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Abstract 
The global urbanization trend, i.e. human migration from rural to urban areas, is also 

evident in Sweden. Rural areas are facing depopulation because of, for instance, lack 

of public services, transportation, career opportunities or entertainment. On the other 

hand, rural areas maintain their attraction as places with high aesthetic value, clean 

environment, strong communal ties and peaceful lifestyle. Therefore, rural area 

become attractive for nature-based tourism, which is often perceived as a tool for 

regional development. Previous research has shown that nature-based tourism service 

providers often fall under the category of ‘lifestyle entrepreneurs’, i.e. entrepreneurs 

who prioritize lifestyle motives over growth and profit-oriented business goals. The 

purpose of this study is to find out the motives of self-employed nature based-tourism 

firm owners to start and run their businesses in a sparsely populated rural area. In this 

study, five nature-based tourism entrepreneurs are interviewed in Grövelsjön, 

Sweden, an area with strong nature-based tourism history and development potential. 

The results shows that the entrepreneurs are strongly driven by lifestyle motivations, 

while the economic aspect is a means to maintain a certain lifestyle. Furthermore, the 

importance of and attachment to a particular place plays a central role in the decision-

making of the entrepreneurs, who, therefore, create a counter-narrative to the 

placelessness and hypremobility of the globalized world. 

 

Keywords: Nature-based tourism, rural areas, regional development, 

entrepreneurship, lifestyle entrepreneurship, local development, natural resources    



 

Sammanfattning 
Idag finns en global urbaniseringstrend som betyder att människor förflyttar sig från 

glesbygd till städer. Glesbygdsområden anses inte vara lika attraktiva på grund av sin 

brist på tillgänglighet till bland annat offentlig service och transport. På grund av 

denna brist satsas det på regional och lokal utveckling, där naturturism anses vara en 

bidragande del och kan hjälpa glesbygdsområden att växa tack vare de unika natur- 

och kulturmiljöerna som kan finnas i glesbygd. Inom naturturism dominerar 

livsstilsentreprenörer som har andra motiv jämfört med ”vanligt” entreprenörskap. 

Begreppen entreprenörskap, livsstilsentreprenörskap och naturturism samt deras 

relationer till glesbygd diskuteras i denna studie. Syftet är att ta reda på vilka motiv 

egenföretagare inom naturturism har när de startar och driver företag i en glesbygd. I 

denna studie intervjuas fem egenföretagare inom naturturism i Grövelsjön, då 

området anses vara en exemplarisk plats för naturturism. Resultatet visar att 

entreprenörerna i studien går under kategorin livsstilsentreprenörer och att deras 

primära motiv grundar sig i deras livsstil samt att ekonomi är en förutsättning och 

inte ett mål i sig. Platsen har en betydande roll och detta hör ihop med att företagen 

valde att bli verksamma inom just naturturism.  

 

Nyckelord: Naturturism, glesbygd, regional utveckling, entreprenörskap, 

livsstilsentreprenörskap, lokal utveckling, naturresurser  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

I Sverige bor 85 procent av befolkningen i tätorter, den ökande befolkningen i 

urbaniserade områden har blivit en global trend samtidigt som befolkningen minskar 

i gles- och landsbygdskommuner (Landsbygdskommittén, 2016). Utvecklingen i 

dagsläget har inte gett utrymme för lika förutsättningar angående offentlig service, till 

exempel är tillgängligheten mindre i glesbygd jämfört med tätortsområden 

(Landsbygdskommittén, 2017). För att ett område ska vara attraktivt att bo och arbeta 

inom måste vissa förutsättningar finnas, glesbygden har inte lika stor möjlighet att 

exempelvis erbjuda arbete inom olika yrkesområden (Landsbygdskommittén, 2016). 

Det finns dock glesbygdskommuner med positiv ekonomisk utveckling då de oftast 

kan erbjuda specifika resurser, till exempel natur- eller kulturmiljöer, världsunika 

platser eller orörd natur. Detta blir en kontrast jämfört med större städer där 

befolkningstäthet råder, därav anses besöksnäringens potential i 

landsbygdskommuner som stor (Landsbygdskommittén, 2016; Lundmark, 2016). De 

vidsträckta naturområdena som glesbygder har kan generera i ökad turism inom 

området, glesbygden kan erbjuda framtida hållbara lösningar och detta skapar 

grundförutsättningar för exempelvis naturturismföretag som baserar sin verksamhet 

på naturen (Landsbygdskommittén, 2016; Landsbygdskommittén, 2017).  

 

Naturturism är en stor del av den nordiska turismnäringen och har ökat genom 

årtiondena, tidigare forskning visar att naturturismsektorn växer snabbare än turism 

generellt (Lundberg och Fredman, 2011). Detta skapar utvecklingsmöjligheter för 

regioner rika på naturresurser som kan satsa på exempelvis naturturism (Fredman 

och Tyrväinen, 2010). Dock är det inte enbart förekomsten av naturresurser som banar 

väg för besöksnäringen, det måste från början finnas andra resurser såsom 

infrastruktur, möjligheter för nätverkande, kompetens samt socialt och ekonomiskt 

kapital (Fredman, Lundberg och Wall-Reinius, 2012; Fredman och Margaryan, 2014). 

Det finns ingen heltäckande och internationellt accepterad definition av naturturism 

idag, vilket har gjort undersökningar inom ämnet svårt att utföra. Det finns 
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undersökningar ur konsumentperspektiv (efterfrågan) men inte lika många ur ett 

producentperspektiv (utbud) och detta beror på avsaknaden av denna heltäckande 

definition (Fredman et al., 2009). I litteraturöversikten diskuteras tidigare definitioner, 

i denna studie gäller följande; “Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i 

naturområden utanför sin vanliga omgivning och betalar för att utföra dessa aktiviteter”. 

Detta är en sammanslagning av Fredman et al. (2009) föreslagna definition av 

naturturism och Lundmarks (2016) skillnad mellan naturturism och friluftsliv.  

 

Entreprenörskap inom naturturism skiljer sig oftast från ”vanligt” entreprenörskap då 

motiven att driva ett naturbaserat företag handlar om ett val av livsstil och inte en 

strävan efter innovation, ekonomisk vinst eller risktagande (Lundberg, Fredman och 

Wall-Reinius, 2012). Entreprenörer som själva väljer att starta företag med naturen 

som resurs har generellt sett ett intresse och passion för naturen själva (Iversen och 

Steen Jacobsen, 2015). Genom att välja livsstil kan företagare välja att placera sig på en 

viss ort, till exempel i glesbygd. Detta har studerats i bred utsträckning i tidigare 

forskning och speciellt i sammanhang där arbetare inom turism anses ha låg status 

och låg inkomst (Iversen och Steen Jacobsen, 2015). Lundberg et al. (2012) fastslår att 

ekonomins roll inom naturturismföretagande är komplicerad och inte helt förstådd 

och föreslår att vidare forskning behövs inom området. Naturturism har en komplex 

påverkan på regional utveckling då dess entreprenörers identitet inte är kompatibla 

med vinst och tillväxt, nischmarknader och begränsade marknadskunskaper hindrar 

tillväxtmöjligheter, naturturismföretagens beroende av naturresurser ställer hållbarhet 

före tillväxt och att naturturismföretag har en begränsad kontroll över den egna 

produktionsprocessen (Lundberg et al., 2012). 

 

Sammantaget av ovanstående är att besöksnäringen ses som en del av regional 

utveckling för glesbygdskommuner (Landsbygdskommittén, 2016), där naturturism 

anses vara en bidragande del och har stor potential (Lundmark, 2016). Det är högst 

troligt att naturturism växer i framtiden (Fredman och Margaryan, 2014). Då de flesta 

naturturismföretag består av livsstilsföretagare som inte har samma vinstdrivande 

motiv som entreprenörskap i stort (Lundberg et al., 2012), är det av intresse att 
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studera vilka motiv som driver dessa livsstilsföretagare då vissa hinder och problem 

kan uppkomma vid etablering i glesbygd och vid icke-vinstdrivande mål. Exempel på 

vad som upplevs som motgångar vid livsstilsföretagande är låg vinst, inget kapital för 

investeringar, höga skattenivåer, regler och förordningar samt begränsad 

infrastruktur (Lundberg och Fredman, 2011).  

1.2 Problemformulering 
Uppfattningen att naturturism kan bidra till regional utveckling för gles- och 

landsbygd har blivit en central del i utvecklingsfrågor för kommuner i Sverige och i 

forskning. Kommuner uppmuntrar nystartande av företag och entreprenörskap 

eftersom detta bidrar till den regionala utvecklingen (se exempelvis projekt som SITE 

Destination, destinationsutveckling i gränslandet mellan Sälen, Idre, Trysil och 

Engerdal). Småskalig naturturism genererar utveckling i glesbygd (Lundmark, 2009). 

Det perifera läget påverkar vilka typer av entreprenörer som attraheras att stanna eller 

flytta till en specifik plats (Atlejevic och Page, 2009; Iversen och Steen Jacobsen, 2015; 

Lundberg och Fredman, 2011; Peters och Schuckert, 2014).  

 

Eftersom entreprenörer inom naturturism baserar sina verksamheter på livsstilen kan 

de möta stora hinder i form av finansiell otillräcklighet inom företaget eller begränsad 

infrastruktur på platsen (Lundberg och Fredman, 2011). Trots detta verkar det som att 

livsstilsentreprenörerna som studerats i tidigare forskning anser att de positiva 

delarna av livsstilsentreprenörskapet väger tyngre än de hinder som kan uppkomma 

(Iversen och Steen Jacobsen, 2015; Lundberg och Fredman, 2011; Swan och Morgan, 

2016). Dessa tidigare studier har antingen genomförts för några år sedan eller i ett 

annat land. Det saknas tillräckligt många exempel i Sverige ur ett utbudsperspektiv 

(Fredman et al., 2009) och därav även entreprenörers motiv att starta och driva företag 

inom naturturism i glesbygd, vilket denna studie kan bidra till. Området som valts ut 

för fallstudien är Grövelsjön och Grövelsjöfjällen, som är en del av den sydligaste 

fjällvärlden i den nordligaste delen av Dalarna och tjänar som exempel på en 

glesbygdsort med naturturistiska aktiviteter.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka motiv livsstilsentreprenörer har vid 

grundandet och det fortsatta drivandet av det egna naturturismföretaget i glesbygd, 

genom att titta på fallet Grövelsjön, Sverige. Detta leder fram till denna frågeställning: 

• Varför väljer egenföretagare att etablera sig i Grövelsjön? 

• Varför väljer dessa egenföretagare att bli verksamma inom naturturism?   
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2 Litteraturöversikt 

2.1 Entreprenörskap 

Enligt Syssner och Kvarnström (2013) finns det två indelningar inom entreprenörskap 

i litteraturen, entreprenören som person och entreprenörskap som agerande. Entreprenören 

som person har karaktäriserats som att vara bland annat risktagande, problemlösare, 

innovativ och ha starkt självförtroende och det är dessa drag som skiljer 

entreprenören från icke-entreprenören. Forskning om entreprenörens 

personlighetsdrag har dock starkt kritiserats då många olika drag har framkommit 

och en sammanställning av alla dessa ger ett brett och motsägelsefullt resultat 

(Syssner och Kvarnström, 2013). Entreprenörens personlighet måste sammansättas 

med exempelvis en situation eller miljö för att kunna avläsas ordentligt. På grund av 

detta är det lättare att fokusera på entreprenörskap som agerande där det finns fyra 

olika perspektiv (Syssner och Kvarnström, 2013);  

• Att skapa nya organisationer är entreprenörskap fram tills dess att 

uppstartandet är avslutat. Detta skapar definitionsproblem för små och 

familjeägda företag inom turistbranschen som inte längre definieras som 

entreprenörer då de verkar i ett redan befintligt företag. Det finns även 

intraprenörskap som innebär att ett projekt eller en ny del av det redan 

befintliga företaget startas upp. 

• Att skapa nya kombinationer (Innovationer) handlar om att skapa nya 

kombinationer av de redan existerande resurserna, detta kallas också för 

innovation. Den innovativa delen är det som skiljer entreprenörskap mot 

vanligt företagande.  

• Att agera under osäkerhet handlar om att entreprenören måste fatta beslut 

och agera utan att veta om det kommer bli positiva eller negativa effekter, 

dock drivs många entreprenörer av förhoppningen om en belöning i form 

av ekonomisk vinst. 

• Att identifiera möjligheter som tidigare är outnyttjade eller oupptäckta är det 

fjärde perspektivet på entreprenörskap som agerande. Entreprenöriella 
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möjligheter är situationer där det finns möjlighet att skapa en ny vara eller 

tjänst och introducera en innovation.  

Genom dessa perspektiv definierar Bergek (2013, s. 134) entreprenören som ”någon 

som agerar på ett entreprenöriell [!] inriktat sätt, det vill säga identifierar och utvecklar 

innovativa möjligheter under viss osäkerhet om vad som är bästa sättet att agera”.  

