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Föreningen Skogens förord 
 
Föreningen Skogen är en medlemsorganisation som arbetar för att öka Skogens 
ekonomiska, ekologiska och sociala värde. Föreningens medlemmar är främst 
skogsägare, tjänstemän, och entreprenörer inom skogsbruket. På nittiotalet 
minskade antalet anställda i skogbruket till hälften och de nya tekniska 
lösningarna gjorde att det manuella skogsarbetet försvann. Skogsbruket ger inte 
längre landsbygden sysselsättning som tidigare. Samtidigt har virkespriserna legat 
på samma nivå under lång tid.  

Då takten i samhället ökar tycks intresset för skogen som en plats för vila, 
rekreation, jakt och fiske väcka människors intresse. Turism i skogen tenderar att 
växa och idag ser turistentreprenörer både nationellt och internationellt den 
svenska skogen som en potentiell inkomstkälla. Genom att vara en viktig aktör i 
utvecklingen av skogsturismen har skogsägaren en möjlighet att ta del av de 
intäkter turismen genererar.  

I dialog med våra medlemmar visade det sig att intresset hos skogsägarna för att 
utveckla skogsturismföretagande är stort men att kunskap och information om hur 
man går tillväga är liten. Bland dem som redan bedriver skogsturism på sina 
marker anser man att näringen har en stor utvecklingspotential då konkurrensen 
mellan de olika aktörerna är liten. Snarare gynnas marknadsföringen av fler 
aktörer på samma ort.  

Då Föreningen vill öka kunskapen om skogsturism kontaktade vi SkogDr Lisa 
Hörnsten Friberg på forskningsinstitutet ETOUR. Lisa Hörnsten Friberg har med 
sin skogliga bakgrund och gedigna kunskap om skogens sociala värden formulerat 
och genomfört denna forskningsinsats. Föreningen Skogen vill rikta ett stort tack 
för detta synnerligen väl genomförda arbete och vi är mycket tacksam för att vi 
har fått möjligheten att initiera detta projekt på ETOUR.   

 

Liselott Eriksson  

Föreningen Skogen   



 
Naturturismen i Värmland 

 

 4

ETOURs förord 
 
Denna rapport redogör för en undersökning av naturturismföretagarna i Värmland 
som genomfördes under 2003 på initiativ av Föreningen Skogen. De flesta 
undersökningar av naturturism som hittills gjorts, har antingen studerat besökarna 
i ett område eller det besökta naturområdet i sig. Den här undersökningen 
fokuserar istället på de företag som har inkomster från turismen. Idag finns både 
naturturismföretagare som äger marken de bedriver sin verksamhet på, och sådana 
som inte äger marken. För dem krävs varken avtal med, eller ersättning till 
markägaren. I denna undersökning vill vi beskriva alla turismverksamheter där 
skog eller natur är en förutsättning för inkomsterna. Vi är särskilt intresserade av 
betydelsen att äga mark för naturturismföretagaren - om de som är markägare 
skiljer sig från dem som inte äger mark exempelvis vad gäller 
verksamhetsinriktning, framgångar som företagare och synen på ensamrätt till 
marken. Vi har haft två hypoteser kring markägande som utgångspunkter i 
undersökningen. Dels att det kan vara en fördel att äga mark då man förfogar över 
en viktig resurs, men också om att det är en nackdel då man präglats av den typ av 
företagskultur som traditionellt skogsbruk innebär där inslagen av 
företagsutveckling är små.  

Liselott Eriksson på Föreningen Skogen tog initiativet till undersökningen. Lisa 
Hörnsten Friberg från ETOUR planerade och genomförde den i samverkan med 
Liselott Eriksson. Enkätutskick och registrering av postenkäter gjordes av Stefan 
Leonsson på ETOUR. Statistisk bearbetning gjordes av Lisa Hörnsten Friberg och 
Andreas Holmström (ETOUR).  

Vi som har arbetat med undersökningen vill rikta ett extra varmt tack till de 
turistföretagare och markägare i Värmland som bidrog till undersökningen genom 
att fylla i enkäter, eller delta i de intervjuer och diskussionskvällar som inledde 
studien. Tack vare er har vi nu bättre kunskap om naturturismen!  

Jag vill dessutom rikta ett varmt tack till de som arbetat med undersökningen och 
som gjort den möjlig att genomföra samt till Föreningen Skogen för deras 
initiativ! 

 

 

  

Lisa Hörnsten Friberg  

Lidingö 2004-03-01  
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Sammanfattning 
 
Syftet med undersökningen som redovisas i denna rapport har varit dels att 
beskriva de företag som arbetar med naturturism i Värmland, dels att skapa 
förståelse för hur just de som äger mark arbetar med naturturism, samt testa om 
verksamheten påverkas av om företagaren äger marken som de bedriver sin 
verksamhet på eller ej.  

Enligt den definition av naturturism1 som används i undersökningen där bland 
annat jaktupplåtelser ingår, är det många, uppskattningsvis 1100 företag, som har 
sådana inkomster i Värmland. För den enskilde företagaren är intäkterna ofta låga, 
mindre än 20 000 kronor per år, men varierar beroende på verksamhetsinriktning. 
Den vanligast förekommande verksamheten jaktupplåtelser säljs oftast i en, 
förädlingsmässigt sett, lågt utvecklad form som ger låga inkomster. Med en mer 
traditionell definition av naturturism, där inte jaktarrenden ingår, skulle antalet 
företag som har inkomster minska men de genomsnittliga inkomsterna sannolikt 
öka. Den här undersökningen visar att naturturismen har en stor potential, om de 
många företagarna med lågt utvecklade produkter skulle utveckla dem så att de 
gav högre lönsamhet.  

Resultaten i undersökningen tyder på att det i princip krävs av företagaren att äga 
mark för att arbeta med jaktturism. De företagare som inte äger mark arbetar med 
andra verksamheter. Basen för turismverksamheten skiljer sig alltså åt mellan de 
som äger mark och de som inte gör det - de arbetar inom två olika nischer. 
Markägarna utgår oftast från jakt och har få gäster, medan de som inte äger mark 
utgår från andra verksamheter med betydligt fler gäster och oftare har verksamhet 
som de anser skiljer sig från andras.  

Markägarens bakgrund påverkar sannolikheten att ha inkomster från naturturism. 
De som arbetar med skogsturism kan, jämfört med övriga markägare, beskrivas 
som relativt välutbildade, som kanske inte har tid eller har intresse att själv bruka 
sin mark och som därför utnyttjar jakten som en inkomstkälla, eller som genom 
utbildningen/yrkeserfarenheterna är mer medvetna om inkomstmöjligheterna med 
jaktarrenden. Stora markägare har oftare inkomster från naturturism än mindre, 
men inkomsternas storlek är inte relaterad till ägans storlek.  

För de flesta markägarna härrör inkomsterna från jaktarrenden på helårsbasis eller 
längre, vilket kan beskrivas som en outvecklad form av turismprodukt. För de som 
arbetar med de mer utvecklade produkterna korta upplåtelsetider, såsom dygns- 
eller veckotillstånd, är inkomsterna högre, liksom för de där marken inte ingår i 
ett viltvårdsområde. Att det oftare är relativt de stora markägarna som ”tar steget” 
och arbetar med turism tyder på att stora ägor av markägarna uppfattas som en 
tillgång/förutsättning för naturturism. För jaktarrenden kan det också vara så att 
markägaren säljer sitt ”överskott”. -Många markägare ägnar sig själva åt jakt, och 

                                                 
1 De som har inkomster från andra människors upplevelser av naturen 
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ju större ägor man har, desto större sannolikhet att ha mer jakt än man önskar för 
eget bruk, och som därmed kan arrenderas ut.  

Turistföretagare som inte äger egen mark bedriver sällan jaktverksamhet, trots att 
jaktmarker arrenderas ut i Värmland. Möjliga förklaringar är att de av olika skäl 
kan ha svårt att få tillgång till jaktmark att arrendera eller att jakt av någon 
anledning bedöms som ointressant att arbeta med, såsom att de bedömer den 
ekonomiska potentialen som liten.  

Resultaten i undersökningen visar att det inte krävs att äga mark för att vara 
framgångsrik som naturturismföretagare. Både bland företag som äger mark och 
de som inte gör det finns framgångsrika företag. De flesta av företagen med 
relativt stora intäkter, över 200 000 kronor per år, arbetar med aktiviteter, vilket 
inte förutsätter att företagaren äger marken.  

När man jämför de som äger mark och de som inte gör det tonar en bild fram där 
turismföretagare som inte äger mark drivs av att förverkliga en idé. Majoriteten 
erbjuder produkter som innebär samverkan med andra, men uppfattar konkurrens 
som en sporre. Markägare som turismföretagare är däremot något av ensamvargar 
som vill vara oberoende och som inte alls sporras av konkurrens. Majoriteten 
erbjuder produkter som de själva definierat innehållet på, där de med högre 
inkomster samverkar med andra, men de med låga inkomster inte samverkar alls. 
Det kan vara så att markägarna tänkt sig att tillgången till jakt ska fungera som 
garant för en framgångsrik verksamhet och att de därför inte skulle ”behöva” 
samarbeta. Eller så vill markägarna undvika de krav på anpassningar som det 
innebär att samarbeta med andra.   

Rapporten är en sammanställning av resultaten från en postenkät, vilket är det 
tredje, avslutande steget i en undersökning där de två inledande stegen syftade till 
att skapa en förståelse för kunskapsområdet i stort och utveckla de 
frågeställningar som testas i det sista steget. Postenkäten skickades till ett 
stickprov av större och mindre privata markägare samt turismföretag i Värmland. 
Totalt skickades 961 enkäter ut (5 maj 2003), varav 421 till turismföretagare, 450 
till markägare med mindre än 400 hektar och 90 skickades till markägare med mer 
än 400 hektar mark. Svarsprocenten varierade mellan 51 och 61 procent. 
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Hur har undersökningen gått till? 

Bakgrund 
Med turism menas människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser 
utanför sin vanliga omgivning. Och turistföretag är företag som har en stor del av 
sin omsättning från turism. De flesta undersökningarna av naturturism, det vill 
säga turism där naturen är en förutsättning, har inte studerat företagen, utan 
turisterna eller det besökta naturområdet i sig2. Det förekommer också 
inventeringar, som beskriver förutsättningarna för naturturism i ett område3. För 
att utveckla naturturismföretagandet behövs kunskaper om företagen, företagarna 
och om villkoren för att bedriva turismverksamhet. Sådana undersökningar är få, 
där ett undantag är Emmelin och Johnsson (1989) som undersökt 
naturturismföretagare i en studie om fysisk planering, och von Friedrichs 
Grängsjö (2001) som studerat marknadsföring av turismföretag i Åre. 

Idag finns både turistföretagare som äger mark och som inte gör det. De som äger 
mark förfogar över en viktig resurs för naturturism, men har i Sverige inte 
ensamrätt att bedriva turismverksamhet. Möjligheterna för en företagare att nyttja 
naturen för turism kan grupperas i fyra kategorier: Företagare kan nyttja naturen 
indirekt, som exempelvis en vacker utsikt från en stugby. Vissa verksamheter, 
såsom guidning och aktiviteter, kan bedrivas i naturen med stöd av allemansrätten 
utan ersättning till, eller avtal med den som äger marken. Andra verksamheter, 
såsom jakt och fiske, tillhör markägaren men kan överlåtas, exempelvis mot 
ersättning. Slutligen kan företagaren få ensamrätt till en resurs genom inmutningar 
av mineralfyndigheter, trots att den inte är äger marken. Emmelin och Johnsson 
konstaterar4 att allemansrätten snarare är ett problem än en tillgång genom att 
företagarna utnyttjar en resurs över vilken de inte har kontroll. Författarna har i 
sin undersökning intervjuat företagare från tre av ovan nämnda kategorier, men 
det tycks inte som att något företag hade verksamheter där nyttjanderätten var 
knuten till markägaren, såsom jakt. En bättre förståelse för 
naturturismföretagandets förutsättningar och möjliga utvecklingsvägar kan skapas 
genom att studera hur företagen arbetar med olika verksamheter, utifrån om 
företagen själva äger mark eller ej.   

