.4 Syfte  
 

Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt Sverige arbetar med ekoturism. 

1.5 Avgränsningar  
 
Man har valt att avgränsa sig till att undersöka svenska ekoverksamheter främst inom Sverige 

då dessa av naturliga skäl är lättast att besöka och få kontakt med. Därtill fanns risken att 

området och uppsaten skulle bli för bred om verksamheter från andra länder hade tagits med i 

uppsatsen. 

 

Dock ha man valt att ta med en del internationella organisationer för att kunna jämföra med 

vad som sägs i Sverige. Det kan även vara intressant för undersökningen vad internationella 

organisationer ute i världen vet om Sverige. 

 

Därtill har man valt att avgränsa sig till de företag och anläggningen i Sverige som har blivit 

tilldelade ekocertiferingar från Ekoturismföreningen för att vara säkra på att seriösa svar och 

information ges på de frågor som ställs. 

 

1.6 Definitioner 

1.6.1 Naturturism 

 

Naturturism är den typ turism som är inriktad på naturupplevelser och innefattar aktiviteter 

som utövas i naturlandskapet. Här finns inget, som i ekoturism inbyggt krav på 

miljöanpassning av verksamheten.
12

 Naturturism så som ekoturism är ett mycket 

svårdefinierat begrepp men forskare vid turismforskningsinstitutet ETOUR i Östersund har 

tagit fram en definition som lyder som följande: 

 

”Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin 

vanliga omgivning” 

                                                           
12

 http://www.naturvardsverket.se/Start/Friluftsliv/Planera-for-friluftsliv/Naturturism/ 

http://sv.wikipedia.org/wiki/ETOUR
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stersund
http://www.naturvardsverket.se/Start/Friluftsliv/Planera-for-friluftsliv/Naturturism/
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1.6.3 Miljöanpassade turism 

Miljöanpassa turism är som namnet antyder turism som är miljöanpassad. Däremot kan  

miljöanpassad turism inbegripa alla typer av turism, alltså inte enbart resor till naturområden. 

Naturvårdsverket har tagit fram 10 så kallade budord för miljöanpassad turism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Naturvårdsverket 1995 

 

Källa: Naturvårdsverket 

 Använd resurserna på ett uthålligt sätt 

Skydd av och ett långsiktigt hållbart bruk av naturresurser och sociala-kulturella 

resurser är grundläggande, även från ett rent affärsmässigt perspektiv. 

 

 Minska överkonsumtionen och föroreningar 

Genom minskad konsumtion och föroreningar undviks senare kostnader för att reparera 

miljöskadorna. Dessutom ökar turismens kvalitet. Alla reseföretag bör ha en miljöplan. 

 

 Bevara mångfalden 

Att bevara både den biologiska och den kulturella mångfalden är nödvändigt för all 

långsiktigt hållbar turism. Dessutom ger det resenäringen en stabilare bas.  

 

 Integrera turismen i lokal och nationell planering 

Låt turismen utvecklas som en integrerad del i lokala och nationella strategier. Gör 

miljökonsekvensanalyser för alla exploateringsprojekt. Därmed förbättras de långsiktiga 

förutsättningarna för och de positiva effekterna av turismen i regionen. 

 

 Gynna de lokala ekonomierna 

En turism som både stödjer ett både söker ett brett spektrum av lokala ekonomiska 

aktiviteter, och som räknar in miljövärden och miljökostnader i sin budget, skyddar den 

lokala ekonomin och undviker på samma gång miljöskador. 

 

 Samarbeta med lokal befolkningen 

Där lokalbefolkningen är medansvarig i turismsektorn gynnas inte bara befolkningen 

och miljön i allmänhet, utan resenärerna upplever också en högre kvalitet i resandet. 

 

 Rådgör med alla intressegrupper 

Resebranschen måste samverka med lokalbefolkning, organisationer och institutioner 

för att alla ska kunna dra åt samma håll, och kunna lösa eventuella intressekonflikter som 

dyker upp. 

 

 Utbilda personalen 

Genom att utbilda personalen i miljöanpassning av turism och genom att dessutom 

anställa lokal personal på alla nivåer, ölar kvaliteten på resandet. Alla reseföretag bör 

utse en miljöansvarig, som bl. a leder denna utbildning.  

 

 Marknadsför turismen på ett ansvarsfullt sätt 

Då kunderna ges fullödig och ansvarsfull information ökar deras respekt och förståelse 

för kultur, socialt liv och naturmiljöer som de besöker. Därmed ökar också kundernas egen 

tillfredställelse. 

 

 Genomför och följ upp undersökningar 

Resebranschen bör kontinuerligt följa upp och analysera miljöanpassningen, för att 

kunna utnyttja alla fördelar den kan ge branschen, resmålen och kunderna. 
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1.6.4 Alternativturism  

 

Alternativturism är den sorts turism som anpassar sig till omständigheterna hos en viss 

destination. Konceptet grundades på 80- talet som ett alternativ till massturism. D. Weaver 

klassar turism som ”god” turism då den inte förstör de mindre utvecklade områden, samtidigt 

som massturism klassas som ”dålig” turism när inga vidare tankar läggs på konsekvenserna av 

turismen i storskala.
13

 

1.6.5 Hållbar turism 

 

Enligt World Tourism Organization (UNWTO) kräver hållbar turism ett kunnigt deltagande 

från alla berörda aktörer, samt ett starkt politiskt ledarskap för att säkerställa en bred 

delaktighet och samförstånd. Att säkerställa en hållbar turism är en process och kräver 

ständigt underhåll och bevakning därför är det viktigt att kontinuerligt jobba med 

förebyggande och att vid behov korrigera somliga åtgärder. 

 

Hållbar turism bör även hålla en hög nivå av tillfredställelse för turisterna och säkerställa en 

meningsfull upplevelse för dessa samt öka deras medvetenhet om hållbarhetsfrågor och 

främja en hållbar turism mellan dem. 
14

 

1.6.6 Naturens Bästa 

 

Naturens Bästa är en kvalitetsmärkning från Svenska Ekoturismföreningen i samarbete 

med Visit Sweden för ansvarsfull upplevelseturism i naturen i Sverige. Det som internationellt 

ofta kallas för ekoturism. 

 

Detta är det första nationella kvalitetsmärket för ekoturismarrangemang på det norra 

halvklotet, och det sjösattes under FN:s Internationella Ekoturismår 2002. 

 

Kvalitetsmärkningen utvecklades i nära samarbete mellan resenäringen, markägar- och 

naturskyddsintressen, ideella organisationer, myndigheter, företag och institutioner. Bland 

annat genom att alla krav arbetades fram med en referensgrupp med inte mindre än ett 

trettiotal företag och ett tjugotal olika organisationer och ger svenska 

naturupplevelsearrangörer möjligheten att kvalitetssäkra sina produkter och tillsammans 

skapa ett nätverk för en effektiv marknadsföring.
15

 

 

1.6.7  Grand Travel Award 

 
1993 grundades evenemanget av Travel News. Grundkonceptet för detta pris har under alla 

dessa år varit den samma, ett branschpris till rese- och turistnäringens duktigaste. Vinnarna 

röstas fram av närmare 600 svenska resebyråsäljare.
16

 

 

1.6.8  Allemansrätten 

 

Allemansrätten kallar vi i Sverige det den rätt som tillåter oss i Sverige att vistas ute i naturen. 

Allmansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Man kan också se den som 

                                                           
13
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14

 http://unwto.org/   
15
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16
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en sorts frihet men med denna frihet följer även ett stort ansvar. Vår frihet får inte bli till 

ofrihet för andra och den kräver ansvar och gott omdöme. Man får inte skada natur och djurliv 

och hänsyn måste tas mot markägare och andra människor i naturen.
17

 

 

1.6.9 TIES 

 

TIES (The international Ecotourism Society) är en icke vinstdrivande organisation som 

arbetar för att främja ekoturismen. TIES grundades 1990 har sedan dess gått i spetsen för 

utvecklingen av ekoturism. TIES ger riktlinjer och standarder, utbildning, tekniskt bistånd, 

forskning och publikationer. 

 

TIES globala nätverk av ekoturism vill göra turismen till ett användbart redskap för att skydda 

den biologiskt kulturella mångfalden samt  bevara en  hållbar samhällsutveckling.
18

 

 

1.6.10 UNWTO 
 

World Tourism Organization (UNWTO) är de Förenta Nationers organ som ansvarar för 

gynnande av ansvarsfull, hållbar och allmänt tillgänglig turism. 

 

UNWTO är den internationellt ledande organisationen inom turism som gynnar turismen som 

en drivkraft för ekonomisk tillväxt. Organisationen fokuserar på utveckling och miljömässig 

hållbarhet och erbjuder ledarskap och stöd till sektorn för att föra kunskap och turismpolitik 

över hela världen.
19

 

 

1.6.11 The ”Greenwashing” Effekt 
 

Nu för tiden finns det många företag som vilseleder kunder genom att göra falska påståenden 

om en grön produkt eller tjänst som ett utlopp för att marknadsföra eller sälja sin produkt. 

Detta kallas "Greenwashing" effekten. 
20
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20
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2. Metod  
 

I detta avsnitt kommer metod som använda i arbetet att presenteras. Även exakta 

tillvägagångssätt hur man använder dessa metoder och när kommer att beskrivas här. 
 

2.1 Kvalitativ metod 
 

Metoden som används för den undersökningen som framgår detta arbete kommer vara av 

kvalitativ karaktär. Detta betyder att man i första hand kommer att lägga större tyngd vid 

djupintervjuer men även fallstudier i jämförelse med en kvalitativ forskning där man mer 

koncentrerar sig på statistik och siffror.
21

 

2.2 Kvantitativ metod 
 

Kvantitativ forskning är ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för metoder där 

forskaren samlar in empiriska data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa 

bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. 