 

2.1.1 Entreprenörskap i gles- och landsbygd 

Det politiska intresset för entreprenörskap har ökat de senaste åren, denna trend finns 

speciellt inom turistindustrin. Det efterfrågas mer entreprenörskap eftersom det anses 

kunna skapa konkurrenskraft, sysselsättning och tillväxt. Till följd av detta har 

Tillväxtverket grundat ett program som främjar turismföretagande och 

entreprenörskap i syftet att grunda fler och växande turistföretag, öka den 

internationella konkurrenskraften, bidra till regional utveckling samt skapa en 

samordnad och effektiv resursanvändning (Syssner och Kvarnström, 2013). 

Utbildningar inom entreprenörskap har också startats i flera delar av landet på olika 

nivåer och i den vetenskapliga turismlitteraturen är entreprenörskap omdiskuterat 

(Atlejevic och Page, 2009; Syssner och Kvarnström, 2013).  

 

Genom att utveckla turism skapas möjligheter för entreprenörskap inom regionen, 

många länder uppmuntrar entreprenörskap som en central del i den hållbara 

utvecklingen (Atlejevic och Page, 2009). Små turistföretag är relaterade till innovation 

och entreprenörskap men de kan också möta vissa svårigheter. De små företagens 

administrativa kunskaper, tillgång till offentlig service och ekonomi är begränsade, 

speciellt för små företag som drivs på isolerade platser. Regeringar kan hjälpa dessa 

små företag att utvecklas för att uppmuntra till ekonomiska möjligheter (Atlejevic och 

Page, 2009). Turismentreprenörers drivkrafter kan vara att utföra en viss aktivitet eller 

eget intresse inom arbetet (Atlejevic och Page, 2009), därför kan en viss plats vara av 

stor vikt, den specifika livsstilen går endast att upplevas på denna plats (Peters och 

Schuckert, 2014). 
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2.1.2 Livsstilsentreprenören och motiv 

Begreppet entreprenörskap har förändrats genom tiden från att helt ha ett vinstsyfte till 

att fokusera mer på olika drivkrafter, till exempel livsstil och livskvalitet (Dawson, 

Fountain och Cohen, 2011). Motiven för entreprenörer är liknande oavsett inom vilket 

yrke de är verksamma, de fyra största drivkrafterna är att vara sin egen chef, att vara 

självständig, att vara kreativ och att ha ett intressant arbete (Bredvold och Skålén, 2016). 

Livsstilsentreprenören är vanligast inom turismsektorn och skiljer sig från andra 

entreprenörer då ett brinnande intresse av att kombinera livsstil med arbete är 

viktigast, inom andra typer av entreprenörskap är vinst och tillväxt i fokus. 

Livsstilsentreprenören är därav mindre intresserad av att göra stor vinst och utveckla 

företaget till det större (Bredvold och Skålén, 2016). Entreprenörer inom turismsektorn 

anser att det mest drivande och positiva med att vara egenföretagare är att kunna ta 

självständiga beslut, vara flexibel, anta utmaningar, vara ansvarstagande samt skapa 

kreativt företagsutvecklande (Peters och Schuckert, 2014).  

 

Motiv för att bli entreprenör är enligt Peters och Schuckert (2014) olika, i deras studie 

svarade respondenterna att de tog beslutet att bli entreprenör i ett tidigt skede i deras 

karriär eller direkt efter skolgången, andra tog över familjeföretaget och hade aldrig 

tänkt på att utföra ett annat yrke. Motiv att starta företag inom turismsektorn kan vara 

tillfälliga och resultatet av att upptäcka ett gap eller en kommersiell möjlighet, ett 

naturligt karriärsteg eller bara viljan att vara självständig (Iversen och Steen Jacobsen, 

2015). Andra faktorer som bidragit till egenföretagande är att entreprenörskap funnits 

i familjen sedan tidigare, kombinationen mellan arbete och livsstil har varit viktig eller 

att entreprenören haft tidigare erfarenheter med turistindustrin och sedan stannat där 

(Iversen och Steen Jacobsen, 2015). 

 

Den största orsaken att verka inom ett gles- eller landsbygdsområde är landskapet i 

sig, naturen är den huvudsakliga resursen (Iversen och Steen Jacobsen, 2015). Naturen 

är den centrala delen inom ekoturism och naturturism, ekoentreprenören känner ett 

behov att bevara och dela med sig av hållbarhet och natur, det är passionen och 

entusiasmen för natur och kultur som entreprenören vill förmedla vidare till gästen 
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(Swan och Morgan, 2016). Naturturismentreprenörers identitet är inte kompatibel 

med vinst och tillväxt, en för stor tillväxt undviks då poängen med naturturism är att 

vara nära naturen, vara miljövänliga och ansvarsfulla till skillnad från den stora 

massturismen (Lundberg et al., 2012). Ekoentreprenörer strävar efter en balans mellan 

det vardagliga livet och arbetslivet. Företaget måste givetvis vara ekonomiskt hållbart 

för att kunna överleva men de flesta ekoentreprenörer fokuserar på de sociala och 

miljömässiga perspektiven i ekoturism, detta anses ge hållbara fördelar jämtemot 

andra sektorer inom turismen (Swan och Morgan, 2016). 

 

2.1.3 Kritiska aspekter inom entreprenörskap 

Entreprenörskap är inte alltid framgångsrikt, många av dessa 

entreprenörskapsinitiativ och projekt misslyckas (Syssner och Kvarnström, 2013). 

Iversen och Steen Jacobsen (2015) tar upp negativa aspekter som kan tillkomma med 

entreprenörskap inom turism. De intervjuade i deras studie nämnde till exempel 

periodvis dålig ekonomi och avsaknad av privatliv. Peters och Schuckert (2014) 

nämner också finansiell press som en negativ faktor, tillsammans med stress, 

konstanta investeringar, mycket att göra inom en kort tidsram, många lagar och regler 

som kanske är svåra att förstå relevansen till det egna företaget, extern press och 

minskande kontroll över företaget tack vare dessa lagar och regler. De små företagen 

upplever ekonomiska utmaningar tack vare säsongsvariationer, det finns en hög 

efterfrågan hos företagets aktiviteter under högsäsong men en bristande efterfrågan 

under lågsäsong. En annan ekonomisk utmaning är de licensavgifter och andra 

avgifter som tillkommer för att bruka marken som företaget är verksam inom, skatter 

och andra avgifter kan också försvåra för entreprenörer (Swan och Morgan, 2016). 

 

Ett annat problem inom livsstilsentreprenörskap kan vara motviljan att utveckla 

företaget för en ekonomisk tillväxt samt avsaknad av ambition gällande 

företagsutveckling (Dawson et al. 2011). Detta kan leda till intressekonflikter med 

organisationer som vill satsa på lokal och regional utveckling, till exempel större och 

mer professionella företag. Livsstilsentreprenörerna som förväntas att bidra till den 

lokala tillväxten har mer intresse i att utföra det egna intresset istället för samhällets 
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utvecklingsmöjligheter (Dawson et al., 2011). Entreprenörerna vill hålla sina företag 

småskaliga då det är enklare att kontrollera som entreprenören själv önskar (Dawson 

et al., 2011), vilket kan vara en anledning att det finns ett stort antal små företag 

jämfört med stora företag inom naturturism (Fredman och Margaryan, 2014).  

 

Skilda intressen gällande säsong finns också, på makronivå är helårsbaserade 

verksamheter att föredra då det skapar en jämn ekonomi i regionen och kan bidra till 

destinationens attraktivitet i helhet (Dawson et al., 2011). När många små företag är 

stängda under lågsäsong skapas en negativ bild av destinationen, det blir inte lika 

välkomnande för gästen. Dawson et al. (2011) visar att entreprenörerna i deras studie 

dock inte är intresserade av en helårsverksamhet då de anser att efter en säsong kan 

de vila och ta det lugnt, kanske passar de på att ta ut sin semester. Några 

entreprenörer kan dock uppleva finansiella svårigheter under lågsäsong då företaget 

inte genererar lika stor inkomst som under högsäsong (Swan och Morgan, 2016).  

2.2 Naturturism 

Storleken på naturturismsektorn är olika beroende på vad som inkluderas i den 

(Lundberg och Fredman, 2011). I dagsläget fattas en universell och vetenskapligt 

grundad definition av naturturism och det pågår en diskussion om exakt vad som ska 

ingå i begreppet (Fredman och Tyrväinen, 2010; Mehmetoglu, 2007; Wall Reinius, 

2009). Det har varit svårt att skilja på naturturister och friluftslivsutövare (Fredman 

och Tyrväinen, 2010). Idag menar forskare att skillnaden mellan friluftsliv och 

naturturism är att friluftsliv blir naturturism när människor betalar för att utföra 

aktiviteter som egentligen går att utföra gratis i naturen (Lundmark, 2016).  

 

Naturturism kan betraktas som ett paraplybegrepp vilket innefattar olika former av 

aktiviteter utförda utomhus med naturen som resurs (Wall Reinius, 2009). Typiska 

karaktärsdrag för naturturism är att den är betydelsefull för turistindustrin, den växer 

snabbt och den har natur- eller kulturresurser som grund (Emmelin et al., 2010). Den 

mest använda definitionen av naturturism är ”Upplevelser/aktiviteter som är direkt 

beroende av naturen” (Mehmetoglu, 2007, s. 26). Inom naturturism är landskapet i fokus 
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och tre kategorier som passar inom detta är äventyrsturism (i naturen), ekoturism (för 

naturen) och naturturism (om naturen) (Newsome, Moore och Dowling, 2002). Dock 

belyser Mehmetoglu (2007) att all turism som använder sig av naturen som resurs blir 

då naturturism, inkluderat ekoturism, spännings- och äventyrsresor, kulturbaserad 

turism och sol-och-badresor. Fredman et al. (2009, s. 62) ger ett annat 

definitionsförslag; ”Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i 

naturområden utanför sin vanliga omgivning”. Med denna definiering kommer vi dock 

tillbaka till problemet med skillnaden mellan naturturism och friluftsliv. I denna 

studie används definitionen som Fredman et al. (2009) skapade med tillägg från 

Lundmark (2016), som tar hänsyn till skillnaden mellan naturturism och friluftsliv. 

Definitionen av naturturism i denna studie är; ”Naturturism omfattar människors 

aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning och betalar för att 

utföra dessa aktiviteter”. 

 

2.2.1 Naturturism i glesbygd 

Wall-Reinius (2009) skriver att turism kan vara en potentiell utvecklingsmöjlighet för 

glesbygdsområden då andra alternativ, såsom industrier eller jordbruk, inte längre 

genererar i lika stor vinst som det gjorde för bara några decennier sedan. Fredman 

(2016) styrker att jord- och skogsbruk är i en stadig nedgång ekonomiskt samtidigt 

som tjänster ökar alltmer både inom offentlig och privat sektor. Lundmark (2016) tar 

upp Den nya ekonomin, vilket innebär att samhället idag gått från att försörja sig på 

fasta produkter (exempelvis tillverkning och industri) till tjänster och service vilket 

öppnar upp möjligheter för turismen att utvecklas. Turism anses därför vara en 

marknad för nya arbetstillfällen och en inkomstkälla i regioner där brist på ekonomisk 

diversifiering finns (Sharpley och Telfer, 2015). Det finns dock risker med turism som 

regional utvecklingsmöjlighet, till exempel kan stora säsongsvariationer och 

ekonomiskt läckage uppkomma när turismen baseras på säsonger eller resurser köps 

in från andra platser. Företag inom landsbygdsturism är oftast små och egenägda 

vilket bidrar till den lokala ekonomin (Sharpley och Telfer, 2015).  
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Efterfrågan av att besöka naturen har ökat till följd av urbaniseringen och därav även 

naturturism (Lundmark, 2009). Naturturism anses enligt tidigare forskning vara en 

väg för regional utveckling och kan generera i en positiv lokal ekonomi (Lundmark 

och Stjernström, 2009). Genom turismutveckling kan orten få ny livskraft både 

ekonomiskt och socialt, turism kan dessutom öka samarbetsviljan och vara en 

pådrivande faktor för innovation inom orten (Lun, Pechlaner och Volgger, 2016). 

Genom entreprenörskap kan lokala företag utvecklas och drivas under en längre tid 

(Lun et al., 2016). Detta blir en positiv effekt för gles- och landsbygden då de kan få en 

tillförsel i både kapital, invånare och arbetstillfällen (Lundmark, 2016). 

Naturturismens potential är större än det utbud som finns idag och 

utvecklingsmöjligheterna är stora (Lundmark, 2009). Naturturism är en viktig 

bidragande del till ett mångfaldigt näringsliv i gles- och landsbygd och ett sätt för fler 

människor att livnära sig (Lundmark, 2016). Naturturism i gles- och 

landsbygdsområden kan dock inte ses som en ensam revolutionerande faktor för 

regional ekonomisk vinst, det finns många andra sektorer som är mer omfattande 

ekonomiskt (Lundmark, 2016).  

