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Abstract 

The incoming tourism to Sweden is increasing. One of the reasons for the growing interest in 

Sweden as a destination is nature-based tourism. There is not much research about foreign 

tourists in the Swedish nature. Because of that the authors have the purpose to clarify which 

tourist segments that use the Swedish nature, why the tourists come here and how the Swedish 

nature is shown on the market.  

To find answers to the essay questions, the authors have chosen to use an expert group. The 

result shows that what attracts most in the Swedish nature is the unique environment, the 

silence and the accessibility to the untouched nature. The most common segments are 

WHOPs, DINKs and Active family. The expert group explains how they promote the Swedish 

nature primarily through Internet. The terms "nature-light" and short trips is described as new 

trends in nature-based tourism. The authors discuss possible improvements in marketing by 

suggesting a new market strategy; a combination of the "four Ps" and the STP-model.  

Keywords: Nature-based tourism, Foreign visitors, Expert-group, Places, Activities, 

Segmentation, Promotion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Den inkommande turismen till Sverige ökar hela tiden och enligt Naturvårdsverket är 

naturturismen en av orsakerna till det ökade intresset för Sverige som destination. I dagsläget 

finns det inte mycket forskning angående utländska turister i den svenska naturen men 

författarna vill fördjupa sig i ämnet och har därför som syfte med uppsatsen att klargöra vilka 

som nyttjar den svenska naturen, varför de reser hit samt hur den svenska naturen 

marknadsförs.  

För att få svar på uppsatsens frågor har författarna valt att använda sig av en expertgrupp där 

var och en i gruppen har fått svara på ett visst antal intervjufrågor. Resultatet visar hur 

utländska besökare attraheras av stillheten, lugnet och den lättillgängliga orörda naturen som 

finns i Sverige. Olika aktiviteter tas upp som attraktionskraft och uppsatsen beskriver även de 

vanligaste segmenten; WHOPs, DINKs och Active Family. Expertgruppen förklarar hur 

turistorganisationer i Sverige arbetar med marknadsföring och i slutet av uppsatsen diskuteras 

”nature-light” och tidsmässigt korta resor som nya trender inom naturturism. Författarna 

avslutar med att diskutera möjliga förbättringar inom marknadsföringen genom bland annat 

ett nytt förslag på hur ”marknadsmixens fyra P:n” kan användas och vad som är viktigt att ha i 

åtanke vid arbete med utländska besökare i svensk natur. 

Nyckelord: Naturturism, Utländska besökare, Expertgrupp, Platser, Aktiviteter, Segment, 

Marknadsföring. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion och problemdiskussion 
Svensk turistnäring omsatte cirka 244 miljarder kronor under år 2008, vilket är en ökning 

jämfört med tidigare år. Under sommaren 2009 spenderade utländska besökare 26,5 miljarder 

kronor i Sverige och det är över 100 miljoner kronor mer än vad de svenska resenärerna 

gjorde av med på sina utlandsvistelser (www.tillvaxtverket.se).  

Enligt Naturvårdsverket (2008) är naturturismen en av orsakerna till det ökade intresset för 

Sverige som turistdestination. Genom att använda naturen kommersiellt kan förståelsen för 

naturvård öka och samtidigt bidra till ekonomisk vinning. Sveriges natur består mestadels av 

skog och ungefär 20 % består av fjäll. Det finns mycket sjöar, kustområden och skärgårdar 

som tillsammans bidrar till att locka utländska besökare till Sverige (Fredman et al, 2009). 

Det finns inte mycket statistik i nuläget gällande vad naturen har för betydelse för 

reseanledningen hos utländska besökare eller vad som egentligen lockar besökare till den 

svenska naturen. För att ta reda på de bakomliggande orsakerna till vad som lockar de 

utländska turisterna till den svenska naturen krävs det mer ingående studier inom området. Är 

det platsen eller aktiviteten som är det viktiga? Vilka vill besöka naturen i Sverige och hur når 

turistföretagen ut till dem?  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med följande uppsats är att klargöra vilka utländska turister som nyttjar den 

svenska naturen och vad de attraheras av, samt att undersöka hur den svenska naturen 

marknadsförs gentemot de utländska besökarna. Vidare är syftet att diskutera eventuella 

förändringar och förbättringar som går att göra i framtiden när det gäller marknadsföringen av 

naturturism i Sverige, genom att analysera trender och framtidsutsikter för utbud och 

efterfrågan av naturturism. 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats;  

 Vad är det som lockar utländska besökare till att utöva naturturism i Sverige? 

 Vilka segment är de mest representerade hos de utländska besökarna som nyttjar den 

svenska naturturismen? 

 Hur marknadsförs den svenska naturturismen mot utländska turister?  

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen är skriven utifrån ett producentperspektiv eftersom resultaten baseras på vad en 

expertgrupp anser och inga egna undersökningar har gjorts med utländska besökare. Utifrån 

en tidigare statistisk undersökning (Tillväxtverket, 2010) har en avgränsning skett när det 

gäller val av utlandsmarknader och därför fokuserar uppsatsen till största del på de länder som 

har flest gästnätter i Sverige.  

Författarna har valt att avgränsa undersökningen genom att inte ta någon hänsyn till 

utomstående faktorer (växelkurs mm) som kan vara en bidragande faktor när det gäller frågan 

om vad det är som lockar utländska besökare till den svenska naturen. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter inom naturturism och 

marknadsföring. Del ett handlar om naturturism medan del två beskriver hur naturturism kan 

marknadsföras. För att få ett bättre underlag när det gäller marknadsföringen kompletteras 

marknadsföringsdelen av del tre till fem som visar en traditionell marknadsföringssyn med 

Kotler et al (2006) som bas.  

2.1 Naturturism och naturturister 
All turism där naturen är grunden för verksamheten kallas för naturturism. Naturen tas tillvara 

som en resurs och blir på så sätt en turistattraktion. Sveriges natur upplevs som orörd och 

erbjuder ett brett utbud av naturbaserade upplevelser, till exempel skidåkning, bergsklättring, 

vandring, fiske och kanotpaddling (Blom et al, 2009). Det möjliggörs av Allemansrätten som 

ger människor en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten finns till viss del i 

övriga Norden men i övriga Europa råder andra restriktioner där möjligheten att vistas i 

naturen är mer begränsad(www.naturvardsverket.se). Naturturism ger även möjlighet till 

rekreation i miljöer med högt natur- kultur- och historiskt värde. Då naturturister ofta söker 

avskilda och orörda platser till sina semestrar innebär det att efterfrågan av den typen av 

platser är mycket hög. Flertalet sådana platser existerar men det är få som känner till dem, 

vilket gör tillrättaläggning och information angående platserna nödvändiga. För att 

informationen ska nå ut till personer som utövar naturturism är det viktigt att identifiera vem 

besökaren är och hur information når det aktuella segmentet på bästa möjliga sätt. Ett 

samarbete mellan lokala organisationer och guider anses fördelaktigt för att sprida 

information och öka möjligheterna (Shrestha et al, 2006). 

 

Statistik om utländska besökare och naturturism 

Enligt Fredman et al (2009) går det idag enbart i liten utsträckning att mäta naturturismen med 

hjälp av turismstatistiken som finns tillgänglig. Det saknas allt som oftast kunskap om 

naturens betydelse för val av resor, men det finns antydningar från både forskare och 

organisationer att naturturismen blir allt mer viktig. Newsome et al (2002) visar på en ökning 

av naturturismen från slutet av 80-talet då den enbart tog upp två procent av all turism medan 

den i början av 2000-talet hade ökat till att utgöra hela 20 % av turismnäringen.  

 

I Sverige gjordes Tillväxtverket och SCB år 2009 en statistisk undersökning gällande antalet 

gästnätter fördelat efter hemland/marknad. Gästnätter som räknades in var de som skedde på 

hotell, vandrarhem, stugbyar, camping och privata stug- och lägenhetsuthyrningar. Totalt har 

det noterats knappt 52 miljoner gästnätter i Sverige under 2009 varav ungefär 13 miljoner 

gjordes av utländska besökare. Det är ungefär lika många gästnätter av nordiska besökare (ej 

Sverige) som av europeiska besökare (ej Norden). I tabell 1 listas de länder som är tio-i-topp 

när det gäller gästnätter i Sverige under 2009, där Norge är det land därifrån flest utländska 

gäster kommer från enligt gästnattsstatistiken från Tillväxtverket och SCB. Även Tyskland, 

Danmark, Nederländerna samt Storbritannien hamnar bland topp fem på listan.  
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Tabell 1. Antal gästnätter i Sverige 2009. (Källa: Tillväxtverket, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En omfattande konsumentundersökning om Inkommande Besökare I Sverige (IBIS) gjord av 

Turistdelegationen och SCB visar på 14,2 miljoner utländska besök i Sverige under 2002 där 

ungefär hälften av besöken inkluderade övernattningar. IBIS-undersökningen visar på att de 

flesta övernattande besökarna var från Tyskland, följt av Danmark, Finland, Norge och 

Storbritannien. Nästan hälften av de cirka 15 000 tillfrågade besökte Sverige i fritidssyfte och 

Stockholm, Västsverige och Sydsverige tog emot tre fjärdedelar av de utländska besökarna. 

Undersökningen visar hur boende i stugor var mest populärt bland tyskar och danskar och 

holländare, tyskar och norrmän föredrar att campa i högre utsträckning än andra nationaliteter. 

Ungefär en fjärdedel av de utländska besökarna stannade i Sverige enbart i två dagar och 

drygt 70 % stannade i högst en vecka. Hälften av de som besöker Sverige är mellan 25-45 år, 

runt 60 % har högskoleutbildning och de flesta har uppgett att de har en medelinkomst 

(Turistdelegationen, 2003).  

2.1.1 Typer av naturturister 
Många som tidigare tillhört gruppen massturister söker sig allt oftare mot en alternativ form 

av turism, så som naturturism. Paketerade naturresor har ökat under de senaste åren för att 

anpassa naturturismen till ett större segment. Det är enligt Mehmetoglu (2007) en trend som 

kommer fortsätta framöver. En naturturist behöver inte ha som huvudmotiv att se naturen utan 

det kan mycket väl vara aktiviteten som lockar. Både Mehmetoglu (2007) och Shrestha et al 

(2006) beskriver hur naturturisten oftast har en relativt hög inkomst, är välutbildad och 

betalningsvillig. De är generellt sett ansvarsfulla och bryr sig om miljön de vistas i. Det går 

dock inte att påstå att det finns en homogen grupp som kan klassas som naturturister utan det 

varierar från destination till destination men generellt är de intresserade av att uppleva orörd 

natur, besöka turistglesa områden, utvidga sina naturkunskaper, umgås med 

lokalbefolkningen samt titta på flora och fauna. Mehmetoglu (2007) beskriver fyra olika typer 

av naturturister: 

 Den tillfälliga naturturisten: deltar tillfälligt i naturbaserade aktiviteter. 

 Den generella naturturisten: naturupplevelser ses som något nytt men spännande. 

 Den dedikerade naturturisten: söker aktivt efter nya naturupplevelser. 

 Kärnnaturturisten: söker aktivt efter nya naturupplevelser och vill lära sig massor. 