 

Denna metod är även något som kommer att användas i detta arbete i samband med att 

empirisk data kommer insamlas från redan gjorda undersökningar och statistik som finns 

dokumenterad inom detta område.
22

 

2.2 Intervju 

 
Intervjuerna som utförs i arbetet är semistrukturerade intervjuer, detta innebär att alla 

informanter får samma frågor ställda och alla frågor är öppna frågor. På detta sätt är risken för 

att intervjuaren skulle råka styra informantens svar mycket minimerad. I och med att frågorna 

är öppna och den person som blir intervjuad fritt får svara på frågorna, har intervjuaren 

möjlighet att ställa följdfrågor till de svar som ges. På så vis har man möjlighet att få reda på 

mer information än vad man ifrån början hade räknat med att få och så även få en djupare 

förståelse för den man intervjuar.
23

 

 

Intervjuerna används för att få information från primära källor och förhoppningsvis få så 

korrekt och trovärdig information som möjligt. 

 

2.3 Dokumentundersökning 
 

Man har i arbetet även använt sig utav sekundära källor så som redan existerande 

dokumentundersökningar så som tidigare redan gjorda undersökningar inom ämnet i form av 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 

 

För att komplettera informationen har även information inhämtas från opartiska statliga 

intuitioner så som Tillväxtverket. 
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2.4 Reliabilitet 
 

Reliabilitet kan jämföras med tillförlitlighet. I undersökningar anger reliabiliteten 

tillförlitligheten i mätningarna. Resultatet ska vara det samma oberoende av hur många gånger 

man gör samma mätning eller undersökning oberoende av vem som gör mätningen.
24

 

 

Vi anser att reliabiliteten i de mätningar som görs i arbetet är relativt hög. Man har valt att 

endast intervjua huvudansvariga och grundare till företag och anläggningar för att få ett så 

ärligt och exakt svar som möjligt. Vi tror inte att risken för att de intervjuobjekt som använts i 

arbetet skulle ändra sin inställning till ekoturism och vad denna innebär för dem om intervjun 

hade upprepats av någon annan. 

 

Då definitionerna inte är några personliga definitioner utan förklaringar som hämtats från 

erkända institut och källor bör detta inte heller vara något som i nya undersökningar skulle 

kunna påverka ett eventuellt resultat. 

 

Dock är vi medvetna om att alla har en egen och annan uppfattning om vad ekoturism är och 

hur man definierar denna. Detta kan innebära att arbetet får ett annorlunda resultat än det som 

detta arbete kommer att leda fram till. 

2.5 Validitet 
 

Validitet avser att det som ska bli mätt blir mätt.
25

 Validiteten i detta arbete anses därför vara 

relativt hög.  

 

Meningen med arbetet är att undersöka på vilket vis ekoturism existerar i Sverige. Då endast 

företag och organisationer som aktivt arbetar med ekoturism har intervjuats anses svaren och 

informationen som använts i arbetet mäta just det som arbetet ämnas undersöka. Även de 

frågor som ställts till vartdera intervjuobjektet har alla varit utformade på det viset så att svar 

på denna fråga ska kunna ha uppnås. 

2.6 Tillvägagångssätt  
 

Efter det att avgränsningarna hade gjorts valde författarna att kontakta Svenska 

ekotursimsföreningen för idéer och tips om företag och verksamheter som skulle kunna vara 

intressanta för undersökningen. 

 

När intervjuobjekten var fastställda blev första steget att kontakta alla de företag och 

organisationer som hade valts ut för att undersökas i arbetet. Detta gjordes genom att ett mail 

skickades till vart och ett av intervjuobjekten där det tydligt framgick vilket ämnet var som 

skulle undersökas och varför just ämnet och deras företag eller organisation var viktig för 

arbetets gång. 

 

Efter det alla företag blivit kontaktade och fått en kort introduktion av arbetet och författarnas 

intentioner skickades intervjufrågorna ut till alla de företag som tackat ja till att medverka 

tillsammans med en ungefär tidsuppskattning av hur länge intervjun skulle beräknas pågå. På 

så vis fick företagen tid att sätta sig in i varje enskild fråga och förbereda sig. 
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När företagen hade fått möjlighet till detta var nästa steg att boka in en tid för intervjun. 

Författarna beslöt att låta företagen själva komma med förslag på datum och tid för intervjun, 

dock inom en två veckors ram för att komma igång och avsluta all insamling av 

empirimaterial med god marginal. Detta gjordes då man ville vara säker på att 

intervjuobjekten inte skulle känna sig stressade utan i lugn och ro kunna hänge sig helt och 

hållet åt intervjun för att på så vis säkerställa att korrekt och uttömmande svar gavs och för 

att, vid behov ha tid att ställa ytterligare tilläggsfrågor som uppkommit under samtalet. 

 

Då företagen och organisationerna alla hade olika förutsättningar till att medverka i intervjun 

gjorde denna på två olika sätt. 

 

För de företag som befann sig i Sverige valdes att göra en intervju via videosamtal över 

datorn. Detta ansågs som den bästa metoden då en telefonintervju förhindrar att man som 

intervjuare ser respondentens känslor och reaktioner och ett personligt besök på dessa 

anläggningar inte var möjlig då de från dag till dag inte visste vad som kommer att hända och 

därför inte kunde garantera att de skulle ha möjlighet att ta emot personligen den dag och tid 

som i förväg hade blivit överenskommen. Ett videosamtal sågs då komma så nära ett 

personligt möte som möjligt och fortfarande ge möjlighet att se eventuella reaktioner och 

känslor. De företag där intervjun gjordes på det sättet var Grövelsjön, Urnatur, Nordic Nature 

och Visit Sweden. 

 

Författarna träffades den 12 respektive 16 april 2012, i ett i förväg bokat grupprum i 

biblioteket på Södertörns Högskola i Stockholm för att genomföra intervjuerna. Detta för att 

undvika möjliga störningsmoment från andra studenter och annat möjligt oväsen runt 

omkring.  

Intervjun med Charlie Ekberg, platschef på Grövelsjön gjordes den 12 april vid halv 9 på 

morgonen då detta var tidpunkten som respondenten ansåg sig ha mest ostörd tid och 

möjlighet att utan större avbrott kunna svara på våra frågor på bästa sätt. 

 

De andra tre intervjuerna med Urnatur, Nordic Natur och Visit Sweden gjordes den 16 april 

mellan klockan 12- 14.30 då lunchtiden var den tidpunkt som passade dessa företag bäst. 

 

När det kommer till de respondenter som inte befann sig i Sverige var den enda lösningen att 

skicka ett frågeformulär via email då tidsskillnaden till dessa länder var mycket stor och det 

inte fanns någon möjlighet att hitta någon morgon-/förmiddag- eller eftermiddagstid som gick 

ihop med deras mycket upptagna schema. 

 

Ett frågeformulär skickades därför med email till både Professor David Weaver och The 

International Ecotourism Society (TIES) på kvällen den 12 april för att de skulle få mailet 

lagom till början av kontorstid, vilket förhoppningsvis skulle resultera i att svaren kunde var 

författarna åter till handa samma dag. 

 

Till detta måste adderas att 2 olika intervjuscheman gjordes. Då de företagen som intervjuades 

via videolänk var företag som alla jobbade direkt med ekoturism och direkt med gäster och 

kunder var dessa frågor lite mer detaljerade medan de respondenter som kontaktades via epost 

var organisationer och forskare där frågorna utformade för att undersöka fenomenet ekoturism 

i allmänt och för att få en förståelse för hur resten av välden jobbar med ekoturism.  

Författarna hoppades på att få större klarhet i skillnaderna i definitionen av ekoturism mellan 

Sverige och andra länder, samt få en uppfattning om hur man internationellt ser på Sverige 

som ekotursimdestination. 
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2.7 Urval 
 
Urvalet som använts i detta arbete är ett så kallat snöbollsurval. Ett snöbollurval är i viss 

bemärkelse ett bekvämlighetsurval. Det är ett icke- sannorliksurval där forskarna får en initial 

kontakt med ett mindre antal individer som är relevanta för undersökningens frågeställning 

och därefter med deras hjälp får kontakt med andra individer som även de är intressanta för 

själva undersökningen.
26

 

 

I detta fall var dessa individer medarbetare på svenska ekotursimföreningen som hjälpte till 

med att hitta verksamheter som uppfyller deras krav för ekoturism och även STF (svenska 

turistförening) som även de hjälpte till med kontakt till deras medlemmar. 

    

2.8 Metodkritik 
 

Även då tillvägagångssättet var det som passade bäst vid given tid finns det naturligtvis kritik 

mot denna metod.  

 

Författarna valde att i förväg skicka ut de ungefärliga frågorna till intervjuobjekten. Detta kan 

ha haft en inverkan på resultatet av intervjun. Att låta respondenten ta del av frågorna innan 

själva intervjun äger rum kan förhindra spontana svar och svaren kan bli instuderade och 

anpassade till situationen i förväg. Dessvärre fanns det i denna situation inget annat alternativ 

då samtliga respondenter krävde att få ta del av frågorna innan de var villiga att boka in en 

intervju. 
 

Förfarandet att intervjua de svenska respondenterna via videolänk kan även kritiseras. Med 

denna metod kan den personliga kontakt som uppstår vid en personlig intervju förloras. Dock 

var en intervju via videolänk det ända sättet att genomföra samtalet då samtliga företag och 

organsationer antingen låg för långt bort och en resa dit med ett säkert personligt möte inte 

kunde garanteras eller så var respondenterna mycket upptagna med den stundande 

turistanstormnigen att det inte fanns någon lucka i schemat att boka in en personlig intervju. 

