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Sammanfattning

Vi har i vår uppsats valt att undersöka ekoturism och dess ekonomiska möjligheter i ett mindre 

landskap med ett stort utbud av naturturism. Syftet med studien var att ta reda på hur mindre företag

i landskapet Dalsland kan gynnas ekonomiskt genom dess natur. Vidare ville vi undersöka 

besökares villighet att betala för sig och huruvida naturen ska gå att tjäna pengar på eller om det är 

något som bör vara gratis för alla. 

    Eftersom Dalsland i nuläget tar en avgift för turister att övernatta i naturen som riktar sig åt 

kanotturism, ville vi ta reda på vilka möjligheter som finns för andra aktiviteter inom naturturism 

som bland annat cykelturism och vandringsturism. 

    I den teoretiska bakgrunden har begrepp som ekoturism, naturturism och besökares villighet att 

betala för sig i naturen förklarats.

    Studien har genomförts kvalitativt med personliga intervjuer, med bland annat personer som 

driver egna ekoturismföretag, där resultatet sammanställts efter olika teman. Detta har sedan 

analyserats ihop med teorin för att komma fram till de slutsatser som redovisas i det sista kapitlet.  I 

studien har även sekundärdata använts då vi fått tillgång till en enkätundersökning som gjorts i 

området vi valt att skriva om. 

   Resultatet av studien visar att naturturismens principer i Dalsland är densamma som ekoturism. 

Om Dalsland skulle marknadsföra sin naturturism mer som ekoturism samt öka medvetenheten 

kring besökarnas påverkan på naturen, skulle naturturism och ekoturism i Dalsland kunna utvecklas 

och bli bättre. 

Nyckelord: ekoturism, naturturism, naturbaserad turism, Dalsland, DANO



Förord

 Detta är en b-uppsats skriven vid Karlstads Universitet under senare delen av våren 2016. 

Uppsatsens författare har skrivit på uppsatsens samtliga delar jämnt fördelat. En del stycken har 

delats upp i skrivandet med komplettering från båda håll. Insamling och bearbetning av materialet 

har skett med gemensamt deltagande, med undantag från den personliga intervjun på plats, där en 

av oss inte kunde närvara. 

Vi vill tacka intervjupersonerna som tagit sig tid och ställt upp på intervjuer med oss och delat med 

sig av sina åsikter och erfarenheter. 

Vi vill också tacka vår handledare Fredrik Hoppstadius för alla tips och vägledning vi fått genom 
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1. Inledning

Det här avsnittet presenterar bakgrund till studien samt problemformulering, syfte och 

frågeställningar som ligger till grund för det som ska undersökas. Kapitlet omfattar även 

avgränsningar som ramar in området studien inkluderar.

1.1 Bakgrund

Dalsland är ett av de minsta landskapen i Sverige som är känt för att vara “ett Sverige i 

miniatyr” på grund av dess varierande naturlandskap. Landskapet består av skogar, vatten, 

branta berg, slätter, kust mot Vänern, samt Dalslands kanal och många sjöar 

(www.dalslandrunt.com).

    Dalsland är ett landskap beläget i mellersta Sverige, mellan Vänern och norska gränsen. 

Dalsland är till ytan ett väldigt litet landskap på 3 708 km², med endast en stad och har 

ungefär 53 000 invånare i alla dess kommuner (Blom, Ernfridsson, Nilsson & Tengling, 

2009). Landskapet omfattar fem kommuner, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och 

Åmål (Jägergren, 2006). 

    Dalsland har omkring 1000 sjöar vilket är en bra förutsättning för den som vill paddla 

kanot. Många av Dalslands sjöar är hopknutna genom slussar eller korta avstånd för att lyfta 

kanoterna över land, vilket underlättar för den som vill paddla genom hela Dalsland 

(Haraldsson, 2013).

     Naturen blir allt mer populär att vistas i under människors fritid och semestrar. Blom et al.

(2009) förklarar begreppet naturturism som turism där naturen utgör grunden för aktiviteten 

som bedrivs. Det kan handla om naturområden såsom skogar, sjöar, fjäll och stränder. Blom et

al. (2009) menar att naturen är en resurs och på så sätt en turistattraktion. Naturbaserade 

aktiviteter kan till exempel vara skidåkning, bergsklättring, vandring, fiske eller 

kanotpaddling.  

    Sverige har goda förutsättningar för naturbaserad turism, jämfört med många andra länder 

(Blom et al., 2009). Vår natur är attraktiv såväl för svenskar som för utländska besökare 

(Naturvårdsverket, 2013). Den svenska naturen upplevs som frisk, orörd och praktfull med ett
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lugn som många andra länder saknar. Därför kallas den också för Europas sista vildmark 

(Blom et al., 2009). 

       Ungefär 80 procent av de utländska naturturisterna kommer från Tyskland eller Danmark 

och de flesta besöker Småland, Blekinge, Västergötland, Dalsland, Värmland, Jämtland eller 

Härjedalen. I flera av regionerna är naturturisterna överrepresenterande, däribland i Dalsland 

(Blom et al., 2009). 

    Vidare betonar Blom et al. (2009) att den inkommande turismen till naturområden innebär 

en ökad påfrestning på naturen. Många nyttjar naturen utan att känna till regler kring 

allemansrätten eller de anspråk som behöver respekteras gällande natur och markägare.

    Den naturbaserade turismen kan delas in i huvudsakligen naturturism och ekoturism 

(Hanneberg, 1996). Dessa två sammanfaller till viss del. Enligt Emmelin, Fredman, Lisberg 

Jensen och Sandell (2010) är ekoturism en kärna av naturturism och hållbar turism.  

    Enligt Ekoturismföreningen (www.ekoturism.org)  definieras ekoturism som ett resesätt 

som bland annat ger möjlighet att skapa jobb och försörjning i glesbygden, utan att förstöra 

naturen. Ekoturism handlar om att ha kul medan man inte förstör och sliter ner det man 

kommit för att uppleva och samtidigt bidra till en ökad inkomst lokalt (www.ekoturism.org). 

    I den här uppsatsen undersöks ekoturismens möjligheter och vilka förutsättningar som finns

för att kunna tjäna pengar på turisters vistelse i naturen i ett landskap med mycket natur och 

en växande turismnäring. 

   I Dalsland finns fem certifierade ekoturismföretag.  Ett kvalitetsmärkningssystem för 

ekoturism i Sverige är Naturens Bästa. Systemet gör det möjligt för alla svenska 

naturupplevelsearrangörer att kvalitetssäkra sina produkter och tillsammans skapa ett 

kontaktnät för effektiv marknadsföring. Ett arrangemang kan bli märkt av Naturens Bästa om 

det uppfyller de krav som systemet kräver. Naturens Bästa är utformat för att garantera en hög

kvalitet på individens reseupplevelse, samt bidra med aktivt ansvar för naturskydd, ett mer 

miljöanpassat resande och hänsynstagande av destinationens kulturvärden och människor 

(www.naturensbasta.se). 

    I Dalsland finns, inom naturturism, ett samarbete som kallas DANO, detta står för Dalsland

Nordmarken. Detta är en överenskommelse där turister betalar för vissa inskränkningar och 

kompletteringar till allemansrätten för att tillsammans bidra till lägerplatser, toaletter, ved och 

underhåll.  DANO är till för att bevara vildmarken när vildmarksturism börjar bli storskalig 

och gäller för sjöarna i Dalsland samt Nordmarken (Haraldsson, 2013).
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    Att låta kanotister betala för att vistas och övernatta i naturen är för många landskap och 

destinationer något nytt som allt fler tar efter. Det finns, i nuläget, över 100 lägerplatser som 

byggts upp vid sjöarna i Dalsland. DANOs lägerplatser är utrustade med ved, uppbyggda och 

godkända eldplatser samt torrtoaletter som regelbundet städas och töms. 

    När en person reser som turist eller campar i Dalsland måste denne betala för sig genom att 

köpa DANOs naturvårdskort. Naturvårdskortet kostar 60 kronor per natt och person om du 

har en egen kanot samt 40 kronor per natt om du hyr en kanot lokalt. Detta beror på att det ska

bli billigare för de som gynnar de lokala turismföretagen. Det finns naturvårdsvakter runt om i

Dalsland som sköter lägerplatserna och kontrollerar att besökarna har ett naturvårdskort, om 

detta saknas tas en högre avgift ut på plats (Haraldsson, 2013).

1.2 Problemformulering

Ekoturism är en av de snabbast växande branscherna i internationell turism 

(www.ekoturism.org). Ett problem inom ekoturismen är att den definieras på flera olika sätt. 

Enligt Blamey (2001) består ekoturismen huvudsakligen av naturbaserad turism, medan 

Hanneberg (1996) menar att all ekoturism är en form av naturturism, men att all naturturism 

inte är ekoturism.

    Emmelin et al. (2010) betonar att ekoturism ofta marknadsförs felaktigt så den tappar 

betydelsen, om exempelvis all ekoturism marknadsförs som naturbaserad turism. Hanneberg 

(1996) betonar att det finns reseföretag som kallar all naturbaserad turism för ekoturism för att

aktiviteten sker i naturen, han poängterar att detta inte är sant. Detta ser vi är ett problem i 

Dalsland i nuläget.  