 

 

 

LAND ANTAL GÄSTNÄTTER 2009 

Norge 3 345 842 

Tyskland 2 628 885 

Danmark 1 625 242 

Nederländerna 708 071 

Storbritannien 585 163 

Finland 521 690 

USA 356 313 

Italien 314 389 

Frankrike 280 460 

Polen 203 739 
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Riktlinjer för naturturisternas olika utgångspunkter 

Enligt Fredman et al (2009) kan naturturism utövas både helt individuellt eller gemensamt i 

en stor grupp och det kan ske i såväl organiserade som oorganiserade former. Naturturismen 

och dess utövare kan förstås utifrån olika utgångspunkter och några av dem är: 

 

 Motiv: Även då turisterna har som mål att besöka ett naturområde så är motiven ofta 

olika. Exempel på olika motiv är bland annat; olika specifika naturupplevelser, 

avkoppling, socialt umgänge eller att helt enkelt bara följa med som sällskap. Genom 

en analys av de olika motiven skapar vi en större förståelse för de olika segmenten 

inom naturturism. 

 Aktivitet: Naturturism är starkt förknippat med olika typer av friluftsaktiviteter. 

Aktiviteterna, precis som motiven bildar därför ofta en viktig grund för att förstå och 

beskriva de olika segmenten. 

 Var: Naturturism utövas i en omgivning den vanliga omgivningen och tätorterna. 

Eftersom att Sverige är så pass glesbefolkat finns här oerhört mycket yta att utöva 

naturturism på. 

 Hur: Det finns en mängd olika sätt att utöva naturturism på. Besökarna transporterar 

sig på olika sätt, de bor på olika sorters anläggningar, deras vistelse är olika långa, 

resmönstret kan skilja sig markant och så vidare. Naturturism kopplas ofta samman 

med hållbarhet och ekoturism, det är dock inte alla som utövar naturturism med 

hänsyn till miljön och det är därför viktigt att inte blanda ihop uttrycken (Fredman et 

al, 2009) 

2.1.2 Aktiviteter och platser  
Över lag innefattar naturturism flera olika typer av turism som alla har olika anknytning till 

platser och aktiviteter. Ekoturister som har ett genuint intresse för naturmiljön och besökare 

som är intresserade av kulturen på destinationen intresserar sig mest för själva platsen. För 

dem är det platsen som gör det möjligt att utöva den typ av turism som de har kommit för. 

Även för utövare av sol- och badturism är det naturen som gör utövandet möjligt. Spännings- 

och äventyrsturister besöker däremot en plats för att utöva en aktivitet, här hjälper naturen 

enbart till att utöva aktiviteten som är själva målet med rekreationen (Mehmetoglu, 2007). 

Platsanknytningen (place attachment) är avgörande när det gäller turisternas känslomässiga 

koppling till platsen. Människans relation till olika platser är betydelsefull för turismnäringen 

att känna till för att förstå turisternas olika beteendemönster, preferenser, tillfredställelse och 

deltagande. En individ besöker oftast en plats på grund av att den antingen anses som lämplig 

för den planerade aktiviteten eller för att personen har en känslomässig anknytning till platsen 

(Holloway & Hubbard, 2000). Förstagångsbesökare är oftast mer intresserade av själva 

aktiviteten än av platsen där de befinner sig. Olika sorters turister prioriterar även de olika. 

Exempelvis är skidåkare mer intresserade av aktiviteten medan vandrare har ett större intresse 

för platsen. Då besökarna har en större anknytning till aktiviteten än till platsen kan denne 

byta destination och utöva deras aktivitet överallt där det är möjligt. Känner besökarna istället 

en stark platsanknytning gynnar det destinationen då turisterna ofta återkommer (Fredman & 

Heberlein, 2005). 

2.2 Marknadsföring av naturturism med hjälp av marknadsmixens fyra P:n 
Enligt Mehmetoglu (2007) påverkas den som köper en naturupplevelse av marknadsmixens 

fyra P:n; produkt, pris, plats och promotion (se figur 1). De olika P:na påverkar i sin tur 

varandra under beslutsprocessens gång. Ett exempel på det kan vara att priset är beroende av 

tillgängligheten, dvs platsen. Oftast kombineras de olika P:na med varandra för att locka till 

sig en specifik målgrupp.  
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Figur 1. Egen bearbetning av hur naturturism bör marknadsföras enligt Mehmetoglu (2007) 

Produkt 

En viktig del i marknadsföringen av en produkt är hur själva servicen visas upp. En del 

naturturister vill ha en mjukare version av naturupplevelsen medan andra vill bo i tält och laga 

sin egen mat ute i fält. Kvalité spelar även det en viktig roll och olika kvalitetsstämplar kan 

vara en bidragande faktor till att naturturister väljer att besöka just vissa platser och 

attraktioner. Inom naturturism ökar antalet paketresor eftersom naturupplevelser kräver mer 

organisering och planering för konsumenten och producenten.  

 Pris 

Att prissätta naturupplevelser och produkter måste göras genom att dels titta till den 

potentiella marknaden men även till vad kostnaderna för underhåll av produkten ligger på (se 

figur 1). Priset ger en bild av kvalitén på upplevelsen och en plats på marknaden i förhållande 

till konkurrenterna. 

 

Promotion 

Promotion representerar den första kontakten mellan konsument och producent. Den första 

kontakten sker vanligtvis genom till exempel en resebyrå, broschyrer, Internet, tv-program 

och vänner. Studier gjorda på naturturister i Norge visar att resebyrån var den viktigaste 

Naturturist

Pris

- tittar till övriga 
marknaden

- visar på företagets 
kvalité

- riktmärke

Promotion

- resebyråer

- guideböcker

- rykten

- internet

Plats

- marknadsföra till rätt 
målgrupp

- marknadsföra via 
resebyråer med 

internet som 
komplement

Produkt

. servicen ska visas upp

- kvalité

- tydligt visa upp vad 
som erbjuds

- paketresor
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informationskällan men även guideböcker, rykten från andra besökare samt Internet nämndes 

som en viktig del i informationshämtningen.  

 

Plats 

En turismprodukt är inte något konkret som går att prova innan köp så som till exempel det 

går att göra med en bil. Därför är det viktigt att platser och upplevelser inom turism 

marknadsförs till rätt målgrupper för att få nöjda besökare. I och med att resebyråer och 

Internet är bland de viktigaste informationskällorna för naturturister är det viktigt att 

marknadsföra sin plats där; via indirekt distribution på en resebyrå och via direkt distribution 

via Internet. Internet är ett extra bra redskap att marknadsföra små naturaktiviteter och platser 

på för att visa att en plats eller ett företag existerar men har bäst effekt på redan befintliga 

kunder. Att marknadsföra platsen eller företaget genom en resebyrå har fördelar till exempel 

genom att det öppnar möjligheter för nya marknader. Negativt kan vara att resebyråer kan 

prioritera annorlunda än vad företaget/platsen vill på grund av egna ekonomiska intressen 

(Mehmetoglu (2007).   

2.3 Segmentering, inriktning och positionering 
För att marknadsföra en produkt, ett företag eller en destination så effektivt som möjligt finns 

det tre tydliga steg att tänka på; segmentering (segmentation), målgruppsbestämning 

(targeting) och positionering (positioning).  

 

Figur 2. Modifiering av STP-modellen. (Källa: Kotler, 2006:263) 

Segmenteringen, som är det första steget, innefattar att marknaden delas in i distinkta grupper 

där sedan företagen urskiljer olika sätt att segmentera marknaden ytterligare. Det andra steget 

handlar om att inrikta sig ytterligare mot ett specifikt segment. Under den här fasen undersöks 

och fastställs vilket eller vilka segment som är mest attraktiva och som marknadsföringen 

skall inriktas emot. Avslutningsvis kallas det sista steget för positionering. Där gäller det att 

utveckla konkurrenskraftig positionering för den aktuella produkten samt en lämplig 

marknadsföringsstrategi för att göra produkten så attraktiv som möjligt för det valda 

segmentet (Kotler et al, 2006).  

2.3.1 Segmentering 
Marknaden består av köpare som alla har olika unika behov och önskemål. Inom turismen 

skiljer sig dessa behov mellan olika segment. Eftersom turismföretag har svårt att erbjuda alla 

kunder vad de vill ha är det viktigt med en segmentering. Det finns inte ett rätt sätt för 

segmentering men det går att urskilja fyra olika segmenteringsvarianter. 

 Geografisk: segmentering via bland annat land, stad och grannskap. 

 Demografik: segmentering via till exempel ålder, kön och yrke. 

 Psykografisk: segmentering via social klass, livsstil, personlighet med mera. 

1. Identifiera 
grunder för 

segmentering av 
marknaden.

2. Utveckla profiler 
utifrån 

segmenteringen.

3. Identifiera 
attraktiva segment.

4. Välja ut distinkta 
målgrupper.

5. Positionering 
inom varje 
målgrupp.

6. Utveckla lämplig 
marknadsstrategi 

för de valda 
målgrupperna.
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 Beteendemässig: segmentering via kunskap, attityd och liknande faktorer (Kotler et al 

2006). 

Det finns en rad fördelar med segmentering enligt McDonald et al (1998) där han påtalar hur 

viktigt det är för en lyckad marknadsföring att kunna se kunders olika behov och eftersom det 

leder till ökad förståelse av vad kunderna vill ha. Segmentering kan leda till nischade 

marknader där företagen kan möta alla behov kunderna inom ett visst nischat segment 

efterfrågar. Utifrån segmenteringen kan ett företag marknadsföra sig själva lättare eftersom de 

bör ha bättre förståelse för vad kunderna behöver vilket ger dem stor fördel mot övriga 

konkurrenter.   

Enligt Holloway (2004) är det även viktigt för en lyckad marknadsföring med förståelse för 

marknadens beteendemönster och för att förstå marknadens grundläggande principer måste en 

förståelse för behov och önskemål byggas upp. De grundläggande basbehoven som handlar 

om mat, dryck och sömn är lika för alla. Därefter skiljer sig behoven beroende på omgivning, 

ekonomi, intressen och så vidare. Konsumenter talar ofta om behov när det egentligen är 

önskemål de syftar på. 

Tre vanliga konsumentsegment inom turistnäringen är DINKs, WHOPs och Active Family. 

DINK står för Dual/Double Income No Kids och kännetecknas av att de använder resandet 

som en del av sin positionering och imageskapande. WHOP är en förkortning av Wealthy 

Healthy Older People och syftar till äldre välbärgade par med intresse för kultur och 

naturupplevelser. Active Family är ett segment som karaktäriseras av familjer med god 

ekonomi som prioriterar tid med sina barn. De värdesätter ett stort utbud av aktiviteter som 

hela familjen kan vara delaktig i (http://www.visitsweden.se).  

2.3.2 Målgruppsbestämning  
Kotler et al (2006) diskuterar kring att när en segmentering är gjord krävs det att företagen 

utvärderar de segment de funnit för att bestämma sig för vilket eller vilka de ska inrikta sig 

mot. Det görs bland annat genom att titta på segmentens olika storlekar och 

tillväxtmöjligheter samt deras attraktivitet. Exempelvis kan det vara så att ett segment är 

mindre attraktivt om det redan finns många starka konkurrenter där.  

Det gäller att företagen beaktar flera olika faktorer vid valet av marknadsföringsstrategi. Fyra 

faktorer anses vara extra nödvändiga att ha i åtanke; vilka resurser ett företag har, hur 

homogen deras produkt är, hur marknaden ser ut och vilka strategier konkurrenterna använder 

sig av (Kotler et al, 2006). 

2.3.3 Positionering 
Ett företag som väl har valt målmarknad måste fatta ett beslut kring vilken positionering som 

skall intas inom segmentet. Kotler et al (2006) har tagit fram tre steg han anser ingår i 

positioneringsfasen. 

1. Identifiera ett antal möjliga konkurrensfördelar och genom dem bygga upp en position 

inom den valda marknaden. 

2. Välja de rätta konkurrensfördelarna. 

3. Effektivt kommunicera och leverera produkten utifrån den valda positionen till en 

noggrann utvald målgrupp.  