En intervju via videolänk anses dock mer personlig än en intervju över endast telefon. 

 

Ser man till de intervjuer som gjordes med utlänska företag och organisationer kan de faktum 

att dessa gjordes via email anmärkas. Denna metod är mycket opersonlig och möjligheten att 

urskilja respondentens icke verbala kommunikation så som röstläge, ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och eventuellt pauser är icke befintlig. Även här finns möjligheten till eftertanker 

innan svaren ges.  

 

Tidskillnaden mellan Sverige och de aktuella länderna som respondenterna befanns sig i gav 

dessvärre ingen annan möjlighet. 

 

Ytterligare en aspekt som skulle kunna anmärkas på i de utländska intervjuerna är det faktum 

att författarna själva valde att översätta dessa från engelska till svenska. I och med att 

översättningen gjordes fritt utifrån författarnas egen språkkunskaper kan somliga 

formuleringar och översättningar bli något inkorrekta vilket i värsta fall skulle kunna leda till 

att hela innebörden av intervjun blir förvrängd. Dock ansågs det vara av stor vikt att översätta 
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dessa då dels resten av arbetet är skrivet på svenska och dels att alla intresserade ska kunna ta 

del av arbetet oavsett språkkunskaper. 
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2. Teori 
 

Ekoturism är ett mycket svårdefinierat ämne och ofta har olika personer olika förklaringar 

till begreppet och egna tolkningar vilket ofta beror på att man ser till sina egna värderingar 

och synpunkter.  

 

Definitionen av begreppet skiljer sig även väldigt mycket åt beroende av var i världen man 

befinner sig. Med hänsyn till detta är teori-avsnittet delad in i ett internationellt och ett 

nationellt avsnitt. 

 

2.1 Internationell aspekt 
 

The International Ecotourism Society myntade 1992 en mening som kom att beskriva 

ekoturismen mycket konkret och enkel: 

 

”Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till 

lokalbefolkningens välbefinnande.”
27

 

 

Något som allt fler har blivit överens om är att det inte är ekoturism om det inte bidrar till 

utveckling av enskilda individer. 

 

 
 

 

Fig 2
28

 

 

Professor David Weaver har med hjälp av ovanstående modell försökt förklarar hur 

ekoturismen positioneras i det globala sammanhanget. Enligt Weaver är ekoturism en del av 
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massturism i och med att massturismen kan vara både hållbar eller ohållbar. Detta beror 

huvudsakligen på de omständigheter som hänför sig till en viss destination. 

 

Att skilja ekoturism från andra typer av naturrelaterad turism är nödvändigt för att undvika 

förvirring. Ekoturism är enbart en del av den alternativa turismen då inte alla typer av 

alternativturism nödvändigtvis visar ett aktivt ansvar för miljön.  

 

Ekoturism innebär utbildning, bevarande och samhällsengagemang i turistverksamheten. 

Alternativturism kan ge turister möjligheten att se exotiska platser och människor, men det 

finns även en stor risk för att dessa platser blir försämrade och att turismens konsumtion kan 

leda till utrotning av djur och växter. 

 

Alternativturism sätter resenären i fokus. Syftet med ekoturismen däremot är att gynna det 

lokala området samt erbjuda en upplevelse för turister. Modellen visar också ekoturismen som 

en del av den hållbara turismen då hållbarhet är en väsentlig del av ekoturism.
29

 

 
Både på internationell och nationell nivå är kunskap och lärande en mycket viktig del av 

ekoturism. Sker ingen utbildningen eller lärande kan turismen inte räknas till ekoturism. 

Någon som håller med om detta är Agnieszka Niezgoda. Hon har undersökt det miljömässiga 

ansvaret som de olika aktörerna har i utvecklingen utav nya så som redan befintliga 

turistorter. 

 

Hon menar att det största miljöansvaret inte ligger hos de aktörer som utvecklar själva orten 

eller attraktionen utan att det huvudsakliga ansvaret ligger hos turisten själv. Denna påverkar 

inte bara destinationens befintliga produkt utan bidrar även till påverkan av produktens andra 

komponenter som kommer att nyttjas utav andra framtida besökare och även andra 

generationers besökare. 

 

Därtill påstår hon att ekologisk utbildning inte bara är en enkelriktad process utan måste ses 

som en dubbelriktad process. Målet är att utveckla miljövänliga attityder och inställningar hos 

turisterna men för att detta ska kunna ske måste man även tillhandahålla sådan utbildning. För 

att kunna erbjuda en sådan utbildning måste omgivningen redan besitta attityden då det annars 

inte finns något intresse att delta i någon sådan utbildning.
30

 

 

Även Freya Higgins-Desbiolles nämner vikten med ekoturism då denna har många positiva 

sidor. Det som tydligast står utifrån mängden är förmågan främja förändringar i den 

ekologiska medvetenheten och att uppnå en mer hållbar människa och miljörelationer. Ofta 

sammanknippas ursprungsbefolkning med ekoturism och på många håll i världen använder 

ursprungsbefolkning ekoturismen för att utbilda de människor utanför deras samhälle om just 

detta och deras kultur.
31

 

 

Internationellt sett har ekoturism även en annan viktig aspekt. Hos dessa turister finns en 

annorlunda och djupare längtan och behov att få uppleva och se orörd natur som inte blivit 

exploaterad. Dessa områden är dock internationellt sett oftast stängda för allmänheten för att 

just skyddas. 
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J. Dawson nämner något han kallar för LCT vilket står för ”last chance for toursim” som kan 

översättas till ”turismens sista chans”. 

 

Globala förändringar i miljön leder även till förändringar i det naturliga och inbyggda 

systemet i många regioner i världen. Dessa förändringar har stor betydelse för den kommande 

och framväxande turist- och resetrenderna. 

 

I LCT-resor bygger efterfrågan inom turismen på önskan om att se och uppleva utsatta och 

omtåliga destinationer innan dessa försvinner helt eller blir så förändrade att de inte längre går 

att rädda. 

 

Dock nämner Dawson att detta sätt att turista för med sig en tydlig paradox. I och med att man 

väljer att besöka dessa platser så väljer man även att bidra till ytterligare utsläpp och 

miljöpåverkan. Bara transporten till dessa platser bidrar till ökade utsläpp vilket i sin tur 

bidrar ytterligare till bland annat växthuseffekten vilket i sin tur betyder ökade påfrestningar 

av miljön. 

 

Detta har gett upphov till uttrycket ”att älska en destination till döds”.
32

 

 

2.2 Nationell aspekt 
 

På den nationella nivån finns en mycket stor oklarhet i vad ekoturism egentligen är. Den 

svenska ekoturismföreningen delar samma definition som The International Ecotourism 

Society men har även valt att specificera det ovan nämnde citatet. 

 

Ekoturismföreningen i Sverige förklara ekoturism som följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Ekoturismföreningen
33

 

 

Gössling och Hultman illustrerar i följande modell hur ekoturismen positioneras i Sverige.  

Hållbar turism i Sverige står för nära hälften av all turism.  
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 lustfyllda och annorlunda naturupplevelser 

 oförglömliga möten med traktens människor 

 äventyr och adrenalin, eller stillhet och passion, mitt i naturen 

 ett ödmjukt förhållningssätt till andra kulturer och sätt att tänka 

 att resa med respekt, upptäckarglädje och massor av nyfikenhet 

 En form av turism som stärker natur- och kulturskydd, och ger mindre och färre 

 miljöskador  än annan turism 

 Att inte förstöra och slita ner det man kommit för att uppleva. 

 Bidra aktivt till naturskydd och värn av kulturvärden. 

 Ge klirr i kassan lokalt. 

 stimulera upptäckarglädje, nyfikenhet och respekt. 
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I Sverige kan man skilja mellan två typer av ekoturism; Den certifierade turism och den icke 

regelfasta ekoturism.  

 

Med certifierad ekoturism menas all sorts ekoturism som följer råden från Naturens Bästa. 

Den icke regelfasta ekoturism står för alla ekoturism upplevelser. 

 

Icke reglerad Ekoturism är alla ekoturismupplevelser som äger rum utan att det registreras 

eller framkommer i någon form av statistik. Många resenärer upplever ekoturism på ett 

ansvartagande sätt utan att behöva kontakta en specialiserad verksamhet. De ekoturister följer 

råden från Naturvårdsverket är oftast inhemska turister. 

 

Det är svårt att få trovärdiga siffror för ekoturism eftersom den ofta är bunden till andra typer 

av turism. Många turister besöker naturmiljöer på egen hand och denna typ av data beaktas 

inte. Ibland kan resenärerna även kombinera olika typer av naturbaserade produkter som inte 

uppfyller kraven för att det ska kallas ekoturism aktivitet. 

 
 

 
Fig 3

34
 

 

Även på den nationella marknaden är utbildning och kunskapsutveckling en vital del av 

ekoturismen.  

 

Dieter K. Müller & Stina Kuoljok Huuva förklarar hur ursprungsbefolkningar ofta används 

för att marknadsföra turism. Detta kan i värsta leda till irritation inom befolkningen då deras 

kultur och liv används för att locka turister till deras byar. De betonar hur viktigt det är att 

försöka hitta en balans där man även måste ta hänsyn till befolknings privatliv. 

 

Dock har turismen på senare tid börjat ses som en potentiell lösning på problem som tidigare 

tyngt samhället genom att bland annat erbjuda nya inkomstkällor och framtida anställningar 
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på orten. Men trots detta är det bara få i ursprungsbefolkningar som väljer att ge sig in i denna 

nya näring.  