För den som äger skogsmark har skogsbruk traditionellt varit liktydigt med att 
producera virke. Inom skogsbruket, i alla fall det storskaliga, råder en kultur som 
värderar produktionen, själva handlingen högt. Att utveckla verksamheten anses 
däremot inte viktigt5. På senare år har uppmärksammats att skogsmark kan 
producera andra nyttigheter, såsom biologisk mångfald, goda rekreationsmiljöer 
och naturturism. För personer med en bakgrund inom traditionellt skogsbruk, med 

                                                 
2 se t.ex. Font och Tribe (2000), Svanqvist (2000) 
3 Åhgren (1989) 
4 1989, sidan 51 
5 Hugosson (1999) 
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värderingar och arbetssätt som utvecklats där, kan det nya arbetsfältet som arbete 
med naturturism innebär både kräva förändrade attityder och nya kunskaper.   

Syfte 
Syftet med undersökningen är dels att beskriva de turistföretag i Värmland där 
skog eller natur är en förutsättning för inkomsterna, dels att skapa förståelse för 
hur just markägare arbetar med naturturism. Ytterligare ett syfte är att testa om 
affärsverksamheten påverkas av om företagen äger marken de bedriver sin 
verksamhet på. Som utgångspunkter i undersökningen har vi har haft två motsatta 
hypoteser kring markägande, dels att 1) markägande är en fördel då man förfogar 
över en viktig resurs (d.v.s. den som äger marken har bättre möjligheter att 
utveckla företagandet, och stora markägare har lättare än små att bli 
framgångsrika), samt 2) att markägande är en nackdel då man präglats av den typ 
av företagskultur som traditionellt skogsbruk innebär där inslagen av 
företagsutveckling är små.   

Material och metoder 
Vi har i denna undersökning studerat naturturismföretagare. Med det menar vi 
dem som har inkomster från andra människors upplevelser av naturen. Vi har låtit 
de undersökta företagarna själva definiera om de tillhör gruppen där det faktum att 
man har inkomster från andra människors upplevelser gör att man är 
naturturismföretagare, oavsett inkomsternas storlek. Denna förhållandevis breda 
definition gör att även personer som inte normalt upplever sig som 
naturturismföretagare ingår i beskrivningen.   

Värmlands län har valts ut om studieområde, dels för att det bland de privata 
markägarna förekommer både större och mindre ägor, och dels för att det redan 
idag förekommer viss naturturism i området. Det är skogslandskapets natur som 
avses i undersökningen: Skogslandskapet med vattendrag och sjöar, impediment 
våtmarker och småbrutet odlingslandskap. I skogsmark ingår inte havsstränder 
och stora uppodlade slättområden.   

Undersökningen kan delas in i tre steg, där de första två syftat till att skapa en 
förståelse för kunskapsområdet i stort och utveckla de frågeställningar som testas i 
det sista steget. I det inledande steget gjordes sex kvalitativa intervjuer med 
nyckelpersoner inom naturturismen i Värmland. I ett andra steg samlades 
intresserade i Värmland till diskussionskvällar utifrån målbilden att Värmlands 
natur ska ge inkomster och arbetstillfällen i bygden. I det avslutande, tredje steget, 
samlades data in via en postenkät som utformats med hjälp av kunskaperna från 
steg ett och två. Enkäten skickades till ett stickprov av större och mindre privata 
markägare samt turismföretag i Värmland. I denna rapport redovisas resultaten 
från steg tre – postenkäten.   
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Intervjuer – steg ett 
För att skapa förståelse för kunskapsområdet i stort gjordes inledningsvis sex 
kvalitativa intervjuer den 7-9 oktober 2002. Intervjupersonerna valdes ut för att ge 
en bred bild av naturturismen i Värmland och bestod företagare och offentlig 
verksamhet som driver olika form av naturturism, samt myndigheten 
Skogsvårdsstyrelsen som är rådgivare åt privata markägare. Frågorna som ställdes 
vid intervjuerna var semi-strukturerade och redovisas i bilaga 1.  

Diskussionskvällar– steg två 
För att få ytterligare förståelse för kunskapsområdet genomfördes två 
diskussionskvällar, en i Arvika och en i Hagfors. Under diskussionskvällarna 
fångades deltagarnas kunskap, erfarenheter och tankar samtidigt som de fick 
möjligheter att knyta kontakter med varandra.   

Vid diskussionskvällarna i Arvika den fjärde november 2002 deltog 20 personer 
och i Hagfors den femte november 22 personer. Information om 
diskussionskvällarna hade i förväg spritts genom artiklar i tidningen SKOGEN, 
Värmlands Folkblad och det elektroniska nyhetsbrevet eSkogen. En direkt 
inbjudan gjordes via post till de ca 500 personer i Värmland som är medlemmar i 
Föreningen Skogen. Dessutom annonserades kvällarna i Munkfors-Hagfors-
Arvika Annonsblad och Värmlands Folkblad.   

Diskussionskvällarna hade en målbild att Värmlands natur ska ge inkomster och 
arbetstillfällen i bygden. Med målbilden som utgångspunkt hade deltagarna i 
grupper om fyra-fem personer gemensam idékläckning (strukturerad 
brainstorming) kring frågeställningarna: 1) Vad finns i Värmland idag som vi kan 
bygga på för att nå målet? och 2) Vad måste förändras för att nå målet? Därefter 
fick varje gruppmedlem fem poäng som de fick använda för att markera vilka 
idéer som kändes mest angelägna att arbeta vidare med. De fem poängen kunde 
fördelas fritt och antingen ges samma idé eller fördelas mellan flera idéer. Med 
den idé som sammantaget fått mest poäng av gruppmedlemmarna, fortsatte 
grupperna med idékläckning, nu kring frågorna: 3) Hur ska vi utveckla det som är 
bra alternativt göra de förändringarna som behövs för att nå målet? och 3) Vem 
ska göra detta?   

Postenkät– steg tre 
I det avslutande, tredje steget, samlades data in via en postenkät som utformades 
med hjälp av kunskaperna från steg ett och två. Enkäten skickades till ett 
stickprov av större och mindre privata markägare samt turismföretag i Värmland. 
Totalt skickades 961 enkäter ut (5 maj 2003), varav 421 till turismföretagare, 450 
till markägare med mindre än 400 hektar och 90 skickades till markägare med mer 
än 400 hektar mark. Två påminnelser skickades ut (12e respektive19e maj), där 
den andra innehöll en ny enkät och följebrev. Tabell 1 redovisar antalet 
utskickade enkäter, svarsbortfall och inkomna svar i de undersökta grupperna.   
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Tabell 1. Antalet utskickade enkäter, svarsbortfall och inkomna svar turistföretag och 
markägare 
  Turism 

företag 
Markägare 
över 400 ha 

Markägare  
mindre än 400 ha 

 Totalt antal i Värmland 421 314 28 983 
 Totalt antal kontaktpersoner   186 19 887 
a  Totalt antal skickade enkäter 421 90 450 
b  Ej nått adressaten (felaktig adress)  12 2 1 
c Meddelat  ej arbete med naturturism 25  12 
d Besvarade enkäter  205 45 264 
c+d Totalt antal svar  230 45 276 
(c+d)/  
(a-b) 

Svarsprocent 
 

56% 
 

51% 
 

61% 
 

 

Adressurval 
Huvuddelen av adresserna till turistföretagen har vi tacksamt tagit emot av 
Värmlands turistråd och består av deltagarna i ett turismutvecklingsprojekt. 
Deltagarna har nåtts via brev till tidigare kända turistföretag vid öppet inbjudna 
möten och genom kommunala turistorganisationer. Listan kompletterades med ett 
antal adresser från SCBs företagsregister. Av de ursprungligen 81 adresserna, 
registrerade av SCB som ”SNI 92729 Diverse övriga arrangörer av 
rekreationsverksamhet i Värmlands län” ströks dock merparten då de uppenbart 
inte innebar turismverksamhet. Ytterligare komplettering av listan gjordes med sju 
adresser på företag som hittades via internet och reklambroshyrer. Den slutliga 
listan innehöll 421 turismföretagare och antas innehålla samtliga turistföretagare 
enligt en mer traditionell definition.  

Adresserna till markägarna fick vi tack vare benäget bistånd från 
Skogsvårdsstyrelsen i Värmland-Örebro. Adresserna lottades fram ur ett register 
med samtliga, 20 073 stycken, kontaktpersoner för privata markinnehav i 
Värmland. För att få med tillräckligt många stora ägor i undersökningen delades 
ägarna innan lottningen upp i två grupper, markinnehav med mindre än 400 hektar 
skog och de med över 400 ha. Ur vardera gruppen lottades därefter 450 respektive 
90 adresser ut. Detta urval motsvarar 2,3 respektive 48,4 procent av samtliga 
privata markinnehav.   

Bortfall och representativitet 
Andelen som besvarat enkäten har varierat mellan 51 och 61 procent, se tabell 1. 
Hur stor andel som svarar på enkäter påverkas bland annat av hur angeläget ämnet 
är för den som fått enkäten. Eftersom de flesta av de som fick enkäten inte har 
inkomster från naturturism, och ämnet därför kanske inte känns angeläget kunde 
svarsfrekvenserna ha blivit betydligt lägre. Det finns dock en risk att de som 
svarat i högre grad är engagerade inom naturturism, vilket gör att, den 
uppskattning av naturturismens omfattning som gjorts kan vara något överskattad. 
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Den uppnådda svarsprocenten är jämförelsevis bra, vilket tyder på att svaren ger 
en beskrivning av hur turismföretag och markägare i Värmland arbetar med 
naturturism. Viktigt att notera är dock att när svaren delas upp i undergrupper, 
exempelvis efter inkomsternas storlek, blir det få svar i varje grupp, vilket gör de 
resultaten osäkra.  

Hantering av data (viktning m.m.) 
I kapitlet om naturturismföretagandet i Värmland har data givits olika vikt för att 
kunna slås samman: Adresslistorna för turismföretagen och markägarna skiljer sig 
åt då turismföretagens antas innehålla samtliga företag medan markägarnas är ett 
stickprov, ett urval av samtliga ägare. Vid uppskattningen av antalet 
naturturismföretag i Värmland totalt har varje svar från en markägare därför givits 
större vikt. Stickprovet har räknats om för att beskriva omfattningen för samtliga. 
En liknande procedur har även gjorts för turismföretagen – eftersom knappt 
hälften av de kända turismföretagen i länet inte svarade på enkäten har vi räknat 
om omfattningen som vi fått fram genom de som svarade så att den gäller 
samtliga turismföretag.   

Dataurval i rapportens olika kapitel 
I tabell 2 nedan framgår att det finns markägare både i stickprovet ”Markägare” 
och i gruppen ”Turistföretag”. För att inte överskatta andelen som äger mark har 
detta beaktats vid analyserna, samtidigt som det varit önskvärt att använda så 
många av svaren som möjligt. Som en konsekvens skiljer sig dataurvalet i 
rapportens tre resultatkapitel såsom redovisas nedan.   