Konkurrensfördelar att välja mellan kan enligt Kotler et al (2006) vara fysiska attribut (t ex 

lyxig inredning och speciella byggnader), service (t ex hemkörning och förbokning), personal 

(t ex vänlig och kunnig personal), plats (t ex centralt beläget hotell och motell vid 

motorvägen) eller image (t ex skapa en image som visar företaget från en bra sida och som 
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gör att de urskiljer sig från övriga konkurrenter). Beroende av vilken konkurrensfördel ett 

företag väljer lockar det olika besökare eftersom människor har olika värderingar och motiv 

när det gäller resandet. 

Enligt Evans et al (2008) är motivation en slags drivkraft som förorsakar ett visst beteende. 

Det finns både positiv (närmande) och negativ (undvikande) motivation. Semester och 

rekreation är tydliga exempel på vad som framkallar positiv motivation. Motivationen kan 

antingen vara intern (inuti personen) eller extern (frambringad av omgivningen). Den interna 

motivationen handlar om instinkter, behov, drifter eller känslor medan den externa handlar 

om attraktiva yttre faktorer. Holloway (2004) beskriver hur normer och värderingar är 

ytterligare en faktor som har stor inverkan på hur olika människor lever och konsumerar. 

Social klass påverkar troligtvis livsstilen men när det handlar om val och inköp av produkter 

spelar normerna en avgörande roll.  

2.4 Mediaval inom marknadsföring 
Enligt Kotler et al (2006) går det att använda sig av en mängd olika medier för att nå ut med 

sin marknadsföring. Valet av medier bestämmer till stor del vilka människor som får ta del av 

företagets reklam och marknadsföring. På nästkommande sida följer ett urval av medier 

Kotler et al (2006) tar upp.  

Tabell 2. Urval av marknadsföringens mediaval (Källa: Kotler et al, 2006) 

 

2.5 Distributionskanaler till potentiella kunder 
Enligt Kotler et al (2006) krävs det olika typer av distributionskanaler för att nå ut till 

potentiella kunder. Eftersom konkurrensen inom turismorganisationer är så stor krävs det 

ibland mer än en egen säljstyrka. Turismföretag och organisationer måste utveckla 

distributionsnätverk i samarbete med andra företag för att locka besökare till sig. I och med 

globaliseringens framfart är det en fördel för turistorganisationer att samarbeta med utländska 

företag för att få hjälp med marknadsföring och distribuering av produkter och tjänster.  

En distributionskanal är en sammanställning av enskilda organisationer som tillsammans 

arbetar för att göra en produkt eller tjänst tillgänglig för konsumenten. Nedan följer en 

sammansättning av de viktigaste komponenterna i en distributionskanal för service- och 

reseindustrin enligt Kotler et al (2006).  

MEDIAVAL FÖRDELAR NACKDELAR 

Tidningar Flexibilitet; tidsenligt; täcker 

den lokala marknaden väl; hög 

trovärdighet. 

Kortlivat; enbart en viss typ av 

människor som kommer se 

reklamen. 

Television Tilltalande; kombinerar syn, 

ljud och känslor; hög närvaro; 

når ut till många. 

Hög kostnad; kan ses som 

oväsen; flyktig exponering. 

Radio Massanvändning; går att nå ut 

till specifika områden; låg 

kostad. 

Enbart ljudpresentation vilket 

ger mindre uppmärksamhet än 

TV; flyktig exponering. 

Magasin Går att nå ut till specifika 

områden och grupper; hög 

trovärdighet; syns under lång 

period. 

Annonsen måste vara aktuell 

över en lång period; ingen 

garanti för en bra plats i 

magasinet. 

E-post Kan välja vilka som ska få 

reklamen; känns personlig; låg 

kostnad. 

Måste skaffa ett visst tillstånd 

annars hamnar meddelandet 

direkt i skräpposten. 
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Resebyråer 

Genom resebyråer nås människor på en speciell geografisk plats men trots att människor reser 

mer idag har antalet resebyråer minskat under de senaste åren eftersom det numera går att 

boka resor via Internet. Att använda sig av resebyråer som distributionskanal kan ses som 

positivt i den bemärkelsen att en viss turistorganisation som samarbetar med en resebyrå kan 

få annonser och kampanjer marknadsförda på resebyråns hemsida och via deras tidning. 

Resesamordnare 

Resesamordnare sätter ihop paketresor innehållande transport och boende, men i vissa fall 

även mat, underhållning etcetera. Det är alltså resesamordnaren som gör upp kontrakt med 

flygbolag, hotell och transferbussar. Eftersom internationellt resande ökar år för år har 

resesamordnare fått en viktig roll som distributionskanalmedlem. 

Turistbyråer 

Till skillnad från en resebyrå kan enligt Kotler et al (2006) en turistbyrå med fördel 

representera sin stads/lands aktiviteter i andra städer/länder runt om i världen. Ett exempel på 

det är Sydney Convention and Visitors Bureau (SCVB) som förutom huvudkontoret i Sydney 

har kontor i London, New York och Melbourne. Personalen arbetar för att uppmärksamma 

Sydneys resurser så att människor från andra städer och länder ska lockas till besök.  

Internet 

Resebyråerna får i allt större utsträckning bereda väg åt Internet. Genom att ge konsumenterna 

möjligheten att sitta hemma vid datorn och boka resor och upplevelser ges de även en större 

frihet att diskutera resmål med andra, jämföra priser etcetera. Internet är öppet tjugofyra 

timmar om dygnet, sju dagar i veckan och är samtidigt tillgängligt världen över vilket är några 

av anledningarna till att det har blivit en så viktig del i marknadsföringen av resmål (Kotler et 

al, 2006). 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 
Det empiriska materialet i studien baseras på svar från en expertgrupp. Med expertgrupp 

menar författarna en grupp med människor som ses som experter inom det undersökta 

området. Till skillnad från en fokusgrupp sitter inte respondenterna i samlad grupp och 

diskuterar ett visst antal ämnen utan de får på egen hand besvara intervjufrågor som senare 

sammanställs och analyseras av författarna (www.fokusgrupp.com). Eftersom studien 

innefattar intervjuer med frågor som till viss del handlar om hur andra människor beter sig, ter 

det sig naturligt för författarna att ha ett hermeneutiskt synsätt vilket innebär en djupare 

förståelse till det kvalitativa materialet. Det hermeneutiska förhållningssättet gör uppsatsen 

rikare och mer nyanserad då människor och mänskliga handlingar är komplicerade fenomen 

där olika infallsvinklar, perspektiv och tolkningsmodeller kan komma att komplettera 

varandra (Thurén, 2000). 

Enligt Finn et al (2000) går det att dra slutsatser genom induktion, deduktion eller abduktion. 

Genom att använda sig av en induktiv metod dras slutsatser efter att en observation gjorts och 

de återknyts i sin tur till en egen teori och/eller hypotes. Om det i stället fastställs en teori 

innan data börjar samlas in används en deduktiv metod. Författarna har dock valt att använda 

sig av en abduktiv metod då det är en kombination av den induktiva och deduktiva metoden 

där insamlad data och teoretiskt material kopplas samman i en analys. Då målsättningen för 

arbetet är att skapa förståelse för kända eller icke-kända företeelser har författarna även valt 

att använda sig av en kvalitativ metod som överensstämmer med uppsatsens mål (Starrin & 

Svensson, 1994). Genom att göra kvalitativa studier anser författarna sig få en god 

uppfattning om vad som kännetecknar utländska besökare i svensk natur samt hur 

marknadsföringen ser ut gentemot dem. 

3.2 Tillvägagångssätt 
Potentiella respondenter till expertgruppen kontaktades via telefon och e-post. Ett informativt 

brev tillsammans med intervjufrågorna skickades ut till de som tackat ja till att ställa upp i 

expertgruppen, totalt var det nio stycken och mer om dem går att läsa i kapitel fyra. Fem av 

intervjuerna utfördes via telefon, tre via e-post och en genom personligt möte. Författarnas 

egna åsikter är att den personliga intervjun och telefonintervjuerna gav bäst resultat och det 

var fördelaktigt att kunna ställa eventuella följdfrågor på en gång istället för att återkomma 

via e-post. Anledningen till att tre av intervjuerna gjordes via e-post berodde på att 

respondenterna hade svårt hitta en lämplig tid för ett intervjutillfälle och e-post gav dem 

möjlighet att fundera över frågorna då de hade tid. Intervjuerna sammanställdes efterhand som 

de var gjorda och skickades sedan tillbaka till respondenterna för eventuella kompletteringar.  

Genom att göra ett subjektivt urval ansåg författarna att de kunde hitta de respondenter som 

var mest insatta i den svenska naturturismen och dess utländska besökare. Även ett så kallat 

snöbollsurval genomfördes då författarna fick hjälp att komma i kontakt med VisitSwedens 

utländska kontor genom en kontaktperson på det svenska kontoret. En viktig del av urvalet 

bestod av att välja organisationer och företag med mycket utländska turister eller de med god 

kunskap kring utländska turister och naturturism. Urvalet av respondenterna grundar sig i att 

få en geografisk spridning bland de tillfrågade samt att få respondenter med en bred 

erfarenhet och god kunskap inom ämnet. En personlig intervju valdes att göras med ett företag 

som har direktkontakt med utländska besökare för att få en god inblick i vad besökarna anser 

vara viktigt. För närmare presentation av de utvalda respondenterna, se kapitel fyra.  
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Författarna hade en önskan om att förutom turistorganisationerna runt om i landet även ha 

med en representant från ett incommingbolag i expertgruppen. Tyvärr visade det sig att det 

var oerhört svårt att få kontakt med ett incommingbolag som ville uttala sig angående 

naturturism i Sverige. De tre företagen som författarna tillfrågade avböjde eftersom att de inte 

ansåg sig inneha de kunskaper som krävdes inom naturturism för att kunna svara på frågorna. 

3.3 Intervjuer  
Författarna har valt att arbeta med icke-standardiserade kvalitativa intervjuer som primär 

teknik för att samla in information till studiens empiri (intervjufrågorna finns att läsa som 

bilaga). Den typen av intervju upptäcker, skapar förståelse och undersöker bakomliggande 

faktorer. I och med det subjektiva urvalet var det naturligt att arbeta med icke-standardiserade 

frågor, eftersom intervjupersonerna sade sig ha en bred kunskap inom ämnet. Starrin & 

Svensson (1996) påpekar att det är författarnas uppgift som intervjuare att hjälpa 

respondenten att bygga upp ett begripligt och sammanhängande resonemang. Det är viktigt att 

undvika komplicerade frågor och främmande ord för att undvika missförstånd och problem 

med intervjuerna. Författarna har därför valt att använda sig av korta frågor med ett vardagligt 

språk för att minimera missförstånden. Intervjun baserades på semi-strukturerade frågor, 

vilket gav respondenten utrymme att svara efter egen erfarenhet och kunskap, men med 

flertalet liknande frågor inom ämnet för att hålla respondenten koncentrerad (Starrin & 

Svensson, 1996). 

Det är viktigt att intervjuaren håller fokus på vad intervjun handlar om och vad den ska 

användas till. Utöver det har intervjuaren även ett ansvar att hålla respondenten koncentrerad 

och vägleda denne genom de ämnen som utgör intervjun (Starrin & Svensson, 1996). Under 

våra telefonintervjuer märkte vi att samma fokus var viktigt att hålla såväl där som vid 

personliga intervjuer. Vid telefonintervjuerna och det personliga mötet användes diktafon för 

inspelning men även anteckningar fördes vid sidan av. Intervjuerna transkriberades därefter. 