    För många småföretagare och orter på landsbygden är en utmaning den ökande och allt mer

populära naturturismen, och därmed ekoturism. Hur ska mindre företag och orter i Dalsland 

kunna locka fler ekoturister att ta del av Dalslands natur och samtidigt kunna tjäna pengar på 

ekoturism? Vi har i denna studie valt att studera ett flertal ekoturismföretag i Dalsland för att 

ta reda på hur kommuner och små orter i Dalsland kan tjäna pengar på dess natur och det allt 

mer populära resesättet ekoturism.
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1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka ekoturismens ekonomiska möjligheter i Dalsland. Vi 

vill därför ta reda på hur Dalslands ekoturism kan utvecklas och marknadsföras så att fler 

besökare som vill resa som ekoturister lockas till destinationen. Vi vill ta reda på hur de lokala

företagen Dalslands Turist AB, Canodal, Baldersnäs Lantrasgård och Dalslands Bäversafari 

samt Dalslands kommuner gynnas ur ett ekonomiskt perspektiv.

1.4 Frågeställningar

För att nå vårt syfte utgår vi från följande två frågeställningar:

◦ Hur kan lokala turismföretag i Dalsland gynnas av ekoturism?

◦ Vilka ekonomiska möjligheter finns för ekoturism i Dalsland?

1.5 Avgränsningar

Vi har valt att använda begreppen ekoturism och naturturism som en del av naturbaserad 

turism. För att förstå den naturbaserade turismen förklaras också begreppen friluftsliv och 

allemansrätten. Vi utgår från de förutsättningar som Dalsland som destination har samt om 

vad som allmänt forskats om i Sverige. 
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2. Teoribakgrund

I det här avsnittet förklarar vi de teorier vi anser är relevanta som anknytning till vår empiri. 

De termer vi anser mest relevanta är att förklara huvudsakligen teorier om ekoturism och 

naturturism samt individers villighet att betala för sig i naturen och om det är möjligt att 

tjäna pengar på så sätt.  

2.1 Naturturism 

Blamey (2001) betonar att ekoturismens mest uppenbara kännetecken är att den är 

naturbaserad. Valentine (1992) definierar naturturism som turism som “i första hand avser 

direkt nöje av något relativt ostört naturfenomen”. 

Enligt Laarman och Gregersen (1996) är naturturism ett intresse för naturen som kombinerar 

utbildning, rekreation och äventyr och omfattar bland annat allmänna nationalparker, 

naturreservat och andra skyddade platser. Fredman och Margaryan (2014) konstaterar att 

naturturismen i Sverige främst handlar om vattenbaserade aktiviteter mätt i förhållande till 

omsättning, samt att naturturism huvudsakligen sker under sommarmånaderna juni till 

september. De flesta naturturismföretag är i behov av mark som ägs av någon annan och 

enligt Fredman och Margaryan (2014) är vandringsleder och övernattningsstugor den 

viktigaste infrastrukturen. 

    Pickering och Weaver (refererad till i Emmelin et al., 2010) förklarar naturturism efter fem 

principer. Den har stor betydelse för den globala turistindustrin, den är en av de snabbast 

växande typerna av turism, den inkluderar både privata och offentliga aktörer, olika typer av 

aktiviteter samt berör ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga faktorer. 

    Naturturismen har, liksom ekoturismen, olika definitioner men enligt Newsome, Moore och

Dowling (refererad till i Emmelin et al., 2010) sägs naturturism utgöras av aktiviteter som 

sker i en naturmiljö, med fokus på en naturmiljö eller med syfte att bevara en naturmiljö. Det 

senare sker efter principer som förklarar ekoturism. 

    Naturturismens utbredning är svår att uppskatta. Enligt Newsome et al. (refererad till i 

Emmelin et al., 2010) sägs den ha vuxit från 2 procent i början av åttiotalet till ungefär tjugo 

procent i början av tvåtusentalet. 
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    Page och Dowling (2002) antyder att naturturism kan uppfattas synonymt med ekoturism 

därför att dess mål är att skydda naturmiljöer. 

    Valentine (1992) beskriver naturbaserad turism där naturen lockar turister till en specifik 

destination, men pratar också om naturbaserad turism som “special interest tourism” med 

bevis för ett högt och omtalat intresse av ämnet. 

2.1.1 Ekoturism och dess möjligheter

Ekoturism skulle kunna beskrivas som hållbar naturturism, men begreppet innehåller mer än 

så (Emmelin et al., 2010). The International Ecotourism Society (TIES) definierar ekoturism 

som "responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-

being of the local people, and involves interpretation and education" (TIES, 2015, 

www.ecotourism.org). Education inkluderar både personal och gäster. Enligt 

Ekoturismföreningen (www.ekoturism.org) handlar ekoturism om att ha kul, inte förstöra eller

slita ner det man kommit för att uppleva samt att bidra till naturskydd och skydd av 

kulturvärden. Vidare ska lokalsamhällen gynnas och ekoturism ska främja respekt, nyfikenhet 

och glädjen att upptäcka (www.ekoturism.org). Ekoturism bidrar till ett ekonomiskt värde för 

naturen och är ett sätt att skapa möjlighet för jobb i glesbygd utan att naturen belastas. Till 

skillnad från andra former av turism ger ekoturism färre miljöskador och ekoturismen har 

bidragit till skyddandet av natur- och kulturvärden runt om i hela världen 

(www.ekoturism.org). 

    Björk (1997) betonar att grundregeln för ekoturism är att inte konsumera miljön. Ekoturism

uppstod som en kombination av ekonomisk utveckling och naturturism, men det saknas en 

likartad definition av begreppet ekoturism som förklarar hur ekoturism skiljer sig från andra 

typer av turism (Björk, 1997).

    Ceballos-Lascurain (refererad till i Scheyvens, 1999) nämner en annan definition där 

ekoturism inkluderar miljömässigt ansvar, upplyser resande och vistelse till relativt ostörda 

naturliga miljöer för att njuta av och uppskatta naturen (och eventuella kulturella inslag, både 

tidigare och för närvarande) och som främjar bevarande, har låg inverkan på besökare och 

förser med fördel aktiva socioekonomiska engagemang för lokalbefolkningen. 

    Ordet “eko” kommer enligt Björk (1997) från ordet ekologiskt, medan Hanneberg (1996) 

tolkar det både som ekologisk och ekonomisk men menar att ekoturismen uppkommit från 
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den ekologiska turismen, och har som huvudmål att vara småskalig. Ekoturismen ska även 

verka för naturvård och generera inkomst för lokal ekonomi (Hanneberg, 1996). 

    Ecotourism Society (refererad till i Hanneberg, 1996) var en projektgrupp som menade att 

ekoturism är ett sätt att förhålla sig till naturen och inte en produkt. Det handlar om attityden 

resenären har samt hur man reser och väljer resmål. 

    Björk (1997) fann i sin studie att turister i Vasa och Mariehamn huvudsakligen upplever att 

ekoturism  handlar om att bo och resa med ansvar till naturen, kulturen och 

lokalbefolkningen. En stor del av respondenterna i undersökningen hade inte hört talas om 

begreppet ekoturism tidigare och ingen av de svarande ansåg att ekoturism handlar om att resa

och bo ekonomiskt. 

    Då ekoturism är den form av turism som sker i en naturmiljö poängterar Hanneberg (1996) 

att en ökad ekoturism leder till en större negativ påverkan i naturmiljön än andra former av 

turism. Detta gör att det behövs striktare regler av ekoturism vid miljömärkning. 

    Hanneberg (1996) betonar att det finns regler och rekommendationer för vad turistindustrin

kan göra för att begränsa sin miljöpåverkan. Företagen själva kan välja exempelvis hotell, 

lokala restauranger, transporter och guider som jobbar för att minska belastning på natur och 

miljö. Hanneberg (1996) menar att det handlar om etik och moral då det inte ställs krav på att 

företag bevisar hur de praktiskt anpassar sin verksamhet mer miljövänligt. Det är enligt 

Hanneberg (1996) det första steget i miljömärkning. 

   Grundat i denna teori kommer uppsatsen följa en blandad definition av begreppet ekoturism.

I uppsatsen tolkas ekoturism som en aktivitet ämnad för att ha kul i naturen utan att förstöra 

och påverka denna. Ekoturism ska även gynna lokalbefolkningen och ge möjlighet att skapa 

jobb i glesbygden. 

2.2 Friluftsliv 

Enligt 3 § i  Svensk Författningssamling (SFS 2003:113) definieras friluftsliv som “vistelse 

utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på 

tävling”.

    Begreppet friluftsliv ser olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Friluftsliv ses 

ofta som ´verksamheter ute i den fria naturen´och i ´vildare natur´. Den svenska definitionen 

av begreppet är något mer passiv till skillnad från den norska definitionen som menar att 

´aktiviteter´och ´miljöombyte´är viktiga delar av friluftslivet (Emmelin et al., 2010).
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    Fredman, Sandell, Stenseke och Emmelin (2014) betonar att den svenska definitionen inte 

innebär att friluftsliv behöver vara fritid, utan att det kan handla om exempelvis 

skolverksamhet. Ändå ser många människor friluftslivet som en fritidsaktivitet. Fredman et al.