 

De mer utmanande aspekterna inom naturturism och turismutveckling i gles- och 

landsbygd är bland annat att mindre orter har svårt att anpassa sig till omfattande 

ekonomiska förändringar. Det perifera läget påverkar dessutom människors val av att 

flytta dit för att bo och arbeta där, det kan finnas en avsaknad av offentlig service och 

transport (Lundmark, 2016). En av de största utmaningarna med turism i 

landsbygdsområden är acceptansen från lokalbefolkningens sida. Det är svårt för 

turismen och lokalbefolkningen att komma helt överens då intressekonflikter kan 

uppstå (Lun et al., 2016). Lokalbefolkningen kanske inte heller ser vad som skulle 

kunna vara en turistattraktion och på det sättet utvecklas inte regionen (Lun et al., 

2016).  

2.3 Begreppsram 

Turism och regional utveckling är de två stora bakomliggande delarna i denna studie, 

vidare är naturturism och entreprenörskap de två mindre fokusområdena. 
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Naturturism och entreprenörskap går hand i hand då de flesta naturturismföretag är 

grundade på grund av outnyttjade resurser och på så sätt kan vara innovativa. Den 

tidigare forskningen inom entreprenörskap och motiv ger oss uppfattningen att 

ekonomisk vinst och utveckling är i fokus men begreppet blir komplicerat när 

livsstilsentreprenörskap kommer med i bilden som motsäger motivationerna för 

vanligt entreprenörskap.  Fokus för denna studie är alltså naturturismentreprenörens 

motiv att starta och driva företag samt deras val av plats, då majoriteten av 

entreprenörer som är verksamma inom naturturism är livsstilsentreprenörer. 

 

 

 

Figur 1. Begreppsram 
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3 Fallstudiens område 

3.1 Sverige 

Sverige är till ytan ett av de större europeiska länderna och har 10 miljoner invånare, 

landet är glest befolkat och ungefär 85 procent bor i den södra delen (Utrikespolitiska 

Institutet, 2016). Sveriges ekonomi anses vara exportorienterad, högteknologisk och 

väldiversifierad, vilket gör att den räknas som en av världens mest 

konkurrenskraftiga ekonomier. Det som lade grunden för den välutvecklade 

ekonomin är trä-, järnmalm- och vattenkraftsindustrin och har vidareutvecklats till IT 

(informationsteknik) och en stor tjänstesektor (Utrikespolitiska Institutet, 2016). 

Sveriges yta är 450 295 kvadratkilometer, mellan Treriksröset i norr och sydligaste 

punkten i Skåne är det 160 mil, vilket motsvarar sträckan mellan Malmö och Rom 

(Utrikespolitiska Institutet, 2016). Ungefär en fjärdedel av Sveriges yta består av fjäll, 

berg och myrar, naturresurserna är stora och består till större delen av skog, järnmalm 

och vattenkraft (Utrikespolitiska Institutet, 2016). Figur 2 visar hur mycket natur som 

finns i Sverige, vilket är betydligt mer än vad som är bebodd mark. 

Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta och arbetslösheten ligger under 

genomsnittet i EU (Utrikespolitiska Institutet, 2016). Turism är en växande sektor i 

landet och har stor betydelse för ekonomin (Utrikespolitiska Institutet, 2016), som 

enligt Tillväxtverket (2015) har en andel på 2,7 procent av Sveriges totala BNP. 

Regeringen anser att turismen är Sveriges nya basnäring på grund av att både 

nationella och internationella turister lockas av Sveriges glesbefolkade landskap och 

dess naturresurser (Utrikespolitiska Institutet, 2016).  
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Figur 2. Sveriges totala landareal (Sveaskog, 2017) 

3.2 Naturturism i Sverige 

Naturturismen i Sverige är en diversifierad bransch, företag inom naturturism 

kombinerar ofta olika aktiviteter och det är endast 20% av naturturismföretagen i 

Sverige som har alla sina aktiviteter inom naturturism (Fredman och Margaryan, 

2014). Till största delen är det sommaraktiviteter som är aktuella för företagen, de 

viktigaste miljöerna för dem är skogar, sjöar, älvar och vattenfall. Dessa resurser har 

Sverige gott om vilket ökar chanserna för att naturturism kan öka den regionala 

utvecklingen. Det som påverkar upplevelsen för turisterna mest negativt är 

kraftverksdammar, vindkraftverk och skogsavverkning då dessa i sin tur påverkar det 

naturliga landskapet (Fredman och Margaryan, 2014). För naturturismföretag i 

Sverige är det väldigt viktigt att erbjuda bra naturupplevelser för gästen, att ha ett 

intressant arbete kopplat till sitt intresse och att använda sig av lokala naturresurser 

(Fredman och Margaryan, 2014). Naturturismföretagarna vill även bidra till hållbar 

utveckling och vara självständiga medan att maximera ekonomisk vinst, bo på en viss 

plats och ha en säker och stabil inkomst är mindre viktigt för naturturismföretag i 

Sverige. Majoriteten (72,7 %) anser att naturen är en del av upplevelsen medan några 

(48,7 %) använder naturen som den huvudsakliga aktiviteten (Fredman och 

Margaryan, 2014).  
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3.3 Grövelsjön 

 

Figur 3 Välkommen till Grövelsjöfjällen (Foto: Eget) 

 

Älvdalens kommun klassificeras som en mycket gles landsbygdskommun 

(Landsbygdskommittén, 2016) och har både natur- och kulturresurser (Se figur 5–7). I 

kommunen bor cirka 7000 invånare och ungefär en person per kvadratkilometer 

(Älvdalens kommun, 2017). Grövelsjön, som ligger i Älvdalens kommun i norra 

Dalarna (se figur 4), har en historia inom turism redan under 1800-talet då människor 

reste dit för att söka den orörda fjällvärlden, lugnet och tystnaden (Älvdalens 

kommun, 2009). På Grövelsjöfjällen Turistförenings hemsida finns 

beskrivningen: ”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 

väntar ett paradis för fjällvandrare, fiskare och skidåkare. Fjällen i vårt område är 

lättillgängliga och nära, många mil vandringsleder, stigar och skidspår börjar där du bor”. 

Dessutom är Grövelsjön en del av Idre Sameby som sträcker sig från den norska 

gränsen i väst till Särna i öst (Idre Sameby, 2017). Det finns 11 företag på orten som är 

registrerade aktiebolag i Grövelsjön, vid en utökad sökning med orten Storsätern 

tillkommer fem aktiebolag (Allabolag, 2017a; Allabolag, 2017b).  
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Figur 4. Grövelsjöns lokalisering (Originalbild: Naturkulturföreningen, 2017) 

 

 

Figur 5 Grövelsjöfjällen – Storvätteshågna (Foto: Johan Sundström, 2017) 
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Figur 6 Utsikt över Grövelsjödalen och dess berg (Foto: Storsätra Fjällhotell, 2017) 

 

 

Figur 7 Renar vid Städjan (Idre Sameby, 2017) 
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4 Metod 

4.1 Forskningsdesign 

I denna fallstudie används ett kvalitativt angreppssätt för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Inom forskning diskuteras kvalitativ metod hur den skiljer sig från 

kvantitativ metod, vilket är ett problem i sig då syftet med dessa två metoder skiljer 

sig markant (Bryman, 2016). Det kvalitativa angreppssättet i denna studie syftar till att 

ge en djupgående förståelse för entreprenörerna och deras motiv. Genom att använda 

kvalitativa intervjuer kan en djupgående förståelse uppnås (Larsen, 2014).  Genom 

den kvalitativa metodens flexibla attribut, där forskaren ges möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor och be om förtydliganden, anses metoden vara attraktiv för 

forskare som är intresserade av de intervjuades synvinkel (Bryman, 2016).  

 

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

I studien används semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjun följer en 

modell men där intervjuaren kan ställa uppföljningsfrågor vid behov. Denna metod 

anses vara passande för denna studie då inriktningen har ett målinriktat fokus och 

genom de redan satta frågeställningarna behövs en viss del struktur. En viss del 

struktur behövs även när fler intervjuer ingår i samma studie för att en jämförbar 

analys ska kunna utföras. Detta är dock en flexibel intervjumetod och den intervjuade 

kan ta upp ämnen som denne anser är viktiga för intervjuaren att veta (Bryman, 2016). 

Frågor som inte står med i intervjuguiden kan också komma på tal, dock måste dessa 

ha en anknytning till det som den intervjuade tidigare berättat (Bryman, 2016).  

 

4.1.2 Urval 

För att urvalet ska vara relevant till syftet används ett sannolikhetsurval där vissa 

kriterier bör uppfyllas för att få en relevant spridning bland respondenterna (Bryman, 

2016). De två kriterierna för att delta i studien är att egenföretagarna ska: 

• Vara verksamma inom naturturism  

• Vara lokaliserade i Grövelsjön  
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För att få fler förslag på passande företag att intervjua kompletterades 

sannolikhetsurvalet med ett snöbollsurval. Genom sannolikhetsurvalet valdes fem 

företag ut för intervjuer och genom vidare rekommendationer och observationer på 

plats tillkom tre företag som respondenter. Totalt tillfrågades åtta företag varav fem 

deltog i studien, alla företag var involverade i naturturism i någon form, vidare 

information följer. 

 

4.1.3 Tillvägagångssätt 

Genom min tidigare praktikplats inom regionen hade en första kontakt redan 

etablerats med tre av företagen, genom lokalkännedom och rekommendationer från 

dessa deltagare kontaktades resterande företag. Den första förfrågan om deltagande 

skedde via mail där en kort beskrivning av studien och en intervjuguide bifogades i 

syfte att ge egenföretagarna en chans att få en överblick över studien. Av de fem första 

företagen som kontaktades svarade fyra, tid och plats bestämdes för intervjuer. Den 

första intervjun skulle genomföras via Skype men på grund av sjukdom ställdes den 

in, de tre nästa intervjuerna genomfördes hos egenföretagarna själva på plats i 

Grövelsjön. Genom rekommendation från en deltagare kontaktades ytterligare en 

egenföretagare och via platsobservationer kontaktades ytterligare två. En av dessa 

intervjuades via Skype på grund av distans och två på plats hos företagen (Se tabell 1 

för en översikt). Fyra av intervjuerna genomfördes på svenska och en genomfördes på 

engelska.  

Tabell 1. Intervjuöversikt 
INTERVJU NAMN* FÖRETAGSBESKRIVNING DATAINSAMLINGSMETOD 

1 Erik Traditionellt fjällhotell Semistrukturerad intervju, 

sannolikhetsurval 

2 Karl Naturguideföretag Semistrukturerad intervju, 

sannolikhetsurval 

3 Daniel Sport- och äventyrsföretag Semistrukturerad intervju via 

Skype, snöbollsurval 

4 Eva Fjällgård Semistrukturerad intervju, 

snöbollsurval 

5 Anna Samiskt familjeföretag Semistrukturerad intervju, 

sannolikhetsurval 

* Namnen är påhittade och har ingenting med de intervjuades riktiga namn att göra. 
 



 

20 

Intervjuerna spelades in med deltagarnas medgivande, kompletterande anteckningar 

togs i ett fall då samtalet avslutades formellt men diskussionen fortsatte ytterligare 

några minuter. Svaren behandlades anonymt och deltagarnas namn och företagsnamn 

nämndes inte annat än att jag skulle kunna skilja respondenterna från varandra. 

Intervjuerna varade mellan 25–45 minuter och transkriberades senare. De delar av den 

engelska intervjun som användes i resultatet översattes för att minska risken för 

igenkänning. Transkriptionerna bearbetades med kodning för att få fram teman och 

mönster och analyserades sedan med innehållsanalys.  

4.2 Tillförlitlighet 

En kvalitativ studie har hög validitet eftersom processen är flexibel, frågeställningen 

kan ändras med tiden beroende på vilken information intervjuerna gett (Larsen, 2014). 

Denna studie har en hög validitet då frågeställningarna överensstämmer med 

resultatet, de frågor som respondenterna svarade på är högst relevanta till syftet och 

frågeställningarna. En hög reliabilitet kan en undersökning ha om exempelvis fler 

studier gjorts inom samma ämne och fått fram samma resultat (Larsen, 2014). 

Eftersom detta är en fallstudie inom ramarna för entreprenörskap och naturturism 

finns tidigare forskning inom ämnet, vilka har visat på liknande resultat som denna 

studie.  

 

Enligt Bryman (2016) är subjektivitet ett vanligt problem bland kvalitativ forskning då 

studien bygger på forskarens egna uppfattningar om vad som är viktigt. Detta kan 

vara ett problem i denna studie också, det är ett område som står mig nära. Genom att 

hela tiden gå tillbaka till frågeställningen och endast analysera det som de intervjuade 

faktiskt berättade ur en objektiv synvinkel, tillsammans med den tidigare forskningen, 

är tillförlitligheten hög. Tillförlitligheten kan annars ifrågasättas men med stöd från 

den tidigare forskningen kan denna fallstudie vara av vikt för vidare forskning och 

bidra med ytterligare exempel inom ämnet. Bryman (2016) nämner även att 

generalisering inom kvalitativ metod är svår då det ofta rör sig om specifika personer 

på en viss plats i en specifik tid, det blir då svårt för studien att tala för alla. Dock är 

det oftast det som är syftet med en kvalitativ studie, det är orden som räknas och inte 
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sifforna (Bryman, 2016). Denna studie har endast fem intervjuade som nämndes 

tidigare, detta på grund av att det är en kvalitativ studie och fem stycken ansågs vara 

tillräckligt för denna fallstudie. Deltagandegraden var relativt hög (62,5%).  