En fördel med att använda intervjuer som insamlingsteknik istället för enkäter är att de ger en 

mer ingående fakta och tillåter respondenten att fördjupa sig mer i frågorna. En fördel för 

författarna är att det är möjligt att ställa följdfrågor (Starrin & Svensson, 1996). Angående de 

intervjuer som gjordes via e-post förekom uppföljning och följdfrågor i efterhand eftersom att 

det inte fanns möjlighet till löpande följdfrågor under det huvudsakliga intervjutillfället.  

Frågorna till intervjuerna baserades på uppsatsens frågeställningar. De första frågorna handlar 

om respondentens arbetsbefattning och erfarenhet för att undersöka ifall det var en faktor som 

påverkade svaren. Övriga frågor var som ovan nämnt utformade för att ge svar på 

frågeställningarna och på så vis besvara syftet med studien.  Intervjun avslutades med frågor 

rörande förändringar som skett inom näringens trender och respondenternas tankar angående 

naturturismen i framtiden. Tidsmässigt tog den personliga intervjun cirka en timme, medan 

telefonintervjuerna tog ungefär tjugo till fyrtio minuter att göra. Svaren på e-postintervjuerna 

blev en till två A4-sidor. 

3.4 Källor/källkritik 
Materialet som har samlats in för undersökningen består både av primär- och sekundärdata. 

Uppsatsens primärkällor består av intervjuer med en expertgrupp. Böcker, vetenskapliga 

artiklar, Internet och statistiska undersökningar utgör uppsatsens sekundärkällor. Författarna 

anser uppsatsens sekundärkällor trovärdiga och pålitliga då flertalet av författarna och 

forskarna som har använts är förespråkare inom sitt ämne och flera av böckerna har även 

används som kurslitteratur vid universitet. Författarna är väl medvetna om att mycket av 

materialet gällande marknadsföring är skrivet av Kotler et al (2006). Det beror på att mycket 



 

17 

 

annan marknadsföringslitteratur hänvisar dit samt för att författarna anser hans material vara 

pålitligt.  

Det finns inte allt för mycket tidigare forskning om naturturism och författarna har därför haft 

vissa svårigheter med att hitta relevant fakta, men anser sig ändå tillslut ha kommit över 

forskningsstudier och undersökningar som kan ses som tillförlitliga. 

Författarna är införstådda med att de som intervjuas representerar ett företag och att en del 

svar kan påverkas av hur företaget vill framställas. Respondenterna hade inga problem med 

att förstå intervjuns frågor men det som däremot kan kritiseras i intervjumaterialet är att de två 

första frågorna gick in i varandra vilket ledde till ett antal upprepningar för respondenten. Här 

borde författarna varit tydligare för att undvika den typen av upprepningar. 

Författarna anser sig ha fått en bra spridning av respondenter, både geografiskt och 

erfarenhetsmässigt. I uppsatsskrivandets början var målet att få åtta till tio intervjuer men 

under arbetets gång utvecklades målet till elva olika respondenter. Som tidigare nämnt 

uppstod dock problem med ett incommingbolag och även en respondent från en 

turistorganisation i södra Sverige uteblev, vilket ledde till att nio intervjuer blev gjorda. I 

efterhand finner författarna att de nio intervjuerna som gjordes gav en tillräcklig grund för 

uppsatsen syfte, men eftersom att svaren varierar lite utifrån var i landet de svarande är 

verksamma hade en representant från Skåne eller södra Halland varit önskvärt. 

Då uppsatsen är skriven ur ett producentperspektiv och inga intervjuer med utländska 

besökare har gjorts så är resultaten baserade på det expertgruppen anser att konsumenterna 

efterfrågar. En kompletterande undersökning utifrån ett konsumentperspektiv hade varit det 

ultimata för en tydligare helhetsbild av marknaden, men är inte genomförbart på grund av den 

korta tidsramen för uppsatsen. 

3.5 Tillförlitlighet 
För att en studie ska vara användbar i framtiden krävs det att undersökningsmetoder är 

reliabla och valida. Om så inte är fallet anses inte studien vara av vetenskaplig vikt. 

Reliabiliteten visar på tillförlitligheten hos bland annat mätinstrument och intervjumetoder 

medan validiteten visar i vilken grad forskaren har granskat det som är avsett att undersöka. 

Det är betydligt svårare att mäta validiteten men ett bra riktmärkte är att låg reliabilitet ger låg 

validitet (Ejvegård, 2003).  För att mäta reliabiliteten i studien har författarna valt att göra en 

återkoppling med respondenterna när intervjuerna är sammanställda så att respondenterna har 

möjlighet att se att deras svar har skrivits ned och analyserats korrekt. Därmed minskar risken 

för feluppfattningar och fel citatangivelser. Författarna tar på sig ansvaret för eventuella 

övriga fel och misstolkningar.   

Eftersom validitetsbegreppet från början hör samman med kvantitativa studier har författarna 

valt att ansluta sig till Miles och Hubermans skola. De menar på att validiteten och tillika 

trovärdigheten handlar om sannolikheten av resultaten. Författarna anser att validiteten är hög 

i studien då respondenterna är subjektivt utvalda och deras svar bör ses som trovärdiga (Miles 

& Huberman, 1994). Däremot finns det som tidigare skrivet alltid viss tvivel till huruvida 

företagen styr de respondenter som svarat.  

Författarna är medvetna om att det är möjligt att viss information kan ha mindre validitet än 

annan eftersom det inte finns så mycket tidigare material att jämföra med. I och med att 

studien granskas utifrån ett hermeneutiskt synsätt finns det en risk att en del av materialet 

granskas med en viss förförståelse som kan påverka författarnas uppfattning (Thurén, 2000). 
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4. Expertgruppen 
Nedan presenteras nio organisationer och företag som ingår i uppsatsens expertgrupp.  

Smålands Turism 

Smålands Turism har som uppdrag att utveckla turismen inom regionen samt att 

marknadsföra Smålands turistprodukter (www.visitsmaland.se). 

 

Via mail har en intervju gjorts med Lars Arvidsson som arbetar som affärsutvecklare på 

Smålands Turism sedan tre och ett halvt år tillbaka. Arvidsson har god kunskap om den 

utländska marknaden då han under sina tre första år hade delat ansvar för kontakten med de 

utländska researrangörerna. Arvidsson har arbetat mest mot den danska, holländska och tyska 

marknaden och utöver det består hans roll av analysarbete kring målgrupper.  

 

STF Abisko och STF Finnhamn 

STF (Svenska Turistföreningen) är en ideell medlemsorganisation inom svensk natur- och 

kulturturism som vill förmedla kunskap och engagemang om den svenska miljön och det 

svenska naturarvet. De arbetar för att främja den svenska turismen och använder sig av 

”Upptäck Sverige” som ett genomgående tema i deras arbete. Verksamheten innefattar 320 

vandrarhem, 10 fjällstationer och 43 fjällstugor (www.svenskaturistföreningen.se).  

 

Den största fjällstationen är Abisko som med över 300 bäddar erbjuder närheten till en mängd 

tur- och vandringsleder. Den mest kända leden är Kungsleden som årligen lockar tusentals 

besökare, många från utlandet. STF Abisko arbetar inte enbart med naturturism utan försöker 

även aktivt arbeta för en bättre miljö genom att använda sig av bland annat bergsvärme och 

kravmärkta varor (www.abisko.nu). 

 

En telefonintervju har gjorts med Putte Eby som har varit platschef på Abisko Turiststation 

sedan 2003 men redan 1977 arbetade han där första gången, då som säsongsanställd. Eby har 

god kunskap och erfarenhet när det gäller den utländska marknaden för svensk turism utifrån 

ett fjällvärldsperspektiv. Han har erfarenhet både från att träffa gäster på plats, träffa stora 

turistorganisationer, utländska journalister, utländska mässor etcetera.   

 

Finnhamn är en ögrupp på östkusten där STF erbjuder övernattning i form av vandrarhem. 

Till Finnhamn går det att resa året runt men de flesta väljer att besöka Finnhamn under 

sommarhalvåret. I första hand är det avkoppling, sol och bad som lockar besökare till 

Finnhamn men även gårdsvandring och kanothyrning är populära aktiviteter 

(www.finnhamn.se).   

 

En telefonintervju har gjorts med Britt Salander som har arbetat som receptions- och 

bokningsansvarig i Finnhamn sedan nio år tillbaka. Hon har god kunskap när det gäller de 

utländska besökarna eftersom hon genom sitt jobb kommer i direkt kontakt med dem.  

 

Swedish Lapland 

Swedish Lapland är en turistorganisation som genom deras hemsida marknadsför sevärdheter, 

aktiviteter, boende och övriga turismrelaterade produkter i de norra delarna av Sverige. 

Hemsidan används som ett redskap för att göra turisterna uppmärksammade på vilka 

upplevelser som finns tillgängliga. Informationen som ges kommer direkt från de enskilda 

organisationerna och företagen inom besöksnäringen (www.swedishlapland.com). 
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En telefonintervju har gjorts med Jan-Erik Jaensson som har arbetat som VD för Swedish 

Lapland sedan fyra år tillbaka. Jaensson har en bred kunskap när det gäller utländska besökare 

inom regionen. 

 

Trails Of Lapland 

Trails Of Lapland är en hundfarm i Tväråträsk som erbjuder vinteraktiviteten hundspann. 

Företaget riktar sig enbart mot den tyska marknaden vilket syns på deras hemsida som endast 

är på tyska. Hundspannsturerna pågår i snitt fem dagar med övernattningar ute på fjället och 

det finns ett flertal rutter att välja mellan (www.trails-of-lapland.de).  

 

En personlig intervju gjordes med Jens Wachsmann och Daniela Nikolow som är ägare av 

företaget Trails of Lapland och flyttade från Tyskland till Sverige 2006 i samband med att de 

startade upp sitt hundspannsföretag. Innan de började sitt eget företag tränade de draghundar i 

Norge sex månader. De har god kunskap när det gäller utländska besökare och då främst 

tysktalande eftersom det är den marknaden Trails of Lapland arbetar emot.   

 

VisitSweden 

VisitSweden arbetar med kommunikation och har som största uppgift att marknadsföra 

varumärket Sverige internationellt samt att marknadsföra svenska destinationer och 

upplevelser utomlands. Verksamheten ägs till hälften av Näringsdepartementet och till hälften 

av den svenska besöksnäringen. VisitSweden har valt att prioritera tretton länder runt om i 

världen som de arbetar extra för att marknadsföra Sverige i. Länderna är; Norge, Danmark, 

Finland, Ryssland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, USA, Frankrike, Italien, 

Spanien, Kina och Japan (www.visitsweden.se). 

 

En telefonintervju har gjorts med Semmy Rülf som sedan två år tillbaka arbetar som 

regiondirektör för region väst (Storbritannien och USA) på VisitSweden. Innan dess arbetade 

han som ansvarig för position Skåne mot både en internationell och en nationell marknad 

vilket ger honom en bred erfarenhet av utländska turister. 

 

Niels Mouritzen har även han ställt upp på en telefonintervju. Mouritzen har arbetat som 

regionschef för region nord (Norge och Danmark) lite drygt i två år och har en bred kunskap 

angående turister från hans region som besöker den svenska naturen. 

 

Via e-post har en intervju gjorts med Helene Berg som sedan tre år tillbaka arbetat på 

VisitSweden som direktör för Centrala Europa, vilket innefattar Tyskland och Holland. 

Hennes tidigare erfarenhet inom näringen innefattar bland annat tio års arbete hos olika 

researrangörer samt två år som chef för den tyska turistbyrån i Sverige. 