(2014) ifrågasätter också om huruvida friluftsliv bör ske i vildmarken och menar att   

begreppet ständigt ändrar innebörd och att nya aktiviteter och utrustning förändrar synen på 

friluftslivet.  

  Enligt Emmelin et al., (2010) betraktas även vardagliga besök i närnatur som friluftsliv. Det 

finns vissa likheter mellan friluftsliv och naturturism. När en person ägnar sig åt friluftsliv 

under en längre tid och på längre avstånd från hemorten betraktas detta som naturturism 

(Emmelin et al., 2010).

2.2.1 Allemansrätten

”Allemansrätten kan beskrivas som en rätt för var och en att i viss utsträckning vistas på 

mark- och vattenområden som tillhör andra och att där plocka svamp, bär och vissa andra 

naturprodukter. Nyttjandet får inte innebära att fastighetsägare eller andra med särskild rätt 

till fastighet tillfogas nämnvärd skada eller olägenhet. Begränsningen brukar ibland 

sammanfattas med uttrycket ‘inte störa, inte förstöra.’” (Prop. 1997/98:45. Miljöbalk) 

Oftast sker naturturism på enskild egendom, alltså privatägd mark som inte tillhör den person 

eller det företag som anordnar turismen. Allemansrätten innebär, i stor utsträckning, att vi har 

rätt att vistas i naturen och att naturlandskapet är öppet för alla (Blom et al., 2009).

    Allemansrätten är det frirum som bildas mellan olika lagars avgränsningar, kopplat till 

ekonomiska intressen, hemfrid, naturskydd samt landskapets användning (Emmelin et al., 

2010). Allemansrätt finns i många andra länder runt om i världen, men det “frirum” som 

erbjuds i andra länder är oftast betydligt mer begränsad än det “frirum” som erbjuds i den 

svenska allemansrätten (Emmelin et al., 2010).

2.3 Besökares villighet att betala för att uppleva naturen 

Valentine (1992) betonar att naturupplevelser är mycket värdefulla och kan generera hög 

betalningsvilja. 
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    Att betala för sig i naturen är för många en självklarhet medan det för andra är något som 

bör vara gratis och fritt för alla. En persons val av besöksmål avgörs av dennes villighet att 

betala för sig i relation till hans eller hennes inkomst. Studier visar att villigheten att betala för

sig varierar beroende på inkomst, utbildning, yrke och demografiska aspekter (Ryel & Grasse,

refererad till i Laarman & Gregersen, 1996). Enligt Laarman och Gregersen (1996) är det känt

att endast en liten del av pengar som spenderas på naturbaserad turism går till att skydda det 

som man kommit för att uppleva. Inträden till reservat och parker är lägre än vad besökare är 

villiga att betala samt under beloppet av vad det kostar att driva parker. Att prissätta tillträde 

kan innebära problem, då det ofta förbises i den allmänna ordningen, särskilt för regeringar i 

världen som har skattemässiga problem (Laarman & Gregersen, 1996). 

    Vidare betonar Laarman och Gregersen (1996) att kvalitén på resmålet har betydelse för 

besökares villighet att betala, det vill säga platsens attraktionskraft och infrastruktur. De 

betalar mer för något som sticker ut. Det beror även på kvalitén på transportmöjligheter, logi, 

service samt en samarbetsvillig regering. Dessa faktorer menar Laarman och Gregersen 

(1996) gör besökare nöjda och därmed villiga att betala. 

   Att bedöma och förstå naturturisters villighet att betala för sig, i relation till deras 

förväntningar av ekoturismtjänster, kan bidra till hur prissättningen för ekoturism och dess 

utbud ser ut (Cheung & Jim, 2014).

    Laarman och Gregersen (1996) skiljer på begreppen villighet att betala och möjlighet att 

kunna betala. Dessa kan skilja sig från det belopp en individ faktiskt betalar. Enligt Laarman 

och Gregersen (1996) har ekonomen Harold Hotelling påstått att värdet av en rekreationsplats 

beror på transportmedel, mat, logi och andra kostnader att resa till och uppleva en plats. 

   Enligt Cheung och Jim (2014) är både allmänna turister och naturturister villiga att betala 

mer för ekoturism. De menar att detta beror på bland annat sidovinster för miljön samt 

turismerfarenheter. Cheung och Jim (2014) menar att ekoturismarrangörer kan uppgradera 

sina produkter för att uppfylla besökarnas förväntningar.

2.4 Tjäna pengar på naturen

Det är turismindustrin som måste ta ansvar för hur resandet påverkar natur och lokala 

ekonomier (Hanneberg, 1996). Ansvaret ligger även hos kommuner och myndigheter att se till

att inkomster från turister investeras i respektive samhällen, samt att fokus läggs på utbildning

och lokal utveckling i områden som utnyttjas av turismen (Hanneberg, 1996). Det är därför 
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viktigt att turister betalar bra för sig. Naturen är sårbar och i många länder har naturen slitits 

ut av den misskötta lågbudgetturismen. Hanneberg (1996) förklarar en modell som utformas 

att ge högsta möjliga inkomst lokalt samtidigt som antalet besökare anpassas efter vad naturen

klarar av. 

    Hanneberg (1996) poängterar att besökare måste betala inträde till 43 procent av i-

ländernas och 54 procent av u-ländernas skyddade naturområden, men att endast en tredjedel 

av de intjänade pengarna går till investering i naturskyddet. Vidare betonar Hanneberg (1996) 

att det finns potential för turismen att bidra till naturskydd, lokal ekonomi samt lokal 

utveckling i skyddade områden. Det är viktigt att värdera naturområden och att ta betalt av 

turister från den rikare delen av befolkningen, då de inte anser sig ha problem med att kunna 

betala för sig. Att ta rimligt betalt gör även så att mängden besökare inte överstiger naturens 

bärkraft (Hanneberg, 1996).

    Den ökade efterfrågan på vildmark gör att naturen utsätts för högre tryck. Ett ökat 

besökarantal till skyddade områden påverkar naturens bärkraft, det vill säga hur mycket 

naturområde tål innan skador på miljö eller kultur sker. Ju mer turism ett område får desto 

större blir risken att naturvärden förstörs (Hanneberg, 1996). 

    Emmelin et al. (2010) använder begreppet “rekreativ bärförmåga” som förklarar hur 

mycket ett område tål, samt att begreppet även definierar långsiktig hållbar förvaltning. Den 

rekreativa bärförmågan handlar även om hur mycket ett ekosystem kan ge utan att falla 

samman. 

    Ekoturism bör främja både bevarandet och utvecklingen på lokal nivå. Ekonomiskt sett ger 

ekoturism varaktiga ekonomiska vinster till ett lokalsamhälle men en nackdel är dock att det 

inte blir några större ekonomiska vinster för ett lokalsamhälle. Det är inte många individer 

som drar direkt ekonomisk nytta av ekoturism (Scheyvens, 1999).

    Att sätta ett pris på naturen kan vara ett kraftfullt verktyg till att gå mot större effektivitet, 

rättvisa och miljömässigt hållbar naturbaserad turism. Laarman och Gregersen (1996) påpekar

att det är naturligt för offentliga myndigheter att vilja tjäna pengar på naturen, parker och 

vilda djur och argumenterar för att de flesta platser för naturbaserad turism kan bli 

självförsörjande, även med smarta prissättningsstrategier. Besökaren tänker sig inte att 

naturen ska vara affärsmässig utan så naturlig som möjligt. Ändå argumenterar Laarman och 

Gregersen (1996) för hur viktig prissättningen är. Även där förutsättningar finns, garanterar 

det inte fri tillgång, eller nästan fri tillgång till offentligt ägda naturattraktioner. Dessa 
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attraktioner är inte gratis att bedriva. Turistsektorn måste ha information om besökares 

villighet att betala för att sätta rimliga priser. 
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3. Metod

I följande avsnitt kommer vi att förklara de metoder vi har använt oss av för att genomföra 

vår studie, vårt tillvägagångssätt samt metodkritik och källkritik.

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod

För att genomföra vår studie har vi valt att göra en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats 

intresserar sig för hur individen upplever, tolkar och strukturerar verkligheten (Backman, 

2016). 

I kvalitativa undersökningar undviks jämförelser och Trost (2012) förklarar att kvalitativa 

metoder ofta kan vara mindre värda än kvantitativa metoder, vilket enligt honom inte 

nödvändigtvis är sant. Trost (2012) menar att såväl kvantitativa och kvalitativa metoder 

behövs och att de både valen av metod är lika mycket värda. Oftast kan de båda metoderna 

användas i kombination med varandra. 

    Kvantitativ och kvalitativ forskning kan betraktas som olika forskningsstrategier. En 

kvantitativ forskning betonar kvantifiering i dess insamling och analys av data medan 

kvalitativ forskning ofta omfattar ord och inte kvantifiering under insamling och analys av 

data (Bryman & Bell, 2005).