 
Tabell 2. Andel och antal som bedriver naturturismverksamhet hos stickprovet 
”turistföretag” och ”större” respektive ”mindre” markägare. För ”turistföretagen” redovisas 
också antalet som äger skog och som inte äger skog   

Turistföretag Markägare 
över 400 ha 

Markägare 
mindre 400 ha 

ej 
naturturism 

naturturism ej 
natur-
turism 

natur-
turism 

ej 
natur-
turism 

natur-
turism 

66 % 34 % 
79 st 

60 % 
 
D 

40 % 
18 st 
E 

95 % 
 
F 

5 %  
13 st
G 

 ej 
markägare 

större 
markägare 

mindre 
markägare 

 
 

 
 

 38 st 3 st 28 st     
 A B C     
 
I det inledande resultatkapitlet kring naturturismföretagandet i Värmland 
redovisas en uppskattning av all naturturism i Värmland. Skattningen är gjord 
med hjälp av svaren från de markägare som bedriver naturturism samt de 
turismföretagare som inte äger skog (grupp E och G respektive grupp A i tabell 
2). Vid skattningen av det totala antalet naturturismföretag har svaren från 
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stickprovet av markägare räknats upp, givits olika vikt, så att de motsvarar 
samtliga markägare.   

Kapitlet om markägare som naturturismföretagare jämförs markägare som har 
inkomster med de som inte har inkomster från naturturism. Resultaten bygger på 
svaren från de två stickprov som gjorts bland större respektive mindre markägare 
i Värmland (grupp D och E respektive F och G i tabellen ovan). Stickproven är 
olika stora och utgör olika stor andel av de två ägargrupperna. Vid redovisningen 
har därför svaren räknats om, givits olika vikt, så att de har samma inbördes 
relation som antalet markägare har.   

I det avslutande resultatkapitlet ”Skiljer sig företagare som äger skog från andra” 
jämförs naturturismföretagare som äger skog med de som inte äger skog. 
Resultaten bygger på svaren från de som har inkomster från naturturism, dels i de 
två stickprov som gjorts bland större respektive mindre markägare (grupp E och 
G i tabellen ovan), dels bland turistföretagen som inte äger mark (grupp A ovan). 
Svaren har grupperats utifrån markägande och inkomsternas storlek (högre eller 
lägre), men inte givits olika vikt såsom i de tidigare kapitlen. Till de med högre 
inkomster har de klassats som haft inkomster på 100 000 kronor per år eller mer. I 
tabell 3 nedan redovisas antalet svar inom respektive grupp. Eftersom svaren är få 
bör det avslutande kapitlet som bygger på dessa få svar snarare ses som en 
beskrivning av ett antal företag, än som en statistiskt säkerställ  beskrivning av 
hur alla företag inom respektive grupp ser på sin verksamhet.   

 
Tabell 3. Antalet svar som ingår i företagstyper och inkomstgrupper som används i 
kapitlet ”Skiljer sig företagare som äger skog från andra” 
 

Företagstyp Inkomst Antal svar 
Turistföretag ej markägare lägre¹ 10 
 högre² 25 
   
Markägare lägre¹ 19³ 
 högre² 7* 
 
¹ lägre inkomst är lägre än 100 000 kr per år 
² högre inkomst är 100 000 kr per år eller mer 
³ därav 12 företag som äger mer än 400 ha mark 
* därav 5 företag som äger mer än 400 ha mark 
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Naturturismföretagandet i Värmland  
 
I detta kapitel redovisas en uppskattning av all naturturism i Värmland. Skattningen är 
gjord med hjälp av svaren från de markägare som bedriver naturturism samt de 
turistföretagare som inte äger mark. Vid skattningen av det totala antalet 
naturturismföretag har svaren från stickprovet av markägare räknats upp, givits olika vikt, 
så att de motsvarar samtliga markägare. Se även kapitlet ”Hur har undersökningen gått 
till”. 
 
När jaktupplåtelser räknas som en form av naturturism finns det i Värmland 
uppskattningsvis 1100 naturturismföretag. Turismen är sällan huvudinkomst, utan 
en biinkomst som ger mindre än 20 000 kronor i intäkter per år. Inkomsternas 
storlek varierar inom olika verksamhetsinriktningar. För de flesta som arbetar med 
jakt, fiske eller boende är inkomsterna låga. De flesta av företagen med relativt 
stora inkomster, över 200 000 kr/år, arbetar med aktiviteter, en verksamhet som 
inte tycks förutsätta att företagaren äger marken. 
 
Det är många som har inkomster från naturturism. Uppskattningsvis finns ca 1100 
företag/ markägare som har inkomster från naturturism i Värmland. I enkäten har 
naturturismföretagarna fått beskriva vilka verksamheter de bedriver, se tabell 4. 
Den vanligast förekommande verksamheten är att upplåta mark för jakt eller 
jakthundsträning. I de flesta fall tycks man inte utvecklat någon särskild 
jaktprodukt, utan arrenderar ut jakten på årsbasis eller längre tid, se tabell 5. Få 
upplåter jakt på kortare tid än ett år. Notera att det är vanligt i andra sammanhang 
att inte betrakta jaktarrenden som turismverksamhet. Eftersom det är många som 
arrenderar ut jakt, påverkas den skattning som görs av antalet naturturismföretag i 
denna undersökning mycket av att de ingår.   

  
Tabell 4. Andelen av naturturismföretagen i Värmland som har inkomster från olika 
verksamheter (fråga A2) 

Typ av verksamhet Andel (%)
Upplåter jakträtt eller jakthundsträning 87 
Upplåter fiskerätt 21 
Erbjuder måltider eller fika 10 
Erbjuder boende 25 
Erbjuder aktiviteter 33 
Annat 1 
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Tabell 5. Fördelning av arrendeformer för jaktupplåtelser och hundträning bland de som 
har sådana inkomster (%) (fråga A3)  
Inriktning på 
upplåtelsen 

Arrendets 
längd 

 Typ av 
upplåtelse   

 

 

 
Andra jagar i 

samma område 
Del i 

jaktlag 

Ensamrätt 
till 

området  
Älg minst ett år * 66 9  
 dygn/vecka * 2 1  
Småvilt minst ett år 42 1 32  
 dygn/vecka * 1 17  
Jakthunds-
träning  

 
   8 

Annat     8  
* svarsalternativet ingick inte 
 

För majoriteten av naturturismföretagen är omfattningen på verksamheten liten 
och ger mindre än 20 000 kronor i intäkter per år, se tabell 6. För ett fåtal, runt sex 
procent, bidrar naturturismen till mer än tio procent av den enskildes 
privatinkomster. För en av fem ger naturturismen ingen inkomst för den enskilde, 
något som kan förklaras av att man inte tar ut lön ur företaget, att omkostnaderna 
är höga eller att det är anställda som arbetat i verksamheten. En av sex har haft 
anställd personal under det senaste året med en genomsnittlig omfattning på 
anställningen motsvarande ett fjärdedels årsverke. Inkomsternas utveckling har de 
senaste tre åren varit oförändrade för drygt hälften. En fjärdedel har haft en 
ökning och en fjärdedel en minskning. Framtiden de närmaste tre åren uppfattas 
som ljusare, fyrtio procent vardera tror på ökning respektive oförändrade 
inkomster.  

 
Tabell 6. Årsinkomster från naturturism hos naturturismföretagen (fråga D4) 
 
Årsinkomst (kr)* Andel av  

naturturismföretagen
(%) 

-20 000 kr 68 
21 000 – 50 000 kr 4 
51 000 - 100 000 kr 1 
101000 - 200 000 3 
201 000 - 300 000 kr 10 
301 000 - 400 000 kr 0 
401 000 - 500 000 kr 0 
501 000 – 1 miljon kr 10 
1,1 miljon – 2 miljoner kr 1 
över 2 miljoner kr 2 
* Medianvärde, omkostnader ej inräknade  
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Inkomsterna varierar inom olika verksamhetsinriktningar. De genomsnittliga 
inkomsterna är låga, 10 000 kr per år, bland de arbetar med de vanligast 
förekommande verksamheterna jakt, fiske och boende, medan de som arbetar med 
servering och aktiviteter har genomsnittliga inkomster på 250 000 respektive 
150 000 kr per år, omkostnader ej inräknade. De flesta av företagen med relativt 
stora inkomster, över 200 000 kr per år, arbetar med aktiviteter. Jakt och fiske 
förekommer inte hos de allra största, de med inkomster över 1 miljon. Företag 
med inkomster mellan 2 - 300 000 ofta är ”mångsysslare” och bedriver flera 
verksamheter parallellt. Boende är en verksamhet som återfinns inom alla 
inkomstgrupper. 

Inkomsterna från naturturism genereras för de flesta företagen på mark de äger.  
För majoriteten med inkomster från jakt- eller fiskeupplåtelser ingår marken där 
verksamheten bedrivs i s.k. jakt- eller viltvårdsområden, vilket är 
sammanslutningar av flera fastigheter där jakt/viltvård eller fiske/fiskevård 
samordnas6. Inom alla verksamheter finns exempel där andra än ägaren har 
inkomster, men just jakt är i princip en verksamhet som enbart bedrivs av 
markägare. Notera att den verksamhetsinriktning där de flesta har relativt stora 
inkomster, aktiviteter, inte tycks förutsätta att företagaren äger marken.  

De flesta naturturismföretag arbetar enbart med privata gäster. Företag och 
offentliga bidrar i genomsnitt med tio procent vardera av inkomster och antal 
gäster. En fjärdedel av gästerna är utländska. För hälften av företagen är tyskar 
vanligaste kundgruppen, därefter norrmän och danskar. Antalet gäster är för de 
flesta litet, men variationen är stor. En genomsnittlig företagare har åtta gäster 
under ett år, medan de största har tiotusentals. 

Sommaren är den viktigaste tiden för naturturismen. De genomsnittlige företagen 
utför hälften av allt arbete med naturturism under sommaren, juni till augusti. En 
fjärdedel av årets arbete läggs under hösten (september till november).  

                                                 
6 En sådan ”kollektiv” lösning får den enskilde större mark att jaga/fiska på samtidigt som 
beslutanderätten över den egna marken beträffande jakt/fiske minskar. 
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Markägare som naturturismföretagare 

 
Stora markägare har oftare inkomster från naturturism än mindre, men 
inkomsternas storlek har inte samband med ägans storlek. För de flesta härrör 
inkomsterna från jaktarrenden på helårsbasis eller längre, vilket kan ses som en 
outvecklad form av turismprodukt. Inkomsterna är högre för de som arbetar med 
korta upplåtelsetider, såsom dygns- eller veckotillstånd, och för de där marken 
inte ingår i ett viltvårdsområde. De som har inkomster från naturturism har oftare 
ärvt sin mark, yrkeserfarenhet från jord/skog eller turism, högre utbildning och 
mindre ofta någon i familjen som jagar på marken.  

Drygt hälften av Värmlands skogsmark på totalt ca 1 500 000 hektar är privat ägd. 
Det finns nästan 30 000 privata markägare som ensamma eller flera stycken 
tillsammans har 20 000 ägor. Övrig mark ägs till stor del av aktiebolag. Av de 
privata ägorna är en procent större än 400 hektar, övriga 99 procenten är mindre.  

Stora markägare har oftare inkomster från naturturism. Bland de stora markägarna 
(över 400 ha) uppger sig 40 procent ha naturturisminkomster, medan fem procent 
av de mindre markägarna har det. Resultaten visar dock inte på något direkt 
samband mellan inkomsternas och ägornas storlek. Att det oftare är relativt stora 
markägare som ”tar steget” och arbetar med turism kan tyda på att stora ägor 
uppfattas av markägarna som en tillgång/förutsättning för naturturism. För 
jaktarrenden, den vanligast förekommande inkomstkällan, kan det också vara så 
att markägaren säljer sitt ”överskott”. Många markägare ägnar sig själva åt jakt, 
och ju större ägor man har, desto större sannolikhet att ha mer jakt än man önskar 
för eget bruk, och som därför kan arrenderas ut.  