 

Västsvenska Turistrådet 

Västsvenska Turistrådet är en regional turistorganisation som arbetar med att marknadsföra 

fyra geografiska huvudområden; Bohuslän, Västergötland, Dalsland och Göteborg. De arbetar 

för att Västra Götalandsregionen ska vara Skandinaviens mest besökta turismregion 

(www.vastsverige.com).  

 

Via telefon utfördes en intervju med Fanny Bergström som arbetar med naturturism på 

Västsvenska turistrådet. Hennes arbete på Västsvenska turistrådet sträcker sig från 2008. 

Bergström har relativt kort erfarenhet angående den utländska marknaden eftersom projektet 

är nystartat. 
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5. Sammanställning av expertgruppens svar 
Nedan redovisas resultatet av expertgruppens svar utifrån uppsatsens frågeställningar. För 

intervjufrågor, se bilaga. Den första frågeställningen redovisar resultatet av fråga 1-3 i 

intervjun, andra frågeställningen behandlar intervjufrågorna 4-5, frågeställning tre resultatet 

av fråga 6-8 och de två sista intervjufrågorna redovisas under rubriken ”trender och 

framtidsutsikter”.  

5.1 Därför attraheras utländska besökare av den svenska naturen  
Lockande faktorer i den svenska naturen 

Utifrån expertgruppens svar går det att utläsa att utländska besökare till stor del lockas av 

helheten, den orörda naturen, tillgängligheten och möjligheten att kunna utöva aktiviteter fritt 

i naturen. Salander från STF Finnhamn berättar hur utländska besökare beskriver den svenska 

naturen som exotisk och fantastisk i sig och att många enbart är ute efter att vistas i den. Hon 

poängterar att Sverige är unikt på det sättet att turister kan åka ut till exempelvis obebyggda 

öar för att bara njuta av lugnet.  

Wachsmann och Nikolow, ägare av Trails of Lapland, beskriver hur de tyska besökarna 

lockas av det öppna landskapet och allemansrätten som ger dem möjligheten att fritt kunna till 

exempel fiska och elda i princip vart de vill. Berg, direktör för VisitSwedens tyska och 

holländska region, säger även hon att de tyska turisterna lockas av att naturen är lättillgänglig 

men att de även intresserar sig av den svenska livsstilen och att helhetsuppfattningen av 

Sverige är en viktig faktor.  

Generellt ses svenska fjällen som ett mycket attraktivt område där Eby, platschef för Abisko 

Turiststation, samt Jaensson från Swedish Lapland, betonar att det finns en kärna i efterfrågan 

av nationalparker, midnattsol och norrsken.  

Rülf, direktör för VisitSwedens kontor i England och USA beskriver hur varken britter eller 

amerikaner har naturen som huvudmål utan hellre bor i större städer med möjlighet att 

uppleva ”nature-light”; lättillgänglig natur i form av skärgård, skog och kust, vilket även 

Mouritzen, direktör för region Nord i VisitSweden, konstaterar är det samma för danskarna. 

Arvidsson från Smålands Turism berättar att de som besöker Småland är nöjda med att bara 

vara ute i naturen och uppleva den och att det är lite mindre äventyrliga aktiviteter som lockar.  

Bergström som arbetar på Västsvenska Turistrådet poängterar att det finns få undersökningar 

och lite underlag angående naturturism men en blogganalys som de gjort gällande Bohusläns 

sommarsäsong visade att skärgården och paddlingen var återkommande begrepp.  

Populära aktiviteter 

Alla i expertgruppen anser att vandring är en aktivitet som lockar utländska besökare till 

Sverige förutom Rülf. Han påpekar att engelsmän och amerikanare inte lockas av 

allemansrätten som ger möjlighet till fri vandring i naturen men däremot anses Icehotel och 

norrsken som attraktiv natur.  

De som inte har ett genuint intresse av själva naturen söker sig enligt Eby till korta, 

avgränsade, prissatta dagsaktiviteter så som snöskoter, fiske och älgsafari. Wachsmann, 

Nikolow och Mouritzens erfarenhet är att utländska besökare på vintern lockas av skidåkning. 

Hundspannsturer är också en vinteraktivitet som är populär enligt Jaensson på Swedish 

Lapland och ägarna av Trails of Lapland.  

Arvidsson, Berg och Mouritzen berättar att cykling är en aktivitet som står högt upp på listan 

och enligt Arvidsson är även fiske en populär aktivitet. De som besöker Småland är rätt 
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bekväma av sig och vill bo på hotell eller i stugor, äta god lokal mat i kulturell landskapsmiljö 

med mera.  

I skärgården beskriver Salander att det är naturen och platserna i sig som lockar och att 

aktiviteterna kan ses som biprodukter. Holländarna kommer dock till skärgården på vintern 

för att åka skridskor eftersom de tycker det är exotiskt att kunna åka skridskor på havet. 

Bergström beskriver havskajak som en aktivitet som skulle kunna göras till en profilprodukt i 

skärgården.  

Geografiskt attraktiva platser 

Expertgruppen är ense om att Norra Sverige är oerhört attraktivt för utländska besökare som 

vill nyttja den svenska naturen. Jaensson från Swedish Lapland talar om en 

webbenkätundersökning som gjordes 2009 av VisitSweden och företaget YouGov på strax 

över 15 000 personer i nio europeiska länder samt USA. Frågor som ställdes var bland annat 

vilka platser de kände igen i Sverige och vilka de hade besökt. På första plats kom Stockholm 

följt av Polcirkeln, Lappland, Göteborg och Malmö.  

Eby anser att Skandinavien i sig är väldigt attraktivt där Norge ses som en större turistmagnet, 

men eftersom det är så dyrt där så väljer många att besöka Sverige istället. Hans erfarenhet är 

att tyska besökare är mycket förtjusta i att vara ute i naturen men det spelar mindre roll var i 

Sverige de befinner sig, det kan vara i Smålands skogar, Lapplands fjällvärd eller Värmlands 

vatten. Han berättar att det har gjorts mätningar vid Kirunas flygplats som visar att de 

utländska besökarna årligen ökar med 27 %. Rülf beskriver hur cirka 10 % av besökarna från 

USA och England tar sig upp till Kiruna medan resten stannar nere i södra Sverige. Av 

amerikanare och engelsmän är det enligt Rülf en minoritet som åker till Sverige för en 

specifik aktivitet utan de flesta av dem kommer till Sverige för att uppleva en unik natur som 

inte är lika tätbefolkad som den de är van vid i sitt hemland. 

I södra och mellersta Sverige lockar platser som Gotland, Öland, Bohuslän, Värmland och 

Småland enligt Arvidsson. Bergström pekar ut platser så som Kosterhavets marina 

nationalpark. Hon berättar även hur de utländska besökarna lockas till Dalsland, Göta Kanal 

och Hornborgarsjön.  

Berg menar att de tyska besökarna i första hand reser till Stockholm, Småland och 

Västsverige medan Wachsmann och Nikolow i sin tur berättar hur det i Tyskland ses som 

prestige att ha besökt Lappland och att det ses som ”a secret place”. De talar även om 

Dalarna som en plats tyska besökare talar varmt om.  

Salander menar på att vad som ses som en attraktiv geografisk plats till stor del beror på den 

utländska besökarens ursprung och om det är en storstadsbo eller en person från landsbygden. 

En del utländska besökare kan uppfatta Stockholm som en naturupplevelse på grund av allt 

vatten runt omkring, medan en annan besökare lockas av Smålands skogar. Salander anser att 

Sveriges skärgård ses som otroligt attraktiv av utländska besökare och Mouritzen menar att 

det är ett viktigt besöksmål för danskar och norrmän. Han fortsätter med att berätta hur de 

norska besökarna är mer intresserade av att besöka södra Sverige i stället för norra eftersom 

”norrmän inte tycker att den norrländska vildmarken är särskilt enastående”. 

5.2 De mest representerade segmenten i den svenska naturen 
Karaktärsdrag hos de utländska besökarna 

Enligt Eby, Wachsmann och Nikolow besitter naturturisten i de flesta fall en god kunskap om 

naturen och är väl pålästa. Berg menar att de som nyttjar den svenska naturturismen ofta är 

högre utbildade än genomsnittet. Mer än hälften av expertgruppen beskriver majoriteten av 
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besökarna som Active Family, DINKs och WHOPs. När det gäller segmentet WHOPs 

beskriver Berg att det som kategoriserar dem är deras intresse för historia, kultur och 

moderniteter, viljan att ta del av spektakulära naturupplevelser samt önskan om personlig 

utveckling.  

Eby poängterar att det i Abisko är väldigt mycket olika besökare men att det främst är tyskar, 

danskar, holländare och till viss del engelsmän som besöker Abisko. Arvidsson tycker det är 

svårt att hitta karaktäristiska drag hos besökarna eftersom det finns så många olika 

målgrupper men bland tyskarna så är det en stor del människor som har bilden av sig själv 

som friluftsperson. De senaste fem åren har det växt fram en ny typ av tyskar som besöker 

Sverige, nämligen de om vill uppleva svensk natur som en del av sin semesterupplevelse men 

som även är intresserade av kulturen och allt annat Sverige har att erbjuda. Wachsmann och 

Nikolow, som enbart arbetar mot tyska besökare, konstaterar att de som besöker dem är i 

medelåldern och reser antingen i par eller ensamma. De som reser ensamma vill så gärna 

besöka den svenska naturen att de reser även ifall de inte har någon vän som vill följa med.  

Salander anser att det i Finnhamn är en stor blandning på de utländska besökarna men vad 

som går att klarlägga är att det inte är så mycket äldre turister som tar sig ut i skärgården. Det 

är mycket barnfamiljer kring Finnhamnsområdet och nationaliteterna är varierande. Många 

kommer från Tyskland, Holland och Baltikum, men på senare tid har det kommit mycket 

amerikanare till Sverige för att uppleva naturen.  

Resemönster 

En tredjedel av expertgruppen anser att de inte kan svara på huruvida olika resemönster ter sig 

men majoriteten av dem talar om att det blir mer och mer vanligt med paketerade resor inom 

naturturism och att de flesta resor inte håller på mer än en vecka. Både Jaensson och Eby 

poängterar att turister reser flera gånger per år men att varje resa sker under en kortare period 

än tidigare.  

Mouritzen berättar att de flesta från Danmark och Norge tar sig fram på egen hand med bil 

och att 60 % av danskarna reser till Sverige utan att ha bokat något boende. Att danskar åker 

mycket mer bil än övriga nationaliteter är något som Arvidsson styrker och han menar att 

även holländarna åker mycket bil. Han fortsätter berätta hur tyskar gärna reser via arrangerade 

resor men att de bor själva, medan holländare hellre vill ha människor inpå sig, gärna genom 

boende i stugby eller på camping.  

Mouritzen beskriver hur besökskategorin WHOPs söker lugnare rekreation än övriga 

kategorier och Wachsmann och Nikolow berättar att deras erfarenhet är att äldre som besöker 

den svenska naturen oftast planerat mycket i förväg kring hur deras resa ska se ut medan de 

yngre som reser planerar allt eftersom och reser ofta med husvagn eftersom det ger dem större 

valmöjligheter är det gäller var och hur de ska ta rast. Ännu ett exempel på skillnaden mellan 

WHOPs och den yngre besökaren är enligt Eby att WHOPs bor på hotell i Abisko och har 

guide till allt de gör medan den yngre besökaren bor på vandrarhem och upplever naturen på 

egen hand.  