    Kvalitativa forskningsmetoder kritiseras enligt Phillimore och Goodson (2004) ofta på 

grund av bristen på objektivitet och för att de anses förknippas med generalisering. Det 

handlar om tillförlitligheten en kvalitativ studie bedöms innefatta. Tillförlitligheten spelar en 

viktig roll för att göra kvalitativa och tolkningsbara studier principfasta. Betydelsen ifråga om 

tillförlitligheten beror på det tankemönster den kvalitativa forskaren tar. Med hjälp av så 

kallad triangulering kan ett fenomen ses utifrån olika källor som bevis. Detta kan göra resultat

mer tillförlitliga (Phillimore & Goodson, 2004).

       En kvalitativ innehållsanalys används för att analysera kvalitativ data, oftast skrivet 

material. En kvalitativ innehållsanalys har som mål att få fram trovärdigheten. (Elo, 

Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen, Kyngäs, 2014). Det måste finnas teorier som styr 

analysen, där olika teorier ställs emot varandra (Svenning, 2003). 
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3.1.1 Intervjuer

Vi har i vårt arbete valt att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer. De 

intervjuer vi gjorde anser vi är kvalitativa strukturerade intervjuer, vilket innebär att vi hade 

förberett en intervjuguide så att intervjupersonen var väl förberedd och kunde ge mer 

djupgående svar på våra frågor.

    Vi har valt att använda oss av personliga intervjuer, sekundärdata, tematisk analys samt 

kvalitativ innehållsanalys. Denna kvalitativa metod har vi valt eftersom vi anser att vi med vår

problemformulering, syfte och frågeställningar behöver samla in data från personer från olika 

företag som jobbar med ekoturism, samt Johan Abenius, VD för Dalslands Turist AB. 

Eftersom vi ville ha mer djupgående svar och personerna i frågas egna åsikter och kunskap 

ansåg vi att en kvalitativ metod var det mest lämpliga alternativet.               

    Beroende på vad en personlig intervju handlar om kan den genomföras hemma hos 

intervjupersonen eller på hans eller hennes arbetsplats. Det är i regel intervjuaren som 

uppsöker intervjupersonen. Innan intervjun äger rum skickar intervjuaren ut ett brev som 

förklarar vem man är, varifrån man kommer, att man vill göra en intervju och varför man vill 

göra den. (Svenning, 2003). 

3.1.2 Begreppsbildning

Begreppsbildning är viktigt för kvalitativ analys. Analysen binder begrepp och teori som styr 

tolkningen och därefter skapar nya begrepp. Skapandet av begreppskategorier kallas kodning. 

Kodning och analys sammanbinds i en kvalitativ analys. Materialet läses flera gånger där 

varje läsning ger upphov till ett nytt perspektiv (Svenning, 2003). 

    En tematisk analys är en metod som identifierar, analyserar och redovisar olika mönster och

teman genom den insamlade datan. Den organiserar och beskriver datan i detalj. Braun och 

Clarke (2008) betonar att en tematisk analys kan vara dåligt avgränsad samt att den ofta 

användas i stor utsträckning. De menar att tematisk analys är en flexibel metod som kan 

användas i en rad olika forskningsfrågor. 

3.2 Val av metod  

Vi anser att vårt val av metod fungerade bäst för det ämnet vi har valt då kvalitativa studier 

skapar en djupare kunskap om ett fenomen, samt att personliga intervjuer gör det möjligt att 
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ställa följdfrågor och reda ut oklarheter (Larsen, 2009). Eftersom vi ville undersöka hur 

Dalslands ekoturism kan utvecklas anser vi att de personer som ansvarar för ekoturism i 

Dalsland var de som var mest lämpliga att hjälpa oss med detta. Med hjälp av personliga 

intervjuer kunde vi få mer specifik information från de som jobbar med ämnet samt en bra 

hänvisning till svaren. Kroppsspråk och sinnen som förmedlas vid en personlig kontakt är 

något vi inte skulle få tagit del av vid en enkätundersökning (Svenning, 2003). Vi skulle 

därför inte få in den data vi vill använda oss av om vi hade gjort en kvantitativ undersökning. 

   Vidare i vår kvalitativa undersökning fick vi, under intervjun med Johan Abenius, ta del av 

en tidigare gjort kvantitativ datainsamling av Dalsland Turists AB. Denna data har vi använt 

som en sekundär datainsamling i vår teori eftersom vi ansåg att det var ett bra komplement till

vår kvalitativa datainsamling samt relevant för ämnet. Sekundärdata är i huvudsak 

forskningsdata från undersökningar som andra har gjort. Det är viktigt att ha med tidigare 

forskning inom det ämnet som valts, även om studien baseras på primärdata, det vill säga den 

data vi samlat in med vår egen metod (Larsen, 2009).

3.3 Tillvägagångssätt 

I vår studie har vi valt att utföra fyra personliga intervjuer eftersom vi ville få utförliga svar på

de frågor vi ställde. Inför varje intervju gjorde vi en intervjuguide med de frågor vi skulle 

ställa. Vi skickade ut dessa via mejl till samtliga intervjupersoner ungefär två veckor innan 

respektive intervju skulle äga rum, så att de var förberedda på vad intervjun handlade om. I 

mejlet berättade vi även vilka vi var, var vi kommer ifrån och vad syftet med intervjun 

innebar. Vi kompletterade dessa med följdfrågor på plats, detta för att personen vi intervjuade 

skulle vara förberedd på kunna ge oss mer utförliga svar.

    I respektive mejl frågade vi om de ville ställa upp på en intervju och nämnde även att om 

de ville hjälpa oss ytterligare kunde vi gärna utföra en längre telefonintervju. Tre av de fem 

företag vi frågade svarade att de gärna ställde upp på en telefonintervju istället för att svara på

frågorna via mejl och de övriga två företagen fick vi inget svar från. 

    Den första telefonintervjun vi utförde var med Bertil Andersson på Canodal. Canodal är ett 

företag beläget i Dals-Eds kommun som erbjuder kanot- och kajakuthyrning samt en kurs i 

paddelteknik och hur man som besökare förhåller sig på sjön (www.canodal.com).
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     Det andra företaget vi valde att göra en telefonintervju med var Dalslands Bäversafari där 

Ingrid Steen är egenföretagare. Dalslands Bäversafari är ett nystartat företag som erbjuder 

guidade turer via kajaker för att få se bävrar i Dalsland. 

    Den tredje telefonintervjun utfördes med Karl Anders Andersson på Baldersnäs 

Lantrasgård, en gård i Dals Långed omgiven av naturreservat. Anläggningen har en djurpark 

med svenska lantrasdjur samt raser som håller på att dö ut. Gården anordnar utställningar  och

har bland annat gårdsbutik och café (www.lantras.se). 

   De tre telefonintervjuerna genomfördes på så sätt att vi ringde upp intervjupersonen med 

varsin hörlur i örat så att båda kunde höra. En av oss ställde frågorna och en av oss skrev ner 

allt på en dator, som intervjupersonen sa. 

    Bearbetningen av telefonintervjuerna gjordes direkt efter intervjuerna ägt rum. Eftersom vi 

endast hade antecknat under tiden vi intervjuade personerna ansåg vi att bearbetningen var 

nödvändig medan vi fortfarande kom ihåg vad som sades under intervjun. 

    Den fjärde intervjun genomfördes på plats med Johan Abenius som är turistchef i Dalsland 

samt VD på Dalslands Turist AB. Intervjun ägde rum på Dalslands Turist AB:s kontor i 

Bengtsfors. Eftersom bara en av oss hade möjlighet att närvara under intervjun var 

röstinspelning av mötet nödvändigt, för att vi i efterhand skulle kunna lyssna och analysera de

svar vi fått in. Med det inspelade materialet hade vi möjlighet att lyssna på svaren flera gånger

och på så vis få mer exakta svar i vår bearbetning. 

    Efter den första bearbetningen av materialet sammanställde vi svaren i en längre text, en för

varje intervju. Sedan strukturerade vi upp den insamlade datan efter olika teman för att 

jämföra de olika intervjupersonernas ställning till respektive tema. På så sätt kodade vi det 

insamlade materialet och de flertalet bearbetningarna hjälpte oss att urskilja mönster och hitta 

de olika teman.

    I samband med den nämnda intervjun på plats med Johan Abenius, fick vi kompletterande 

material att använda oss av i vårt arbete, detta i form av en tidigare gjort kvantitativ 

undersökning i projektet “Affärsutveckling Dalslands Kanalområde” (ADK). Projektet 

undersöker samarbetet mellan kommuner, kanotuthyrare och markägare angående hur 

kanotturismen påverkar DANO-området och hur effekterna av den kan styras och organiseras.

Syftet med studien är att ta fram underlag om hur besökare uppfattar området för den vidare 

utvecklingen av DANO-samarbetet. I enkätundersökningen valde vi ut ett antal frågor som vi 

tycker är relevanta för vårt arbete. 
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    Vi valde att göra den sistnämnda intervjun som en personlig intervju eftersom vi ansåg att 

Johan Abenius var mer lämplig att svara på fler av de frågor vi ville ha svar på än enskilda 

företagare.