För inkomster från jaktarrenden, är det som tidigare beskrivits den 
förädlingsmässigt sett lågutvecklade produkten långtidsarrenden, som är den 
dominerade naturturismverksamheten. Inkomsterna är ofta låga, mindre än 20 000 
kronor per år. Inkomsternas storlek påverkas av om marken ingår i ett 
viltvårdsområde7 och längden på de upplåtna jaktarrendena. De som arbetar med 
korta arrendetider (veckotillstånd eller kortare) har oftare högre inkomster än de 
som arbetar med årslånga arrenden. Markägare där marken inte ingår i 
viltvårdsområden har högre inkomster från naturturism än de där marken ingår. 
En förklaring kan vara att sättet man organiserar och fattar beslut på inom 

                                                 
7 Nästan åtta av tio ägor ingår i viltvårdsområden. Samma andel är ansluten både hos mindre och 
stora skogsägare. För fiskevårdsområden gäller att drygt hälften av de mindre, och tre av fyra av 
de stora markinnehaven ingår.  

I detta kapitel jämförs markägare som har inkomster med de som inte har inkomster 
från naturturism. Resultaten bygger på svaren från de två stickprov som gjorts 
bland större respektive mindre markägare i Värmland. Stickproven är olika stora 
och utgör olika stor andel av de två ägargrupperna. Vid redovisningen har därför 
svaren räknats om, givits olika vikt, så att de har samma inbördes relation som antalet 
markägare har. Se även kapitlet ”Hur har undersökningen gått till”. 
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viltvårdsområden gynnar andra intressen än de som vill förbättra sina inkomster 
från jakten – intressen som kanske kan beskrivas som ”jakt åt alla på lika villkor” 
och ”viltstam i balans”. Exempel på frågor som kan skilja intressena åt är 
viltstammarnas storlek, regler för begränsningar för avskjutning, möjligheten att 
ha exklusivt tillträde till en del av marken.  

Inkomsternas storlek påverkas av vilken typ av verksamhet som bedrivs: 
Markägare som erbjuder aktiviteter har oftare högre inkomster än andra 
turistföretagare, medan de som har inkomster från matservering eller fiske oftare 
har lägre.   

Markägarens bakgrund påverkar sannolikheten att ha inkomster från naturturism. I 
tabell 7 redovisas hur markägare som har inkomster från naturturism skiljer sig 
från de som inte har sådana inkomster. Naturturismföretagare har oftare ärvt sin 
mark, har yrkeserfarenhet från jord/skog eller turism, högre utbildning och mindre 
ofta någon i familjen som jagar på marken. – En välutbildad person som kanske 
inte har tid eller har intresse att själv bruka sin mark och som därför utnyttjar 
jakten som en inkomstkälla, eller som genom utbildningen/yrkeserfarenheterna är 
mer medveten om inkomstmöjligheterna med jaktarrenden. Möjligt är också att 
den som ärvt sin mark har en starkare position i lokalsamhället än den som 
förvärvat marken genom köp, och att en stark position gör det socialt möjligt att 
ha inkomster från jakt.   

 
Tabell 7. Skillnader mellan markägare som har inkomster från naturturism och de som 
inte har sådana inkomster (fråga G2 – G11) 
 
Ärvd mark Ägan har för knappt två tredjedelar förvärvats genom köp och 

en tredjedel genom arv. Det är vanligare att ha 
naturturisminkomster bland de som ärvt än bland de som köpt.  

Ingen i familjen jagar 
på marken 

På hälften av ägorna i Värmland jagar en familjemedlem och 
där är det mindre vanligt med inkomster från naturturism. 

Högre 
utbildningsnivå 

Utbildningsnivån är något högre för de som har inkomster från 
naturturism, där universitetsutbildning är vanligare, medan 
övriga oftare har grundskola eller gymnasium som högsta 
utbildning .  

Yrkeserfarenhet från 
jord/skog och turism 

Bland de som har inkomster från naturturism är det vanligare 
att arbeta eller tidigare ha arbetat inom jord/skog och 
hotell/restaurang/turism. För de som inte har inkomster är det 
vanligare med branscherfarenheter från transport och 
kommunikation. 

Uppväxtortens 
storlek 
 
 

Uppväxtortens storlek skiljer sig inte åt för de som har 
inkomster från naturturism och övriga. I båda fallen är de flesta 
uppvuxna på landsbygden (ca 70 procent).  

Ålder Åldern skiljer sig inte mellan dem med inkomster och övriga. 
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Skiljer sig företagare som äger mark från andra 
 

Verksamheter 
Basen för turismverksamheten skiljer sig åt mellan de som äger mark och de som 
inte gör det, och kan liknas vid att de arbetar med två olika nischer. Markägarna 
utgår oftast från jakt och har få gäster, medan övriga utgår från andra aktiviteter 
med betydligt fler gäster. De beskriver oftare att verksamheten skiljer sig från 
andras. Turistföretagare som inte äger egen mark bedriver sällan jaktverksamhet, 
trots att jaktmarker arrenderas ut i Värmland. Möjliga förklaringar är att det av 
olika skäl är svårt att få tillgång till jaktmark att arrendera eller att jakt av någon 
anledning bedöms som ointressant att arbeta med. 

För att studera om och hur turismföretagens verksamhet påverkas om de äger skog 
har svaren grupperats utifrån markägande och årsinkomst. Inkomsterna har 
klassats som ”högre” eller ”lägre” beroende på om de varit över eller 100 000 
kronor och lägre per år (omkostnader ej inräknade). Svaren redovisas utifrån 
företagstyp: markägare och turistföretag som inte äger mark. 

Markägare, särskilt de med lägre inkomster, anser sällan att deras verksamhet 
skiljer sig från andras (en av fyra). Bland turistföretagarna som inte äger mark är 
andelen högre, två av tre anser att verksamheten skiljer sig. Antalet gäster är 
betydligt färre hos företag som äger mark. De har färre än 50 gäster per år i 
genomsnitt, vilket kan jämföras med över 3500 gäster hos turismföretag som inte 
är markägare. Antalet verksamheter som varje enskild företagare bedriver (jakt 
eller fiskeupplåtelser, boende, måltider eller aktiviteter) varierar med inkomst, där 
det är vanligare bland företag med högre inkomster att erbjuda flera olika 
verksamheter.  

Inriktningen på verksamheterna skiljer markägande naturturismföretag från de 
som inte äger mark: Bland turistföretag som inte äger skog är aktiviteter en central 
verksamhet som åtta av tio företag erbjuder. Företag med högre inkomster 
erbjuder dessutom ofta boende och har servering. För markägare är jakten central, 
se tabell 8. Markägarna arbetar antingen enbart med jaktupplåtelser eller jakt i 
kombination med boende och/eller aktiviteter eller jakt/fiske/boende. Bland 
markägare med lägre inkomster förekommer även kombinationen fiske och 
boende. En av fyra markägare med högre inkomster från naturturism arbetar dock 
varken med jakt eller med fiske utan kombinerar matservering, boende och 
aktiviteter.   

I detta kapitel jämförs de naturturismföretagare som äger mark med de som inte äger 
mark. Resultaten bygger på svaren från de som har inkomster från naturturism, 
dels i de två stickprov som gjorts bland större respektive mindre markägare och 
dels bland turistföretagen. Svaren har grupperats utifrån markägande och 
inkomsternas storlek(högre eller lägre), men inte givits olika vikt såsom i de tidigare 
kapitlen. Till de med högre inkomster har de klassats som haft inkomster 100 000 
kronor per år eller mer. Se även kapitlet ”Hur har undersökningen gått till”. 
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Turistföretagare som inte äger egen mark bedriver sällan jaktverksamhet trots att 
de skulle kunna få tillgång till jakträtt genom arrende. Att det enbart är markägare 
som arbetar med jaktturism kan tyda på att det är svårt att få tillgång till mark att 
arrendera, vilket även antyddes i en av intervjuerna i undersökningens första steg. 
En förklaring till svårigheten att få tillgång till jaktarrende är att det inte finns 
någon tradition att ha turistföretag som arrendatorer. Hos aktiebolag med stora 
markinnehav är det vanligt förekommande att arrendera ut jakträtten. Detta kan 
ske enligt tydliga turordningsregler där exempelvis egen personal ges högst 
prioritet, och där ortsbor ges företräde framför andra. Genom att förändra 
turordningsreglerna, och ge bättre möjligheter till arrende för företagare som vill 
utveckla jaktturism, kan också markägare som inte själva arbetar med turism bidra 
till att utveckla turismnäringen. Vem som ges möjligheter att arrendera mark är 
dock en känslig fråga. Ytterligare en förklaring till svårigheten att få tillgång till 
jaktarrende, kan vara att lokal förankring är ett krav för att få lokalsamhällets 
acceptans för att bedriva jaktturism, och att den som inte äger mark har mindre 
sådan lokal förankring, en förklaring som stärks av resultatet att det oftare är 
personer som ärvt sitt markinnehav (och följaktligen har en historisk förankring 
till platsen) som har inkomster från jakt. Utöver bristande tillgång på mark att 
arrendera för jakt kan en förklaring till att de som inte äger mark sällan arbetar 
med jaktturism vara att de inte vill arbeta med detta, exempelvis på grund av att 
de bedömer den ekonomiska potentialen som liten.    
 
Tabell 8. Andelen (%) bland markägande och icke-markägande naturturismföretag i 
Värmland som har inkomster från olika verksamheter (fråga A2) 
 Markägare Markägare Ej markägare Ej markägare 

Typ av verksamhet 
högre 

inkomst² 
lägre 

inkomst¹ 
högre 

inkomst² 
Lägre 

inkomst¹ 
Upplåter jakträtt eller 
jakthundsträning 100 95 9 13 
Upplåter fiskerätt 14 16 17 13 
Erbjuder måltider/ fika 43 0 39 0 
Erbjuder boende 57 21 57 38 
Erbjuder aktiviteter 57 16 70 75 
Annat 0 0 4 25 
¹ lägre inkomst är lägre än 100 000 kr per år  
² högre inkomst är 100 000 kr per år eller mer 
 
En lägre andel av de markägande turismföretagen har haft anställd personal: Ingen 
av markägarna med lägre inkomster haft det och knappt hälften av de med högre 
inkomster, medan en majoritet av turismföretagen som inte äger mark haft 
anställd personal.   

Inkomsterna har de senaste tre åren ökat för majoriteten av företagen utom för 
markägare med lägre inkomster där de mestadels varit oförändrade. Även de 
närmaste tre åren spås ge ökade inkomster, utom för markägare med lägre 
inkomster där de mestadels tros förbli oförändrade.   
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Meningen med verksamheten 
 
Bilden som tonar fram är att turistföretagare som inte äger mark drivs av att 
förverkliga en idé, där de som har lägre inkomster ännu inte lyckats förverkliga 
sina visioner. Majoriteten erbjuder produkter som innebär samverkan med andra, 
och uppfattar konkurrens som en sporre. Markägare är istället något av 
ensamvargar som vill vara oberoende och som inte alls sporras av konkurrens. 
Majoriteten erbjuder produkter som de själva definierat innehållet på, där de med 
högre inkomster samverkar med andra, men de med låga inkomster inte 
samverkar alls. Det kan vara så att markägarna tänkt sig att tillgången till jakt 
ska fungera som garant för en framgångsrik verksamhet och att de därför inte 
skulle ”behöva” samarbeta. Eller så vill markägarna undvika de krav på 
anpassningar som samarbete på lika villkor innebär.   

En majoritet tycker att de uppnått verksamhetens ursprungliga syfte. Markägarna 
skiljer sig dels genom att de med lägre inkomster oftare anser sig uppnått målen, 
dels genom att de med högre inkomster mindre ofta anser sig uppnått dem. För de 
med högre inkomster kan en förklaring vara att de har en högre ambitionsnivå 
vilken visat sig svår att uppnå. Här kan också en bakgrund i traditionellt 
skogsbruk vara ett ”hinder” eftersom man där inte är beroende av utvecklade 
verksamhetsidéer för att vara framgångsrik.  