 

Man har valt att undersöka vad som kan ligga till grund för detta. Varför inte anamma en 

näring som kan förbättra och underlätta vardagen och samhället?   

 

Man har kommit fram till att det som hindrar befolkningen och samhället att anta den nya 

näringsgrenen är framför allt kulturella normer och juridiska hinder.
35

 

 

Problemet med intrång i privatliv och på privat marker har aldrig varit något utbrett problem i 

Sverige åtminstone inte bland den svenska befolkningen.  

 

I Sverige är befolkningen uppvuxen med en mer upplyst syn på natur och miljö. Detta kan 

bero mycket på den allemansrätt vi har i Sverige. 

 

Allmansrätten och dess framtid är just nu under utredning, som är finansierad av 

naturvårdsverket. Klas Sandell professor är vid Karlstads universitet och tillsammans med Dr. 

Margaretha Svenning som är naturvårdsjurist vid länsstyrelsen i Skåne ger han en 

nulägesrapport om allemansrätten och de problem som finns förknippade med denna och vad 

man kan göra för att lösa dessa. Framför allt utreder de om man ska behålla den eller om det 

skulle gynna Sverige att avskaffa den.  
 

Peter Fredman har tillsammans med Klas Sandell undersökt hur befolkningen i Sverige ser på 

allemansrätten. Här påvisas att allmansrätten har en mycket stark ställning i Sverige framför 

allt i området kring Dalarna. Hela 96 % av Sveriges befolkning anser att det är viktigt att 

bevara allemansrätten. Trots detta tycker hela 90 % att skyddade naturområden borde inrättas 

framförallt för att skydda naturen men även för att underlätta besök i dessa områden. 

Under 2003 besökte 6,5 procent av den svenska befolkningen någon av de många 

nationalparkerna i de svenska fjällen. Den svenska befolkningen är lite delad i sin sy på 

allemansrätten. Man tycker dels att det är mycket viktigt att skydda naturen men samtidigt är 

det viktigt att naturen är tillgänglig för alla.
36

  

 

Lisa Hörnsten som är forskare på turismforskningsinstitutet berättar att svenskar har svårt att 

tro att den svenska skogen har några kvaliteter för utländska besökare. Detta beror på att 

människor med olika kulturella bakgrunder möts. Hörnsten menar att svenskar måste lära sig 

hur andra ser på den svenska naturen för bli duktiga på naturturism.  

 

Ett exempel på detta är de många naturturister från Tyskland som varje år kommer till 

Sverige. Dessa har som önskan att kunna ta med bilen in i naturområden och även kunna ta 

med sig sin husbil till dessa. Detta beteende passar inte ihop med den svenska föreställningen 

av vildmarken. Sådana kulturskillnader tvingar svenskarna att ompröva sin syn på vad som är 

hållbart.37
  

 

Allemansrätten spelar en stor roll i detta scenario. Hörnsten påstår att risken för att förbjuda 

tillträde till marken i Norrlands inland är liten på grund av mindre trängsel. I större tätorter 

dock kan man redan se att allemansrätten inte fungerar som det ska på grund av de stora 
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besöksmängderna som orsakar slitage och miljöförstöring.
38

 Användningen av allemansrätten 

skiljer sig i olika delar av landet och detta kan skapa en diffus ekoturismmarknad.  

Ulf Lovén som är Ekoturismföreningens ordförande påstår att allemansrätten och turismens 

fria rörlighet i skog och mark är ett ämne med stor relevans för näringslivet och samhället. 

Lantbrukarnas Riksförbund vill begränsa allemansrätten för organiserad kommersiell 

verksamhet men Lovén hävdar att ekoturism är en del av lösningen snarare än problemet. Han 

påstår att det är svårt att sätta en gräns mellan organiserade och kommersiella aktiviteter. Ulf 

Lovén hävdade att dialog, samverkan och märkningssystem som Naturens Bästa är bättre 

vägar att gå. Lovén påstår att seriös naturturism och samarbete med markägarna är nyckeln till 

en framgångsrik framtid.
39

 

Allemansrätten är även starkt förknippad med bland det svenska samhället, men den är även 

essentiell för landets naturturismföretagare. Enligt Fredman ser många ekoturismarrangörer 

som ordnar vandringar, naturguidningar och klättringar allemansrätten som ett allvarligt 

hinder. Detta beror på att kunder väljer att uppleva dessa aktiviteter på egen hand, istället för 

att betala för en guidad tur.
40

  

I Norden är ekoturism ett viktig redskap för att skydda miljön eftersom den här typen av 

turismen är en potentiell källa till finansiering dels genom politiskt stöd. Ekoturism är också 

en källa till miljöeffekter. Enligt Fredman har skandinaver i allmänhet stor affinitet till 

naturen och deras gemensamma förståelse för naturbaserad turism har alltid varit nära 

relaterade till ekoturism. Precis som Norrmännen gör, men i en mindre skala, ser svenskar på 

ekoturismen som ett dumt begrepp, eftersom de flesta rekreation och turism aktiviteter redan 

sker i naturliga miljöer.
41

 

 

Turismen i Sverige är nära kopplad till naturen. De flesta souveniraffärer säljer dalahästar och 

älgar. Båda dessa förknippas direkt med Sverige, och hänvisar båda på olika sätt till naturen. 

Dalahästen är en nationell symbol som står för landsbygdens arv, som ett minne av den 

förmoderna Sverige som skapar kontrast till den aktuella stadsturismen. Älgen representerar 

en direkt koppling mellan turismen och den svenska naturen eftersom den står som symbol för 

vildmarken och lockar många turister över hela världen. Älgen definierar Sverige som en 

plats av naturen. 
42

 

Gössling och Hultman lägger märke till att den svenska ekoturismen skiljer sig från resten av 

världen i och med att den Svenska Ekoturismföreningen definierar den lokala ekoturismen ur 

ett marknadsförings syfte och deras definition är mycket olika från den officiella definition av 

UNWTO (Världsturismorganisationen), som fokuserar mycket mer på att bidra till bevarandet 

och miljöutbildning. På liknande sätt upptäcker fortfattarna att den svenska ekoturismen 

skiljer sig från resten av världen även med deras lokala eko-certifikat system. Den 

ackrediteringsmetoden som kallas Naturens bästa, innehåller mycket svaga principer i 

jämförelse med andra sådana system runt världen.
43
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Haaland & Aas jämför i sin artikel ” Eco‐tourism Certification – Does it Make a Difference?” 

det svenska programmet "Naturens Bästa" med den australiensiska Ecotourism program 

(Ecotourism Australia) och Costa Rica programmet för hållbar turism (Costa Rica 

Certification of Sustainable Tourism). Fortfattarna konstaterar att den svenska ekoturism 

certifieringen har varit relativt begränsat om man jämför den med andra länder även fast  

situationen har förändrats under de senaste åren. Fortfarande finns det stora skillnader mellan 

ackrediteringen som utförs utomlands och ackrediteringen som genomförs i Sverige. 

 

Många certifieringssystem, som t ex det svenska certifieringsmärke Naturens Bästa har blivit 

kritiserade av Haaland & Aas för deras begränsade trovärdighet. Detta beror på att det vid 

många tillfällen finns  en brist på extern revision och ackreditering. Brist vid tredje partens  

utvärdering i Sverige innebär att det ofta är samma personer som tar hand om marknadsföring, 

ansökningar om certifiering samt utfärdande av intyg. Till skillnad från Sverige, har Costa 

Rica och Australien varit i kontakt med erfarna forskare med bakgrund från miljömässiga, 

sociala och ekonomiska studier och bett dem att delta i utvecklingen av kriterier för 

utvärdering av ekoturism certifieringar. Fortfattarna hävdar då att Naturens Bästa kan räknas 

som ett certifieringssystem med begränsad kredibilitet. Costa Rica och Australien däremot 

använder sig av externa utvärderingar, vilket höjer både kvalitetsnivå och trovärdighet till 

programmet. 
44

  

 

Eftersom turistnäringen i allmänhet fokuserar på hållbarhetsaspekter och nya grönare 

ekonomi, måste eko-certifieringssystem tydligt skilja sig från andra typer av turism genom att 

sikta mot en mycket mer ambitiösa mål. Fortfattarna fastställer att de skandinaviska eko-

certifieringssystemen bör sträva efter att uppnå en tredje part revision för att undvika 

anklagelser om auto-marknadsföring och greenwashing effekt. 
45
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4. Empiri 
I detta avsnitt kommer alla de intervjuer som gjorts för att användas som underlag för senare 

analys att presenteras. Även en kortare beskrivning av alla intervjuobjekt som används 

kommer att hittas här. 

 

4.1 Verksamheter på den internationella marknaden 

4.1.1 The International Ecotourism Society 
 

TIES grundades 1990 och är den största och äldsta ekoturismorganisationen i världen. 

Organisation är dedikerad att sprida information om ekoturism och hållbar turism. Den har för 

närvarande medlemmar i över 100 länder, inklusive researrangörer, entreprenörer och 

förvaltare av EcoLodges, akademiker, konsulter, bevarande organisationer, myndigheter, 

arkitekter, experter inom hållbar utveckling, icke-statliga organisationer, media, studenter och 

resande. Som icke-statlig organisation strävar TIES för att ge riktlinjer och standarder, 

utbildning, tekniskt bistånd, forskning och publikationer för att främja en sund utveckling av 

ekoturism. 

 

Ayako Ezaki är kommunikationsdirektör för den internationella Ekoturismföreningen(TIES). 