5.3 Marknadsföring av den svenska naturturismen mot utländska turister 
Marknadsföringskanaler 

Expertgruppen är eniga om att Internet är en mycket viktig distributionskanal och ett bra 

medieval och Salander uttrycker sig på följande vis ”Internet är det bästa verktyget vi har för 

att marknadsföra oss, annonser i diverse tidningar ger sällan någon respons, bortsett från 

annonser i STFs tidning Turist”. Marknadsföring via Internet sker genom egna och andra 

organisationers hemsidor samt till viss del Facebook. Västsvenska Turistrådet har till exempel 
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blivit medlemmar i Adventure Travel Trade Association (ATTA), som är ett amerikanskt 

företag som arbetar internationellt med naturturism där medlemmarna finns synliga på deras 

hemsida.  

Mouritzen berättar att VisitSwedens nordliga region (Danmark och Norge) har en så stor 

budget att de alltid försöker använda fem olika kanaler samtidigt för att marknadsföra sig; TV, 

radio, Internet, tidningar och ”outdoor pr”. Att rikta sig direkt mot pressen anser Rülf vara 

smart och varje år bjuder VisitSweden in 60-70 journalister, tvteam, radioteam och bloggare 

till destinationer i Sverige med avsikt att de ska skriva om destinationen och förmedla 

information till England och USA. En vecka om året arrangeras även Outdoor Academy på en 

destination och då får journalister komma dit och uppleva platsen och destinationen under en 

vecka.  

Berg menar att VisitSweden inte har någon speciell marknadsföring som riktar sig mot 

naturturism utan att det snarare är en integrerad del av marknadsföringen i det stora hela. 

Både hon och Eby framhåller det faktum att mässor och workshops är bra då det går att dela 

ut broschyrer med mera både i Sverige och i övriga världen vilket är ett bra sätt att 

marknadsföra sig på. Många företag och organisationer samarbetar när det gäller 

marknadsföringen. STF Abisko samarbetar bland annat med Kirunaområdets turistbyrå, 

Swedish Lapland och Ice Hotel. Swedish Lapland tar hjälp av VisitSwedens marknadsföring 

för att komma åt potentiella besökare från England och Tyskland.  

Jaensson berättar hur Swedish Lapland inom den nationella och internationella 

marknadsföringen använder sig av kommunikationskonceptet ”The adventures of Swedish 

Lapland” och Wachsmann och Nikolow säger att de alltid marknadsför sitt företag genom att 

tala om ”Swedish Lapland” i stället för ”Västerbotten”, eftersom det inte är någon som är 

intresserad av att besöka Västerbotten utan alla vill till Lappland. Förutom sin hemsida har de 

sina broschyrer ute i många tyska friluftsaffärer och researrangörer i Tyskland men det stora 

uppsvinget kom år 2007 då de fick tillfälle att vara med i en tysk dokumentärserie och efter 

det har de haft besökare varje dag under säsongen. 

Prioriterade marknadsföringsområden 

Majoriteten av expertgruppen tycker att den orörda naturen, tystnaden, vinteraktiviteter och 

skärgården är det som marknadsförs främst inom svensk naturturism.  

Enligt Mouritzen försöker VisitSwedens norra region att förmedla själva känslan som 

uppkommer av att vistas i den svenska naturen. Stillheten och lugnet blir därför 

återkommande begrepp när en blandning av ”imagen” och den faktiska produkten 

marknadsförs.  

Ett stort marknadsföringsarbete av Abisko görs i Japan genom att marknadsföra fenomenet 

norrsken vilket även Salander berättar om. Hon säger att skillnaden mellan marknadsföringen 

för skärgården och aktiviteter i norr är att skärgårdens marknadsföring vänder sig till alla 

utländska besökare medan till exempel norrsken och Icehotel marknadsförs mer mot rikare 

besökare, så som japaner.  

I England och USA är det främst Icehotel, den svenska vinterupplevelsen och den västra och 

östra skärgården som får störst uppmärksamhet säger Rülf. Marknadsföringen av skärgården 

samt fjällen i norr poängteras även av Smålands Turism där Arvidsson även berättar att det 

även ofta visas upp bilder på älgar som påminner de utländska turisterna om Småland eller 

Värmland. Wachsmann menar också på att det viktigt att i marknadsföringen poängtera det 

rika djurlivet som finns i de svenska skogarna. 
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Eby menar på att Sveriges natur marknadsförs spretigt och att det inte finns någon riktig 

helhetsbild. Det blir ofta så att olika regioner marknadsför sig enskilt, t ex Swedish Lapland, 

Vilda Värmland och Stockholms skärgård. Han kan inte uttala sig kring om det är ett problem 

men det går enligt honom att konstatera att det inte finns någon stark, central turisminrättning 

i Sverige. Utifrån ett fjällvärldsperspektiv är det ett problem menar Eby, då ingen är särskilt 

aktiv när det gäller att marknadsföra och utveckla de populära nationalparkerna i Sverige. Eby 

förespråkar inte någon amerikansk marknadsföringsmodell med skyltar, affärer och matställen 

överallt men åtminstone lite mer skyltning kring vart saker och ting ligger, till exempel en 

enkel skylt som talar om att besökaren faktiskt befinner sig i Abisko Nationalpark. ”Vi tror 

att alla svenskar är födda med gummistövlar och att det är onödigt med viewpoints och 

skyltar” säger Eby och menar att naturen måste tillrättaläggas och marknadsföras så att den 

passar alla typer av besökare.  

Marknadsföring av aktiviteter och platser 

På frågan om det läggs mest fokus på att marknadsföra aktiviteter eller platser svarar fem ur 

expertgruppen att det fokuseras mest på att marknadsföra aktiviteterna medan de resterande 

fyra svarar att de fokuserar mest på själva platsen. En tredjedel av respondenterna anser dock 

att det är viktigt att marknadsföra både platsen och aktiviteten eftersom det måste till en 

kombination av dem bägge.  

Mouritzen berättar att aktiviteterna är ett väsentligt medel för att locka besökarna till en 

destination och att aktiviteten ofta anses mer betydelsefull än själva platsen. Därför har 

VisitSweden region nord valt att sudda ut regionsgränserna och istället försöker de förmedla 

aktiviteten i kombination med bilden av Sverige i stort. Rülf däremot menar att aktiviteterna 

marknadsförs eftersom att besökarna från England och USA inte är intresserade av att vistas 

en längre tid på en speciell plats för att uppleva platsen i sig. På Västsvenska Turistrådet 

menar Bergström att de kanske är lite dåliga på att marknadsföra just platsen, då hon anser att 

en känd plats drar många besökare.  

Eby lägger mest fokus på att marknadsföra Abisko som plats medan skidåkning, vandring 

etcetera kan ses som biaktiviteter. Salander som arbetar på STF Finnhamn lägger också mest 

fokus på att marknadsföra platsen men hon menar att det är viktigt att inte glömma bort att 

även visa upp aktiviteterna som går att utföra på platsen. 

5.4 Trender och framtidsutsikter 
En tydlig trend som går att se är att det blir mer attraktivt med kortare resor; så som weekends 

och tvådagarsresor. Vardagstempot blir allt högre och kravet på paketering ökar, menar 

expertgruppen. Besökare har inte längre tid att strosa omkring utan allt ska vara beställt innan 

de anländer, allt för att de ska få ut maximalt av sin korta semester. Eby anser att 

veckoaktivteter minskar och att de troligen kommer att försvinna helt.  

Expertgruppen ser hur besökarna vill ha mer lärorika semestrar och att turismbranschen har 

blivit mer miljöinriktad på senare år vilket med all sannolik kommer vara en fortsatt trend. I 

och med det ökar miljöintresset hos besökarna och skapar ett större intresse för naturturism. 

Bergström ser att det finns goda möjligheter att utveckla en naturturism som är mer hållbar 

och som närmar sig ekoturism.  

Den tyska marknaden förändras snabbt och för tillfället är det trendigt med lättare äventyr. 

Enligt Berg är det något som kan komma att ändras inom bara fem år och därför är det viktigt 

med kontinuerlig produktutveckling. Mouritzen och Arvidsson menar att en ny trend är natur 

kopplat till god lokal mat och kultur, ”nature-light”. Många utländska besökare vill få en 

helhetsupplevelse och enligt Arvidsson fungerar inte en vacker vandringsled utan ett 
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intressant utbud av svensk kultur. Enligt hans uppfattning finns det en stor efterfrågan när det 

gäller vandring och cykling och inom tjugo år kan besöksantalet ha tiofaldigas när det gäller 

de aktiviteterna.  

Rülf ser en trend i att besöka den orörda lättillgängliga naturen utan trängsel och påpekar att 

VisitSweden kommer att fortsätta arbeta med att bygga upp ”Vinter-Sverige” med tillhörande 

aktiviteter. De jobbar hårt för att förlänga turistsäsongerna och försöker skapa en så kallad 

helårsturism på många destinationer eftersom fler och fler besökare reser till fjällvärlden även 

på sommaren för att uppleva barmarkssäsongen. Över lag anser expertgruppen att den svenska 

naturturismen kommer att öka i framtiden och främst när det gäller de utländska marknaderna. 
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6. Analys 

6.1 Vad är det som lockar utländska besökare till att utöva naturturism i 
Sverige? 
Blom (2009) och Fredman et al (2009) beskriver hur den svenska naturen upplevs som orörd 

med möjligheter att utöva en mängd olika aktiviteter vilket även styrks av expertgruppen. 

Enligt Shrestha et al (2006) söker sig naturturister till avskilda platser och efterfrågan av de 

platserna är höga. Generellt intresserar sig naturturister av att uppleva orörd natur och 

obebyggda områden vilket Sverige har ett stort utbud av enligt respondenterna. Resultaten 

visar tydligt på att den orörda naturen, tillgängligheten och möjligheten att utöva aktiviteterna 

fritt i naturen ses som mycket attraktivt i utländska besökares ögon.  

Naturturism är förknippad med olika friluftsaktiviteter som i Sverige kan utövas i princip var 

som helst eftersom det finns mycket stora obefolkade områden (Fredman et al, 2009). 

Respondenterna ser vandring som den vanligaste aktiviteten när det gäller de utländska 

besökarna eftersom det går att utöva i hela landet. I övrigt beror valet av aktiviteter på var 

besökarna befinner sig samt under vilken årstid. Aktiviteter som tas upp av expertgruppen 

förutom vandring är bland annat cykling, fiske, skidåkning och skärgårds- och kustaktiviteter 

vilket även styrks av Blom et al (2009). 

En del av den tidigare forskningen (Holloway & Hubbard, 2000) visar att besökare reser till 

en plats antingen på grund av aktiviteten eller av själva platsen. De har en filosofi kring att 

platsanknytningen är avgörande för val av resemål, vilket kan kopplas till uppsatsens resultat 

som visar hur olika platser kan ses som attraktiva beroende på besökarnas ursprung och vad 

de har för förbindelse till den.  

Resultatet visar att olika besökare vill ägna sig åt olika typer av naturturism, vilket även styrks 

av Fredman et al (2009) som hävdar att resemotivet hos naturturisterna varierar. Vidare 

beskrivs olika motiv så som avkoppling, uppleva specifika naturupplevelser samt socialt 

umgänge (Fredman et al, 2009). En del nöjer sig med vad som i resultatdelen presenteras som 

”nature-light” vilket betyder att besökarna nöjer sig med att enbart uppleva naturen i sig utan 

större aktiviteter involverade. Besökare som inte har ett genuint intresse för själva naturen 

lockas enligt expertgruppen av lättillängliga, korta, avgränsade dagsaktiviteter och söker sig 

ofta till skärgård, skog och kust. De besökare som är mer intresserade av att nyttja själva 

naturen ser norra Sverige, framförallt Lappland och de svenska fjällen, som väldigt attraktiva 

platser. De attraheras av nationalparker, midnattsol och norrsken. I södra och mellersta 

Sverige lockas de utländska besökarna till Gotland, Öland, Bohuslän, Värmland, Småland, 

Dalarna och Dalsland menar expertgruppen.  

