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SAMMANFATTNING 

 

Den här studien har försökt att förstå hur naturturism- aktörer och deras besökare i Norra 

Värmland påverkas av den nuvarande vargpopulationen som råder i länet. Stor del av tidigare 

forskning har fokuserat på hurvida jägare, bönder och skogsägare har ställt sig till vargfrågan och 

turismens perspektiv har uteblivit. Ett intresse uppkom därmed att undersöka sambandet mellan 

Norra Värmlands naturturism- aktörer och deras attityd till vargen. För att få en helhetsförståelse 

på naturturism- aktörernas attityder i Norra Värmland har intervjuer skett med ett representativt 

urval av naturturism- aktörer. 

 

Värmland är ett av de län med högst vargtäthet i Sverige och i December år 2009 beslutades det 

om licensierad jakt på 9 stycken vargar i länet, något som var en hög siffra i jämförelse med andra 

län (Kastegård 2010). Under åren 2014 och 2015 kunde det konstateras att 415 vargar befann sig 

på svensk mark där Värmlands region hade en hög täthet (Naturvårdsverket 2015). 

 

Genom studien fanns en förhoppning att kunna bidra till ytterligare en dimension i vargfrågan 

genom att se hur hög täthet av varg i ett län kan påverka naturturism- aktörer, vilket anses har 

uppnåtts. Det går att konstatera att aktörerna i Norra Värmland påverkas av den nuvarande 

vargpopulationen som råder i länet. Majoriteten av aktörerna finner inte vargen som något 

problem för deras verksamhet utan anser snarare att den bidrar till något positivt för deras 

besökare. 

 

Nyckelord: naturturism, Värmland, varg, naturturism- aktör, besökare, vargpopulation, symbol 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

År 2000 introducerade Svenska Parlamentet tillväxtmål för de svenska rovdjuren som innefattar 

björn, järv, lo och varg och nio år senare var tillväxtmålen uppnådda. En majoritet i Sverige 

stödjer den nuvarande rovdjurspopulationen men attityderna mot dessa djur kan komma att 

ändras. Det på grund av att attityderna är baserade på indirekt information och föreställningar 

(Eriksson et al. 2015). De som lever i urbana områden anses ha en positivare syn eftersom dessa 

människor saknar erfarenhet av vargen. Fler och fler människor växer upp i urbana miljöer och 

samtidigt ökar de positiva attityderna (Ericsson & Heberlein 2003). De negativa attityderna mot 

rovdjur kan troligtvis förklaras av personliga erfarenheter eller på grund av bosättning i rurala 

områden (Eriksson et al. 2015). 

 

Värmland är ett av de län med högst vargtäthet i Sverige och i December år 2009 beslutades det 

om licensierad jakt på 9 stycken vargar i länet, något som var en hög siffra i jämförelse med andra 

län. Jakten utfördes dels för att hålla stammen nere samt för att människor ska börja känna 

acceptans till vargen (Kastegård 2010). Under åren 2014 och 2015 kunde det konstateras att 415 

vargar befann sig på svensk mark där Värmlands län hade en hög täthet (Naturvårdsverket 2015). 

Vargen har alltid väckt känslor hos människor och det har alltid funnits delade meningar om 

vargen ska bevaras eller undanröjas. Den anses av vissa vara farlig för både människor och djur 

då den angriper tamboskap och jakthundar. Forskare på SLU (Sveriges lantbruks universitet) har 

tagit fram fakta att en fjärdedel av alla människor i Sverige är rädd för vargen (Kastegård 2010). 

 

En ökad population av vargen har skapat stora debatter i samhället och åsikter från framförallt 

jägare, bönder och skogsägare har stått i fokus. Turismens åsikter och perspektiv angående 

vargen har fått stå i bakgrunden då tidigare forskning till stor del har fokuserat på övriga 

samhällets syn på vargen. Turismens perspektiv på rovdjursfrågan är dock viktig då intresset för 

naturbaserad och ekoturism har ökat, vilket är viktigt för den rurala utvecklingen (Ednarsson 

2006). 