4.3 Analysmetod 

I denna studie används innehållsanalys som analysmetod. Innehållsanalys handlar 

om att forskaren letar efter bakomliggande teman i det material som samlats in. Dessa 

teman som framkommer illustreras ofta i citat (Bryman, 2016). Ett problem som kan 

uppkomma vid kodning och temasättning är förlust av sammanhang när texten 

separeras från det ursprungliga dokumentet (Bryman, 2016). För att minska risken för 

att sammanhanget förloras har jag varit noga med att ha kvar texten i sitt 

sammanhang. Ett exemplar av en transkribering och kodning finns i bilaga 2.  
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5 Resultat 

Resultatet presenterar vilka motiv de enskilda entreprenörerna har när de startar och 

driver sitt företag inom naturturism på en speciell plats, i detta fall Grövelsjön. 

Egenföretagarnas bakgrund tas i beaktande då den har stor betydelse för 

uppstartandet av det egna företaget. Deras motiv visas samt drivkrafterna att fortsätta 

driva eget företag och till sist diskuteras anledningen att ge sig in i naturturism.  

 

Under intervjuerna berördes även ämnen som inte stod med i intervjuguiden från 

början men ansågs vara av vikt att belysa. En av dem var samarbete mellan aktörerna 

vilket ansågs vara av största vikt för alla då de ansåg att det var huvudsaken att orten 

framhävdes, de kunde skicka gäster mellan varandra för största möjliga kundnöjdhet 

och en av respondenterna baserade sin verksamhet på samarbeten. De ansåg även att 

genom samarbete kunde de nå ut till en bredare marknadsföring och kundgrupp. Det 

andra ämnet som togs upp var framtidsutsikt och önskemål om att fler entreprenörer 

kommer till orten för att starta hållbara verksamheter för den lokala utvecklingens 

skull. Det tredje ämnet som togs upp var säsongsvariationer, vilka ingen av företagen 

verkade ha problem med. För de verksamheter som erbjöd boende var lågsäsongen en 

tid för att antingen andas ut lite, reparera, bygga ut eller kanske en tid för de anställda 

att ta semester. De andra verksamheterna hade tid att planera eller utföra andra 

dagliga sysslor som inte hanns med under högsäsong.  

5.1 Egenföretagarnas bakgrund 

Egenföretagarna har olika bakgrund och har bott i Grövelsjön under olika lång tid, det 

rör sig om ett spann från två år till hela livet. Deras tidigare erfarenheter inom turism 

skiljer sig också, för vissa var det en helt ny sektor att ge sig in i vid uppstarten av 

företaget och för andra hade turism varit en central del under uppväxten. Erik 

berättade; ”Jag har tidigare jobbat med lite olika saker men det har alltid varit fokus på 

säljinriktade funktioner och [jag] har haft några chefspositioner inom bland annat handel”. För 

Daniel var turismen ett nytt fält; ”Jag var professionell seglare i 20 år”. För Eva, som 

tillsammans med sin man övertog en gård var det ett naturligt steg att ta; ”Sen flyttade 
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vi hit på en gång och övertog här, [mannen] gick kockutbildning i Stockholm på fina 

restauranger och sen gick han en utbildning i husmanskost i Orsa. Så han hade med sig den 

biten, den kunde han väldigt väl. Sen övertog vi och köpte ur svärmor”. Karl hade en 

bakgrund med en familj som ursprungligen arbetat med turism helt och hållet och 

Annas familj är en av familjerna som driver renskötseln i området, tidigare arbetade 

hon som miljöinspektör.  

 

Bakgrunden som ledde till startandet av det egna företaget var olika men en 

gemensam nämnare är ett upptäckt behov, antingen hos sig själva, hos anhöriga eller i 

omgivningen. I vissa fall var det en kombination av dessa som spelade in och i andra 

fall var det en specifik händelse som ledde till att personerna började tänka i 

egenföretagandets banor. Erik tvingades avgå från en hög position i ett företag och 

började söka sig till den lugna miljön i Grövelsjön; ”En kväll låg jag liksom och googlade 

på, jag vet inte vad jag skrev för rubrik, Jobba i Grövelsjön och Turism i Grövelsjön, då 

poppade det upp på Fastighetsbyrån. De hade ett hotell till salu”. Anna och hennes man fick 

barn, båda arbetade i olika kommuner och de började fundera ut en alternativ lösning 

på problemet som uppkommit; ”När jag skulle börja jobba igen insåg jag att det funkade 

inte praktiskt. Det gick inte att ha barnomsorg i två kommuner, det skulle bli väldigt långa 

resor för vårt lilla barn. [...] När man är renskötare vet man inte när de kommer hem, eller om 

de kommer hem och det finns väl ingen dagmamma som arbetar på de premisserna. [...] Och 

sen var en anledning att bara leva på renskötsel tror jag inte det är någon som gör över huvud 

taget idag”.  

 

För Karl och Daniel upptäcktes ett behov i området, blandat med intresset för 

aktiviteter de utförde samt i Daniels fall, behovet av att vara nära sin familj vägde 

tyngre än att vara borta och resa i arbetet. “Och jag tänkte; om jag ska utföra en viss 

mängd av arbete vill jag göra det på mina egna villkor så jag kan balansera min tid bättre 

eftersom jag känner att mitt jobb i livet är att vara pappa till mina barn”. Daniel betonade 

även vikten av Grövelsjöområdets behov att utvecklas och hitta något utanför sitt 

vanliga vinter/sommarläge, därav introducerade han snowkiting som ny sport i 

området. Karl ansåg, i hans tidigare arbete, att han saknat en fri entreprenör inom 
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orten som kunde hoppa in och fylla det behov av aktiviteter som gästerna 

efterfrågade. Eftersom det inte dök upp någon sådan bestämde han sig för att själv bli 

den personen.  

 

För Eva var det en specifik händelse som ledde till att hon och hennes man övertog 

gården, dock var tanken inte att det skulle bli så snart och inte när de fortfarande var 

så unga (24 och 27 år gamla); ”Hon [Svärmor] drev det som pensionat fram till 1965 och då 

blev hon sjuklig, läkaren tyckte att hon skulle sluta med den här rörelsen. Då var [mannen] och 

jag intresserade att överta så från första februari 1966 har vi haft det här. [...] Min man var 

alltid intresserad av att fortsätta med det här eftersom han satsade på en kockutbildning. Sen 

blev det ju lite snabbare än vad vi tänkt oss eftersom [mannens] mamma blev sjuk.” 

 

5.2 Motiv 

Motiven att starta egna företag har med varje enskild persons tidigare historia att 

göra. Hos vissa började det som en tanke, hos andra hade det legat och grott i många 

år och hos den sista var det ett naturligt steg i livet. Erik sa; ”Det var en kombination av 

ja, dumhet kanske, och mod och analys liksom. En bra mix där. Och... Kontentan var att vi 

kom fram till den slutsatsen att det här var rätt och riktigt. Nu kör vi!”. Daniel, som var mer 

intresserad av att starta ett företag i den stunden, sa; “Tanken med företaget var från 

början för mig att starta ett företag och inget mer. Grunden var att starta ett företag som 

kunde inkludera unga i området och skapa arbetstillfällen inom ett nytt fält”.  

 

Genom intervjuerna och tillhörande analys kunde sex kategorier identifieras som 

motiv hos entreprenörerna i Grövelsjön; frihet, livsstil, stolthet, kundens nöjdhet, 

ekonomi och platsens betydelse.  

 

5.2.1 Frihet 

Alla svarade att egenföretagare innebär frihet, jämfört med tidigare yrken eller 

erfarenheter ansåg alla att egenföretagande är en frihetskänsla. Erik svarade; ”Det är 

en otrolig frihetskänsla. Man är ju uppvuxen med att ha en styrelse på sig och ordförande och... 

du har planer och du har kalkyler och rapporteringar och du har hela det här paketet som du 
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hela tiden måste liksom jobba med. Hela tiden. Så egentligen jobbar du hela tiden för andra och 

nu jobbar du bara för dig själv”. Anna påpekade att friheten hade med tidsplaneringen 

att göra; ”Du har ju friheten till din tid, att kunna lägga upp ditt arbete och dina dagar”.  

Detta var även ett skäl till att starta företag för en av respondenterna som ville kunna 

styra över sin egna tid bättre. Eva svarade att hon alltid fått syssla med det hon tyckt 

varit roligt och speciellt med att fatta egna beslut, vilket fungerat bra för henne och 

hennes man.  

 

5.2.2 Livsstil 

Ett annat motiv som var genomgående är livsstilen, om inte företaget varit lokaliserat 

i den miljön som det är idag skulle de inte trivas eller ens ha ett eget företag.  De har 

valt det liv som de ville leva själva, alla respondenter har någon form av intresse som 

de kombinerar med företaget och den kringliggande miljön. Erik svarade; ”Jag har ju 

ett jobb att åka till men det är mer en livsstil”. Han fortsätter senare i intervjun med; ”Du 

har en trevlig sysselsättning, trevliga kollegor och ett roligt jobb och inte minst den här miljön 

du har omkring dig”. Anna betonade vikten av att förmedla kunskapen om 

samekulturen vidare, inte bara till turister utan också till barn och barnbarn. Eva och 

hennes man som haft förteget länge skulle inte välja någonting annat; ”Skulle vi välja 

om vårt liv med jobbet i synnerhet, så skulle vi valt samma igen och då känns det ganska bra 

när man tycker att jobbet gett så mycket. [...] Vi har haft tur och vi har klarat av det, det har 

gått bra”. Alla intervjuade uppskattar naturen och aktiviteter som utförs i naturen, 

därav trivdes de också med livsstilen i Grövelsjön.  

  

5.2.3 Stolthet 

Stolthet över respondenternas egna verksamheter är också något som är en gemensam 

nämnare, de har skapat någonting de är stolta över. Anna sa; ”...även om man har 

arbetet med sig i skallen är det ju ditt, det är din skapelse, det är din produkt. Det blir lite, det 

är ju någonting som du har åstadkommit. Det blir en del av familjen, en familjemedlem”. Karl 

svarade ”Man blir 100 procent ansvarig för det man gör [...], Det är ingen annan som blir 

lidande utan det blir mitt problem om det går dåligt eller min succé om det går bra”. Daniel 

pratade om hur sporten han tog till området är ett bra alternativ till motordrivna 
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aktiviteter och passar inom ekoturism; “Det är att införa ett annat element till ett område 

där vi kan placera människor i en vildmarksupplevelse men utan att naturen tar skada, vi inför 

inte motordriven utrustning, det är endast ett renodlat miljövänligt sätt att avnjuta naturen”. 

Eva berättade att familjeföretaget gått i generationer och de stora markområdena 

släkten ägde, det var av stor vikt för både lokalinvånare och turism, speciellt med 

tanke på att många ställen inte bara var uppbyggda för turismen.  

 

5.2.4 Kundens nöjdhet  

Ett drivmedel som var genomgående är kundnöjdhet och kundrelationer. Karl 

berättade att det bästa med arbetet är att dela med sig av upplevelser och den glädje 

det genererar när kunden får uppleva någonting för första gången. Kundnöjdheten 

var även det viktigaste för företagets överlevnad enligt tre av respondenterna. Ett 

exempel som uppkom var Anna som sa; ”För att företaget ska kunna finnas över huvud 

taget måste vi ha nöjda kunder som handlar av oss. Det är ju det absolut viktigaste”.  

 

5.2.5 Ekonomi  

Ingen av respondenterna ansåg att ekonomisk vinst var det huvudsakliga målet, dock 

sa de flesta att det var en förutsättning för att kunna starta och fortsätta driva 

företaget. Anna pratade om problemet med lågsäsong i början av företagandet, då det 

oftast blev några månader utan inkomst. Detta problem försvann dock sakta i takt 

med att företaget växte sig större. Daniel svarade att utveckling av området var det 

huvudsakliga målet samt att han ville hitta någonting som kunde engagera unga samt 

generera i inkomst för hela området. Den egna ersättningen var inte lika viktig. Eva 

sa; ”Om man tittar på ekonomin så att säga, det är ju ingenting man blir rik på men vi har ju 

varit så lyckligt lottade att vi fått leva det liv vi vill själva, vi har kunnat försörja oss själva och 

vår familj”. Erik svarade; ”Man startar inte upp ett sånt här företag för att tjäna pengar, då 

ska man göra annat. Det finns smartare upplägg att lägga ner tid på, att verkligen tjäna cash”. 

För en av företagarna var ekonomin ett viktigt mål i sig men det var själva 

verksamheten som var det viktigaste, att de kan ha kvar den och utveckla den; ”Målet 

är väl att det ska vara så pass ekonomiskt lönsamt att man har fler arbetstagare som gör att 

man har en lägre arbetsbörda”, påpekade Anna. Hon la senare till att ett annat mål var 
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att kunna avlöna sonen som jobbar i renskogen, vilket de inte skulle kunna göra utan 

företaget.  