6.2 Vilka segment är de mest representerade hos de utländska besökarna 
som nyttjar den svenska naturturismen? 
Resultaten visar att de utländska naturturisterna till största del ingår i segmenten DINKs, 

WHOPs och Active Family vilket enligt tidigare studier ses som tre betydelsefulla segment 

inom turismnäringen. Varför det just är de segmenten som är mest representerade kan ha att 

göra med deras motivation som enligt Evans et al (2008) är en drivkraft som förorsakar ett 

visst beteende. Holloway (2004) anser att social klass påverkar livsstilen men att när det 

handlar om köp av produkter/tjänster så spelar istället normer en stor roll.  

Tidigare undersökningar gjorda av Tillväxtverket och SCB visar att besökare från Norge har 

flest gästnätter i Sverige, följt av Tyskland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. 



 

27 

 

Undersökningen riktade sig emot utländska besökare i allmänhet men det går ändå att se en 

koppling till resultatet där expertgruppen nämner ovanstående länder som de som besöker den 

svenska naturen mest. Resultatet visar även på att det finns besökare från Japan och USA som 

till viss del är intresserade av att besöka delar utav den svenska naturen.  

I en IBIS-undersökning från 2002 svarade nästan hälften av de 15 000 tillfrågade utländska 

besökarna att de besökte Sverige i fritidssyfte men det finns inte någon information kring 

vilka av de tillfrågade som besökte den svenska naturen. Däremot går det att utläsa att 70 % 

av de tillfrågade stannade i Sverige i högst en vecka vilket stämmer överrens med 

expertgruppens uttalande om utländska besökares resemönster. Expertgruppen påpekar att 

naturturisten i de flesta fall är väl påläst och har högre utbildning än den genomsnittliga 

turisten, vilket stämmer överrens med utländska besökare över lag enligt tidigare gjord IBIS-

undersökning. Även Shrestha et al (2006) och Mehmetoglu (2007) beskriver naturturisten 

som höginkomsttagare, välutbildad och betalningsvillig.  

Fredman et al (2009) beskriver hur olika besökare utövar naturturism på olika sätt; bland 

annat bor de och transporterar sig på varierande vis. I resultatet går det inte att se några 

distinkta resemönster men det går att urskilja vissa avvikelser mellan olika segments beteende 

när det gäller boende, transport och aktivitetsval. Exempel på det är att de flesta från 

Danmark, Norge och Holland åker mer bil än övriga nationaliteter och att tyskar gärna reser 

via arrangerade resor men att de bor själva, medan holländare hellre vill ha människor inpå 

sig. En annan avvikelse som går att urskilja är att WHOPs söker lugnare rekreation och 

bekvämare boende än övriga kategorier.  

6.3 Hur marknadsförs den svenska naturturismen mot utländska turister? 
STP-modellen är enligt Kotler et al (2006) viktig att följa för att marknadsföra sig effektivt. 

Segmentering, målgruppsbestämning och positionering är de tre stegen i modellen. Ur 

segmenteringssynpunkt går det i resultatet att se hur majoriteten av respondenterna väljer att 

tala i termer av DINKs, WHOPs och Active Family vilket hamnar under de demografiska och 

beteendemässiga segmenten enligt Kotlers STP-modell. Resultatet visar även på hur några av 

respondenterna väljer geografisk segmentering genom att inrikta sig på vissa nationaliteter.  

STP-modellens andra fas, målgruppsbestämning, används av respondenterna när de smalnar 

av marknadsföringen mot de grupper som besöker Sverige mest. Till exempel ses WHOPs 

som ett viktigt segment på grund av att de är välbärgade och har ett intresse för natur och 

kultur. Vissa nationaliteter lockas mer av den svenska naturen än andra och marknadsföringen 

inriktas därför mot de områdena (se tidigare nämnda länder). Holloway (2004) lägger 

tyngdpunkt på hur viktigt det är att förstå marknadens beteendemönster och vilka behov och 

önskemål som är aktuella hos olika segment för att uppnå en lyckad marknadsföring. 

Expertgruppen verkar till viss del medveten om detta och menar därför att en kontinuerlig 

produktutveckling är viktig för att tillfredställa marknadens behov.    

Den tredje fasen i STP-modellen tar upp positioneringen. De tre stegen som enligt Kotler et al 

(2009) ingår i positioneringsfasen går tydligt att koppla till turistorganisationernas sätt att 

marknadsföra sig. Tydliga konkurrensfördelar som kontinuerligt lyfts fram är som tidigare 

nämnt den orörda och lättillgängliga naturen, tystnaden, lugnet, vinteraktiviteter och 

skärgården. Resultatet visar hur en del beskriver att de försöker förmedla känslan av att bara 

befinna sig i den svenska naturen. Forskning gällande platser och aktiviteter, exempelvis 

Fredman & Heberlein (2005), visar att en del besökare är mer intresserade av aktiviteten som 

går att utöva medan andra ser platsen som det viktiga. Stark platsanknytning gynnar 

destinationen genom att turisterna ofta återkommer och i resultatet går det att se hur fyra av 

respondenterna anser platsen vara det viktigaste att marknadsföra medan de fem övriga ser 
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aktiviteten som det primära marknadsföringsområdet. Resultatet visar även att det är viktigt 

att kombinera både plats och aktivitet i sin marknadsföring. För att locka en 

förstagångsbesökare till en destination ses aktiviteten som mer väsentlig att visa upp både 

enligt Fredman & Heberlein (2005), Mehmetoglu (2007) och expertgruppen. De respondenter 

som anser platsen som det primära marknadsföringssyftet menar även att det är viktigt att visa 

upp aktiviteterna som en biprodukt.  

Resultatet visar att många organisationer samarbetar med varandra för att nå ut till tänkta 

målgrupper, genom exempelvis organisationssidor på Internet och samarbete organisationerna 

sinsemellan. VisitSweden är en viktig samarbetspartner för samtliga turistorganisationer 

eftersom de försöker förmedla en helhetsbild av Sverige, dock visar delar av resultatet på att 

det inte finns någon tillräckligt stark central turisminrättning och att det är ett problem som 

borde lösas. Exempelvis har nationalparker tagits upp som en attraktion i den svenska naturen 

men enligt en respondent marknadsförs dem inte aktivt. Samarbete mellan organisationer ses 

som viktigt även i tidigare forskning (Kotler et al, 2006) där det talas om att utveckla 

distributionsnätverk för att tillsammans locka besökare. Då turismen påverkas starkt av 

globaliseringen ses det som en fördel att samarbeta med utländska företag för att få hjälp med 

marknadsföringen.  

Resultatet av expertgruppsstudien visar att den viktigaste distributionskanalen är Internet, men 

att även resebyråer, resesamordnare och turistbyråer används. Kotler et al (2006) anser att 

ovan nämnda distributionskanaler är mycket betydelsefulla för marknadsföringen även om 

han inte yttrar sig kring vilken kanal som ses som absolut viktigast. Mehmetoglu (2007) pekar 

på en undersökning gjord på naturturister i Norge som visar att de ansåg att den viktigaste 

informationskällan var resebyråer men resultatet visar att Internet utan tvekan är den mest 

använda distributionskanalen hos svenska turistorganisationer och även den effektivaste. 

Undersökningen visar att det är vanligast med marknadsföring via Internet, den egna 

hemsidan men även samarbete via andra organisationer och företags hemsidor samt via 

Facebook. Kotler et al (2006) talar om e-post som ett bra mediaval för att marknadsföra sig 

mer personligt. Det är inget som expertgruppen har tagit upp men eftersom att Facebook har 

nämnts upprepade gånger kan information spridas på liknande sätt som via e-post. Även 

turistbyråer, resesamordnare och resebyråer nämns i resultatet som viktiga 

marknadsföringskanaler. VisitSweden arbetar liknande en turistbyrå genom att representera 

Sverige som turistdestination runt om i världen medan en del respondenter arbetar med 

resebyråer för att nå ut till specifika geografiska platser. Expertgruppen har vid flertalet 

tillfällen nämnt paketerade resor som något som efterfrågas, vilket även styrks genom tidigare 

forskning som säger att resesamordnare som paketerar resor har fått en viktig roll som 

distributionskanal (Kotler et al, 2006).  

Överlag anser inte expertgruppen att annonser i tidningar är speciellt effektiva, men STFs 

anläggningar använder sig av annonser i magasinet Turist för att nå ut till sina målgrupper. 

Tidigare forskning kring mediaval bekräftar att det är en fördel att använda magasin då de når 

ut till specifika grupper och har en hög tillförlitlighet. Tidningsartiklar kan vara en nackdel på 

grund av att de är kortlivade (Kotler et al, 2006) men resultatet visar hur VisitSwedens västra 

region använder sig av journalister genom att bjuda in dem till olika destinationer i Sverige 

för att sedan skiva om dem i tidningen. Ett alternativ kan vara att bjuda in journalister som 

skriver bloggar eller för månadsmagasin eftersom de har längre livstid än vecko- och 

dagstidningar. Resultatet visar att om det finns en stor budget att lägga på marknadsföring är 

det effektivt att använda sig av flera mediekanaler samtidigt och på så sätt försäkra sig om att 

budskapet når fram till konsumenten.  
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Marknadsmixens fyra P:n används inom all marknadsföring men Mehmetoglu (2007) har 

applicerat det på naturturismen och i tidigare uppsatsavsnitt redovisades en sammanställning 

kring hans tankar. Han menar att produkten ska marknadsföras genom att tydligt visa upp 

vilken service och kvalité som erbjuds och det ska även vara tydligt vad konsumenten köper 

för naturupplevelse. I figur 3 som är en bearbetning av författarna utifrån resultatet visas hur 

de svenska turistorganisationerna marknadsför naturturismen i Sverige genom att visa upp de 

valmöjligheter besökaren har beroende på vad de är ute efter. Som tidigare nämnt vill 

expertgruppen visa upp en kombination av platsen och av aktiviteten. Både tidigare forskning 

och resultatet visar att paketerade resor är något som erbjuds och som gärna visas upp i 

marknadsföringen.  

Enligt figur 1 (kapitel 2) ska priset sättas utefter hur resten av marknaden ser ut och därefter 

bli ett riktmärke för vilken kvalité produkten har samt vilket segment naturupplevelsen riktar 

sig mot. I Sverige erbjuds upplevelser i olika prisklasser för att öka valmöjligheterna och det 

är vanligt med prissatta paket.  

 

Figur 3. Egen bearbetning av expertgruppens marknadsföring av naturturism 
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För lyckad marknadsföring av naturturism anser Mehmetoglu (2007) att platsen ska 

marknadsföras via resebyråer med Internet som komplement och att det är viktigt att 

marknadsföra rätt plats till rätt målgrupp. Det är inget som expertgruppen har kommenterat 

utan resultatet visar i stället att svenska turistorganisationer lägger fokus på att marknadsföra 

hur den svenska naturen är utformad i stället för att fokusera på att marknadsföra rätt plats till 

rätt person. 

I Sverige läggs tyngdpunkten på att marknadsföra naturturismen i första hand via Internet och 

genom samarbete med andra organisationer och företag. Via mässor och workshops 

marknadsförs naturturismen på plats i andra länder. Resultatet talar emot den tidigare 

forskningen (Mehmetoglu, 2007) kring marknadsföring av naturturism på många plan. Den 

tidigare forskningen visar till exempel att en naturupplevelse till viss del marknadsförs av 

tidigare besökare genom ryktesspridning, både bra och dåliga, vilket resultatet varken talar för 

eller emot då det är svårt för expertgruppen att uttala sig om.  