Drivkrafterna för företagarna varierar. För de flesta som arbetar med naturturism 
är det viktigt att försörja sig själva, men man vill inte skapa en så hög vinst som 
möjligt. Att arbeta med turism kan istället innebära en attraktiv livsstil, ett 
inkomstgivande fritidsnöje, eller så kan en verksamhet med liten ekonomisk 
omfattning ”vid sidan om” fungera som en säkerhet utifall att man skulle bli av 
med sin nuvarande anställning (enligt intervju i undersökningens första steg). 
Liknande resultat har framkommit i andra undersökningar – de som väljer att 
arbeta med naturturism ser andra värden än höga inkomster8. Tabell 9 visar 
skillnader mellan drivkrafterna hos markägare/icke-markägare och företag med 
högre/lägre inkomster. Hos företagare med högre inkomster framhåller de som 
äger mark oftare vikten av att vara oberoende och ha kontroll över sin 
arbetssituation. Vid en jämförelse med en undersökning i Åre av turismföretag 
generellt, skiljer sig resultaten såtillvida att Värmlands naturturismföretag fäster 
större vikt vid att bidra till regionens utveckling och mindre vikt vid att vara 
oberoende9.   

Även om skälen till att man driver sin turistverksamhet varierar mellan 
företagarna, tycker majoriteten att de uppnått sitt ursprungliga syfte. Bland 
företagarna som äger mark tenderar de med lägre inkomster oftare anse sig ha 
uppnått syftena, medan de med högre inkomster mindre ofta anser sig ha uppnått 
dem.    

                                                 
8 Emmelin och Johnsson (1989) 
9  von Friedrichs Grängsjö (2001) 
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I undersökningen fick företagarna med egna ord beskriva sin affärsidé. En 
affärsidé beskriver vilka tjänster som kan erbjudas, hur man möter marknadens 
behov och vad man tjänar pengar på, och ger en grund att utveckla säljbara 
produkter från. Inom traditionellt skogsbruk är affärsidén av liten betydelse, vilket 
gör att de med skoglig bakgrund kan ha liten förståelse för dess betydelse10. 
Ambitionen bland företagare som äger mark att utveckla och förädla 
turistprodukter är lägre bland de med lägre än de med högre inkomster. Få av de 
med lägre inkomster har utvecklat någon specifik produkt - en tredjedel angav 
verksamhetsidén ”att arrendera ut jakt”. Bland markägare som har högre 
inkomster är det vanligare med utvecklade produkter – av dem angav ingen ”att 
arrendera ut jakt”.   
 
Tabell 9. Drivkrafter för företagarna. Samstämmigheten med påståenden som uttryckts 
via en skala där 1 motsvarar Instämmer inte alls och 5 Instämmer helt (Medelvärden 
inom respektive företagstyp och inkomstgrupp) (fråga C6) 
 

 
 
 
 

Företagstyp 

Jag vill:  
 

 
 

Inkomst 

bidra till 
regionens 
utveckling 

vara 
obero
ende 

ha 
kontroll 
över min 
arbets-

situation 

försörja 
mig 
själv 

expandera 
verksam-

heten 

få en så 
hög 
vinst 
som 

möjligt 

Ej markägare lägre ¹ 4,3 2,9 3,9 3,6 4,0 2,8 
Ej markäg. högre² 3,9 3,2 3,8 4,0 3,6 3,5 
Markägare  lägre¹ 3,1 3,7 3,8 4,2 2,6 2,6 
Markägare högre² 3,7 4,3 4,7 4,2 3,8 3,5 
¹ lägre inkomst är lägre än 100 000 kr per år  
² högre inkomst är 100 000 kr per år eller mer 

Att de med högre inkomster oftare upplever att de inte uppnått verksamhetens 
ursprungliga syfte kan förklaras av att en högre ambitionsnivå är svårare att 
uppnå. Här kan också en bakgrund i traditionellt skogsbruk vara ett ”hinder” 
eftersom arbetssättet där inte inbegriper aktiv utveckling av verksamhetsidéer för 
att nå framgång. 

I tabell 10 redovisas det samarbete som sker med andra turismföretag kring den 
egna produkten. Markägare med högre inkomster har oftast själva bestämt 
innehållet på sina produkter och låter andra bidra till innehållet. Gemensamma 
produkter, där samarbete sker på lika villkor, är vanligare bland turismföretag som 
inte äger mark. Rollen att vara ”underleverantör” till andra turismföretag är 
vanligast bland de som inte äger mark och har lägre inkomster.  

 

 

                                                 
10 Målen för virkesproduktion har traditionellt varit att producera mycket virke, och företagarens 
handlingsutrymme är än idag begränsat genom lagstiftning (exempelvis täthet på plantor, trädens 
ålder vid avverkning). Även om det idag förekommer diskussioner kring andra mål, behöver man 
som markägare inte reflektera kring mål och verksamhetsidé. 
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Tabell 10. Samarbete med andra turismföretagare bland markägande och icke-
markägande naturturismföretag (procentuell fördelning inom respektive grupp) (fråga E7) 
 

 Markägare Markägare 
Ej 

markägare 
Ej 

markägare 
 

Typ av samarbete 
högre 

inkomst² 
lägre 

inkomst¹ 
högre 

inkomst² 
lägre 

inkomst¹ 
 

Min verksamhet är en del av en eller 
flera produkter som ett annat företag 
bestämt innehållet på. 0 6 5 22 

 

Jag har tillsammans med andra 
arbetat fram en eller flera 
gemensamma produkter. 17 13 32 33 

 

Jag har själv bestämt innehållet på 
mina produkter. Andra bidrar med 
delar av innehållet. 67 6 50 33 

 

Jag har själv bestämt innehållet på 
mina produkter. Utomstående 
medverkar ej. 17 75 14 11 

 

¹ lägre inkomst är lägre än 100 000 kr per år  
² högre inkomst är 100 000 kr per år eller mer 
 

En bidragande orsak till att markägare mindre ofta har gemensamma produkter 
med andra turismföretag kan vara att personer med bakgrund inom traditionellt 
skogsbruk utgår från den näringens arbetssätt, där en stor del av arbetet är 
självständigt och inslagen av konkurrens är få. Om de inte förändrar sitt arbetssätt 
när de startar turismverksamhet och fortsätter att arbeta utan beroende från andra 
parter, kan problem uppstå de inte är förberedda på. Detta antyds i en av 
intervjuerna av turismföretagare i studiens inledning, där en person med skoglig 
bakgrund berättade att det var mycket svårare än han trott att arbeta med turism.    

Naturturismföretagen har överlag likartad och positiv inställning till konkurrens 
generellt – knappt hälften instämmer helt i att ”konkurrens är bra för utvecklingen 
av naturturism i Värmland”. Och majoriteten, två av tre, vill inte alls vara 
”ensamma med sin verksamhet i Värmland”. Men när det kommer till 
inställningen till att själv utsättas för konkurrens skiljer sig uppfattningarna åt, se 
tabell 11 Medan turismföretagare som inte äger skog ofta säger sig sporras av 
konkurrens anger många markägare att de inte alls gör det. 
Tabell 11. Attityden till påståendet ”jag sporras av konkurrens” ängs en skala mellan 1 
och 5. Procentuell svarsfördelning inom respektive grupp  (fråga E3a)  

 
Företagstyp 

 
Inkomst 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 

Instämmer 
helt 

5 
Markägare lägre ¹ 47 6 29 12 6 
Markägare högre² 33 33 33 0 0 
Ej markägare  lägre¹ 0 0 50 38 13 
Ej markägare högre² 13 13 17 46 13 
¹ lägre inkomst är lägre än 100 000 kr per år  
² högre inkomst är 100 000 kr per år eller mer 
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Om marken som används i verksamheten 
 
Stora markägare bedriver sin verksamhet helt på egen mark, medan mindre 
markägare ofta har delar av sin verksamhet på andras ägor. I tabell 12 beskrivs 
hur de som inte äger all mark de bedriver sin verksamhet på, kommunicerar med 
sin omgivning. Skriftliga avtal med markägarna där verksamheten bedrivs är 
vanligast bland de som själva äger mark. Muntliga avtal är vanligast bland företag 
som inte äger mark. Ett av fyra företag med lägre inkomster kommunicerar varken 
med sin omgivning om sin verksamhet eller har någon form av avtal. Det går att 
finna verksamheter som bedrivs utan avtal med markägarna för måltider utomhus, 
aktiviteter i naturen och fiske. För just fiske kan en förklaring vara att Vänern har 
fritt fiske och att ägandet av marken därför har marginell betydelse.  

 
Tabell 12. Kommunikation hos omgivningen för företag som inte äger all mark de bedriver 
verksamhet på (Procentuell fördelning inom respektive grupp, markägare med högre 
inkomster redovisas inte p.g.a. få enkätsvar) (fråga F6) 
 

 
 
 

Kommunikation med omgivningen 

Markägare 
 

lägre 
inkomst¹ 

Ej 
markägare 

högre 
inkomst² 

Ej 
markägare 

lägre 
inkomst¹ 

Det finns skriftligt avtal med 
markägaren/markägarna  50 32 13 
Det finns muntlig överenskommelse med 
markägaren/markägarna 10 41 63 
Information riktad till markägarna ges om min 
verksamhet 0 5 13 
Information riktad till allmänheten i området 
ges om min verksamhet 0 18 25 
Jag kommunicerar på annat sätt 10 18 25 
Inget av ovanstående 30 9 25 
¹ lägre inkomst är lägre än 100 000 kr per år  
² högre inkomst är 100 000 kr per år eller mer 

 

De som själva äger mark anser det vikigt att äga mark för turismverksamhet, se 
figur 1. De med högre inkomster anser det viktigare att ha ensamrätt till ett 
område för att bedriva den typ av verksamhet man bedriver. I en av intervjuerna i 
undersökningens första steg, framkom att det förekommer att affärsidéer kopieras. 
Kanske är det vanligare att kopiera verksamhets- eller affärsidékopiering från 
företag med ekonomiskt framgångsrika företag?  
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-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Ej markäg, lägre inkomst

Markägare, lägre inkomst

Ej markägare, högre inkomst

Markägare, högre inkomst

Nej, inte alls Nej, inte mycket

Ja, något Ja, mycket

 
Figur 1. Andel som anser det viktigt att äga marken för att bedriva "sin" verksamhet. 
Högre inkomst är 100 000 kr per år eller mer, lägre är mindre än 100 000 kr. (Procentuell 
fördelning inom respektive grupp, fråga F4).  
 
I undersökningen ställdes också frågan om naturen företagaren använde i sin 
verksamhet borde skötas på ett särskilt sätt. I svaren, se tabell 13, framkom att det 
är vanligare bland de som inte äger mark själva att ha önskemål om särskild 
skötsel, speciellt bland företagare med lägre inkomst. Mot bakgrund av att många 
av de låginkomstföretagarna inte heller anser det viktigt att äga mark (figur 1) 
tycks det här finnas en annan inställning till markutnyttjande, där marken snarare 
ses som en gemensam resurs, till för alla, än något som en ägare styr över. 

 
Tabell 13. Tycker du att naturen du använder i din verksamhet bör skötas på ett särskilt 
sätt? (procentuell fördelning inom respektive grupp) (fråga F2) 
 Markägare Markägare Ej markägare Ej markägare  
 högre inkomst² lägre inkomst¹ högre inkomst² lägre inkomst¹  
Nej 50 53 38 0  

Ja 50 47 62 100  
¹ lägre inkomst är lägre än 100 000 kr per år  
² högre inkomst är 100 000 kr per år eller mer 
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Bilaga 1 Intervjufrågor   
 
Vi vill prata med dig om turism i skogen. Med turism i skogen menar vi all verksamhet där 
upplevelsen av skog ger inkomster.  

Med skog menar vi hela skogslandskapet med vattendrag och sjöar, impediment, våtmarker och 
det småbrutna odlingslandskapet. Men vi räknar inte in havsstränder och stora uppodlade 
slättområden som skog.  