    Utöver våra intervjuer har vi även använt oss av litteratur som behandlar tidigare forskning 

kring ämnen kopplade till ekoturism, naturturism samt om besökares villighet att betala för 

sig i naturen. 

    Till en början valde vi ut åtta olika teman att använda oss av för att bearbeta vår empiriska 

data. När vi började med bearbetningen insåg vi att många av de svar vi fått in under våra 

intervjuer gick in i varandra när vi försökte dela in dem i teman. Vi valde därför att utesluta ett

antal av våra valda teman och använde oss bara av fyra olika teman. De fyra teman vi gjort är 

“Ekoturism och naturturism”, “Dalslands ekoturism - dess möjligheter och utmaningar”, 

“Dalsland som destination - samarbete mellan kommunerna” samt “Tjäna pengar på 

ekoturism - DANO”. 

3.4 Urval

 För att ta reda på vilka företag som jobbar med ekoturism i Dalsland använde vi sökorden 

‘ekoturism’ och ‘Dalsland’ på sökmotorn Google. Första träffen vi fick fram var 

Ekoturismföreningens hemsida som hade listat de fem ekoturismföretag som i dagsläget finns 

i Dalsland. Vi hade önskat att få en intervju med varje företag men det var inte möjligt så 

därför blev det tre företag. 

    Utöver intervjuer med ekoturismföretagen valde vi att kontakta Johan Abenius, VD för 

Dalslands Turist AB därför att vi tror att han har kunskap och kunde ge oss svar på våra 

frågor. 

    Eftersom vi inte hade möjlighet att utföra så många intervjuer vi hade önskat påverkade 

detta till viss del resultatet. Med fler intervjusvar hade vi kunnat få ett mer utförligt och 

bearbetat resultat med fler åsikter från personerna vi intervjuade. Däremot anser vi att vi fick 

fram tillräckligt med svar för att kunna få fram ett resultat. De intervjupersoner vi inte hade 

med i arbetet var alltså inte avgörande för att göra arbetet, även om det hade underlättat med 

mer insamlad data. 
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3.5 Metodkritik

Även om vi samlade in mycket och användbar information från våra intervjupersoner 

upplevde vi att materialet från samtliga intervjuer blev svårtolkat då vi genom bearbetningen 

stötte på allt fler oklarheter om vad intervjupersonen egentligen hade menat med det som 

berättades. Vi blev ofta osäkra på vad intervjupersonen syftade på, när denne använde begrepp

som exempelvis “vi”, “de” och “detta”. Johan Abenius använde även begreppen ekoturism 

och naturturism på ett svårtolkat sätt så att vi inte förstod vad han egentligen menade.

    Svenning (2003) betonar att intervjuaren och intervjupersonen kan påverka varandra på 

olika sätt under en personlig intervju. Intervjuaren kan med sin närvaro påverka 

intervjupersonen, vilket kallas för intervjuareffekt. Det kan även hända att intervjuaren styr 

intervjupersonens svar eller att svaren tolkas fel. 

    Ju mer vi bearbetade vårt empiriska material desto mer oklarheter uppstod och vi fick 

utesluta en del data då vi inte förstod vad intervjupersonen hade menat. Vi hade kunnat följa 

upp dessa oklarheter direkt med följdfrågor som exempelvis “hur menar du?”, eller efter hand 

kunnat skicka ut mejl till intervjupersonerna och frågat efter komplettering där vi ansåg att vi 

behövde förklaringar. På så sätt hade vi kunnat få ett mer trovärdigt empiriskt material. 

    Det var även svårt att tolka Johans ord när han först säger att ekoturism inte förekommer i 

verksamheten för Dalslands Turist AB men att företaget i grunden utgår från ekoturism. Det 

tolkar vi som att han motsäger sig själv. 

3.6 Källkritik

Vi har kombinerat litteratur från 90-talet och 2000-talet vilket i många fall kan anses vara 

problematisk då forskning inom många ämnen förändras och nya teorier uppkommer. Vi anser

att forskningen inom just detta ämne inte har förändrats särskilt övergripande utan att det är 

likvärdiga angreppssätt och teorier författarna ställer sig till. 

    Något vi upplevde problematiskt under vår litteraturgenomgång var de flertalet 

andrahandsrefereringar som författarna hänvisade till. Vi försökte att kolla upp dessa och hitta

grundkällan, men det hände att även den refererade till ytterligare en eller flera  personer. Vi 

ansåg oss inte ha den tid som krävs för att gå igenom flera steg av referenssökanden och 

ibland hittade vi inte grundkällan. 
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4. Resultat

Följande avsnitt kommer att behandla det empiriska materialet vi har fått fram utifrån våra 

intervjuer som genomförts med ekoturismföretagen Canodal, Dalslands Bäversafari och 

Baldersnäs Lantrasgård, samt en personlig intervju med Johan Abenius, VD för Dalslands 

Turist AB. Resultatet presenteras utifrån hur intervjupersonerna förhåller sig till teman vi 

sammanställt. Följande teman är “Ekoturism och naturturism”, “Dalslands ekoturism - dess 

möjligheter och utmaningar”, “Dalsland som destination - samarbete mellan kommunerna” 

samt “Tjäna pengar på ekoturism - DANO”. 

4.1 Ekoturism eller naturturism?

Som nämnt i teoribakgrunden finns det olika definitioner av ekoturism, därför ansåg vi att det 

var viktigt att få en uppfattning av vad respondenterna i respektive intervjuer ser som 

ekoturism. 

    I samtliga genomförda intervjuer i denna uppsats inleddes intervjuerna med en fråga kring 

ekoturism och hur relevant och omtalat ämnet är för Dalsland. 

   Enligt Johan Abenius (Dalslands Turist AB)  är Dalsland en destination med naturturism. 

Begreppet ekoturism är inte ett omtalat ämne och inget som i dagsläget är speciellt relevant. 

Johan påpekar dock att principerna för ekoturism är desamma som den naturturism Dalsland 

erbjuder. Johan menar att naturturism ska vara ekoturism och att hållbarhet är ledordet. 

Naturen ska utnyttjas på ett hållbart sätt där vi människor inte förstör eller sliter ut den. Johan 

menar även att vi ska kunna utnyttja vår natur i all framtid och tjäna pengar på att erbjuda 

aktiviteter på ett hållbart sätt. 

    Karl Anders Andersson (Baldersnäs Lantrasgård) ställer sig också kritisk till begreppet 

ekoturism. Enligt honom är ekoturism någonting som främjar den biologiska mångfalden i 

skogen. Vidare menar Karl Anders att ekoturism inte handlar om att man utnyttjar naturen och

har som syfte att tjäna pengar på den, det måste bidra till något positivt till naturen och det är 

inte människan som ska tjäna på det. 

   De två andra respondenterna i våra intervjuer, Ingrid Steen och Bertil Andersson (Dalslands 

Bäversafari respektive Canodal), tycker till skillnad från de tidigare nämnda intervjuade, att 

ekoturism är ett omtalat ämne som Dalsland som destination bör satsa på. Däremot anser 

Bertil att många av hans besökare tänker mer ekologiskt än vad han själv gör. 
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    Ingrid anser sig jobba med ekoturism efter principen att huvudsaken är att verksamheten 

inte förstör miljön och bävrarna. Hon anser att det är viktigt att allt är så tyst som möjligt för 

att inte störa bävrarna. Vidare berättar Ingrid att hon använder ekologiska produkter och att 

allt ska vara så naturligt som möjligt. Då företaget är relativt nystartat berättar Ingrid att det 

inte finns så mycket information än om att det är ett ekoturismföretag. Däremot är det enligt 

Ingrid många som reser som ekoturister i Dalsland och kommer för att paddla och cykla. Det 

är naturälskare som kommer för att de vill ta det lugnt. Ingrid anser sig ha erfarenhet men inte 

specifikt om ämnet ekoturism. Hon har dock läst om ekoturism när hon upptäckte Naturens 

Bästa och menar att företaget vill det allra bästa för miljön. Ingrid nämner också att hon är 

medveten om att hon driver företaget ekologiskt. 

    Karl Anders (Baldersnäs Lantrasgård) menar att besökarna inte kallar sig själva för 

ekoturister utan att de har som mål att titta på djuren, naturen och få information om 

gammaldags lantliv. Han menar att de inte tycker att det är ekoturism. Baldersnäs Lantrasgård

använder inte ekoturism i sin marknadsföring. Karl Anders påpekar dock att begreppet blir 

mer och mer etablerat på marknaden, trots att det inte är så väl grundat. 

    Johan (Dalslands Turist AB) påstår att det är viktigt att förstå att naturturism och turism 

kopplat till naturen inte är att det kommer människor och ska bo i tält och inte betala 

någonting. Det är människor som vill uppleva någonting spännande och attraktivt. Dessa 

måste få tillgång till bra boende, som olika pensionat samt bra restauranger. Detta anser Johan

bör kombineras med en modern typ av naturupplevelser. 

    Bertil (Canodal) tror att många reser som ekoturister, även om de själva inte är medvetna 

om det och kanske inte reser som ekoturister hela vägen ut. Som exempel nämner han att en 

barnfamilj som reser till Dalsland från Tyskland och kommer för att uppleva naturen, kanske 

stannar på Liseberg på hemvägen efter att bara ha sett skog och vatten.  