 

5.2.6 Platsens betydelse 

För alla respondenter var platsen i sig en nyckelfaktor att bo och verka inom området. 

För de som bott i Grövelsjön i några år var resonemanget att man lika gärna kunde 

vara kvar och gräva där man står, det var platsen som spelade roll och det var det som 

var hemikring. Platsen som glesbygd med naturresurser var för många anledningen 

att vara där. Anna svarade; ”Det var här vi bodde, det var här vi byggde vår förädlingslokal, 

det började så. [...] Det är ju här det är lätt att kunna hämta renarna, gå ut i naturen, sitta 

utanför dörren. [...] När man kombinerar renskötsel och turism så går det ju i ett, när det är 

högsäsong för turismen då är det lågsäsong för renskötseln, eller då är det lite lugnare i 

renskogen och tvärt om”. Eva påpekade charmen med glesbygden; ”Just att det är 

glesbygd det tycker jag är något alldeles extra. I en storstad försvinner du ju lite men här vet 

alla vem du är och jag tycker det är en styrka också”. I detta fall spelade även familjens 

mark roll, då familjen funnits på orten i många generationer. Hon fortsatte senare i 

intervjun med; ”Vi vill gärna bo här uppe för att dels är det ju en annan anknytning till 

själva gården då det är släkt från början, det var också roligt att det inte enbart är byggt för 

turism, det fanns ett annat liv här.” 

 

Erik berättade att innan de köpte hotellet hade de bestämt platsen; ”... och det har varit 

mycket med naturen och miljön här uppe som har dragit i första hand. [...] Det var här eller 

ingenstans.” Han berättade också att det har varit en hemlig dröm att flytta till 

området för att bo och jobba där; ”Att man hade en förkärlek för den här omgivningen, 

naturen, och där någonstans längre tillbaks så har det väl funnits [...] som någon sådan här 

ouppnåelig hemlig liten dröm sådär som man hade i skafferiet någonstans, som man plockade 

fram ibland när det var drygt på jobbet”. Karl sa att han kunde tänka sig att ha sin 

verksamhet på andra ställen, dock inte i städer. Han trivdes i miljöer med mycket 

natur och han blev kvar i Grövelsjön eftersom han kände att han inte var färdig med 

platsen; ”Jag är inte färdig med Grövelsjön, det är ju lite av affärsidén att jag har 

lokalkännedom som gör grejen”.  
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Daniel kände att Grövelsjöfjällen var den ideala platsen han letat efter och var 

förvånad att inga lokalinvånare upptäckt potentialen med snowkiting tidigare; ”Det är 

en väg som tar slut, naturen säger ”You shall not pass!”, det är början på ett naturområde som 

sträcker sig 2200 kvadratkilometer av naturreservat. På grund av detta kände jag att detta var 

platsen jag letat efter”. Han fortsatte sedan med att beskriva varför det var den ideala 

platsen för honom; ”Grejen med Grövelsjön, eller Grövelsjöfjällen, är att det är perfekt för 

snowkiting. Det är inte okej att utföra det, det håller världsklass. Och ingen annan har gjort 

det!”.  

5.3 Företag inom naturturism 

Naturen var för alla respondenter en central del för att både bo och verka i området. 

Naturen var, enligt de flesta respondenter, reseanledningen till området. Företagen 

var bara där för att erbjuda boende eller aktiviteter, ägarna av företagen ansåg att 

naturen var en stor del av deras personliga intresse också. Respondenternas svar på 

vilka prioriteringar för arbetsmiljö de hade var olika beroende på hur de tolkade 

frågan men de flesta betonade att de ville trivas med arbetet och i vissa fall vara ute så 

mycket som möjligt. Daniel beskrev hur han behövde ha naturen på ett personligt 

plan samt hur hans aktivitet kan låta naturen vara som den är utan att ändra på den. 

Eva påpekade ungefär samma sak, det viktigaste för henne var att få ha kvar naturen 

uppe i Grövelsjön; ”Det är ett värde att ha marken kvar och jag tror att gäster uppskattar det 

väldigt mycket också... Att det finns mark som inte är bebyggd utan det finns grönområden 

eller vildmark”. Hon berättade också att det hon och hennes man använde sig av för att 

marknadsföra gården är lugnet, naturen, vatten som går att dricka från naturen, 

lättåtkomligt samt många vandringsleder och skidspår.  

 

Erik berättade att reseanledningen till området inte är deras hotell i sig, det är 

aktiviteterna som kan utföras i Grövelsjön; ”Den kärnprodukt som finns här är 

skidåkningen och vandringen. Det är de två kärnprodukterna som är anledningen till att folk 

kommer hit och bor här. Hade de inte funnits, alltså hotellet är ju här av en anledning och det 

är ju den typen av turism som skapat det här.” Han fortsatte sedan med att berätta vad 
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som var viktigast för honom och hans fru när de köpte hotellet; ”Hade det här hotellet 

inte legat där det ligger i den här miljön hade vi inte köpt det.” 

 

Anna betonade vikten av att trivas med det arbete som man utför och i den miljö som 

företaget verkar inom. Hon berättade om anledningen att hon trivdes med sitt arbete; 

 ”Jag tycker att samekulturen är jättejättespännande och jag tycker att jag har ett jätteroligt 

arbete för det är så varierande. [...] roligt att kunna förmedla, kunskapen är så fruktansvärt låg 

om Samekulturen i Sverige”. Karl var inne på ungefär samma spår; ”Jag vill uppnå ett så 

bra liv som möjligt för mig själv, det är lätt, det kommer ju tillbaka till arbetsmiljön. Och 

eftersom jag brinner för att dela med mig av upplevelser så är det ju, ju bättre det går för mitt 

företag desto fler kan ta del av fantastiska fjällupplevelser”. Intresset i naturen var 

nyckeldelen för att starta företag inom naturturism för Karl; ”Jag har en ganska klar 

prioritering i hur jag själv ska må när jag jobbar”.  

 

Vid frågan vad som var det viktigaste för företaget idag svarade tre lika och två olika. 

En ville upplevas som en tillgång för de andra aktörerna, kundrelationen var viktigast 

för tre av företagen och den sista ville visa upp Sverige och Grövelsjön som 

destination.   
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6 Diskussion och slutsats 

Genom både utmaningar och möjligheter för naturturismföretagare i glesbygd 

gällande regionala skillnader, diskuteras i detta kapitel vilka motiv och drivkrafter 

som egenföretagare i Grövelsjön har vid uppstartandet och det fortsatta drivandet av 

den egna verksamheten inom naturturism. Inledningsvis diskuteras varför 

respondenterna kategoriseras som livsstilsföretagare, sedan diskuteras den första 

frågeställningen ”Varför väljer egenföretagare att etablera sig i Grövelsjön?” och sedan 

varför dessa egenföretagare väljer att bli verksamma inom naturturism. 

 

Turismutveckling skapar entreprenöriella möjligheter, genom satsning på turism kan 

dörrar öppnas för entreprenörer (Atlejevic och Page, 2009), vilket även denna 

fallstudie tyder på. Eftersom Grövelsjön varit en turistdestination sedan 1800-talet har 

det skapats möjligheter för både personer utifrån och lokalinvånare att starta egna 

företag inom turismen. I denna studie har respondenterna skapat något utifrån sitt 

intresse av själva platsen eller en viss livsstil. Respondenterna i denna studie passar in 

i de olika perspektiven som Syssner och Kvarnström (2013) beskriver av 

entreprenörskap; respondenterna har alla skapat nya organisationer eller 

kombinationer, agerat under osäkerhet samt identifierat möjligheter. Bergeks 

definition av entreprenörskap stämmer överens med egenföretagarnas berättelser om 

hur de började tänka i entreprenörskapets banor, dock var det en specifik händelse 

eller ett upptäckt behov som gjorde att alla av respondenterna började fundera ut en 

alternativ väg att gå.  

6.1 Egenföretagande i glesbygd  

Respondenternas motiv att grunda sin verksamhet liknade motiven från tidigare 

studier (Iversen och Steen Jacobsen, 2015; Peters och Schuckert, 2014), där bland annat 

att kunna ta självständiga beslut, vara ansvarstagande och skapa ett kreativt 

företagsutvecklande var i fokus. Peters och Schuckert (2014) visar också att 

entreprenörerna i deras studie hade olika motiv från början att starta upp sin 

verksamhet, bland annat viljan att vara självständig, upptäckt av en möjlighet eller ett 

naturligt karriärsteg. Respondenterna i den här studien visade samma motiv, en 
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upptäckte potentialen i området för sporten han tyckte om, en annan upptäckte ett 

behov, den tredje och fjärde behövde en inkomstkälla och den femte tog över 

familjeföretaget. Motiven från tidigare forskning (Bredvold och Skålén, 2016; Iversen 

och Steen Jacobsen, 2015; Peters och Schuckert, 2014; Swan och Morgan, 2016) och 

resultaten från denna fallstudie överensstämmer till stor del, den största skillnaden är 

att två av företagarna blev tvingade att hitta alternativa lösningar till en specifik 

situation som uppstått och att de sedan började tänka i entreprenörskapsbanan på 

grund av det.  

 

I analysen av intervjuerna kunde sex drivkrafter identifieras inom egenföretagande; 

frihet, livskvalitet, stolthet, kundens nöjdhet, ekonomi och platsen. Friheten att kunna styra 

över sitt arbete, sin tid och fatta egna beslut var den viktigaste faktorn i dagsläget för 

att fortsätta driva företaget, blandat med att vara självständiga och ta konsekvenser 

för det arbete man utfört, både positiva och negativa. Detta tar även tidigare studier 

upp som några av de primära drivkrafterna (Iversen och Steen Jacobsen, 2015; Peters 

och Schuckert, 2014).  

 

För alla respondenter var det livsstilen som var det primära syftet med starten av 

företaget och även en av drivkrafterna att fortsätta med det. Detta stämmer överens 

med tidigare studier (Bredvold och Skålén, 2016; Swan och Morgan, 2016), samt att 

respondenterna valde att bosätta sig just i Grövelsjön och starta en viss typ av 

verksamhet. Det var väldigt viktigt för alla respondenter att företaget var placerat i 

just den miljön som finns i Grövelsjön och att kunna utöva den livsstilen de ville där 

med de olika aktiviteterna som naturområdet kunde erbjuda. En balans mellan det 

vardagliga livet och arbetslivet eftersträvades.  

 

Respondenterna var även stolta över vad de åstadkommit och detta hänger ihop med 

Peters och Schuckert (2014), angående ansvar för den verksamhet de byggt upp, de 

var stolta över något de gjort själva. En av respondenterna betonade vikten av att 

sporten han hade tagit till området var miljövänlig och störde så lite som möjligt. 

Passionen för natur- och kultur var en viktig faktor (Swan och Morgan, 2016) och 
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genom att förmedla kunskapen om detta vidare till både gäster och lokalbefolkning 

visade respondenterna att de var stolta över den verksamhet de byggt upp.  

 

Kundernas nöjdhet var också en viktig faktor för både företagets överlevnad och för 

egenföretagarnas personliga intresse, genom nöjda kunder kunde företaget fortsätta 

gå runt ekonomiskt och kanske växa, beroende på vilka ambitioner respondenterna 

hade med sin verksamhet. Enligt Lundberg, Fredman och Wall-Reinius (2012) är 

naturturismföretagare inte intresserade av vinst och tillväxt men genom dessa 

kundrelationer och kundnöjdhet växter företaget oavsett vilket mål som 

entreprenören har från början.  

 

Ekonomin i företaget beskrevs snarare som en förutsättning än som ett mål för 

egenföretagarna. Swan och Morgan (2016) tar upp ekonomin som en förutsättning för 

ekoentreprenörer inom turism men att det är de sociala och miljömässiga 

perspektiven som är de viktigaste. En av respondenterna i den här studien berättade 

att hans mål med företaget var just hållbarhet, en del för att generera i arbetstillfällen 

och ekonomi lokalt men också för att utföra en aktivitet i naturen som inte skadar. 

Ekonomi kan dock generera i en viss press för företagen också, speciellt med tanke på 

att turismen i Grövelsjön är säsongsbaserad. Periodvis dålig ekonomi på grund av 

säsongsvariationer tas upp i tidigare studier (se Iversen och Steen Jacobsen, 2015; 

Swan och Morgan, 2016).  Egenföretagarna i denna studie verkade dock vara nöjda 

med att kunna försörja sig och hade inte några specifika ambitioner på en större 

ekonomisk vinst. En av företagarna ville dock utvecklas mer ekonomiskt för att kunna 

minska arbetsbördan via fler anställda.  

 

Den globala urbaniseringstrenden som är aktuell i dagsläget gäller inte för 

respondenterna i denna studie. Denna lilla grupp av individer har andra intressen är 

de som följer trenden, respondenterna gillade glesbygd, de ville stanna och utveckla 

platsen. Enligt tidigare studier är naturen och landskapet i sig den största orsaken att 

bosätta sig och starta ett företag inom en glesbygd (Iversen och Steen Jacobsen, 2015). 