 
Berätta om din egen verksamhet med skogsturism 
verksamhet  
(företags/driftsform AB, HAB) 
hur länge hållit på  
omfång (säsongsvariation, besöksfrekvens, hur länge stannar varje besökare) 
målgrupper, (kön, ålder, nationalitet) 
marknadsföring/infospridning 
marknadsled/säljled 
samarbete m andra (i bygden) (-ges mervärde för bygden) 
problem/möjligheter med verksamheten 
lönsamhet, (hur många år innan lönsam, netto per turist?)) 
gjorda investeringar 
(hur stor del av din totala inkomst, varifrån övrig inko)  
anställda 
 
Om affärsiden 
varifrån får du ideer för att starta/utveckla din verksamhet 
(ny produkt/gammal produkt på nytt sätt/gammal produktkoncept)  
(marknadsperspektiv eller har marknaden fördjupats)  
hur fått råd om verksamheten  
framtida utveckling (egen verksamhet, skogsturism som helhet) 
har någon anpassning gjorts till nya målgrupper under företagets livstid  
finns det andra företag som gör samma sak  
hur skiljer sig din verksamhet från andra som gör samma sak 
 
Man kan säga att naturen är en förutsättning för din verksamhet 
egen/arrenderad mark (hur mkt mark används, vilka miljöer, jord/skog) 
ärvd mark  
avtal med (andra) markägare 
vilka krav har verksamheten på naturens utseende/behövs ngn skötsel av naturen  
påverkar verksamheten i sig naturens utseende  
 
Berätta om din egen historia – varför är du här 
bor på orten/inflyttad 
(kön, utbildning/yrke)   
varför driver du denna verksamhet (inkomster, arbetstillfällen, möjlighet att bo kvar,  
ansvar för bygden) 
känner du att du kan påverka din egen situation  
hur affärsmässig är verksamheten (ekonomiskt beräknande, vinstmaxim, kalkyler mellan olika 
alternativ) 
 
Avslutningsvis 
har du några erfarenheter du vill förmedla till andra? 



Bilaga 2, Postenkät 

Värmlands natur för inkomster och arbetstillfällen i bygden  
 

Du eller ditt företag har blivit utvald till en undersökning där vi vill studera hur naturen kan ge 
inkomster genom andra människors upplevelser, något som vi kallar naturturism. De som 
valts ut för undersökningen är turistföretagare eller markägare i Värmlands län.  

Det finns många exempel på naturturism, såsom naturskönt belägna stugbyar, utarrendering 
av jakt, arrangerade av fisketurer, älgar i hägn och guidade vandringar. Vi vill i denna under-
sökning få bättre kunskap om hur de som har inkomster från naturturism arbetar. Ibland äger 
de marken som används i verksamheten, ibland inte. För en del är naturturismen huvudverk-
samheten i ett företag, medan det för andra innebär en bisyssla. Den här undersökningen om-
fattar all verksamhet, oavsett storlek. Med en bättre kunskap om de som arbetar med naturtu-
rism kan vi sedan visa på möjligheter och hinder för hela näringen.  

Ansvarig för studien är Lisa Hörnsten på Turismforskningsinstitutet ETOUR. Initiativet till, 
och samarbetspartner i undersökningen är Liselott Eriksson på Föreningen Skogen. Det är en 
ideell medlemsförening som arbetar för att öka skogens alla värden. Besök gärna hemsidan 
www.forestry.se . Vill Du läsa mer om ETOUR eller det projekt som denna undersökning 
ingår i kan Du besöka hemsidan: www.etour.se . Projektet heter Skogsturism. 

För att resultaten ska bli tillförlitliga är det mycket viktigt att alla utvalda svarar på enkäten. 
Vi hoppas därför att du vill hjälpa oss genom att besvara frågeformuläret, även om vissa av 
frågorna kan vara svåra att svara på. När vi redovisar undersökningens resultat kommer det 
aldrig att framgå vad enskilda personer har svarat.  

För turistföretag ber vi att ”företagsledaren” besvarar enkäten. För markägare där flera äger 
marken tillsammans, vill vi att den som enkäten är adresserad till svarar.  

 
Om Du har frågor eller synpunkter på studien är Du välkommen att kontakta oss, eller skicka 
dem på en lös lapp tillsammans med frågeformuläret. 

  

 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till Dig för Din värdefulla medverkan i vår 
forskning!  
 
Posta din ifyllda enkät i det bifogade portofria svarskuvertet så snart som möjligt! 
 

Lisa Hörnsten, SkogDr      Liselott Eriksson, Jägmästare 

Forskningsledare       Projektledare 
063 19 58 07        08 412 15 45 
070 249 64 89        070 210 17 39 

lisa.hornsten@etour.se      liselott@forestry.se 



A. Inledningsvis vill vi veta om du har några inkomster från andra 
människors upplevelser av naturen, d.v.s. naturturism. Vi vill 
också veta vilken sorts verksamhet du bedriver. 
 
Exempel på naturturism är att arrendera ut jakt, erbjuda 
guidade turer, visa älgar i hägn och att hyra ut naturskönt 
belägna stugor.  
 
 

A1. Har du inkomster från naturturism?  
 
� Ja  Du som svarar ja – fortsätt med fråga A2. 

 

� Nej  Du som svarar nej – hoppa till fråga G2. 
 
 
Nu vill vi att du beskriver din verksamhet där du har inkomster från andra 
människors upplevelse av natur.  
 

A2. Vilken sorts verksamhet bedriver du? (markera med ett eller flera kryss) 
 
� Upplåter jakträtt eller jakthundsträning  
� Upplåter fiskerätt     
� Erbjuder måltider eller fika   
� Erbjuder boende, ange vad _____________________________________  
 
 ___________________________________________________________ 

 
� Erbjuder aktiviteter, ange vilka __________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
� Annat, beskriv vad: ___________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Du som har inkomster från jakt (upplåtelser/ hundträning) fortsätter på nästa 
sida. 
 
Du som inte har inkomster från jakt - hoppa till fråga A5. 



A3. Beskriv hur du har inkomster från upplåtelser av jakt eller hundträning  
(markera med ett eller flera kryss). 

 
� Högvilt utom älg (björn, vildsvin, hjort)  
 

� Älgjakt   (arrende minst ett år, del i jaktlag)  
� Älgjakt   (arrende minst ett år, ensamrätt till området) 
� Älgjakt   (dygns- eller veckotillstånd, del i jaktlag) 
� Älgjakt   (dygns- eller veckotillstånd, ensamrätt till området) 
 

� Småviltjakt  (arrende minst ett år, andra jagar i samma område, ex. vis  
     viltvårdsområde) 
� Småviltjakt  (arrende minst ett år, del i jaktlag) 
� Småviltjakt  (arrende minst ett år, ensamrätt till området) 
� Småviltjakt  (dygns- eller veckotillstånd, del i jaktlag) 
� Småviltjakt  (dygns- eller veckotillstånd, ensamrätt till området) 
 

� Jakthundsträning 
� Annat, ange vad _____________________________________________ 
 
 

A4. Beskriv ”viltvårdande” åtgärder som görs i din verksamhet för att förbättra för 
den (markera med ett eller flera kryss). 

 
� Utför ingen viltvård 
� Odling av viltfoder 
� Skyddsjakt 
� Utsättning av vilt 
� Annat, ange vad _____________________________________________ 
 
 

A5. Har du inkomster från upplåtelser av fiskerätt? 
 
� Ja   Du som svarat ja – fortsätt med nästa fråga (A6). 
� Nej  Du som svarar nej – hoppa vidare till fråga A8. 

 
 
A6. Beskriv hur du har inkomster från upplåtelser av fiske (ett eller flera kryss). 

 
� Arrende minst ett år, del i fiskevårdsområde  
� Arrende minst ett år, ensamrätt till vattnet 
� Dygns- eller veckotillstånd, del i fiskevårdsområde 
� Dygns- eller veckotillstånd, ensamrätt till vattnet 
� Annat, ange vad _________________________________________________ 
 
 

A7. Beskriv ”fiskevårdande” åtgärder som görs i din verksamhet för att förbättra för 
den (markera med ett eller flera kryss). 

 
� Utför ingen fiskevård 
� Biotopvård, t.ex. förbättra lekbottnar efter flottningsrensning 
� Fångstbegränsningar  
� Utsättning av fisk 
� Kalkning 
� Annat, ange vad _________________________________________________ 

 



A8. Beskriv utrustning och lokaler som används i din verksamhet. 
(Markera med ett eller flera kryss). 

 
� Utrustning såsom kanoter, båtar, fiskeredskap, guldvaskarpannor erbjuds 
� Enklare byggnader/konstruktioner som även andra kan använda (tex vindskydd,  

jakttorn, bryggor) 
� Enklare byggnader/konstruktioner enbart till för gästerna (tex kojor, båthus,  

äventyrsbana) 
� Byggnad för servering (mat eller fika)  
� Byggnad för boende   
� Byggnad för konferensmöten/grupper  
� Inget av ovanstående 
 
 

A9. Beskriv transporter inom verksamheten. (Markera med ett eller flera kryss). 
 
� Kan ordna transporter av gäster eller bagage, men ingår inte i verksamheten  
� En transport av gäst eller bagage till eller från en plats ingår som en del i 

verksamheten 
� Flera olika transporter av samma gäst eller bagage ingår som en del i verksamheten 
� Transport av gästen till/från dess hemort ingår som en del i verksamheten 
� Transporter ingår inte i verksamheten 
 
 

A10. Beskriv information/guidning inom verksamheten.  
(Markera med ett eller flera kryss). 

 
� Tillhandahåller kartor och allmän information  
� Använder leder eller skyltar som andra ställt i ordning 
� Använder leder eller skyltar som den egna verksamheten ställt i ordning 
� Skriftlig information om den egna verksamheten  
� Hemsida på Internet om den egna verksamheten 
� Muntlig information om den egna verksamheten 
� Följer med gästerna och guidar  
 
 
 

B. Nu följer några frågor där vi vill att du beskriver dina 
gäster/kunder. 
    

 
B1. Hur fördelar sig inkomsterna mellan olika gästgrupper?  

 (ange den procentuella fördelningen)  
 

 Av de sammantagna inkomsterna kommer…  
 

___________ procent från privata gäster 
___________ procent från företag  
___________ procent från offentliga (skolor, kommuner etc) 
___________ procent från annat, ange vad ___________________ 

 
 



B2. Hur är fördelningen mellan antalet gäster? (ange den procentuella fördelningen)?  
 

Av alla gäster är … 
 

___________ procent privata 
___________ procent företag  
___________ procent offentliga (skolor, kommuner etc) 
___________ procent andra, ange varifrån _______________________________ 
 
 

B3. Hur stor andel är utländska gäster? 
 
Av alla gäster är cirka _____________procent utländska 
 
 

B4. Du som har utländska gäster – vilka är de tre vanligaste nationaliteterna? 
 
1. _______________  2. _______________  3. _______________   
 

 
B5. Hur många gäster har verksamheten haft det senaste året?   

 
______________ gäster   

 
 

B6. Beskriv med egna ord dina gäster! 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

C. Nu några frågor om din affärsidé och tankar kring din 
verksamhet 
 
För en del är verksamheten huvudinriktningen i ett företag, medan det för andra är en 
mindre biinkomst.  Vissa har en genomtänkt affärsidé medan andra inte har tänkt i de 
banorna. En affärsidé anger i sammanfattande ordalag vilka tjänster som kan erbjudas, 
hur man möter marknades behov och vad man tjänar pengar på. Den beskriver ”före-
tagets särpräglade kompetens”, till exempel: Vi ordnar guidade naturaktiviteter för att 
låta fler uppleva närheten till naturen. Oavsett hur det är för just dig ber vi dig att svara 
så gott det går. 
 