4.2 Dalslands ekoturism - dess möjligheter och utmaningar

Den andra frågan vi ställde i respektive intervju var hur respondenterna anser att ekoturismens

möjligheter ser ut i Dalsland. Johan (Dalslands Turist AB) berättar att nästan alla 

turismföretag i Dalsland bygger sin verksamhet på naturturism, med fiskeguider, och 

boendeanläggningar som vänder sig till vandringsturism och cykelturism, inte minst 

kanotturism. Enligt Johan finns det möjligheter på olika sätt. Det gäller att säkerställa 

infrastruktur och visa att kvalitén på vandringsleder och liknande är hög. Johan säger att 
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företaget vill kunna representera sina vandringsleder med stolthet. De ska vara snyggt märkta 

med ordning och reda. Allt är inte löst påpekar Johan. Kvalitetssäkring av infrastrukturen är 

kvar att jobba med. 

   Johan berättar vidare att Dalslands Turist AB jobbar med ekoturism på det sättet att 

företaget engagerar sig på en mängd olika sätt kopplat till naturturism samt att de arbetar med 

andra företag som är verksamma inom ämnet. Dock påpekar Johan att ekoturism inte 

förekommer i företagets verksamhetsplaner eller i det interna arbetet i regionen. Dalslands 

Turist AB har sin egen varumärkesplattform där det pratas mycket som naturturism, men 

företaget utgår i grunden från ekoturism. 

    Att Dalsland är ett sjörikt landskap med mycket kanaler gör enligt Johan möjligheterna för 

ekoturism stora men mycket av den aktivitet som sker på Dalslands kanaler är genom 

motorbåtar vilket inte främjar de principer ekoturismen står för. Johan påpekar dock att 

möjligheterna ändå är stora, eftersom aktiviteten på Dalslands kanaler inte bara utgörs av de 

som slussar och vistas på vattnet utan även de besökare som vistas på land och tittar på bland 

annat slussöppningarna samt att detta är en upplevelse i sig som även det bidrar till 

turismnäringen. 

    Enligt Johan är Dalslands Turist AB certifierade vilket han anser som positivt, än mer 

positivt om fler företag i Dalsland som jobbar med naturturism kunde ha en kvalitetsstämpel. 

Bertil (Canodal) nämner att hans företag inte själva profilerat sig som ett ekoturismföretag 

men att det har gått med i en kurs för certifiering av Ekoturismföreningens så kallade Quality 

Choice, en kurs som handlar om att inte belasta natur och miljö.

    En av de största utmaningarna i Dalsland anser Johan (Dalslands Turist AB) är möjligheten 

att utveckla landskapets starkaste fördelar, det vill säga dess vatten, samt att skapa attraktiva 

boenden. Johan tycker att det ska bli lättare för fritidsboenden och anläggningar att på ett 

balanserat sätt utnyttja strandnära områden. Johan anser att vattnet är Dalslands största 

tillgång samt att det är en stor fördel då människor söker sig till områden med mycket vatten.

Vidare påpekar Johan att det är en viktig framgångsfaktor att det inte blir för komplicerat för 

människor och för företag att kunna använda resurserna med strandnära boenden. 

   Johan pratar om att det är viktigt för Dalslands Turist AB att jobba med rätt målgrupper, det 

vill säga med de som vill betala för sig. Företaget ska jobba konkret med målgrupper som är 

ute efter naturupplevelser med bra boende och mat. Med attraktiva boenden menar Johan att 

det inte behöver vara hotell utan att det kan vara stugor i sjönära områden.
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    Bertil (Canodal) berättar att myndigheterna inte gör det lätt att satsa på ekoturism, men att 

de som vill kan göra det bra. Exempelvis så nämner han att Etour1 i Östersund har många bra 

utbildningar men att engagemanget måste spridas vidare. 

 4.3 Dalsland som destination - samarbete mellan 

kommunerna

I intervjun med Johan (Dalslands Turist AB) tydliggjordes att naturturism är det viktigaste 

Dalslands Turist AB erbjuder och att bolaget utgår från landskapet Dalsland som destination, 

vilket inte är en administrativ enhet som exempelvis Västra Götalandsregionen eller 

Värmland. Dalsland är en destination med grovt sett traditionella destinationsbolagsuppdrag. 

I enkäten gjord av Affärsutveckling Dalslands Kanalområde (ADK) ställs frågan ‘Vilket av 

följande kände du bäst till vid planering/bokning av din resa hit?’ varav 60 procent av 

respondenterna svarade att begreppet ‘Dalsland’ var det de kände till bäst. Utöver det var även

begrepp som ‘Dalsland/Nordmarken’, ‘Bengtsfors’ samt ‘Värmland’ känt. 

    Dalslands Turist AB jobbar med huvudsakligen fyra olika delar; att marknadsföra området, 

hjälpa företagen med affärs- och produktutveckling, öka samverkan mellan företag samt 

samarbeta med turismföreningar i exempelvis Göteborg.

   Vidare berättar Johan att företaget jobbar med turistbyråverksamheter där de driver 

turistbyråer i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed i nuläget. Johan anser att samarbetet fungerar väl 

med bra informationsspridning kommunerna emellan och påpekar att mycket fokus ligger i 

just utveckling av företagen. I regionen arbetar Dalslands Turist AB med ett kvalitetskoncept 

som heter Sverige - Norden - Världen2.

    Johan berättar att föreningen Dalslandsleder bildades för att vara ett verktyg i arbetet att 

enas om kvalitetskraven och kunna garantera det hela. Det handlade mycket om samverkan, 

vilket nästan är ett ledord. Dalslands Turist AB ska vara duktigt på att stötta kontakter med 

andra företag och researrangörer samt hjälpa företagen med samverkan. Enligt Johan är det 

viktigt med samarbete mellan olika företag och kollegor över gränser i exempelvis Värmland, 

Bohuslän, Göteborg, Norge och med Visit Sweden. 

1 Turismforskningsinstitutet vid Mittuniversitetet som utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och 
resande.
2 Sverige - Norden - Världen är en företagskategorisering för ökad exportmognad framställt av Västsvenska 
Turistrådet
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     En fråga vi ställde till samtliga personer som intervjuades var vilka länder flest besökare 

kommer från. Enligt Bertil (Canodal) kommer flest besökare från Tyskland men han vill också

poängtera att allt fler från bland annat Storbritannien reser hit. I den andra intervjun med 

Dalslands Bäversafari berättar Ingrid att hennes besökare oftast kommer från Tyskland och 

Holland. Hon berättar även att många tyskar äger hus i Dalsland som de hyr ut till deras 

vänner vilket leder till att allt fler tyskar reser och upptäcker Dalsland. I den tredje intervjun 

med Baldersnäs Lantrasgård berättar Karl Anders att de flesta av deras besökare kommer från 

Sverige och Norge men att många även reser från Danmark, Tyskland och Holland.

   Enligt ADKs enkätstudie kommer majoriteten av Dalslands besökare från Tyskland och näst

flest kommer från Danmark. 

4.4 Tjäna pengar på ekoturism - DANO

Enligt Johan (Dalslands Turist AB) är ekoturism samt naturturism något som alla ska betala 

för. I nuläget betalar kanotister en avgift på 60 kronor per natt för att få övernatta på någon av 

de lägerplatser som DANO ansvarar för. Johan berättar att Dalslands Turist AB är aktiva med 

att skapa en ny huvudman för DANO-konceptet. Företaget har en ny förening som drivs av 

Dalslands Turist AB där de sammanför markägare, kanotföretagare och kommuner. 

Exempelvis så ska 110 lägerplatser finansieras och DANO är ett exempel på hur detta går till. 

   Enligt Johan är det inte många företag i Sverige som har infört detta koncept och DANO var

först ut med att sälja naturvårdskort. Företaget får i dagsläget in ungefär 2 miljoner kronor 

varje år genom försäljning av naturvårdskorten, som delvis går till underhåll av lägerplatser, 

till naturvärdar som utövar tillsyn och liknande. Det blir allt vanligare att ta ut en avgift för att

vistas i naturen. Funäsdalen och Tänndalen är exempel på destinationer som numera tar betalt 

för att besökarna ska få åka i längdskidspåren. 

   Johan anser att det generellt sett ska vara gratis att vistas i naturen i Sverige även om man i 

Dalslandsområdet har tagit betalt för att vistas i naturen i över 20 år. Johan menar att det är ett

exempel på hur besökarna kan betala för service som erbjuds och att man skulle kunna ta 

betalt ytterligare. Han tycker att det är ett intressant och spännande utvecklingssamarbete som

är kopplat till DANO samt att det är erfarenheter som kan användas till annat. 

   Som nämnt tidigare får DANO in ungefär 2 miljoner kronor varje år, genom att sälja sina 

naturvårdskort, varav de största intäkterna går till underhåll av de lägerplatser DANO 

ansvarar för. Utöver detta går mycket av pengarna till markägare, som får 3000 kronor per 
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lägerplats och år. Resterande pengar går till löner, maskiner, redskap, ved och material för 

underhåll, renovering samt vindskydd. 