Erik, fjällhotellägaren, påpekade att de inte skulle öppnat ett sådant företag om det 



 

33 

inte vore för platsen. Respondenterna använde sig av naturen som marknadsföring, 

de ansåg inte att just det egna företaget var reseanledningen för besökare att resa dit. 

Swan och Morgan (2016) visar att entreprenörer inom naturturism vill förmedla 

passionen och entusiasmen för natur och kultur vidare, vilket respondenterna i 

Grövelsjön också verkade ha som primärt syfte. Visionen för dem var att förmedla och 

visa upp den natur och kultur som finns i området och genom en upptäckt möjlighet 

eller ett behov skapades entreprenöriella verksamheter på en viss plats, i detta fall 

Grövelsjön.  

 

Genom platsens betydelse uppkom samarbeten mellan de olika aktörerna och 

kommunikation med lokalbefolkningen. Respondenterna belyste att samarbeten 

mellan dem var av största vikt för att destinationen i sig skulle kunna fortsätta vara 

attraktiv, samt att de samarbetade för att själva kunna komma framåt. Det spelade 

stor roll att det var glesbygd, i en stad skulle det inte finnas samma typ av samarbete, 

påpekade Eva. Lun et al. (2016) tar upp att det kan bli en intressekonflikt mellan 

lokalbefolkning och aktörer, med i Grövelsjöns fall verkar det inte vara något 

problem. Alla intervjuade verkade endast få positiv feedback från både varandra och 

lokalbefolkningen genom ömsesidig respekt.  

6.2 Verksamheter inom naturturism  

Lundmark (2016) beskriver naturturism i glesbygd som en utvecklingsmöjlighet. 

Genom det genuina intresset för naturen som de intervjuade visade och eftersom 

Grövelsjön har en fantastisk naturmiljö skapades tanken hos dem att starta företag 

inom turism och sedan använda naturen som grund. Alla intervjuade företag i denna 

studie var små och egenägda, vilket i sig bidrar till den lokala ekonomin (Sharpley och 

Telfer, 2015). Tidigare studier har även visat att just naturturism i sig kan generera i en 

positiv lokal ekonomi (Lundmark och Stjernström, 2009). För företagarna var det 

viktigt att utveckla Grövelsjön men under ansvar. Enligt Lundmark (2016) är 

naturturismens potential större än vad den är idag, vilket två av respondenterna 

också påstod när de sa att de önskade att fler entreprenörer skulle komma till platsen 

och utöva naturbaserade aktiviteter för gäster.  
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Denna studie visar att platsen och livsstilen är det viktigaste för 

naturturismföretagaren. Vissa av de intervjuade skulle kunna tänka sig att ha sin 

verksamhet på andra ställen (fortfarande med tillgång till naturen) men för andra var 

det just Grövelsjön som spelade den större rollen.  Lundmark (2016) påpekade att det 

perifera läget påverkar valet av att flytta till en glesbygd, men i detta fallet verkade 

det som att det var just det som lockade egenföretagarna att vara kvar. 

Helårsaktiviteter är det som anses vara bäst för en destination och dess utveckling 

(Dawson et al., 2011) vilket inte stämmer överens med vad de intervjuade sagt 

angående just säsongsvariationer. Alla hade fått sin verksamhet att vara hållbara trots 

säsongsvariationerna, under lågsäsong förberedde de inför nästa säsong. 

Säsongsvariationer verkar vara en vardag för de som valt att bli verksamma inom 

naturturism, det verkar som det är en del av den valda livsstilen.  

6.3 Slutsats 

De regionala skillnaderna som råder i Sverige ställer till med problem i glesbygd där 

jobbmöjligheterna är färre, tillgång till offentlig service är sämre, infrastrukturen inte 

lika välutvecklad som i större städer och avstånden långa. För att lösa detta problem 

är entreprenörskap och egenföretagande ett alternativ, vilket respondenterna i 

fallstudien visar. Genom de få helårsarbetstillfällen som finns i Grövelsjön var 

egenföretagande en lösning på problemet med nämnda regionala skillnader, vilket 

också bidrar till lokal utveckling.  

 

Resultatet i denna studie visar att entreprenörernas primära motiv är frihet, livsstil, 

stolthet, kundens nöjdhet och att platsen spelar stor roll. Företagen hade som 

ekonomiskt mål att klara sig och kunna försörja sig, inte att vidareutveckla företaget 

för att tjäna pengar. Livsstilen var viktigast och med detta kommer friheten att kunna 

bestämma över sin egna verksamhet, kundens nöjdhet ser till att företaget håller sig 

vid liv, entreprenörerna kände stolthet över vad de åstadkommit hittills och platsen 

spelade en betydande roll i själva entreprenörskapet. Tidigare studier har dock antytt 

att platsen inte längre spelar någon roll, så länge en viss typ av natur finns. Detta är 

inte fallet i denna studie då det var just Grövelsjön som var den centrala delen i alla 

fem fall. Det är själva naturen och naturturismens förtjänst att entreprenörer vill starta 
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nya verksamheter i ett specifikt område, detta har med den valda livsstilen, deras 

egna fritidsintressen samt den egna identiteten att göra.  

 

Det som inte nämnts i tidigare studier är kundens nöjdhet och stolthet som drivkrafter 

för entreprenörskap, dessa två aspekter sammansätts endast som underkategorier 

men i detta fall var de en central del. Det som denna studie också kommit fram till är 

att entreprenörerna vill utveckla området, de vill att fler företag ska etablera sig där 

och de vill att Grövelsjön ska få fler lokalinvånare. Att driva företaget inom 

naturturism handlar delvis om valet av platsen men även valet av livsstil, dessa två 

drivkrafter är båda motiv att driva företaget. Sammanfattningsvis har 

livsstilsföretagare i Grövelsjön en stark vilja att bidra till den lokala utvecklingen och 

livsstilsentreprenörers motiv inom naturturism handlar om hållbarhet och 

hållbarhetsutveckling.  

 

6.3.1 Avgränsningar och vidare rekommendationer 

Studien avgränsades geografiskt till Grövelsjön och Grövelsjöfjällen i Älvdalens 

kommun eftersom det var ett exempel på en glesbygd med en speciell natur och med 

en turism som funnits på platsen under en längre tid, bygden var från början inte 

uppbyggd enbart för turism. De intervjuade valdes ut på grund av deras drift av 

egenföretag inom naturturism, andra företag valdes bort på grund av fel inriktning 

för denna studie. I den här studien har endast aktörernas perspektiv studerats, alltså 

har entreprenörerna och deras motiv varit i fokus och inte besökarnas. Studien har 

tagit upp bakgrundsinformation ur ett destinations- och regionperspektiv men har 

inte gått in vidare på detta eftersom entreprenörernas motiv var fokus. Vidare studier 

inom detta skulle kunna fokusera mer på en helhet från både region-, destination-, 

entreprenör- och besökarperspektiv.  

 

Vidare rekommendationer till destinationsutvecklare är att ta reda på vilka mål 

entreprenörerna har och vad som driver dem. Vidare forskning behövs inom ämnet 

och hur detta kan bidra till regional utveckling, jag anser att naturturismen och dess 

entreprenörer borde få mer fokus i gles- och landsbygdskommuner. 
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Säsongsvariationer är också ett välstuderat ämne, dock kanske mer forskning inom 

vilka parter som drar nytta eller tar skada av säsongsvariationer vara att 

rekommendera. Denna studie har endast belyst livsstilsentreprenörer och deras 

motiv, de anser inte att säsongsvariationer är ett problem. Vad anser exempelvis deras 

anställda? Vad anser destinationen i stort?  

 

Vad företagen i denna studie verkar sakna är en drivande kraft för en gemensam 

marknadsföring, detta kanske skulle vara en möjlighet för vidareutveckling av 

området. En övrig intressant del om Grövelsjön är hur ortens placering påverkar 

turismen, som nämnt i del 3.3. Genom gränsen mellan Sverige och Norge kan 

möjligtvis attraktiviteten öka för orten, en av de intervjuade använde detta i sin 

marknadsföring för att locka gäster. Vidare kan detta vara en vidare forskningsfråga, 

det som lockar besökare kan möjligtvis locka livsstilsentreprenörer eller andra typer 

av företagare som vill kunna bo och driva verksamhet på det stället som besökare 

vanligtvis åker ifrån när semestern är slut.  

 

 

  



 

37 

Källförteckning 

Allabolag. (2017a). Grövelsjön. http://www.allabolag.se/what/grövelsjön [2017-06-01].  

 

Allabolag. (2017b). Storsätern. http://www.allabolag.se/where/Storsätern [2017-06-01].  

 

Atlejevic, J. & J. Page, S. (eds.) (2009). Tourism and entrepreneurship: International perspectives. Oxford, 

United Kingdom: Elsevier Butterworth-Heinemann publications.  

 

Bergek, A. (2013). Entreprenörer och entreprenörskap i det turistiska fältet. I J. Syssner & L. Kvarnström 

(eds.). Det turistiska fältet och dess aktörer. s. 127–152. Upplaga 1:1. Lund, Sweden: Studentlitteratur AB. 

 

Bredvold, R. & Skålén, P. (2016). Lifestyle entrepreneurs and their identity construction: A study of the 

tourism industry. Tourism Management. 56, s. 96–105. 

 

Bryman, A. (2016). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 2. Stockholm, Sweden: Liber AB. 

 

Dawson, D., Fountain, J. & A. Cohen, D. (2011). Seasonality and the Lifestyle “Conundrum”: An Analysis 

of Lifestyle Entrepreneurship in Wine Tourism Regions. Asia Pacific Journal of Tourism Research. 16(5), s. 

551-572. 

 

Emmelin, L., Fredman, P., Lisberg Jensen, E. & Sandell, K. (2010). Planera för friluftsliv – Natur, samhälle, 

upplevelser. Stockholm, Sweden: Carlsson Bokförlag. 

 

Fredman, P. (2016). Friluftsliv för 100 miljarder – regional utveckling? [video]. 

https://www.youtube.com/watch?v=dGDa9DQRMOU [2017-03-17]. 

 

Fredman, P. & Margaryan, L. (2014). The Supply of Nature-Based Tourism in Sweden: A National Inventory of 

Service Providers. (Rapport 2014:1). Östersund: ETOUR. 
 

Fredman, P. och Tyrväinen, L. (2010). Frontiers in Nature-Based Tourism. Scandinavian Journal of 

Hospitality and tourism. 10(3), s. 177-189.  

Fredman, P., Wall-Reinius, S. & Grundén, A. (2012). The nature of nature in nature-based tourism. 

Scandinavian Journal of Hospitality and tourism. 12(4), s. 289–309.  

Fredman, P., Wall-Reinius, S. & Lundberg, C. (2009). Turism i natur: Definitioner, omfattning, statistik. 

(Rapport 2009:23). Östersund: Mittuniversitetet, Turismforskningsinstitutet ETOUR.   

Grövelsjöfjällens Turistförening (2016). Vinterguiden. [broschyr].  

 

Grövelsjöfjällens Turistförening. (2007). Välkommen. http://www.grovelsjon.com/index.html. [2017-05-23]. 

 

http://www.allabolag.se/what/grövelsjön
http://www.allabolag.se/where/Storsätern
http://mitt-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sciversesciencedirect_elsevierS0261-5177(16)30038-3&context=PC&vid=MIUN&lang=sv_SE&search_scope=all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,lifestyle%20entrepreneurs&sortby=rank&offset=0
http://mitt-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sciversesciencedirect_elsevierS0261-5177(16)30038-3&context=PC&vid=MIUN&lang=sv_SE&search_scope=all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,lifestyle%20entrepreneurs&sortby=rank&offset=0
https://www.youtube.com/watch?v=dGDa9DQRMOU
http://www.grovelsjon.com/index.html


 

38 

Hall, M. & Boyd, S. (eds.) (2005). Nature-based tourism in peripheral areas – Development or disaster? Upplaga 

1. Buffalo, N.Y: Channel View Publications. 

 

Idre Sameby. (2017). Idre Sameby. http://www.idresameby.se/index.php?p=a. [2017-05-23]. 

 

Idre Sameby. (2017). Renar vid Städjan. http://www.idresameby.se/index.php?p=b. [2017-05-23]. 

Iversen, I. & Steen Jacobsen, J Kr. (2015). Migrant Tourism Entrepreneurs in Rural Norway. Scandinavian 

Journal of Hospitality and Tourism. 16(4), s. 484-499.  

 

Larsen, A K. (2014). Metod helt enkelt – En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Upplaga 1. Malmö: 

Gleerups Utbildning AB. 

Lun, L-M., Pechlaner, H. & Volgger, M. (2016). Rural Tourism Development in Mountain Regions: 

Identifying Success Factors, Challenges and Potentials. Journal of Quality Assurance in Hospitality & 

Tourism. 17(4), s. 389-411. 

Lundberg, C. & Fredman, P. (2011). Success factors and constraints among nature based tourism 

entrepreneurs. Current Issues in Tourism. 15(7), s. 649-671. 