 

C1. Beskriv din affärsidé / verksamhet: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 



Tänk nu på den tid innan du första gången hade inkomster från naturturism. 
 
 
C2. Vilket år hade du för första gången inkomster från naturturism? 

 
 år ______ 
 
 

C3. Varifrån kom idén till din verksamhet? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

C4. Varför började du med verksamheten? (beskriv med egna ord) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

C5. Tycker du att det ursprungliga syftet med att starta verksamheten har 
förverkligats? 

 
� Ja  
� Nej   Du som svarar nej – beskriv vad som återstår  
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 

C6. Hur stor betydelse har följande påståenden för dig när du driver din verksamhet? 
Ringa in en siffra för varje påstående, dvs en siffra för a), en för b) osv. 

 
         ingen       stor 
          betydelse      betydelse 

 a) Jag vill bidra till att regionens utveckling 1  2  3  4  5 
 

 b) Jag vill vara oberoende     1  2  3  4  5 
  

 c) Jag vill ha kontroll över min arbets- 
     situation        1  2  3  4  5 
 

 d) Jag vill försörja mig själv     1  2  3  4  5 
 

 e) Jag vill expandera verksamheten   1  2  3  4  5 
 

 f) Jag vill få en så hög vinst som möjligt  1  2  3  4  5 
 
 g) annat, såsom _____________________________________________________ 

 

            1  2  3  4  5 



D. Nu följer frågor om omfattningen på din verksamhet. 
 
 

D1. Nu vill vi att du beskriver hur all den tid som läggs ner på verksamheten fördelar 
sig över årets månader (räkna även in nedlagd tid för utveckling av verksamheten 
och underhåll).  

 

Antag att all tid som läggs ner på verksamheten under ett år motsvarar 100 procent.  
 
_____ procent av tiden läggs ner i december - februari 
_____ procent av tiden läggs ner i mars - maj 
_____ procent av tiden läggs ner i juni - augusti 
_____ procent av tiden läggs ner i september – november 
 
 

D2. Har det funnits anställd personal under det senaste året 
 
� Ja  Om ja, ange antal personer _______ och antal årsverken __________  
            (ett årsverke = en heltidstjänst ett år) 
� Nej             

 
 

D3. Beskriv nu hur inkomsterna från verksamheten fördelar sig över årets månader.  
Antag att alla inkomster från verksamheten under ett år motsvarar 100 procent.  
 
_____ procent av inkomsterna tjänas in i december - februari 
_____ procent av inkomsterna tjänas in i mars - maj 
_____ procent av inkomsterna tjänas in i juni - augusti 
_____ procent av inkomsterna tjänas in i september – november 
 
 

D4. Hur stora inkomster har verksamheten idag per år? (utan hänsyn till omkostnader) 
 
� mindre än 20 000 kr   � 301 000 - 400 000 kr 
� 21 000 – 50 000 kr   � 401 000 - 500 000 kr 
� 51 000 - 100 000 kr   � 501 000 – 1 miljon kr 
� 101 000 - 200 000 kr  � 1,1 miljon – 2 miljoner kr 
� 201 000 - 300 000 kr  � över 2 miljoner kr 

 
D5. Hur har inkomsterna utvecklats de senaste tre åren? 

 
� Ökat 
� Oförändrade 
� Minskat 
 
 

D6. Vad tror du om inkomsternas utveckling de närmaste tre åren? 
 
� Ökar 
� Oförändrade 
� Minskar 
 

D7. Hur stor andel av din egen inkomst kommer från naturturism? 
 
Naturturism står för ungefär  ____________________procent av min inkomster.  



E. Nu följer några frågor om andra företag, samarbete och 
konkurrens 
 

E1. Känner du till andra företag med liknande verksamhet?  
(markera med ett eller flera kryss) 

 

� Flera i regionen (Värmland) 
� Något enstaka i regionen (1-3 st) 
� Flera i landet 
� Något enstaka i landet (1-3 st) 
� Ja, utomlands 
� Inte som jag känner till 
 
 

E2. Hur skiljer sig din verksamhet från andras? 
 
� Den skiljer sig inte 
� Den skiljer sig genom (beskriv med egna ord)  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
� Vet ej 
 
 

E3. I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Ringa in en siffra för varje 
påstående, dvs en siffra för a), en för b) och en för c). 

 
        instämmer inte     instämmer 
              alls        helt 

 a) Jag sporras av konkurrens  1  2  3  4  5 
 

 b) Jag skulle vilja vara ensam med min 
   verksamhet i Värmland   1  2  3  4  5 

 

 c) Konkurrens är bra för utvecklingen  1  2  3  4  5 
  av naturturismen i Värmland 
 
 

E4. Vilka är de viktigaste skälen till att lyckas med den sorts verksamhet som du 
arbetar med? 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 



E5. Tror du att man kan öka antalet sysselsatta inom naturturism i Värmland genom 
utbildning?  

 
� Ja   Du som svarar ja – fortsätt med nästa fråga (E6)   
 

� Nej   Du som svarar nej – hoppa till fråga E7 
 
 

E6. För din egen del – vilken av utbildningarna nedan tror du bäst skulle kunna leda 
till fler sysselsatta i din egen verksamhet? (markera med ett kryss) 

 
� Marknadsanalys      � Guidning 
� Paketering och prissättning    � Kvalitetssäkring  
� Distribution / bokning     � Service /mottagning 
� Affärsutveckling       � IT 
� Destinationsutveckling     � Turism och miljö 
� Marknadsföring       � Språk 
� Organisation       � Nätverksbyggande 
� Gällande lagar (hygien, allemans-  � Fackkunskap (om t.ex. natur, kultur,   
 rätt, redovisning)       jakt) 
� Annat, ange vad 
  
____________________________________________________________ 
 
� Jag tror inte utbildning kan leda till fler sysselsatta i min verksamhet 
 
 

E7. Markera med ett kryss den beskrivning som du tycker beskriver ditt samarbete 
med andra turistföretag bäst. 

 
� Min verksamhet är en del av en eller flera produkter som ett annat företag eller 

organisation bestämt innehållet på 
 
� Jag har tillsammans med andra arbetat fram en eller flera gemensamma produkter 
 
� Jag har själv bestämt innehållet på mina produkter. Andra bidrar med delar av inne-

hållet. 
 
� Jag har själv bestämt innehållet på mina produkter. De inbegriper inte medverkan 

från någon  utomstående. 
 
 

F. Nu följer några frågor om den natur som används i din verksam-
het. Det kan till exempel vara en vy över skog och mark, gam-
mal skog med många växtarter, paddlingsbara vattendrag, stort 
sammanhängande naturområde. 
 
 

F1. Beskriv med egna ord den natur som du anser är mest viktig för din verksamhet:  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 



F2. Tycker du att naturen du använder i din verksamhet bör skötas på ett särskilt 
sätt? 

 
� Nej  Du som svarat nej – fortsätt med nästa fråga. 
 

� Ja   Du som svarat ja - beskriv hur den bör skötas:  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 
F3. För den eller de former av naturturism du bedriver - ange med kryss hur marken 

ägs: 
 
a) Jakt och hundträning 
� Egen mark  
� Delvis egen mark (ex.vis. viltvårdsområde)  
� Annans mark (arrende/avtal)   
   � Annans mark (ej arrende/avtal) 
 
b) Fiske 
� Egen mark  
� Delvis egen mark (ex.vis. fiskevårdsområde)  
� Annans mark (arrende/avtal)   
� Annans mark (ej arrende/avtal) 
 
c) Måltider och fika (utomhus) 
� Egen mark  
� Delvis egen mark  
� Annans mark (arrende/avtal)   
� Annans mark (ej arrende/avtal) 
 
d) Boende 
� Egen mark  
� Delvis egen mark  
� Annans mark (arrende/avtal)   
� Annans mark (ej arrende/avtal) 
 
e) Aktiviteter i naturen 
� Egen mark  
� Delvis egen mark  
� Annans mark (arrende/avtal)   
� Annans mark (ej arrende/avtal) 
 
f) Annat - ange vad __________________________________________ 
� Egen mark  
� Delvis egen mark  
� Annans mark (arrende/avtal)   
� Annans mark (ej arrende/avtal) 



F4. Tycker du att det är viktigt att äga mark för att bedriva den sortens verksamhet du 
bedriver? 

 
� Nej, inte alls  
� Nej, inte mycket 
� Ja, något 
� Ja, mycket 
 

F5. Tycker du att det är det viktigt att ha ensamrätt i ett område för att bedriva den 
verksamhet du bedriver? 

 
� Nej, inte alls  
� Nej, inte mycket 
� Ja, något 
� Ja, mycket 
 
 
 

Om du äger all naturmark du använder i din verksamhet– hoppa till fråga G1. 
 
Fortsätt här om du inte äger all den naturmark du använder i din verksamhet.  
 
 
F6. Kommunicerar du på något vis med omgivningen om din verksamhet:  

(markera med ett eller flera kryss) 
 

 � Det finns skriftligt avtal med markägaren/markägarna (exvis jaktarrende)  
 � Det finns muntlig överenskommelse med markägaren/markägarna 
 � Information riktad till markägarna ges om min verksamhet  
 � Information riktad till allmänheten i området ges om min verksamhet    
 � Jag kommunicerar på annat sätt, nämligen  

 
 __________________________________________ 
 

 � Inget av ovanstående 
 

 
 

G. Till sist några frågor om din bakgrund. I redovisningen av 
undersökningen framgår aldrig vad enskilda personer har 
svarat. 
 
 

G1. Ange postnumret där du har din verksamhet… 
 
  __  __  __    __  __   
 

 
G2. Vilket år är du född?  

 
  19_______________ 
 

 



G3. Vilka branscher har du arbetat/arbetar inom? (markera med ett eller flera kryss) 
  
 � Jord eller skog 
 � Tillverkning, gruvor, energi 
 � Byggindustri 
 � Handel  
 � Hotell o restaurang, turism  
 � Transport o kommunikation  
 � Fastighet, försäkring o kreditinstitut  
 � Myndighet, utbildning, hälso- o sjukvård,  
 � Annat, ange vad _______________________________________________ 
 
 
G4. Större delen av din uppväxt (upp till 15 års ålder) bodde du då i… 

 
� Storstad med 200 000 invånare eller fler (inklusive förorter) 
� Stad med 20 001 – 200 000 invånare 
� Stad / samhälle med 2 001 – 20 000 invånare 
� Tätort / by med 2 000 invånare eller färre 
� På landsbygden 

 
 
G5. Vilket är din högsta avslutade utbildning? (Kryssa ett alternativ)  

 
� Grundskola 
� Gymnasium 
� Folkhögskola 
� Universitet / högskola upp till 120 poäng 
� Universitet / högskola över 120 poäng 
� Annan utbildning, ange:  _______________________________________________ 

 
 
G6. Äger du eller din familj skogsmark i Värmland? (Med familj menar vi 

sambo/maka/make/föräldrar och barn.) 
  

 � Ja  Du som svarar ja - fortsätt med nästa fråga  
 

 � Nej  Du som svarar nej – hoppa till G12. 
  

 
G7. Hur mycket mark (skog och jord) äger du och din familj? 
 
 cirka __________ha 
 
 
G8. Hur förvärvade ni marken? 

    
� Köp 
� Arv 
� Ingifte i familjen 
� Annat, ange vad  ___________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 



G9. Ingår marken i ett viltvårdsområde?  
 
� Nej  
�  Ja 
 
 

G10. Jagar någon i familjen på marken? 
 
� Nej  
� Ja 
 
 

G11. Ingår marken i ett fiskevårdsområde?  
 
� Nej  
�  Ja 
 
 
 
 

G12.  
Ett stort tack för din hjälp! 
Posta din ifyllda enkät i det portofria svarskuvertet. 
 