Hon är ansvarig för medlemsländernas kommunikation, sociala medier och utveckling av 

innehåll. Ezaki berättar för oss att Den internationella Ekoturismföreningen (TIES) 

etablerades för att skapa ett internationellt nätverk av ekoturism organisationer och 

yrkesverksamma som stödjer och främjar principerna för ekoturism. 

 

Ezaki nämner att det finns planer för att skapa en internationell ackreditering som ska 

certifiera engagemang inom ekologisk hållbarhet. Den här ackrediteringen ska gälla världen 

över och bli uppförd av ” The Global Sustainable Tourism Council (GSTC)”. Organisationen 

håller på att utveckla ett register med kriterier för att uppnå ekologisk hållbarhet. Denna 

process kommer att vara klar i början av sommaren 2012. 

 

Angående den övergripande utvecklingen av ekoturism i världen påstår hon att ekoturism har 

utvecklats på olika sätt i olika länder. TIES vet tyvärr ingenting om utvecklingen av den 

svenska ekoturismmarknaden och hänvisar dem då till den svenska ekoturism föreningen. 

Under alla omständigheter bekräftar hon att den totala medvetenheten om ekoturism bland 

resenärer och branschfolk är mycket högre nu än för 20 år sedan. 

 

Ezaki konstaterar att ekoturism oftast förvrängs av de flesta företag, oavsett om de är 

nationella eller internationella. Olika definitioner av ekoturism finns i varje land och detta kan 

göra att ekoturism tolkas olika beroende på var man befinner sig. Hon anser att detta kan vara 

ett positivt fenomen eftersom begreppet ekoturism endast kan vara meningsfull när den 

genomförs på ett sätt som är vettigt i det lokala sammanhanget. Hon poängterar dock att de 

grundläggande principerna för ekoturism måste respekteras vart än man befinner sig.  

 

TIES erbjuder utbildning för yrkesverksamma och nystartade ekoturismföretag samt erbjuder 

de utbildningar till företag som deltar i deras årliga konferens ”Ecotourism and Sustainable 

Tourism Conference”. Under de senaste konferenserna samlades många representanter för 

nystartade företag och människor som var intresserade att komma in i branschen, och ville 

delta i konferensen. Många vill dra nytta av de professionella nätverksmöjligheter som 
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förekommer i denna typ av konferenser. 

 

TIES påstår att miljöfostran, samt kulturell, social och historisk utbildning, är viktiga delar av 

ekoturismupplevelser. Tolkning är en avgörande komponent som kännetecknar ekoturism. 

Ekoturism ökar miljömedvetenheten hos resenären genom tolkningen av lärorika personliga 

erfarenheter. Detta kan generera större förståelse och uppskattning för naturen, lokal samhälle 

och kultur. 

 

Den internationella Ekoturismföreningen bedömer att "Allemansrätten" är ett bra exempel hur 

ett land kan uppmuntra människor att dela och njuta av upplevelsen av att vara utomhus och 

interageras med naturen. Om det åtföljs med utbildning kan ”Allemansrätten” enligt Ezaki 

vara ett utmärk hjälpmedel för att uppleva ett äkta ekoturism upplevelse samt för att främja en 

positiv inställning till ekoturism bland aktiva resenärer. 

 

4.1.2 David Weaver 

 

Doktor David Weaver, är professor i turismvetenskap vid Griffith University i Australien. 

Han har mer än 30 års erfarenhet av undervisning och forskning inom ekoturism, hållbar 

turism och destination management. Weaver  har skrivit och redigerat 10 böcker och skrivit 

mer än 100 referee vetenskapliga tidskriftsartiklar och bokkapitel. Doktor Weaver är redaktör 

för ”Encyclopedia of Ecotourism” och sitter i redaktionen för sju andra akademiska 

tidskrifter. 

 

David Weaver definierar ekoturism som en form av naturturism som fokuserar på inlärning. 

Enligt Weaver baseras ekoturismen  på  ”Triple-bottom-line” hållbarhets modell. Triple 

Bottom Line är ett begrepp som har fått officiellt godkännande som ramverk för att främja oro 

om hållbarhet. Modellen består av tre interagerande områden; en miljömässig, en ekonomisk 

och en social del.  

 

 

 

                                                             
 

   Fig 4 
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Enligt Weaver kan ekoturismen klassificeras i hård och mjuk ekoturism och har plats för 

anslutande kulturella resurser som en sekundär attraktion. Den hårda ekoturismen lägger 

tonvikten vid ett intensivt och personligt möte med naturen. Mjuka ekoturismen däremot 

förekommer vid platser där det finns mindre naturresurser och större utbud av service, 
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infrastrukturer och attraktioner.
47

 

 

David Weaver påstår att ekoturism är en enorm industri, förmodligen växer en snabbare än 

turismen i allmänhet. En stor utveckling är därför erkännandet av att ekoturism är en form av 

godartad massturism. Nu för tiden vill många turister ha en liten smak av naturbaserade 

attraktioner som en del av en mångsidig semester. 

 

Han förklarar att människor kan ändra deras inställning till naturen efter att ha upplevt en äkta 

ekoturism aktivitet. Enligt Weaver finns det övertygande bevis för att detta är sant. Han 

poängterar att en av de viktigaste mål man bör sträva mot är att ändra uppfattningar bland 

mjuka ekoturister (dessa resenärer som klassas som mindre miljömedvetna). Det bästa sättet 

att uppnå detta är att höja förmågan att stimulera respekt för naturen genom högkvalitativa 

attraktioner och effektivt tolkning. 

 

David Weaver anser att Skandinavien är en av de få regioner i Europa som implementerar 

ekoturism snarare än hållbar turism. Förmodligen på grund av förekomsten av stora områden 

med relativt ostörda livsmiljöer och låga befolkningstäthet. Detta gör att det liknar Kanada 

och Australien, där ekoturism har en mycket hög profil av liknande skäl 

. 

Weaver har dessutom stor erfarenhet av allemansrätten i Sverige och han konstaterar att tack 

vare denna unika möjligheten som Sverige offererar kan stora landområden i Sverige vara 

tillgängliga för ansvarsfulla ekoturister. Weaver konstaterar att allemansrätten kan ha 

inverkan på utförandet av ekoturism aktiviteter i Sverige. Enligt Weaver uppmanas regeringen 

som den "naturliga" sektorn att leda dess utveckling och förvaltning. Detta är otänkbart i 

USA, medan i Storbritannien finns aktivister som försöker hålla offentliga vägar öppna trots 

motståndet från privata fastighetsägare. 

 

Enligt Weaver, skiljer sig tolkningen mycket runt om i världen. Detta är ett ständigt 

återkommande problem som kan beror på två faktorer; Vissa företag försöker skapa en bild av 

sig själva som miljövänliga genom att marknadsföra sig som ekoverksamheter trots att de inte 

är berättigade av någon form av ekocertifikat. Ibland är det resenärerna som har missuppfattat 

av vad ekoturism är. Många blandar ihop ekoturism med hållbar turism. 

 

Organisationen TIES försöker uppnå en internationell ekoturism sektor som syftar till samma 

kriterier och ska drivas på samma sätt runt om i världen. Weaver konstaterar att processen  än 

så länge inte har lyckats. Han anser att den mest positiva utvecklingen hittills kommer från de 

olika länder som har försökt genomföra någon variant av det världsledande australiensisk 

”EcoCertification” programmet. David Weaver tror inte att det går att driva ekoturism på 

samma sätt över hela världen. Han menar att det behövs gemensamma grundläggande 

principer, och man sedan måste  utföra variationer som anpassar sig till de regionala 

egenheterna. 

 

4.1.3 Jungle Surfing 

 

Jungle Surfing  finns i Cape Tribulation. Detta område ligger innanför Daintree skogen vilken 

är den äldsta regnskogen i världen. Det är ett extraordinär och miljömässigt viktigt område. 

Denna ekoturism verksamhet ligger norr om Daintree River och är Australiens största hållbara 
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energi gemenskap. Företaget drivs helt och hållet på solenergi och vattenkraft. Jungle Surfing 

har ingen tillgång till elnätet, vatten eller avlopp. Miljömässig hållbarhet är nyckeln till varje 

aspekt av deras verksamhet. 

 

För verksamheten Jungle surfing går ekoturism ut på att uppleva naturområden med 

betoning på förståelse, bevarande och uppskattning. När företaget startade hade dem endast en 

produkt att erbjuda sina kunder. Detta var nattpromenader, vilka fortfarande är en av de mest 

populära aktiviteterna bland de som vill uppleva regnskogen när den är som bäst. Det är på 

natten när de flesta djur är mest aktiva. 

 

Efter ett tag bestämde sig Jungle surfing för att börja med canopy turer. Dessa turer erbjuder 

en spännande möjlighet att glida genom regnskogen högt över från marken, precis som en 

fågel. Turisterna kan bokstavligen flyga mellan plattformarna. Nattpromenader och Canopy 

turer är de enda produkter som Jungle Surfing erbjuder. 

 

Jungle surfing konstaterar att intresset för ekoturism produkter i Australien ökar i takt 

med medvetenheten och bevarandet, miljöfrågor i allmänhet blir allt viktigare i vårt 

dagliga liv. De tror helt och hållet på möjligheten av att använda ekoturism som ett alternativ 

till miljöutbildning. 

 

4.2 Verksamheter på den nationella marknaden 

4.2.1 Nordic Nature 

 

Nordic Natur är ett företag som har sitt säte i Hälsingland och drivs av Håkan Vargas 

Sundbland och hans fru Eva Vargas. Håkan är från början en mycket välkänd naturfotograf 

och filmare som medverkat i både radio- och tv-program om björn och kungsörn. 