Lundberg, C., Fredman, P. & Wall-Reinius, S. (2012). Going for the green? The role of money among 

nature-based tourism entrepreneurs. Current Issues in Tourism. 17(4), s. 373–380.  

Lundmark, L. (2009). Efterfrågan på naturturism – Nuläge och potential för regional utveckling. (Rapport 10). 

Umeå: Umeå Universitet. ISBN 978-91-86073-54-1  

Lundmark, L. (2016). Friluftsliv, naturturism och regional utveckling [video]. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kpe7udK4FZg [2017-03-17]. 

 

Lundmark, L. & Stjernström, O. (2009). Environmental Protection: An Instrument for Regional 

Development? National Ambitions versus Local Realities in the Case of Tourism. Scandinavian Journal of 

Hospitality and Tourism. 9(4), s. 387-405.  

 

Naturkulturföreningen (2017). Kontakta oss. http://www.hyggesfritt.se/kontakta-oss/lanskontakter/  [2017-

05-17] 

 

Nepal, S., Saarinen, J. & McLean-Purdon, E. (red.) (2016). Political Ecology and Tourism. Abingdon, Oxon; 

New York, NY: Routledge. 

 

Newsome, D., A. Moore, S. & K. Dowling, D. (2002). Natural Area Tourism – Ecology, Impacts and 

Management. Clevedon, United Kingdom: Channel View Publications. 

 

Parlamentariska landsbygdskommittén (2016). På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – 

landsbygdsutveckling, möjligheter och utmaningar (SOU 2016:26). Stockholm: Näringsdepartementet.  

http://www.idresameby.se/index.php?p=a
http://www.idresameby.se/index.php?p=b
https://www.youtube.com/watch?v=Kpe7udK4FZg
http://www.hyggesfritt.se/kontakta-oss/lanskontakter/


 

39 

Parlamentariska landsbygdskommittén (2017). För Sveriges landsbygder – En sammanhållen politik för 

arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1). Stockholm: Näringsdepartementet. 

 

Peters, M. & Schuckert, M. (2014). Tourism entrepreneur’s perception of quality of life: An explorative 

study. Tourism Analysis. 19, s. 731-740.   

 

Sharpley, R. & J. Telfer, D. (red.) (2015). Tourism and Development – Concepts and Issues. Upplaga 2. Bristol, 

UK; New York, USA; Ontario, Canada: Channel View Publications. 

 

Storsätra Fjällhotell. (2017). Utsikt över Grövelsjöfjällen och dess berg. 

http://www.imgrum.org/media/943375138962429211_1152164756. [2017.05.22].  

 

Sundström, J. (2017). Grövelsjöfjällen - Storvätteshågna. 

http://www.imgrum.org/media/1280553220905439246_1354864235. [2017.05.22].  

 

Sveaskog (2017). Korta fakta 1: Vad är svenskt skogsbruk?. 

http://www.sveaskog.se/forestrytheswedishway/korta-fakta/korta-fakta-1/. [2017.05.11].  

 

Syssner, J. & Kvarnström, L. (eds.) (2013). Det turistiska fältet och dess aktörer. Upplaga 1:1. Lund, Sweden: 

Studentlitteratur AB. 

 

Swan D., D. & Morgan, D. (2016). Who wants to be an eco-entrepreneur? Identifying entrepreneurial 

types and practices in ecotourism businesses. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation. 

17(2), s. 120–132. 

 

Tillväxtverket (2015). Fakta om svensk turism 2015.  

https://tillvaxtverket.se/download/18.a42722f156a11d234d6039c/1473248991944/info_0651_webb_tillg.pdf   

[2017-05-17]. 

Utrikespolitiska Institutet (2016). Landguiden - Sverige. https://www.ui.se/landguiden/lander-och-

omraden/europa/sverige/ [2017-05-15]. 

 

Wall-Reinius, S. (2009). Protected Attractions – Tourism and Wilderness in the Swedish Mountain Region. 

Stockholm, Sweden: Stockholm University. 

 

Wall-Reinius, S. Föreläsning Min Teori. Mittuniversitetet Östersund den 16 Mars 2017.  

 

Wall-Reinius, S. & Fredman, P. (2007). Protected areas as attractions. Annals of Tourism Research. 34(4), s. 

839-854. 

 

http://www.imgrum.org/media/943375138962429211_1152164756
http://www.imgrum.org/media/1280553220905439246_1354864235
http://www.sveaskog.se/forestrytheswedishway/korta-fakta/korta-fakta-1/
https://tillvaxtverket.se/download/18.a42722f156a11d234d6039c/1473248991944/info_0651_webb_tillg.pdf
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/sverige/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/sverige/


 

40 

Älvdalens kommun (2009). Översiktsplan för Älvdalens kommuns norra delar från 2009-09-28. 

http://www.alvdalen.se/upload/Dokument/Samhallsbyggnad/Planer/Översiktsplan/ÖP.pdf [2017-02-15]. 

 

Älvdalens kommun (2016). Om Älvdalens kommun. http://www.alvdalen.se/sv/Kommun-och-politik/Om-

Alvdalens-kommun/. [2017-03-17].  

http://www.alvdalen.se/upload/Dokument/Samhallsbyggnad/Planer/Översiktsplan/ÖP.pdf
http://www.alvdalen.se/sv/Kommun-och-politik/Om-Alvdalens-kommun/
http://www.alvdalen.se/sv/Kommun-och-politik/Om-Alvdalens-kommun/


 

41 

Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 Teman Intervjufrågor Nyckelord, stödord 

1.  Introduktion Presentation och introduktion till 

uppsatsen, förfrågan om tillåtelse att 

spela in intervjun 

 

Anonymitet, sekretess, 

användning av 

röstinspelningsapparat 

2.   Kan du berätta lite om dig och ditt 

företag? 

Jobbat med tidigare, 

kommer från etc.   

Storlek, ålder, historia, 

generell profil, typ av 

företag, typ av turer och 

aktiviteter 

RQ 1. Varför väljer egenföretagare att etablera sig i Grövelsjön? 

3.   Hur beslutade du att starta ett eget 

företag? 

Motiv, för- och nackdelar 

med eget företag? Tidigare 

erfarenhet från 

egenföretagande? 

4.  Varför startade du ditt företag i 

Grövelsjön? (Glesbygd) 

Jämför ex. 

naturturismföretag i städer, 

varför just här i glesbygd? 

RQ 2. Varför väljer dessa egenföretagare att bli verksamma inom naturturism? 

5.   Vilka prioriteringar för arbetsmiljö 

har du? 

 

6.  Vad är viktigast för ditt företag idag? 

 

Exempelvis 

kundrelationer, ekonomi, 
samarbeten med andra etc. 

Något helt annat? 

7.  Vad vill du uppnå med ditt företag?  Mål och vision 

8.  Slutsats Övrigt, något annat av vikt?  

9.  Är du intresserad att ta del av 

resultatet? 

Mail 
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Bilaga 2 – Transkriberad intervju, naturturismföretag 

C= Cecilia, K= Karl 

Person Fråga/svar Tema, kodning 

C Vill du berätta lite om dig själv och ditt företag? Du 

kan börja med vem du är, vad du jobbat med tidigare 

och sen kan du gå in på mer om ditt företag.  

 

K Ja, jag heter då [namn] och jag driver ett företag som 

heter [namn] just nu, som vi går in på mer om en liten 

stund. Innan jag gjorde det så har jag, ja men en 

bakgrund med en familj som har ursprungligen jobbat 

med turism helt och hållet. Mina föräldrar var med och 

startade upp charterturism på Sri Lanka och sådär så 

jag är till och med född där. Jag har haft med mig det 

från start. Min pappa jobbade med turism hela sitt liv 

och... Så någonstans har det smittat av sig, kanske. Sen 

när jag var yngre reste jag mycket och sen arbetade jag 

inom både turism- och sporthandeln. Jag är från [stad i 

Sverige] så jag gjorde ett litet återtår till [stad i Sverige] 

efter att ha jobbat med skidturism i Sälen. Jobbade i 

sportbutik och kom på att jag var mest intresserad av 

vad folk skulle göra med sina grejer än att liksom sälja 

grejer. Så då tog jag mig beslutet att utbilda mig inom 

det för att jag skulle kunna liksom vara ute där det 

händer i skog och mark. Friluftsliv är ju min största 

fritidssysselsättning också. Göra en liten kombination 

mellan arbete och... fritid. Livsstil helt enkelt. Via 

utbildning i Älvdalen hamnade jag på praktik i Luleå 

och där jag kom att jobba i fyra år med turism. Mycket 

riktat mot företag, skärgårdsturism, vinter- och 

sommar. Till viss del höll jag i fjällrelaterade ämnen för 

högskolan uppe i riksgränsen. När min sambo som då 

pluggade där var klar skulle vi flytta därifrån, även om 

vi trivdes. Och då föll det sig att det behövdes en guide 

i Grövelsjön under en sommar... 2007. Så då flyttade vi 

hit och ja, så blev det. STF behövde en guide. Jag 

började säsongsarbeta där. Guidade och körde lite 

fastighet... Vandringsguide då främst. Fjällkurser för 

familjer. Så småningom så fick jag ett helårsjobb som 

sportchef och det jobbade jag som fram till 2015. Att 

paketera arrangemang och göra kurser och själv hålla i 

guidningar och så. Det var ett jättebra jobb, det var 

jättetrevligt men jag saknade en ... fri entreprenör man 

kunde anlita och det kommer vi väl till i senare frågor. 

Men det var ett incitament att starta ett företag och bli 

den personen för det dök aldrig upp någon som ville 

Bakgrund inom 

turism 

 

Flyttat till 

Grövelsjön 

 

Kombinera 

friluftsliv och 

arbete = Livsstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upptäckt behov  
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starta företag i Grövelsjön med guideinriktning. Så där 

är jag nu, efter den resan.   

C Vad har du för typ av företag? Beskriv lite om din 

verksamhet.  

 

K Mitt företag är ett företag som enbart består av tjänster. 

Det jag säljer är tjänster och de består av min kunskap 

och min affärsidé är att erbjuda gäster i området min 

kunskap och lokalkännedom för fjällrelaterade ämnen, 

så guidning inom de områdena kan man säga. Och då i 

samarbete med de anläggningar som behöver min 

kompetens för att kunna ge sina gäster den bästa 

upplevelsen. Så att det är liksom affärsidén. Så att 

genom fjällkunskap erbjuda gästerna det som behövs 

för att de ska få den bästa upplevelsen i samarbete med 

anläggningarna och boendeformerna som finns här. Så 

det gör jag och det varierar från årstid till årstid. Inom 

en vecka kan det vara jättestor spridning på vad jag 

gör för jag har ganska bred kunskap som gör att jag 

kan täcka upp mycket av det gäster önskar. Sommartid 

är det allt från att jag kör båt på Grövelsjön och håller i 

vandringar till botanikkurser eller löpning över fjället. 

Vintertid är det allt från längdskidskola till toppturer 

eller flerdagarsturer på skidor. Ganska bred men ändå 

något begränsat för till exempel inom fiske krävs det 

mycket egen expertis och där önskar hela området en 

fiskeentreprenör. Det kan man säga att mitt företag 

gör. Ett scenario är att ett av hotellen eller 

vandrarhemmen har gäster som vill göra någonting, 

helst något speciellt för det är där jag kommer in så jag 

har... Som jag har nu har jag minskat ner till att i 

framtiden inte ha någonting på ett dagsprogram utan 

jag kommer bara göra sådant som är specifikt på 

förfrågan som är lite nischat. Om det är ... Så att det 

passar dem. Jag skräddarsyr arrangemang och 

upplevelser.  

Tjänsteföretag 

 

Erbjuda 

kunskap 

 

 

 

 

Stor variation 

vilka aktiviteter 

det gäller 

 

 

 

 

Beroende av 

andra aktörer i 

området 

C Okej, ja då kommer vi in på det; hur beslutade du att 

du skulle starta eget företag? Det var starten då du 

upptäckte att det fanns ett behov av det? 

 

K Ja precis, jag hade ju ett jättebra jobb på STF men jag 

hade ju varit där i åtta år också och jag kände att vissa 

av de milstolpar som... som jag tänkte att jag ville 

uppnå där med att få igång olika saker hade kommit i 

mål. I alla fall kommit till start, och så ville jag helt 

enkelt kunna styra mer över min egen tid. Det var en 

anledning till att jag startade mitt eget företag. Och så 

såg jag möjligheter att göra det och så såg jag ett behov 

Tidigare mål 

klara 

 

Upptäckt behov 

 

Täcka upp gap 
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i den här personen, jag tänkte att då får jag bli den helt 

enkelt som driver ett sånt här företag. Kan hoppa in lite 

överallt. Fylla ut ett behov som inte alla klarar av, 

tillgodose med fast personal liksom. Så vart det!  

C Vill du beskriva lite skillnader med ditt tidigare 

arbete som sportchef och nu med ditt egna företag? 

Vad är de största skillnaderna? 