När resultaten är sammanställda kan du läsa om dem på ETOURs hemsida: www.etour.se 
 
Om du har några synpunkter eller speciella kommentarer kring de frågor vi ställt är du väl-
kommen att lämna dem här eller på en lös lapp: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar från 
 
 

Lisa Hörnsten         Liselott Eriksson 
ETOUR         Föreningen Skogen 
 Box 1159 
831 25 ÖSTERSUND 111 81 STOCKHOLM 
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Bilaga 3. Sammanställning av postenkät per undergrupp 
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A1. Ja 39% 40% 5%
A1. Nej 62% 60% 95%
A2. Jakträtt eller jakthundsträning 9% 100% 92%
A2. Fiskerätt 13% 6% 23%
A2. Måltider eller fika 42% 11% 8%
A2. Boende 56% 28% 23%
A2. Aktiviteter 75% 17% 31%
A2. Annat 19%     
A3. Älgjakt (minst ett år, del i jaktlag) 71% 61% 67%
A3. Älgjakt (minst ett år, ensamrätt till området) 14% 17% 8%
A3. Älgjakt (dygns- eller veckotillstånd, del i jaktlag) 14% 22%   
A3. Älgjakt (dygns- eller veckotillstånd, ensamrätt) 14% 11%   
A3. Småviltjakt (minst ett år, med andra) 29% 44% 42%
A3. Småviltjakt (minst ett år, del i jaktlag) 29% 11%   
A3. Småviltjakt (minst ett år, ensamrätt) 14% 17% 33%
A3. Småviltjakt (dygns- eller veckotillstånd, del i jaktlag) 29% 11%   
A3. Småviltjakt (dygns- eller veckotillstånd, ensamrätt) 29% 17% 17%
A3. Jakthundsträning 14% 6% 8%
A3. Annat     8%
A4. Utför ingen viltvård 33% 35% 67%
A4. Odling av viltfoder 50% 29% 11%
A4. Skyddsjakt   18% 11%
A4. Utsättning av vilt   6%   
A4. Annat 50% 35% 33%
A5. Ja 17% 6% 8%
A5. Nej 83% 94% 92%
A6. Arrende minst ett år, ensamrätt till vattnet 7%     
A6. Dygns- eller veckotillstånd, del i fiskevårdsområde 36%     
A6. Dygns- eller veckotillstånd, ensamrätt till vattnet 21%     
A6. Annat 50% 100%   
A7. Utför ingen fiskevård 23%   100%
A7. Biotopvård 46%     
A7. Fångstbegränsningar 23%     
A7. Utsättning av fisk 54% 100%   
A7. Kalkning 54% 100%   
A7. Annat 15%     
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A8. Kanoter, båtar, fiskeredskap, guldvaskarpan 54% 12% 9%
A8. Enklare byggnader/konstruktioner som andra kan använda 39% 41%   
A8. Enklare byggnader/konstruktioner enbart till för gästerna 23% 6%   
A8. Byggnad för servering (mat eller fika) 56%   9%
A8. Byggnad för boende 54% 47% 36%
A8. Byggnad för konferensmöten/grupper 49% 6% 18%
A8. Inget av ovanstående 5% 18% 64%
A9. Ordnar transporter, men ingår ej i verksamheten 46% 12% 18%
A9. En transport till eller från en plats, ingår i verksamheten 21%     
A9. Flera olika transporter, ingår i verksamheten 8% 6%   
A9. Transport till/från hemort, ingår i verksamheten 3%     
A9. Transporter ingår inte i verksamheten 42% 82% 82%
A10. Tillhandahåller kartor och allmän information 67% 64% 50%
A10. Leder eller skyltar som andra ställt i ordning 41% 21% 10%
A10. Leder eller skyltar som egna verksamheten ställt i ordning 32% 21% 10%
A10. Skriftlig information om den egna verksamheten 68% 21% 10%
A10. Hemsida på Internet om den egna verksamheten 72% 14%   
A10. Muntlig information om den egna verksamheten 71% 36% 60%
A10. Följer med gästerna och guidar 51% 14% 30%
B1. Privata gäster 65 96 78
B1. Företag 20 4 8
B1. Offentliga 8 0 13
B1. Annat 8 0 10
B2. Privata gäster 67 91 76
B2. Företag 17 6 9
B2. Offentliga 8 0 15
B2. Annat 7 3 11
B3. Antal utländska gäster 35 39 25
B5. Gäster senaste året 7359 59 53
C2. Första året med inkomst från naturturism 1991 1988 1987
C5. Ja 83% 88% 100%
C5. Nej 17% 13%   
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C6a. (1=Ingen betydelse, 5=Stor betydelse) 4,1 3,3 3,4
C6b. (1=Ingen betydelse, 5=Stor betydelse) 3,5 4,3 3,1
C6c. (1=Ingen betydelse, 5=Stor betydelse) 3,9 4,3 3,6
C6d. (1=Ingen betydelse, 5=Stor betydelse) 3,8 4,6 3,4
C6e. (1=Ingen betydelse, 5=Stor betydelse) 3,7 3,5 2,0
C6f. (1=Ingen betydelse, 5=Stor betydelse) 3,3 3,4 1,7
C6g. (1=Ingen betydelse, 5=Stor betydelse) 4,5 4,0 4,5
D1. December-februari 14 8 4
D1. Mars-maj 21 18 13
D1. Juni-augusti 48 10 55
D1. September-november 17 64 29
D2. Ja 65% 12% 13%
D2. Nej 35% 88% 88%
D2. Antal personer 19 1 3
D2. Antal årsverken 9 0 0
D3. December-februari 11 0 10
D3. Mars-maj 18 2 8
D3. Juni-augusti 58 22 61
D3. September-november 13 77 22
D4. mindre än 20 000 kr 6% 29% 78%
D4. 21 000 – 50 000 kr 14% 29%   
D4. 51 000 - 100 000 kr 7% 12%   
D4. 201 000 - 300 000 kr 14% 29%   
D4. 301 000 - 400 000 kr 10%   11%
D4. 401 000 - 500 000 kr 3%     
D4. 501 000 – 1 miljon kr 4%     
D4. 101 000 - 200 000 kr 11%   11%
D4. 1,1 miljon – 2 miljoner kr 11%     
D4. över 2 miljoner kr 21%     
D5. Ökat 87% 47% 13%
D5. Oförändrade 14% 53% 63%
D5. Minskat     25%
D6. Ökar 81% 47% 38%
D6. Oförändrade 16% 53% 38%
D6. Minskar 3%   25%
D7. Andel inkomst av naturturism 34 8 1
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E1. Flera i regionen (Värmland) 71% 75% 67%
E1. Något enstaka i regionen (1-3 st) 18% 19% 11%
E1. Flera i landet 41% 25%   
E1. Något enstaka i landet (1-3 st) 8%     
E1. Ja, utomlands 25% 13%   
E1. Inte som jag känner till 4% 6% 22%
E2. Det skiljer sig inte 35% 56% 25%
E2. Det skiljer sig 64% 31% 38%
E2. Vet ej 1% 13% 38%
E3a. (1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt) 3,5 2,4 1,6
E3b. (1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt) 1,6 1,3 1,3
E3c. (1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt) 4,2 3,7 3,7
E5. Ja 82% 94% 78%
E5. Nej 18% 6% 22%
E6. Marknadsanalys   20%   
E6. Paketering och prissättning 18%     
E6. Affärsutveckling 9%     
E6. Marknadsföring 27%     
E6. Organisation 9%     
E6. Service /mottagning 9%     
E6. Turism och miljö 18%     
E6. Nätverksbyggande 9%     
E6. Jag tror inte utbildning kan leda till fler sysselsatta i mi   80% 100%
E7. Verksamheten en del av produkt från annan organistation 10% 7%   
E7. Tillsammans med andra en eller flera produkter 28% 14% 13%
E7. Själv bestämt innehållet. Andra bidrar 39% 29% 13%
E7. Själv bestämt innehållet. Ingen utomstående medverkan 22% 50% 75%
F2. Ja 74% 44% 50%
F2. Nej 26% 56% 50%
F3a. Egen mark 41% 75% 78%
F3a. Delvis egen mark (ex.vis. viltvårdsområde) 46% 31% 22%
F3a. Annans mark (arrende/avtal) 23%     
F3a. Annans mark (ej arrende/avtal) 32%     
F3b. Egen mark 15% 40% 20%
F3b. Delvis egen mark (ex.vis. fiskvårdsområde) 38% 60% 80%
F3b. Annans mark (arrende/avtal) 21%     
F3b. Annans mark (ej arrende/avtal) 50%     
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F3c. Egen mark 53% 71% 100%
F3c. Delvis egen mark 13% 29%   
F3c. Annans mark (arrende/avtal) 21%     
F3c. Annans mark (ej arrende/avtal) 34% 14%   
F3d. Egen mark 70% 80% 100%
F3d. Delvis egen mark 4% 10%   
F3d. Annans mark (arrende/avtal) 22% 10%   
F3d. Annans mark (ej arrende/avtal) 14%     
F3e. Egen mark 35% 56% 100%
F3e. Delvis egen mark 28% 44% 17%
F3e. Annans mark (arrende/avtal) 37%     
F3e. Annans mark (ej arrende/avtal) 46% 11%   
F3f. Egen mark 17%     
F3f. Delvis egen mark 17% 100% 100%
F3f. Annans mark (arrende/avtal) 50%     
F3f. Annans mark (ej arrende/avtal) 33%     
F4. Nej, inte alls 35%   11%
F4. Nej, inte mycket 12%     
F4. Ja, något 28% 12% 33%
F4. Ja, mycket 25% 88% 56%
F5. Nej, inte alls 37% 24% 22%
F5. Nej, inte mycket 16% 35% 33%
F5. Ja, något 26% 12% 22%
F5. Ja, mycket 22% 29% 22%
F6. Skriftligt avtal med markägaren/markägarna 29% 63% 40%
F6. Muntlig överenskommelse med markägaren/markägarna 46% 13%   
F6. Information till markägarna om min verksamhet 17%     
F6. Information till allmänheten i området om min verksamhet 24%     
F6. Jag kommunicerar på annat sätt 14% 13% 20%
F6. Inget av ovanstående 14% 13% 40%
G2. Födelseår 50 47 46
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G3. Jord eller skog 15% 91% 45%
G3. Tillverkning, gruvor, energi 12% 9% 16%
G3. Byggindustri 8% 7% 19%
G3. Handel 19% 7% 11%
G3. Hotell o restaurang, turism 45% 7% 7%
G3. Transport o kommunikation 10% 2% 12%
G3. Fastighet, försäkring o kreditinstitut 4% 7% 4%
G3. Myndighet, utbildning, hälso- o sjukvård 20% 7% 22%
G3. Annat 34% 39% 26%
G4. Storstad med 200 000 invånare eller fler (inklusive förorter) 6% 9% 3%
G4. Stad med 20 001 – 200 000 invånare 19% 11% 7%
G4. Stad / samhälle med 2 001 – 20 000 invånare 25% 14% 14%
G4. Tätort / by med 2 000 invånare eller färre 9% 7% 6%
G4. På landsbygden 40% 59% 70%
G5. Grundskola 14% 9% 33%
G5. Gymnasium 24% 32% 31%
G5. Folkhögskola 9% 7% 4%
G5. Universitet / högskola upp till 120 poäng 20% 14% 5%
G5. Universitet / högskola över 120 poäng 18% 25% 14%
G5. Annan utbildning 16% 14% 12%
G6. Ja 36% 100% 97%
G6. Nej 64%   3%
G7. Hur mycket mark 250 996 62
G8. Köp 64% 30% 62%
G8. Arv 32% 61% 35%
G8. Ingifte i familjen 4% 9% 2%
G8. Annat     2%
G9. Ja 73% 79% 79%
G9. Nej 27% 21% 22%
G10. Ja 61% 80% 53%
G10. Nej 39% 21% 47%
G11. Ja 67% 77% 57%
G11. Nej 33% 23% 43%
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