6.4 Trender och framtidsutsikter 
Resultatet visar hur det syns olika trender hos de utländska turisterna i den svenska naturen. 

Expertgruppen tror att trenderna som syns idag är här för att stanna, både när det gäller utbud 

och efterfrågan.  

Som figur 4 visar ökar intresset för korta och paketerade resor vilket gör att en 

tillrättaläggning av naturen är nödvändig för att den utländska besökaren lätt ska kunna nyttja 

naturen. Det poängteras av Shrestha et al (2006) som även talar om att naturturister söker sig 

till avskilda och orörda platser och trots att många sådana platser existerar är det få som 

känner till dem på grund av att de är för dåligt tillrättalagda. En kombination av 

tillrättaläggning av naturen samt paketerade resor ger ett ökat utbud av ”nature-light”-

produkter vilket ses som en av de största trenderna. Utländska besökare efterfrågar även 

uppdaterade produkter och är nyfikna på att prova nya saker inom naturturism vilket i 

framtiden tyder på att många av de utländska besökarna kommer tillhöra vad Mehmetoglu 

(2007) beskriver som ”den dedikerade naturturisten” samt ”kärnnaturturisten”. Resultatet 

visar att både de svenska turistorganisationerna och de utländska besökarna blir allt mer 

miljömedvetna och det finns goda möjligheter att utveckla en naturturism som är mer hållbar. 

 

 

Figur 4. Egen sammanställning av trender inom naturturism i Sverige 
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7. Diskussion och reflektion kring resultat och framtiden 
Författarna drar slutsatsen att det som främst lockar de utländska besökarna till den svenska 

naturen är lättillgänglig och orörd natur och att den främsta aktiviteten som utövas är 

vandring. I tidigare forskning och i resultatet har olika åsikter framkommit angående utifall 

det är platsen eller aktiviteten som lockar besökarna. Författarna hävdar efter att ha granskat 

materialet att det rör sig om en kombination dem emellan. Den svenska lättillgängliga naturen 

gör att det är enkelt att gå ut och vandra eller utöva andra aktiviteter. Om möjlighet till 

aktivitetsutövande inte erbjuds försvinner även attraktionskraften i naturen.  

I Sverige erbjuder naturen någonting för alla vare sig besökarna är ute efter äventyr i 

vildmarken eller att njuta i skärgården. En fördel med Sveriges geografi är möjligheten att 

kombinera en stadssemester med dagliga aktiviteter i naturen vilket författarna menar lockar 

en större målgrupp än enbart de genuina naturturisterna. Eftersom Sverige är glesbefolkat i 

jämförelse med andra länder i världen anser författarna att det är dels därför den uppfattas 

som unik och av besökarna som orörd. Allemansrätten gör det möjligt för besökarna att vistas 

och utöva aktiviteter i naturen och författarna menar att det är något unikt gentemot hur 

naturen kan nyttjas i andra länder. I resultatet nämns inte Allemansrätten som något som 

lockar utländska besökare till Sverige utan i stället är det faktorer som lättillgänglighet och 

unik natur som tas upp. Utifrån det går det att förstå att Allemansrätten är ett viktigt attribut 

för den svenska naturturismen.  

I resultatet framkommer det att norra Sverige anses som attraktivt. Lappland med dess 

nationalparker, midnattssol och norrsken ses som exotiskt och det faktum att det är ljust 

dygnet runt på sommaren och så pass mörkt under vinterhalvåret fascinerar de utländska 

besökarna. Därför menar författarna att utländska naturturister utanför Norden ser Lapplands 

natur när de tänker på Sverige som land. Södra Sveriges natur går att finna på andra platser i 

Europa medan norra Sveriges natur är mer unik. Lugnet, som det talas om i uppsatsens 

resultat, anser författarna är en viktig del till den svenska naturturismens utveckling på grund 

av dagens stressiga samhälle. 

I undersökningen framkommer det att en ny trend som ses är att de utländska besökarna är ute 

efter en mer lärorik semester som pågår under enbart ett par dagar vilket författarna anser 

måste tas i beaktning vid produktutveckling i framtiden. Det kan bero på samhället och 

människors utveckling i det stora hela där människan idag strävar efter mer kunskap och att 

det ses som attraktivt att vara kunnig och utbildad. I framtiden tror författarna på korta 

paketerade resor med ett lärande syfte, t ex i form av guidning, så att besökaren kan berika sin 

kunskap angående naturen och den svenska kulturen. Även paketerade resor som innefattar 

grundutbildning i diverse naturaktiviteter så som cykling, paddling med mera, anser 

författarna kan komma att ses som attraktivt för att locka utländska besökare till den svenska 

naturen.  

En annan trend som kan skönjas är hur människor fått ett ökat miljöintresse och hur svenska 

naturturistorganisationer och företag arbetar mer miljömedvetet än tidigare. Författarna anser 

att ett miljömedvetet tänk hör till framtidens turism men att det inte är den primära 

attraktionskraften hos utländska besökare och kommer så heller inte bli. I resultatet går det 

inte att se några tecken på att miljömedvetenhet skulle kunna bli en primär attraktionskraft 

utan snarare att besökaren tar det för givet. 

I övrigt talas det i resultatet om att förlänga säsongerna inom svensk turism överlag eftersom 

de svenska fjällens barmarksprodukt attraherar fler och fler utländska besökare vilket 
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författarna anser är ett bra initiativ och kan komma att leda till att nya segment inom 

naturturism skapas.   

Resultatet visar att WHOPs, DINKs och Active Family är de mest representerade segmenten 

och att människor överlag reser mycket idag. De utbildade med god ekonomi vill ha något 

utöver det ordinära utbudet och söker sig till mer speciella resmål. Exploaterade resmål så 

som charterdestinationer ses inte längre som spännande och därför har intresset för den 

svenska naturen ökat menar författarna. Författarna menar att de tre vanligaste segmenten har 

stabil ekonomi och är välutbildade. De söker annorlunda upplevelser gentemot vardagen och 

vill komma bort för att varva ner och njuta av naturen. Utifrån vilka segment det rör sig om 

gör författarna ett antagande i att de flesta av dem lever sin vardag i en stressig miljö. Det är 

dock viktigt att inte glömma bort den genuina naturturisten som troligen innehar ett så stort 

naturintresse att den inte känner tillhörighet till ovan nämnda segment, menar författarna. 

Anledningen till det är att det är den genuina naturturisten bibehåller intresset för naturen 

även om turismtrenderna börjar peka åt andra håll. 

Olika nationaliteter som besöker den svenska naturen har olika mål med besöket. Att 

grannländerna reser till den svenska naturen ser författarna som rätt logiskt eftersom det är ett 

nära och tryggt resmål. De japaner och amerikaner som besöker Sverige med syfte att utöva 

naturturism besöker främst Lappland och Icehotel. Författarna antar att det är för att de har en 

god ekonomi och vill uppleva det unika naturlandskap Sverige erbjuder. Utländska besökare 

från bland annat England är i dagsläget inte speciellt intresserade av att uppleva den svenska 

vildmarken utan reser hellre till storstäder och gör en eller flera dagsutflykter till naturen, men 

författarna ser en potential hos dem och liknande segment. En utvecklad ”nature-light”-

produkt så som cykelsemester i kombination med mat och kulturupplevelser i en stadsnära 

naturmiljö kan mycket väl bli ett populärt semesterval för de som inte har ett genuint 

naturintresse. 

Utifrån resultatet anser författarna att den svenska naturturismen marknadsförs i för liten 

utsträckning och att den marknadsföring som genomförs är för spretig. Det har framgått att de 

svenska organisationerna vet vad som efterfrågas men det finns inga ordentliga riktlinjer vad 

gäller att förmedla informationen till de utländska turisterna. Författarna hävdar att STP-

modellen är en bra utgångspunkt för att ta reda på hur marknaden ser ut, vilka som är 

intresserade av den naturturistiska produkten samt hur det går att utveckla en lämplig 

marknadsstrategi.  

STP-modellen (figur 2) i kombination med författarnas förslag på hur 

naturturistorganisationer kan använda sig av marknadsmixens fyra P:n (figur 5) är en möjlig 

framtida marknadsföringsstrategi. Författarna anser att det är väldigt viktigt med rätt 

positionering av både produkt och plats. Det spelar ingen roll hur den svenska naturen 

marknadsförs om den inte riktar sig mot rätt segment. Författarna tror på en mer distinkt 

marknadsföring av naturen och att det görs en uppdelning så att rätt produkt visas upp för rätt 

målgrupp. Det gäller både platser och aktiviteter eftersom olika naturturister efterfrågar olika 

produkter. Exempelvis är britterna mest intresserade av ”nature-light” och då är det även den 

delen av naturen som ska visas upp för dem. Det kan få dem att öka sitt intresse för den 

svenska naturen eftersom det automatiskt blir en naturupplevelse anpassat just efter deras 

behov och önskemål. Det är viktigt med en tydlighet kring vad produkten innehåller och vad 

besökaren får ut av sitt köp eftersom det inte går att ”testköra” först.  
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Figur 5. Förslag till framtida marknadsföring av svensk naturturism. 

När det gäller prisets del i marknadsföringen anser författarna att det är prissatta paketresor 

under kortare perioder som efterfrågas och att det ska finnas prisalternativ både i den högre 

och lägre klassen.  

Internet är den absolut bästa distributionskanalen och via communities så som Facebook kan 

nya målgrupper nås. På Facebook går det att kommunicera med människor över hela världen 

via grupper och event och läsa av vilka som verkar intresserade och vad det är som intresserar 

dem. På Facebook finns olika aktivitetsgrupper för ”hiking” och andra naturaktiviteter vilket 

skulle kunna användas av de svenska organisationerna som arbetar med den typen av 

aktiviteter. Genom att starta en egen grupp för sin aktivitet eller plats och bjuda in människor 

som är med i liknande grupper går det att bygga upp en marknadsföringsplats och ett forum 

för potentiella utländska besökare. Författarna anser att det är en marknadsföringsform som är 

bra dels för att den når ut till så oändligt mycket människor men även för att den är oerhört 

billig.  

Att fortsätta samarbeta organisationer emellan, både nationellt och internationellt, menar 

författarna är rätt väg att gå. I Sverige anser författarna att en starkare och mer gemensam 

marknadsföring måste ske mot utlandet. Författarna tror på att marknadsföra Sverige som 

helhet men med olika aktiviteter var för sig så att det tydligt framkommer att det finns ett 

varierat utbud att tillgå. Avslutningsvis tror författarna på ett fortsatt ökat intresse för 

naturturism och att det genom en bra positionering går att locka ytterligare segment till den 

svenska naturen. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

1. Vad efterfrågar besökare i den svenska naturen? 

2. Vilka aktiviteter lockar mest i den svenska naturen?  

3. Vilka geografiska platser ses som mest attraktiva? 

4. Vad karaktäriserar de besökare som nyttjar den svenska naturturismen? 

5. Syns det några tydliga resemönster hos de olika besökarna och i så fall vad?  

6. Via vilka kanaler marknadsförs den svenska naturen? 

7. Vad i den svenska naturen marknadsförs främst? 

8. Läggs det mest fokus på att marknadsföra aktiviteter eller platser?  

9. Finns det några tydliga trender eller förändringar i vad som efterfrågas av 

utländska turister?  

10. Hur ser du på framtiden av den svenska naturturismen? 

 