 

K Största skillnaden förutom att jag inte har några 

arbetskamrater, som är en stor skillnad faktiskt, än så 

länge eftersom jag är så liten som jag är. Jag har ju 

många samarbetspartners däremot så det är ju väldigt 

kul att inte vara... Jag är inte längre en... Jag jobbar inte 

för ett företag som konkurrerar med andra utan nu är 

jag helt beroende av att samarbeta med alla. Det är 

väldigt trevligt att vara en neutral person som är till för 

allas bästa på nåt sätt när jag är ute. Mitt företag är ju 

tänkt att vara som ett smörjmedel i ett maskineri här i 

området liksom. För min egen del är det mycket lättare 

att säga nej eftersom man blir totalt, och det är ju det 

bästa tycker jag, det är ju att man blir 100% ansvarig 

för det man gör, man får ta alla konsekvenser och det 

älskar jag att liksom att själv ta konsekvensen av 

någonting man gör. Det är ingen annan som blir 

lidande utan det blir mitt problem om det går dåligt 

eller det blir min succé om det går bra.  

Neutral person 

 

Samarbeten 

 

Beroende av 

andra aktörer 

 

Ansvarstagande 

 

Egen bedrift = 

Egen 

succé/problem 

C Du har inte varit egenföretagare tidigare utan det här 

är ditt första? 

 

K Ja det kan man säga. Jag har haft ett företag vilande 

tidigare som var tanken åt det här hållet men det var 

precis i samma veva som jag blev erbjuden ett 

helårsjobb på STF. Så jag la ner det då och hakade på 

det säkra kortet med helårsjobbet. Det ångrar jag inte 

för det gav en massa bra erfarenheter också. Jag hade 

registrerat det som ett företag och gjort en affärsidé och 

någon form av budget. Det var främst under lågsäsong 

och säsongsändar eftersom jag var säsongsanställd 

innan för att kunna dryga ut ett år liksom. Det var ju 

lite företag/hobbyverksamhet kan man ju säga. Det la 

jag ner när jag fick ett heltidsjobb som var mer än 

heltid ändå eftersom det är en bransch som är 

tidskrävande liksom.  

Ingen direkt 

tidigare 

erfarenhet av 

egenföretagande 

 

Tidigare 

erfarenheter i 

andra jobb 

C Varför startade du företaget här i Grövelsjön?   

K För att jag inte är färdig med Grövelsjön, det är ju lite 

av affärsidén att jag har lokalkännedom som gör 

grejen. Väldigt många som driver guideverksamhet är 

Lokalkännedom 

en del av 

företaget 
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inte här så länge så att man hinner få total 

lokalkännedom. Framförallt för att jag trivs i 

Grövelsjön. Varför inte gräva där man står i det här 

fallet? Ja, vi bor och trivs här. Det är enkelt.  

 

Trivs i 

Grövelsjön 

C Så platsen är väldigt viktig för dig?  

K Ja, både privat för att det är hemikring, det går ju att 

göra förändringar naturligtvis och åka utanför och ta 

olika jobb men för det mesta är jag ju här och här finns 

en målgrupp som jag tycker om att jobba med, och det 

är lite relaterat till platsen. Den blir väldigt varierad. 

Det är inte bara folk som vill göra bergsklättring eller 

extremskidåkning eller bara folk som vill vandra utan 

det finns ett ganska brett spektra men de flesta hör 

till ”prova-på-gänget” som vill prova mina aktiviteter 

som kanske gör någonting för första gången, och jag 

älskar nybörjare. Både i skidskola och i fjällvandring, 

eller om det gäller randonnéeskidåkning, den största 

kicken tycker jag är att få dela med sig av en 

upplevelse för första gången till någon. Och se dennes 

lycka, förhoppningsvis.  

Platsen viktig 

 

Motiv: Se 

andras lycka  

 

Motiv: Dela 

med sig av 

erfarenheter 

C Vet du vart dina gäster kommer ifrån? Eller vilken 

målgrupp det är? Vilka är dina gäster helt enkelt? 

 

K Den är ganska bred eftersom jag samarbetar med 

boendeanläggningarna en hel del så beror det på 

vilken målgrupp de riktar sig mot naturligtvis. De jag 

inte riktar mig mot kan man säga, generellt, är 

barnfamiljer. Inte för att jag inte tycker om barnfamiljer 

utan för att de tar ganska mycket energi och det är 

svårare att få lönsamhet i det för mig i alla fall. Det 

kanske går att utveckla det i framtiden men just nu är 

det så. Målgruppen är helt enkelt privatpersoner om 

man skulle ta den huvudsakliga intäkten jag har, 

åldrarna varierar men det är oftast där man är villig att 

betala lite mer för att få exakt såsom man själv önskar. 

Jag gör ju mycket, marknadsföringen handlar om att 

man ska få en upplevelse på sina villkor. Det går lätt 

att göra oavsett om man är 75 eller 25.  

Målgrupp, 

motiv att driva 

företag?  

 

Målgrupp: 

Villiga att betala 

mer för kvalitet 

C Vilka prioriteringar för arbetsmiljö har du?  



 

46 

K Ja jag har... Innan jag startade mitt företag hade jag en 

ganska klar bild om vad ramarna skulle vara. Och det 

är inte för att alla har sagt; Ska du vara egenföretagare? 

Det är så tufft och du kommer att jobba jämt. Man 

jobbar ihjäl sig och sådär. Jag har en ganska klar 

prioritering i hur jag själv ska må när jag jobbar. Jag 

kan gärna jobba mycket om det är roligt i vissa 

sammanhang och det får inte bli på bekostnad. Så 

länge jag mår bra har jag inga mål om att företaget ska 

vara så lönsamt som möjligt på bekostnad på hur jag 

själv har det i tillvaron. Hellre har jag som nu då, en 

lite lugnare vår där jag gör det jag sak i planering och 

lite till och sådär men hinner vara ledig och så också. 

Istället för att bara jaga förbättring inom företaget. Det 

har jag lärt mig också, det går oftast bättre om man inte 

jagar riktigt allt utan man fokuserar på några saker och 

så gör man dem och har lite tålamod så kommer det 

löna sig senare. Det är en prioritering, att inte vara 

närvarande på alla tänkbara ställen utan det tar jag 

vartefter jag har tiden och känner att jag orkar med. 

Rent företagsmässigt prioriterar jag alltid det som är 

här och nu. Har jag gäster som bokade idag då är de 

dem som gäller till hundra procent, då funderar jag 

inte ens på att kunna klämma in någonting annat eller 

ja, då har jag bara dem i fokus för dagen. Det har jag 

själv som personlighet, det är en svaghet, att jag inte är 

så jättebra på att planera långsiktigt men jag är ganska 

bra på att göra saker bra här och nu i alla fall.  

Klar målbild 

 

Välmående 

viktigt, får inte 

bli på bekostnad 

av måendet  

 

Tar det lugnt 

 

 

 

 

 

 

Viktigt med här 

och nu 

C Vad är viktigast för ditt företag?  

K Hur tänker du? För företagets fortlevnad... eller 

utveckling, eller?  

 

C Det som är viktigast, det är en fri tolkning där.   

K Det viktigaste för mitt företag, eller för företaget i sig är 

att upplevas som en tillgång för de som skulle kunna 

vara mina samarbetspartners eller som är det idag. Det 

är ju absolut viktigast. Jag vill ju inte kännas som en 

konkurrent till någon, jag ska vara en tillgång. Det är 

den viktigaste faktorn tror jag. Så att man med glädje 

rekommenderar att jag har ett gott rykte och är bjussig 

med de som jag samarbetar med också.  

Viktigt att 

upplevas som 

en tillgång, inte 

en konkurrent 

C Samarbetet är det allra viktigaste antar jag att du 

tyder på då?  

 

K Ja som det ser ut nu, glesbygd är ju glesbygd men det 

kan ju se olika ut och vi är verkligen inte så många så 

det är ju inte så att man kan välja bort några och välja 

Glesbygd, få 

invånare, viktigt 

att komma 
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några andra istället eller... Utan då är det ju både 

socialt och när man inte jobbar är det ju samma 

människor man träffar på överallt. Runtomkring. Visst, 

samarbete är det viktigaste för min överlevnad i alla 

fall. Och samarbete kan vara så lite, det behöver inte 

vara att vi samarbetar med något paket eller så utan 

man samarbetar utifrån att någon annans gäster får 

mina tjänster och blir nöjda gäster. Och att jag blir 

uppmärksammad via någon annan som 

rekommenderar mig. Det är ju liksom den typen av 

samarbete som är viktigast.  

överens och 

samarbeta 

 

Samarbete 

viktigt för 

överlevnad 

C Ja, hur viktigt är ekonomin för dig i ditt företag?  

K Den är ju, man ska ju överleva. Men inte mer än så. Är 

det inte för mig. Det är inte drivkraften för mig att 

tjäna pengar, för då... det kanske går men inte i den 

formen som jag gör nu utan då är det... Jag vill få det 

att gå runt och ha friheten att göra det jag tycker om 

istället. Det är alltid viktigt, det är inte ett hobbyföretag 

och att det ska ju funka och jag ska ju få lön. Det är en 

bra grej.  

Ekonomi inte 

drivkraft 

 

Frihet att göra 

vad man vill 

 

Men måste gå 

runt 

C Vad vill du uppnå med ditt företag? Vad har du för 

mål och visioner? 

 

K Jag vill uppnå ett så bra liv som möjligt för mig själv, 

det är lätt, det kommer ju tillbaks till arbetsmiljön. Och 

eftersom jag brinner för att dela med mig av 

upplevelser så är det ju bättre det går för mitt företag 

desto fler kan ta del av fantastiska fjällupplevelser. Och 

jag vill att företaget ska vara en fördel för... alltså jag 

ska bidra i området med företaget och jag blir en stor 

bidragande reseanledning kanske i slutändan då. 

Komma till Grövelsjön för att mitt företag finns så att, 

men jag har inga våldsamma planer, jag är inte den 

entreprenören som är här för att tjäna jättemycket 

pengar eller för att utveckla företaget så mycket som 

möjligt utan grundstenen är att få ett så bra liv som 

möjligt på en speciell plats.  

Välmående liv 

 

Motiv: Dela 

med sig av 

upplevelser 

 

Mål: Bli en 

reseanledning i 

framtiden 

 

Grundsten: Bra 

liv på speciell 

plats 

C Nu kommer vi tillbaka med det här med platsen igen, 

du är inte färdig med Grövelsjön. Skulle du kunna 

tänka dig att ha ett företag som du har idag fast på en 

annan plats? 

 

K Nej jag skulle absolut kunna ha det på fler ställen men 

nu är det bara den enkla faktorn att jag trivs här och 

har den kunskapen. Här. Just nu. Men jag skulle lika 

gärna kunna vara i princip vartsomhelst utom i en 

Platsen: trivs 
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stad. Är det skogen eller skärgården eller fjäll någon 

annan stans det är sak samma, men en förutsättning är 

att det ska gå att överleva. Kopplat tillbaka till frågan 

innan tror jag att det är lättare att överleva ekonomiskt 

i en glesbygd än nära storstad. Det tillkommer så 

mycket mera kostnader i den livsstilen. Tror jag i alla 

fall.  

Platsen: Har 

kunskap 

MEN kan vara 

på annan plats 

EJ stad. Naturen 

viktigast? 

Livsstil 

 

C Hur tänker du då?  

K Att vi jobbar och lever här och då gör man inte av med 

så mycket annat än det som finns. Än det som är. Om 

man ser till mitt företag så är det kopplat till det jag gör 

också. Jag åker skidor i mitt jobb och jag åker skidor på 

min fritid. Men när jag kommer hem så äter jag mat 

och sover. Det är inte så mycket nöjen eller annat som 

kostar pengar som drar iväg. Det finns andra 

kostnader naturligtvis men jag är övertygad att det är 

billigare boende här. Överlag i alla fall.  

Här och nu 

 

Fritid kopplat 

till arbete  

C Ja, är det någonting som du, eller som vi, inte har 

pratat om än som du vill ta upp? 

 

K Nej, det är bara att jag önskar att fler gjorde samma sak 

och att de vågar. Och... som... nej men det brukar inte 

pratas så mycket om det, vad som är drivkraften om 

man är entreprenör heter det, då ska det ju vara en 

speciell typ av person. Eller med olika drivkrafter. Men 

jag tror att i den här världen är en stor drivkraft är ju 

liksom en, om det inte är pengar är det ju en egotripp 

dels för att få uppleva saker en gång till genom andra 

som får uppleva det för första gången. Och så får man 

hela tiden bekräftelse om man gör någonting bra och 

det är trevligt när man sysslar med turism och 

egenföretagande, man har hela tiden gäster som 

återkopplar så man kan liksom... Det är bensin som 

driver en vidare vecka efter vecka utan att man tycker 

att det är tråkigt. Det räcker med att man får ett mail 

eller några bilder, ett tack eller återkommande gäster 

som vill göra någonting nytt. Så är det, det är betalning 

nog så mycket ofta.  

Vill att fler ska 

göra samma sak 

 

Ekonomins roll 

ibland liten, 

handlar om 

egotripp i denna 

typ av företag 

 

Bekräftelse i 

kundnöjdhet 

 

Drivkraft vid 

nöjda kunders 

återkoppling 
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