   Dalslands Turist AB har skapat en huvudmannaförening för vandringsleder i Dalsland, där 

föreningar och kommuner ingår i Dalslandsleder. Johan menar att något de kan jobba mer 

med är hur de får besökare att lägga en slant för att det ska finnas leder. Det kostar mycket att 

sköta dessa. All infrastruktur kräver underhåll, såsom vandringsleder och cykelleder.

    Enligt Johan finns mycket erfarenhet från DANO-konceptet och han är övertygad om att 

det finns stora möjligheter att utveckla arbetet, särskilt om besökarna är beredda att betala. 

Johan poängterar att det för de flesta är konstigt att allt ska vara gratis. För många länder är 

det i princip omöjligt att komma ut i naturen, utom i vissa områden. Han menar att det har gått

lite för långt ibland i och med att en del inte förstår att allemansrätten inte bara är rättigheter 

utan skyldigheter. Enligt Johan måste turistföretagen bli bättre på att kommunicera ut 

information till besökarna, att möjligheterna är fantastiska men att naturen inte kan vara gratis

på det sättet. 

    Även Bertil (Canodal) nämner i intervjun att många av hans gäster köper naturvårdskortet 

men att många av hans gäster berättar att andra kanotister de möter på lägerplatser inte har 

köpt naturvårdskort. Många tror därför att det är frivilligt att köpa ett naturvårdskort trots att 

det är ett måste för att få övernatta på någon av DANOs lägerplatser och därför måste han ofta

uppmana gäster att köpa det. Detta stämmer överens med det resultat ADK har fått fram i dess

enkätundersökning då 17 procent av respondenterna inte har köpt ett naturvårdskort under 

deras vistelse. Vidare i enkätundersökningen framgår det att hela 84 procent av 

respondenterna inte har varit i kontakt med naturvakterna som sköter lägerplatserna. 

   Bertil berättar att samarbetet med DANO har vart bra men att det hade kunnat bli bättre. 

Han satt i styrelsen i tio år och då hette det naturvakter, vilket han var väldigt kritisk till. 

Enligt honom var detta ett vilseledande namn som ger ett intryck av att naturen inte är fri för 

alla. Detta har dock ändrats på senare tid och istället för naturvakt heter det naturvärd och 

ibland kallas det även DANO crew. 

   När Bertil satt i styrelsen för DANO bedrevs detta i Årjäng. På den tiden var samarbetet, 

enligt Bertil, bristfälligt. Exempelvis fick folk inte svar från kommunen, vilket säger en hel 

del om hur samarbetet har skötts och enligt honom är det inte bra om företaget själv går in och

leker polis. 
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   Enligt Bertil finns det stora möjligheter att tjäna pengar på ekoturism i Dalsland och han 

betonar att nytänkande egenföretagare skulle vara utmärkt för just detta. Som ett exempel 

berättar Bertil att Dals-Eds gymnasieskolas turismprogram är mycket bra men att få jobbar 

inom branschen efter gymnasiet, enligt Skolverket. Detta visar att det är svårt att starta upp ett

eget företag och enligt Bertil är det inte lätt att komma till Dalsland och starta upp något nytt 

inom turism. 

   Vidare menar Bertil att det går att tjäna pengar på ekoturism så länge det finns folk som är 

villiga att betala för service. Det gäller att satsa på de som vill betala för sig och ta vara på 

dem, han menar att det går att tjäna pengar på ekoturism med rätt upplägg. 

   I ADKs enkätundersökning ställs frågan ‘Hur upplever du priset för naturvårdskortet?’ där 

71 procent av respondenterna svarat att det är ett rimligt pris. Vidare i enkätundersökningen 

framgår att 42 procent av respondenterna har besökt Dalsland tidigare. 

   I intervjun med Dalslands Bäversafari berättar Ingrid att hon är skeptisk till huruvida det går

att tjäna pengar på ekoturism. Hon menar att turister kommer till Dalsland för att uppleva 

naturen, vilket enligt henne ska vara gratis att vistas i men att det finns ett stort utbud av 

lokalproducerade ekologiska produkter som besökare konsumerar mer, vilket också bidrar till 

ekoturism.

I intervjun med Baldersnäs Lantrasgård är även Karl Anders skeptisk till att tjäna pengar på 

ekoturism. Enligt honom jobbar Baldersnäs Lantrasgård med att bygga mångfald och 

ekoturism ska endast främja den biologiska mångfalden i naturen. 

   Enligt Karl Anders handlar inte ekoturism om att tjäna pengar på att utnyttja naturen. Trots 

detta tror han att möjligheterna för att tjäna pengar på ekoturism i Dalsland är stora, då 

landskapet har en fantastisk natur och en centralt belägen vildmark. 
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5. Analys

I följande avsnitt kommer vi att redovisa de samband vi hittat mellan vår teori och empiri 

med hjälp av följande teman: “Ekoturism och naturturism”, “Dalslands ekoturism - dess 

möjligheter och utmaningar”, “Dalsland som destination - samarbete mellan kommunerna” 

samt “Tjäna pengar på ekoturism - DANO”.

I vår teoribakgrund definieras ekoturism som en aktivitet ämnad för att ha kul, inte förstöra 

eller slita ner platsen som besöks samt att bidra till naturskydd och skydd till naturvärden 

(www.ekoturism.org). Dalsland är Sveriges mest sjörika landskap vars yta består av 11 

procent vatten. Landskapet erbjuder en stor utsträckning naturturism och ekoturism är ett allt 

mer omtalat och populärt ämne. 

    Som nämnt i teoriavsnittet påstår Laarman och Gregersen (1996) och även Hanneberg 

(1996) att naturen inte bör vara gratis och att turister ska betala för sig under deras vistelse i 

naturen. I vår intervju med Johan Abenius (Dalslands Turist AB) konstaterades att även han 

anser att alla bör betala för sig i naturen, och att det inte ska falla på skattebetalarna. Dalsland 

är en, av få, destinationer i Sverige som faktiskt kräver en avgift av besökare som kommer för

att besöka någon av DANOs lägerplatser. Detta skiljer sig mot vad Karl Anders Andersson 

(Baldersnäs Lantrasgård) anser, ekoturism är inte  något vi människor borde tjäna pengar på, 

istället anser han att naturen borde gynnas positivt av ekoturism samt främja den biologiska 

mångfalden i skogen. Karl Anders menar att naturen inte ska utnyttjas och inte har som syfte 

att tjäna pengar på. Det måste bidra till något positivt och det är inte vi människor som ska 

kunna tjäna pengar på naturen. Det stärker Björks (1997) teori om att grundregeln för 

ekoturism inte är att konsumera miljön. Även Laarman och Gregersen (1996) påpekar att 

naturen inte ska vara affärsmässig utan så naturlig som möjligt. 

   Både Johan (Dalslands Turist AB) och Karl Anders (Baldersnäs Lantrasgård) ställer sig 

kritiska till begreppet ekoturism och menar på att det inte är ett omtalat ämne i Dalsland i 

nuläget. Enligt Johan ägnar sig Dalsland åt naturturism men att dess principer är den samma 

som ekoturism är. Detta kan kopplas till det Emmelin et al. (2010) säger om att naturturism 

och ekoturism sammanfaller till viss del, samt Page och Dowlings (2002) teori om att 

naturturism och ekoturism kan uppfattas synonymt då båda har som huvudmål att skydda 

naturmiljöer. 
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   Bertil (Canodal) och Ingrid (Dalslands Bäversafari) är mer positiva till ekoturism och tycker

verkligen att det är något Dalsland borde satsa mer på. 

    Bertil  Andersson (Canodal) nämner i intervjun att de flesta av hans besökare tänker mer 

ekologiskt och är väl medvetna om vilka negativa konsekvenser deras handlingar gör mot 

naturen. Detta skiljer sig dock mot vad Karl Anders påpekar i intervjun. Karl Anders menar att

de flesta besökare inte anser sig vara ekoturister och att begreppet ekoturist är något han inte 

märker av, något som kan liknas vid resultaten av Björks (1997) studie där det framgick att 

majoriteten av respondenterna i undersökningen inte hade hört talas om begreppet ekoturism.

    Hanneberg (1996) nämner en modell som syftar till att ge den högsta möjliga inkomsten 

lokalt samtidigt som antalet besökare anpassas efter vad naturen klarar av. Detta kan kopplas 

till det Johan (Dalslands Turist AB) nämner om att naturen ska utnyttjas på ett hållbart sätt 

utan att den blir förstörd eller slits ut. Johan menar att naturen ska finnas för all framtid och att

vi därför ska kunna utnyttja den samt tjäna pengar på att erbjuda aktiviteter på ett hållbart sätt.

   Vidare menar Hanneberg (1996) att den ökade efterfrågan på vildmark gör att naturen slits 

ut mer. Desto mer besökare som vistas på en plats desto större risk är det att naturområdet 

skadas. Bertil (Canodal) menar att det finns många som är villiga att betala för sig i naturen 

och att det är de som är viktiga att ta vara på. Återkommande besökare som betalar för sig 

bidrar till att naturen går att ta vara på och slits därför inte ut lika fort. 