Grundtanken hos Nordic Natur är att bygga alla aktiviteter och rekreations- möjligheter på 

äkta och genuina upplevelser.  

 

De har många års erfarenhet av friluftsliv och har under dessa år hunnit samla på sig mycket 

värdefull kunskap som de gärna delar med sig utav och har även blivit utmärkta med 

kvalitetsmärkningen ”Naturens Bästa”. Därtill vann de 2010 Grand Travel Awards 

Ekoturismpris. 

 

Här erbjuds allt ifrån bastubad, stjärn- och norrskenskvällar och fiske till föredrag och 

föreläsningar.
48

 

 

Eva Vargas driver tillsammans med sin man Håkan Vargas sitt företag Nordic Nature. För 

dem är begreppet ekoturism brett men de tycker att det viktigaste är att man tar vara på 

naturen och miljö och att man skapar genuina upplevelser i naturen men även att dela med sig 

av den kunskap man har om natur och miljö. 

 

Intresset för ekoturism har alltid funnits där inte minst hos Håkan som har ett förflutet som 

naturfotograf och naturfilmare och har medverkar i många radio- och tvprogram om 

mestadels kungsörn och björn och detta är ämnen som ligger Håkan varmt om hjärtat. 
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På nordic nature bjuder man på genuina upplevelser som guidade turer, viltupplevelser och 

bastubad men en av de viktigaste delarna i deras utbud är ändå de föreläsningar och 

bildspel/bildvisningar som Håkan mestadels  håller för deras konferensgäster men även så 

små grupper som kommer dit privat. De många års erfarenhet från friluftslivet har givit de 2 

ägarna mycket värdefull kunskap som dom gärna delar med sig av även under de aktivititeter 

som bedrivs utomhus. Det är för dem viktigt att kunna bidra till utvecklingen av andra 

människor miljö- och naturkunskap och medvetenhet. Håkan säger även att det inte bara är 

viktigt utan en självklarhet. 

 

Han tycker även att han har sett en ökning av ekoturismen men om detta är kopplat till att 

intresset för detta område har ökat eller om det är just för att det är ”på modet” med ekoturism 

för tillfället kan han inte säga. Att ekoturismen har ökat så pass mycket på kort tid tror han har 

med att det först de senaste åren har blivit uppmärksammat och att det för 10 år sen knappt 

var någon som visste vad ekoturism var och gick ut på eller ens visste att termen existerade, 

det ansåg då vara lite ”flummigt”. 

 

Bland gästerna ses främst en ökning bland de utlänska gästerna och då främst bland 

amerikanare men även tyskar. Det tror han beror på att man i många delar av världen inte har 

den fria tillgång till naturen som vi har här i Sverige vilket gör oss till något av ett unikt land. 

Det är även det som gör att Sverige skiljer sig ifrån många andra delar av världen i tolkningen 

och utövandet av ekoturism och Håkan tror att det finns stor potential på det här området av 

turism dock måste högre instanser inse detta och satsa mer pengar på sådana aktiviteter. 

 

Tyvärr är det företag som utger sig för att syssla med ekoturismverksamhet men som 

egentligen inte har någon som helst aning om vad detta innebär och inte besitter den kunskap 

som krävs för att driva den sortens  verksamhet som sätter käppar i hjulen för alla seriösa 

företag. Därför tycker han att det är mycket positivt att man har alla dessa certifieringar som 

delas ut till de verksamheter som verkligen gör skillnad och arbetar aktivt med att förbättra 

och bevara natur och miljö men även bidrar med värdefull kunskap till samhället. 

4.2.2 Urnatur 

 

Ulrika Krynitz har tillsammans med Håkan Strotz drivit företaget Urnatur i sydvästra 

Östergötland i snart 20 år. Ett företag som låter besökarna uppleva den svenska skogen med 

alla sina sinnen. Här får man smaka på barkbröd och björksav, och äta sig mätt på gårdens 

övriga läckerheter. I stugorna förförs man av elegant design inspirerad av vitmossa och 

barkborrsgnag. I eremitagets timrade stugor, luftslott och trädhus infinner sig lugnet och 

harmonin, och besökarens nyfikenhet stillas av värdparets gedigna kunskap om skogens liv, 

värde och historia. Sist, men inte minst, är detta en plats för att bara njuta av trädtopparnas 

sus, samtalet vid elden, en stjärnklar himmel, den vedeldade bastun och ett naturligt varmt 

värdskap. 

 

Även detta företag har kvalitetsmärkningen ”Naturens Bästa” och utöver detta så vann de 

2012 Grand Travel Awards Ekoturismpris.
49

  

 

Ulrika Krynitz har tillsammans med Håkan Strotz från grunden byggt upp och driver sitt 

företag Urnatur.  
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Enligt Ulrika handlar ekoturism om att skapa en helhet att man inte bara ser till små enstaka 

detaljerna utan att man tar alla dessa detaljer som ekoturism faktiskt innebär och knyter ihop 

det till en helhet och ett sammanhängande syfte. På deras gård betyder detta att de försöker 

nyttja gården till max. Man tar det mesta i näringsväg från kött och grönsaker till kryddor och 

örter som används i verksamheten från gården. Även elen försöker man så gott det går att 

själva producera på gården med hjälp utav solenergi. Ulrika erkänner dock att det är för 

tillfället inte är möjligt att vara hela självförsörjande och att vissa produkter än så länge måste 

importeras till gården men att man konstant jobbar med och tillsammans med naturen för att 

skapa ett så naturligt uppehälle som möjligt.  

 

Ulrika har dessutom ett förflutet som biolog och frågor om natur och miljö har alltid legat 

henne varmt och hjärtat. Därför känner hon även att hon tillsamman med Håkan som även han 

har en bakgrund inom natur och vild liv, kan svara på frågor och funderingar som deras gäster 

kan ha angående natur och djurliv men även mer specifika frågor om gården och dess 

funktioner i sig. De ger i nuläget endast kurser för universitetsstudenter och skolelever men 

gården kommer nu till sommaren börja erbjuda kortare kurser i t ex timring, kniv- och 

eldkunskap och matlagning med naturensresurser som kommer att riktas sig även till 

privatpersoner.  

 

När vi frågar om hon tror att ekoturism kan bidra till att utbilda folk i natur- och miljöfrågor 

och öka deras medvetenhet och kunskap säger hon att hon ser det mycket framför allt på deras 

konferensgäster och då framförallt de utlänska gästerna som de har. Dessa gäster har oftast 

inte själva valt att åka på denna sorts konferenser men ju mer besöket fortgår desto mer 

nyfikna och informerade blir gästerna, hon menar att de flesta av gästerna får något utav en 

Aha-upplevelse under sin vistelse här. 

 

De har en hel del utlänska besökare även fast majoriteten av gästerna är från Sverige. Den 

utländska delen domineras för nuvarande av amerikaner som har visat sig vara mycket 

intresserade av ekoturism. Det är just dessa grupper som inte är så insatta i ämnet som Ulrika 

tycker är roligast att jobba med. 

 

Hon tycker sig även därmed se en viss ökning i det turismområdet till skillnad från hur det var 

när de startade sin verksamhet då många var mycket tveksamma till vad de höll på med och 

inte riktigt förstod vad det skulle vara bra för. 

 

Ulrika tror att Sverige har stort potential att bli ett av de större länderna på ekoturism. Men 

man måste börja uppmärksamma det mer. Man måste börja utveckla och använda skog och 

mark för turister istället för att sälja ut den utländska företag. 

 

På frågan om hon tror att det finns företag som utger sig för att syssla med ekoturism men 

egentligen inte gör det svarar hon att hon absolut tror att det existerar och det är därför viktigt 

att det finns certifieringar som säkerstället att anläggningen eller företaget har den kunskap 

som kräva för att driva denna sorts turism. Hon tror däremot inte att det är för att man vill lura 

till sig fler gäster utan att det är kunskapsbristen som ligger till grund för detta. Företagen har 

oftast ingen inblick i ekoturismbranschen och vet inte vad den innebär eller vad som krävs av 

företagen. 
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4.2.3 Visit Sweden 

 

Visit Sweden är ett aktiebolag med två ägare, svenska staten via Näringsdepartementet och 

svensk turistnäring via organisationen Svensk Turism.  

Visit Sweden är Sveriges kommunikationsföretag med ansvar att marknadsföra Sverige 

internationellt. 

 

Deras uppdrag har 2 fokuspunkter. Dels att marknadsföra varumärket Sverige internationellt 

och dels att marknadsföra svenska destinationer och upplevelser utomlands. 

 

Visit Sweden jobbar med att hitta nya, innovativa och oväntade kommunikationslösningar 

som förvånar omvärlden, når fram till målgruppen och lockar till att resa till Sverige. De är 

progressiva nätverksbyggare och klustermakare i svensk besöksnäring och skapar 

framgångsrika affärer tillsammans med destinationer och andra offentliga och privata 

partners. Vilket leder till ökade intäkter för svensk besöksnäring. 

 

Åsa Stengel Egrelius berättar att man på Visit Sweden inte har någon egen definition av 

ekoturism utan man rättar sig efter ekoturismföreningens och världsnaturfondens definition av 

begreppet vilken är: 
 

"Ekoturism är ansvarsfullt resande som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer 

lokalbefolkningens välbefinnande"  

 

De jobbar inte självständigt med ekoturism utan allt arbete som görs inom detta område är i 

sammarbete med deras kunder som de får uppdrag ifrån. Visit Sweden var bland annat med 

och grundade ekoturismcertifikatet Naturens Bästa tillsammans med ekoturismföreningen. 