 

Naturbaserad turism växer snabbt och den påverkar aktörer i den offentliga och privata sektorn 

samt innefattar ett system som är sammansatt av kostnader och intäkter baserat på ekonomiska, 

socio-kulturella och miljömässiga delar (Pickering & Weaver 2003 refererad i Emmelin et al. 
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2010). Naturturismen som kommersiell verksamhet förekommer ofta och innefattar olika 

kostnader som exempelvis resan dit, kostnader på plats samt övriga inköp (Emmelin et al. 2010). 

En bred definition av naturturism har föreslagits där definitionen bygger vidare på den allmänna 

definition som redan finns gällande turism Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i 

naturområden utanför sin vanliga omgivning (Fredman et al. 2009 refererad i Emmelin et al. 2010, s. 

110). Naturturism utgör en intressant utvecklingspotential för företag, ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv och socialt perspektiv då det ger människor bättre hälsa, kunskap om naturen, ökad 

förståelse för miljövård och bidrar till regional utveckling (Lundmark et al. 2011). 

 

Studien lägger fokus på naturturism- aktörer i Norra Värmland och om de påverkas av den 

nuvarande vargpopulationen. Forskning kring ämnet tycks vara begränsad och ett intresse väcktes 

därmed att undersöka vargfrågan ur ett turismperspektiv. Olika typer av aktörer med inriktning 

på naturturism kommer därför intervjuas för att få möjlighet till en helhetsförståelse över 

attityden till vargen. Förhoppningen är att studien ska kunna ge ett nytt perspektiv huruvida 

vargen påverkar naturturism- aktörer och deras besökare i ett län med mycket varg. 

 

1.2 Problemformulering 

I tidigare avsnitt framkom det att Värmland är ett län med mycket varg och att det finns delade 

meningar i samhället gällande vargen. Stor del av tidigare forskning har fokuserat på huruvida 

jägare, bönder och skogsägare har ställt sig till vargfrågan och turismens perspektiv har uteblivit. 

Ett intresse uppkom därmed att undersöka sambandet mellan Norra Värmlands naturturism- 

aktörer och deras attityd till vargen. För att få en helhetsförståelse på naturturism- aktörernas 

attityder i Norra Värmland kommer intervjuer ske med ett representativt urval av naturturism- 

aktörer.  
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1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka om Norra Värmlands naturturism- aktörer och deras besökare 

påverkas av Värmlands nuvarande vargpopulation samt ge ett nytt turismperspektiv på hur 

vargen påverkar aktörer i ett län med hög täthet av varg. Genom att ha en dialog med olika 

naturturism- aktörer i Norra Värmland finns en förhoppning om att få svar på forskningsfrågan 

och få en helhetsförståelse. Slutligen finns en förhoppning om att studien kan tillägga ytterligare 

en dimension i vargfrågan genom att lägga fokus på hur en hög täthet av varg i ett län kan 

påverka naturturism- aktörer och deras besökare. 

 

1.4 Forskningsfråga 
 

 Hur anser Norra Värmlands naturturism- aktörer att de påverkas av den nuvarande 

vargpopulationen? 

 

1.5 Avgränsning 

En hög täthet av varg och en av de största vargpopulationerna finns att hitta i Värmlands län. 

Vargen rör sig mellan Sverige och Norge, på så vis delar länderna vargstam och Värmland är en 

av hemorterna för dessa vargar (Naturvårdsverket 2015). Utifrån dessa förutsättningar valdes en 

avgränsning att undersöka Norra Värmlands naturturism- aktörer. Norra Värmland ligger 

närmare Norge än andra delar av Värmland och geografiskt närmare vargens rörelsemönster. 

Således blir Norra Värmland ett mindre representativt område för studiens syfte samt 

forskningsfrågor. Genom att göra ett representativt urval av Norra Värmlands aktörer med 

inriktning på naturturism kommer en helhetsförståelse över aktörernas attityder gentemot vargen 

och dess påverkan förhoppningsvis kunna utläsas. 