    I Affärsutveckling Dalslands Kanalområdes enkät framgår att 42 procent av respondenterna

har besökt Dalsland tidigare vilket kan tolkas som att det är många återkommande besökare 

som reser till Dalsland. Detta stärker Hanneberg (1996) då han anser att det är viktigt att sätta 

ett pris på naturområden och att ta mer betalt från besökare med en större inkomst, eftersom 

den målgruppen inte anser sig ha problem med att kunna betala för sig. Att ha ett rimligt pris 

för att turista i naturen gör även att mängden besökare inte överstiger naturens bärkraft. Detta 

kan kopplas till Affärsutveckling Dalslands Kanalområdes (ADK) enkätundersökning där 

majoriteten av respondenterna har svarat att de anser att DANOs naturvårdskort är ett rimligt 

pris för att få övernatta på DANOs lägerplatser. 

    Av de pengar besökare betalar i inträde till skyddade naturområden går endast en tredjedel 

av pengarna till att bevara naturen och skydda platsen men det finns en potential för ett bättre 

naturskydd, lokal ekonomi och lokal utveckling i skyddade områden med hjälp av turism 

(Hanneberg, 1996).  Laarman och Gregersen (1996) håller med om att endast en liten del av 

pengar som spenderas på naturbaserad turism går till att skydda det besökaren kommit för att 
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uppleva. Detta motsäger dock det Scheyvens (1999) påstår om att många individer inte kan 

dra direkt ekonomisk nytta av ekoturism  då de mesta av intäkterna går till bevarandet av 

naturen. 

    I intervjun med Johan (Dalslands Turist AB) klargörs att de största av intäkterna DANO 

tjänar in går till just bevarandet av naturen. Stora delar av pengarna går till markägare men det

blir i slutändan inga stora summor för varje individ. 

    Enligt Chuang och Jim (2014) är många turister villiga att betala för sin vistelse i naturen 

men att deras förväntningar av platsen eller upplevelsen har betydelse för detta. Om en turist 

har höga förväntningar på platsen eller upplevelsen är denne oftast villig att betala mer för 

detta. Detta kan kopplas till det resultat ADKs enkätundersökning visar. I frågan huruvida 

besökarnas förväntningar av DANO-området uppfylldes svarade 38 procent att det 

motsvarade förväntningarna och 34 procent ansåg att det var något bättre än förväntat medan 

23 procent ansåg att det var bättre än förväntat. I relation till den tidigare nämnda frågan om 

hur besökarna upplevde priset för naturvårdskortet fick vi reda på att majoriteten tycker att det

är ett rimligt pris.

    Laarman och Gregersen (1996) påpekar hur viktig prissättningen är för att offentliga 

naturattraktioner inte är gratis att bedriva, vilket också Johan (Dalslands Turist AB) håller 

med om då han påstår att all infrastruktur kräver underhåll och att naturen på så sätt inte kan 

vara gratis. 

    Johan anser att det är ett sätt att ta betalt för service, och att man skulle kunna ta betalt 

ytterligare, medan Bertil (Canodal) menar att det går att tjäna pengar på ekoturism så länge 

det finns folk som är villiga att betala för service. Laarman och Gregersen (1996) håller med 

om att det är kvalitén på resmålet som påverkar besökarens villighet att betala, däribland 

infrastruktur och service. 

   I nuläget satsar Dalsland på naturturism men eftersom deras principer för naturturism är 

desamma som för ekoturism skulle Dalsland istället kunna marknadsföra sin naturturism som 

ekoturism. På detta vis skulle medvetenheten kring hur besökarnas aktiviteter påverkar 

naturen och att pengar går till att bevara naturen öka. 
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6. Diskussion 

I slutsatsen belyser vi det vi kommit fram till som besvarar vårt syfte och frågeställningar. Vi 

diskuterar de slutsatser vi fått fram.

Dalsland har potential att erbjuda ett brett utbud av ekoturism. Det är dock inte ett allt för 

relevant ämne och i dagsläget finns det endast fem ekoturismföretag runt om i Dalsland. 

    Som Johan Abenius (Dalslands Turist AB) nämnde i den genomförda intervjun riktar 

majoriteten av alla företag i Dalsland in sin verksamhet på naturturism. Många företag baseras

på boendeanläggningar som erbjuder vandringsturism, cykelturism och framförallt 

kanotturism. 

    Kanotuthyrningsföretaget Canodal är ett certifierat ekoturismföretag. Utifrån det anser vi 

att det finns möjlighet för betydligt fler företag i Dalsland som ägnar sig år cykelturism, 

vandringsturism samt kanotturism att klassas som ekoturismföretag. 

     Om fler företag i Dalsland är certifierade ekoturismföretag finns det möjlighet för Dalsland

som destination att marknadsföra sig och öppna upp sig för en ny målgrupp, ekoturister. 

     Bertil Andersson (Canodal) berättar i den genomförda intervjun att många av hans 

besökare reser omedvetet som ekoturister och han anser att hans besökare tänker mer hållbart 

och ekologiskt än vad han själv gör trots det faktum att han driver ett ekoturismföretag.

    Genom vår uppsats kan vi dra slutsatsen att många av Dalslands besökare inte medvetet 

reser som ekoturister men att många ändå är väl medvetna om att de inte ska skada och 

förstöra naturen. Med det anser vi att det finns möjligheter för Dalsland att utvecklas som en 

ekoturismdestination och på det viset sprida kunskap och medvetenhet kring ekoturism samt 

locka ekoturister till Dalsland. 

    I intervjun med Bertil framgår att många av hans besökare berättar att andra turister de stött

på under deras vistelse på DANOs lägerplatser inte har investerat i ett naturvårdskort. Detta 

stämmer överens med Affärsutveckling Dalslands Kanalområdes (ADK) enkätundersökning 

där 17 procent av besökarna inte har investerat i ett naturvårdskort samt 84 procent av 

respondenterna inte har varit i kontakt med naturvakterna under deras vistelse. Detta menar vi 

är något som kan utvecklas ytterligare. Vetskapen kring naturvårdskortet kan förbättras så att 

fler besökare vet om att det inte är något som enbart är frivilligt. 

    Chuang och Jim (2014) nämner att villigheten att betala för sig ofta handlar om att de bidra 

till en hållbar miljö. Om besökarna vid köpet av naturvårdskortet informeras av vart pengarna 
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går tror vi att villigheten att betala för sig i naturen kan öka, för att de vet att deras pengar går 

till att bevara naturen. 

   Som nämnt i analyskapitlet är turisters förväntningar på en plats eller upplevelse avgörande 

för dennes villighet att betala för sig i naturen. Med det skulle de flesta av Dalslands 

naturturismarrangörer kunna utveckla sin produkt och skapa något som uppfyller mer än de 

besökarna förväntar sig för att kunna tjäna mer på ekoturism och naturturism. 

6.1 Slutsats

Syftet med studien var att undersöka ekoturismens ekonomiska möjligheter i Dalsland utifrån 

lokala ekoturismföretag. Vi har i detta arbete kommit fram till att det går att tjäna pengar på 

ekoturism men att det viktigaste med att ta betalt för naturen är att pengarna går till 

bevarandet av naturen. Det är naturen som ska gynnas för att besökare vistas där och inte vi 

människor. 

   Dalslands ekoturism är ett relevant och omtalat ämne även om Johan (Dalslands Turist AB) 

menar att naturturism är det begrepp som är mest relevant för platsen. I nuläget främjar 

ekoturism och dess besökare bevarandet av naturen eftersom besökarna betalar för att 

övernatta på lägerplatser. Utöver bevarandet av naturen skapar det även jobbtillfällen och 

bidrar till den lokala utvecklingen. 

   Ekoturismen i Dalsland kan med stor sannolikhet utvecklas genom att det inte bara tas betalt

inom kanotturism när besökarna ska övernatta under deras resor, utan även inom cykelturism 

och vandringsturism. 

   Med denna studie tror vi att besökaren villighet att betala för sig skulle öka om 

medvetenheten kring hur naturen påverkas och vart pengarna de betalar går. Vi tror att om 

Dalsland marknadsför sin naturturism mer som ekoturism skulle fler besökare bli medvetna 

om deras egna bidrag till att bevara naturen och på så sätt locka mer besökare till platsen. 
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8. Bilagor

Intervjuguide:

● Det finns olika definitioner av ekoturism och vad en ekoturist är. Hur skulle du 

definiera en ekoturist?

● Hur tror du att de ekonomiska, sociala, och kulturella möjligheterna för ekoturism ser 

ut i Dalsland?

● Hur jobbar ert företag med ekoturism? Är det ett relevant och omtalat ämne?

● Upplever ni att många av era besökare reser som ekoturister? 

            - I så fall ungefär hur många?

● Gör ni något för att sprida kunskap om ekoturism till era besökare och är ni tydliga 

med att visa att ni jobbar med ekoturism? - Motivera hur.

● Vad gör ni som bidrar till en ekologisk och hållbar utveckling?

● Från vilka länder kommer de flesta av era besökare?

● Har ni mycket besökare året runt eller är det någon årstid som lockar mer besökare?
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