Utöver detta så marknadsför de bara ekoprodukter på uppdrag av sina kunder. Visit Sweden 

jobba alltså inte med att ta fram egna ekoturismprodukter eller inriktningar utan jobbar främst 

marknadsföring och då framför allt marknadsföring av Sverige och dess turistmål mot den 

utländska marknaden. 

 

Bland de utlänska besökarna ser hon en viss ökning av intresse för ekoturism men hon kan 

inte säga att hon ser någon tydlig ökning av konsumtion av ekoturism. Åsa är dock noga med 

att poängtera att hon naturligtvis inte har beläggningsstatistik av samtliga anläggningar i 

Sverige utan bara kan tala i generella siffror och hur det generellt ser ut i Sverige. Svenska 

gäster kan hon inte alls uttala sig om då detta inte är hennes område. 

 

Hon tror även att Sverige skiljer sig i ekoturism i och med att medvetenheten om natur och 

miljö är större och mer utbredd här än i resten av världen. 

 

Åsa nämner även allemansrätten och tror att den kan bidra och ha inverkan på ekoturismen. 

Dock nämner hon att det pågår utredning på regeringsnivå tillsammans med naturvårdsverket 

om allemansrättens framtid. Ska man behålla den eller inte och vad skulle detta leda till.  

4.2.4 Grövelsjön 

 

Grövelsjön drivs utav STF, svenska turist föreningen och här jobbar man mycket med 

ekoturism och platschefen är även mycket engagerad i dessa frågor. 
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STF grundades 1885 i Uppsala som en ideell förening för att främja turism i Sverige. Sedan 

dess har föreningen växt till omkring 300 000 medlemmar. ”Upptäck Sverige” är det 

genomgående temat för föreningens utbud av natur- och kulturturism. STF driver även 

opinionsbildning inom frågor som rör just natur- och kulturturism i Sverige. 

I verksamheten finns nära 400 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor i väglöst land i 

de svenska fjällen. Lokalt ordnas aktiviteter i 84 lokalföreningar (kretsar) och internationellt 

samarbetar STF med vandrarhemsorganisationen HI Hostels. 

 

Grövelsjön ligger mitt bland svensk/norska fjäll längst uppe i nordligaste hörnet av Dalarna 

och omfattar den milsvida vildmarken på båda sidor om gränsen. 

Här kan man njuta av allt från att paddla kanot, öring- och rödingfiske och ta ett svalkande 

dopp i en fjällsjö till fjällvandring och skidåkning. 

 

Charlie Ekberg jobbar som platschef vid Grövelsjön som ägs av STF, 

svenskaturistföreningen. 

 

För Charlie Ekberg så handlar ekoturism mycket om att dela med sig av sin kunskap om natur 

och miljö men även om att värna om kulturen, naturen, miljön och historian på destinationen. 

I STFs stadgar står det bestämt att man som destination som ingår i deras förening ska väna 

om natur, kultur och historia. På Grövelsjön jobba man i och med detta mycket brett med 

ekoturism.  

 

Det man i första han gör här är att erbjuda sina gäster logi och boende en parallellt med detta 

erbjuder man guidade turer i det vackra fjällandskapet. Under dessa utflykter försöker 

guiderna lär ut som mycket som möjligt om den lokala naturen och hur man ska göra för att ta 

hand om denna men delar även med sig om sina kunskaper om platsens historia och rika 

djurliv. Han menar att denna förmedling av kunskap är en mycket viktig del av just hela 

ekoturismverksamheten. 

 

 Man jobbar även aktivt med hållbarheten på destinationen och försöker därför uppmuntra 

sina gäster att resa kollektivt till, från och på destinationen för att värna om miljön och 

naturen. För att kunna möjliggöra detta försöker man vara med och påverka kollektivtrafiken 

och utbyggnaden av denna så mycket som möjligt. 

 

Många av Grövelsjöns utflykter är även ekocertifierade och man räknar med att ca 20 av de ca 

200 utflykter som görs på anläggningen varje år är ekocertifierade. Med det menas inte att 

inte alla är influerade av ekoturism utan alla utflykter som utgår från Grövelsjön är grundade 

på ekoturism och lägger stor vikt på att skydda naturen och omgivningen. 

 

Enligt Charlie Ekberg så har efterfrågan på ekoturism hos svenskar i Sverige legat relativt 

jämnt och stabilt de senaste åren efter 2002 då man införde ekocertifiering Naturens Bästa. 

Dock ser han att intresset för ekoturism bland företag som redan sysslar med naturturism har 

ökat på sistone. De utlänska besökarna står endast för ca 2 % av besökarna och detta beror 

mestadels på att marknadsföringen mot den utmarknaden är mycket dålig då STF har valt att 

till största del endast marknadsföra sig mot den svenska marknaden. Han tycker att detta är 

lite synd då STF har anläggningar på mycket unika platser som skulle dra mycket utlänska 

besökare om de visste om att destinationerna fast till. 
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Tyvärr tror han dock att det finns många företag som sysslar med just naturturism som påstår 

sig jobba med ekoturism även fast de inte gör det. Därför är det viktigt med dessa olika 

ekocertifieringar som finns för att visa besökare och konsumenter att det är ett seriöst företag 

som vet vad de gör och har kunskap om området. 

 

Charlie tror även att ekoturismen i Sverige skiljer sig enormt mycket från resten av världen 

och anledning till detta anser han vara den allemansrätt vi har dels i Sverige men även i 

Norge. I och med denna allemansrätt så är vi i Sverige vana vid att få röra oss och utöva 

aktiviteter fritt i naturen.  

 

Ekoturismen hade sitt ursprung i de länder där markägare skyddade sina marker med stängsel 

och på så vis stängde ut befolkningen från att vistas fritt ute i naturen. Här i Sverige har vi 

aldrig haft det problemet och Charlie anser att ekoturismen i princip är onödig för svenskar. 
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5. Analys  
 

De internationella verksamheter och forskare som blivit undersökta har alla en gemensam 

definition av ekoturism där det läggs stor tyngdpunkt på utbildning och kunskap inom miljö 

och natur. Hos dessa är utbildning en essentiell del av ekoturism. 4 

 

Agnieszka Niezgoda skriver i sin avhandling att det måste finnas ett intresse och viktigast av 

allt ett behov hos själva turisten som deltar i en ekoturismaktivitet av att vilja lära sig om 

natur, miljö och kultur. 

 

Även Freya Higgins- Desbiolles nämner utbildningsaspekten i sin artikel. Hon menar att man 

ofta innefattar lokalbefolkningen i utbildning av turister för att ge dessa ett bredare perspektiv 

och nya insynsvinklar 

 

Begreppet ekoturism är i Sverige fortfarande ett mycket diffust begrepp och i de definitoner 

som ges av ekorturismföreningen har utbildning och kunskap ingen betydande del. Frågar 

man däremot enstaka individer och verksamheter är alla noga med att betona vikten av att 

sprida kunskap om natur och miljö till sina besökare. 

 

Det finns många internationella forskare som håller med om detta.  

I definitionen från Svenska Ekoturismföreningens nämns inte utbildning och kunskap som 

någon av de essentiella punkterna i ekoturism.  

 

Ser man dock tillbaka på vad de företag och individer som aktivt arbetar och säljer 

produkterna till turister får man en helt annan definition där utbildningsaspekten plötsligt är 

ett utav de viktigaste. 

 

I och med allemansrätten har det även undervisning om natur, miljöer och andra kulturer alltid 

varit ett viktigt och ett självklart utbildningsinslag i våra skolor. Man får redan som liten lära 

sig om naturen, hur den fungerar och hur viktigt det är att ta hand om den och att ta hänsyn till 

allt och alla som befinner sig i den. Redan på dagis får barnen delta i olika aktiviteter för att 

börja lära sig om natur och miljö, ett exempel på sådana aktiviteter är ”Skogsmulle” som är  

är en annan viktig del av friluftsfrämjandet och uppmanar små barn att utforska, upptäcka och 

leka ute i naturen. 

 

Där till spelar naturen en mycket stor roll i det sociala livet hos den svenska befolkningen. Att 

spendera en heldag ute i naturen med lek och aktivitet, att ta en picknik eller att träffas och 

grilla tillsammans är en mycket stor del av den svenska kulturen, vilket allt möjliggörs av just 

allemansrätten. 

 

Behovet att lära ut kunskap om natur, miljö och samhällen i Sverige ibland de turistande 

svenskarna finns inte heller i den utsträckningen. I det svenska utbildningssystemet lägger 

man stor vikt på att redan i ung ålder lära barn och just detta. Därför finns inte det behovet att 

söka kunskap i samma utbreddning. Däremot finns detta behov hos de utlänska turister där 

man kan observera en betydande ökning i efterfrågan av ekoturism. 

 

Den svenska befolkningen är uppväxta och därmed vana med att kunna röra sig fritt ute i skog 

och mark. Det är inte längre en rätt eller ett privilegium för svenskarna utan det har blivit en 

självklarhet som tas förgivet och det är med stor sannorlikhet det som svenska 

ekoturistföreningen har haft som grund för sin definition av ekoturism. 
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Idag förs en diskussion om allemansrätten ska behållas eller avskaffas. Klas Sandell och Dr. 

Margaretha Svenning skriver om just de problem som allemansrätten skulle kunna innebära 

och argumenterar kring möjligheten av avskaffning. 

 

Dieter K. Müller & Stina Kuoljok Huuva skriver om hur en för stor exploatering av t.ex. en 

lokalbefolkning skulle kunna skapa en viss irritation hos dessa, vilket skulle kunna leda till att 

dessa avskärmar sig från resten av samhället och får en mer fientlig inställning mot turister. 

Detta i sin tur skulle kunna leda till att den nära kontakt vi idag har med övrig lokalbefolkning 

och minoritetsgrupper i landet skulle avta och där med skulle även det kunskapsflöde vi idag 

har avstanna. Detta är inte bara något som allemansrätten i värsta fall skulle kunna 

åstadkomma, även en ökad ekoturism skulle kunna skapa en liknande situation.  

 

Om man granskar de två modellerna som tas upp i teoriavsnittet i det aktuella arbetet som 

visualiserar den internationella och nationella konceptualiseringen av ekoturism kan man 

utläsa att den svenska marknaden behöver skilja mellan två typer av ekoturism; certifierad 

ekoturism och icke regelfast ekoturism. Den internationella positioneringen av ekoturismen 

däremot är mycket mer allomfattande och skiljer endast mellan alternativ turism och 

ekoturism. Gössling och Hultman försvarar detta med att det oftast är de inhemska turisterna 

som praktiserar en icke-regelfast ekoturism på egen hand. 

 

Vi anser att allemansrätten kan ha en stor inverkan på detta fenomen eftersom de inhemska 

turisterna har den unika möjligheten att vistas fritt i naturen utan att noteras i någon form av 

register. Ingen vet hur många människor som vistas ute i naturen på egen hand. Ekoturism 

skulle med andra ord kunna vara mycket större i Sverige än det som visst registrerat. Det finns 

ingen statistik för allemansrättens bruk, då allemansrätten inte är någon verksamhet snarare en 

oskriven lag. 

 

Med detta sagt kan sägas att ekorturism i Sverige egentligen är relativt överflödig då 

svenskarna redan sedan barnsben fått utbildning och kunskap om natur, miljö och andra 

kulturer inom landet. I och med allemansrätten är svenskarna även vana att få vara ute i 

naturen och nyttja denna utan större hinder och restriktioner. 

 

För utländska turister kan dock ekoturismen vara av betydligt större betydelse då det inte 

finns många länder i världen där det är så öppet och fritt att nyttja och vistas ute i naturen. En 

semester där man får vara ute i naturen, campa, vandra och på nära håll lära sig om andra 

kulturer, är för många mycket unikt och speciellt. 

 

Men skulle den utredning och diskussion om avskaffning av allemansrätten i Sverige bli 

verklighet skulle hela situationen för den svenska ekoturismen förändras. Det skulle inte 

längre vara möjligt att när helst andan faller på bege sig ut i skog och mark och att campa och 

vandra. Även de som är bosatta i Sverige skulle vara tvungna att ansluta sig till guidade 

grupper med speciella tillåtelser för sådana aktiviteter. Med avskaffning av allemansrätten 

skulle ekoturism helt plötsligt bli en nödvändighet för alla. 

 

 

 

 

 

http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(M%C3%BCller%2C+Dieter+K.)
http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Huuva%2C+Stina+Kuoljok)
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6. Slutsats 
 

Till sist kan sägas att det finns en viss ekoturism i Sverige och det är den som vänder sig mot 

de utländska turisterna som kommer hit på besök. Dessa har inte samma grundläggande 

kunskap som Sverige har. Detta kan svenskarna tacka allemansrätten för som har bidragit till 

just den kunskap och medvetenhet som finns i Sverige. Den har även gett som resultat att 

svenskar är vana att kunna röra sig fritt ute i skog och mark.  

 

En viss sorts ekoturism existerar alltså i Sverige men den riktas till största del mot utländska 

turister. Ekoturismen som finns i Sverige är inte heller så utvecklad som många skulle önska 

på grund av allemansrätten.  

 

För svenskar kan man på sätt och vis säga att ekoturism är mer eller mindre onödig och 

överflödig då de redan besitter många av de grundläggande och nödvändiga kunskaperna om 

natur, miljö, omgivning och befolkning. Även Ulf Lovén  nämner denna problematiken i sin 

artikel. Lovén menar att inskränkningar i allemansrätten kan förvärra problemen och inom en 

snar framtid Sverige skulle kunna förlora det man har alltid räknat som en självklarhet. 

 

Skulle dock de diskussioner som idag förs om att avskaffa allemansrätten bli till verklighet ser 

situationen med det samma helt annorlunda ut. Ekoturism skulle plötsligt bli aktuellt även för 

de bosatta i Sverige. Det skulle inte längre vara möjligt att fritt röra sig ute i naturen utan 

speciella tillstånd skulle behövas för att möjliggöra det. Sådana tillstånd skulle endast bli 

utfärdade till det företag som driver ekoturism.  

 

Det resonemanget leder till det som tidigare blivit nämnt i detta kapitel vilket är behovet att 

utveckla ekoturismen mer i Sverige. Skulle allemansrätten avskaffas i Sverige kommer ett 

mycket större behov att uppstå i landet och som det ser ut i nuläget kan det behovet inte 

mötas. Men vilka konsekvenser skulle en utveckling och utbreddning av ekoturism i Sverige 

medföra? Risken med att utveckla ekoturismen kan leda till ett scenario där turismen inte 

längre är hållbar. Allt fler företag skulle etableras för att vara med och tävla om 

marknadsandelar. Detta skulle kunna leda till att marknaden och naturen blir överexploaterad.  

 

Som slutsats kan sägas att ekoturism i Sverige inte är lika utvecklad som i många andra länder 

i världen då i dagsläget inte finns något direkt behov av utveckling i den formen av turism.  

Ekoturism i Sverige fungerar bäst i sin mest simpla ursprungsform.  
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7. Förslag på framtida forskning 
  

Något som skulle vara intressant att fortsätta forska i är problemet kring allemansrätten. Detta 

har bara ytligt berörts i arbetet. Framtida uppsatsskrivare skulle med fördel kunna fördjupa sig 

i detta ämne då det är mycket intressant och djupgående ämne och problem som författare i 

detta arbete endast skrapa på ytan. 

 

Hur skulle ekoturismverksamheter behöva lägga om sin verksamhet för att klara av den 

eventuellt explosionsartade utveckling som en avskaffning av allemansrätten skulle kunna 

bidra till? Har de resurser som krävs? 

Hur skulle ett sådant förbud kunna komma att påverka inte vara företag utan även natur och 

miljö? Är det så att en ökad natur- och ekoturism praktiskt taget skulle kunna vara ett hot mot 

vår natur och miljö?  

 

Hållbarheten och möjligheten till ett sådant drastiskt ökande av ekoturismen hade varit 

mycket intressant att undersöka och forska vidare i. 
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Bilagor 

 

 

Intervju till Ayako Ezaki, Director of Communications The International Ecotourism 

Society (TIES) 
 

-Why was The international Ecotourism society established? Which was the purpose? 

 

-In Australia there is an Ecotourism accreditation called ”Ecotourism Australia” that 

certifies commitment to best practice ecological sustainability, natural area management and 

the provision of quality ecotourism experiences. Is there any type of international ecotourism 

worldwide 

accreditation at the moment? 

 

-How is the overall evolution of ecotourism? Is there a higher demand for ecotourism  now a 

days? 

 

-Do you know anything about the development of ecotourism in Sweden or in Scandinavia? 

 

-Do you believe that ecotourism is directly related to environmental education? If yes, how 

does that happen? 

 

-Do you provide any kind of education for professionals and ecotourism corporations who 

have just started a new business? 

 

-The interpretation of the term ecotourism differs in the world. Do you think ecotourism can 

be misrepresented in some countries? 

 

-In Sweden we have an unwritten law called “allemansrätten ( it means"the everyman's 

right"). Maybe you already know about it. It is a freedom granted by the Constitution of 

Sweden  that gives a person the right to access, walk, cycle, ride, ski, and CAMP on any 

land—with the exception of private area. Do you think this may affect the practices of 

ecotourism in Sweden somehow? 
 

Intervju till David Weaver (Griffith University) 
 

-In you book there is a wide range of ecotourism definitions. Can u please give us your own 

definition of Ecotourism? 

 

-How is the overall evolution of ecotourism? Do you believe ecotourism demand is increasing 

rapidly? Why is that happening? 

 

-Do you think that people can change their attitude towards nature after experiencing an 

authentic ecotourism activity? 

 

-Do you know anything about the development of ecotourism in Sweden or in Scandinavia? 

 

-In Sweden we have an unwritten law called “allemansrätten ( it means "the everyman's 

right"). Maybe you already know about it. It is a freedom granted by the Constitution of 

Sweden  that gives a person the right to access, walk, cycle, ride, ski, and even CAMP on any 
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land—with the exception of private area.  One can argue that Swedish people has always been 

one step ahead in terms of ethics of preservation, respect and appreciation of nature. Do you 

think this may affect the practices of ecotourism in Sweden somehow? 

 

-The interpretation of the term ecotourism differs in the world. Do you think ecotourism can 

be misrepresented in some countries? Isn´t it quite difficult to target ? 

 

-What can we do in order to achieve an international ecotourism sector that aims for the same 

criteria and is run the same way all around the world? 

 

 

 

Intervju till Jungle Surfing (Cape Tribulation) 

-What does ecotourism mean for Jungle surfing?  

 

-How did the company started? Why did you choose to work with ecotourism? 

-What kinds of ecotourism products do you offer?   

-How is the interest for ecotourism products in Australia? Is the demand growing or 

 decreasing? 

-Do you believe in the possibility of using ecotourism as a device for environmental 

education? If not. How come? Is there any plan to do so?  

-Is environmental education something you already work within the company? Is it a 

successful method?  

 

-Do you think that Australia works with ecotourism the same way as other countries do or the 

concepts and the products range differ very much from country to country? 