 

1.6 Vargfakta 

I vilt tillstånd blir vargen sällan mer än 10 år gammal. Främst livnär den sig på hare, bäver, 

grävling, skogsfågel, älg, rådjur samt andra klövdjur och det kan förekomma att vargen även äter 

får och ren (svenska rovdjursföreningen u.å.). Vargen ansågs vara utrotad i Sverige på 1970-talet, 

men år 1977 dök den upp i Norrbotten och efter ett par år i Värmland. År 1983 skedde den 

första föryngringen i Värmland och den kullen lade grunden till den vargstam som finns i Norge 

och Sverige nu. Med hjälp av DNA-analyser har det kunnat konstateras att de invandrade 

vargarna kom från den finsk-ryska vargpopulationen (Naturvårdsverket 2015). 
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I Sverige år 2014 och 2015 visade det sig att det fanns cirka 415 vargar, dock delar Sverige 

vargpopulation med Norge men den största delen finns att hitta i Sverige. Framförallt finns 

populationen i Mellansverige och de mest vargtäta områden är Värmlands, Dalarnas, Örebros, 

Gävleborgs, Västmanlands och delar av Västra Götalands län (Naturvårdsverket 2015). År 2000 

introducerade Svenska Parlamentet tillväxtmål för de svenska rovdjuren som innefattar björn, 

järv, lo och varg och nio år senare var tillväxtmålen uppnådda (Eriksson et al. 2015). Den svenska 

rovdjurspolitiken innebär bland annat att vargen ska finnas i sina naturliga utbredningsområden 

både i södra och norra Sverige. Med undantag från renskötselområden där förekomsten av varg 

begränsas på grund av att undvika skada på boskap (Naturvårdsverket 2015). 

 

Vargstammen har ökat under de senaste åren på grund av rovdjurspolitiken och det innebär att 

vargen sprider sig över landet och varg syns nu mer och mer i övriga delar av Sverige än tidigare. 

Trots att Sverige önskar se en ökning på vargpopulationen finns det fortfarande licens- och 

skyddsjakt på varg, år 2015 betydde det jakt på cirka 15 procent av den totala vargpopulationen. 

Det är dock i nivå med den önskade genomsnittliga årliga tillväxten och idag anses vargstammen 

vara stabil (Naturvårdsverket 2015). 
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1.7 Disposition 

Kapitel ett beskriver studiens bakgrund där de första tankarna presenteras, fortsättningsvis 

beskrivs studiens problemformulering och syfte vilket sedan avslutas och mynnar ut i studiens 

specifika forskningsfråga och val av avgränsning. Kapitlet avslutas med en presentation om den 

svenska vargpopulationen för att få en större förståelse om hur den uppkom och ser ut i 

dagsläget. Kapitel två går igenom det teoretiska ramverk studien vilar på. Först kommer det redas 

ut vad naturturism innebär, vad det finns för definitioner och hur det är viktigt i samhället. 

Slutligen kommer kapitel två gå igenom människans attityd till vargen och andra rovdjur, både 

positiva och negativa attityder samt påverkan på samhället enligt tidigare forskning. Kapitel tre 

kommer behandla studiens vetenskapliga ansats, tillvägagångssätt i insamlande av empiriskt 

material samt metoddiskussion med för- och nackdelar med val av metod. Kapitel fyra behandlar 

det empiriska materialet, varje naturturism- aktör presenteras var för sig och under varje 

presentation får läsaren en inblick i vad som framkom av de kvalitativa intervjuer som 

genomförts. Kapitel fem analyserar och binder sedan samman det teoretiska ramverket med det 

empiriska materialet. Läsaren får följa tankegångarna om likheter och olikheter med den upplevda 

verkligheten och de teorier som går att läsa i kapitel två. Aktörerna har analyserats var för sig för 

att ge läsaren en bättre förståelse för hur olika teorier kan kopplas till den upplevda verkligheten 

hos de olika aktörerna. Kapitel sex kommer därefter presentera de slutsatser och diskussioner 

som går att dra från analysen av det teoretiska ramverket och det empiriska materialet, vilket 

kommer binda samman och sedan besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis 

presenteras de frågor som uppkommit under arbetets gång och ge förslag till vidare forskning. 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

 

I nedan kapitel finns förklaringar, definitioner och teori till centrala begrepp i studien. Avsnitt ett “Naturturism” 

kommer reda ut vad naturturism är, vad det finns för definitioner och hur det är viktigt i samhället. 

Fortsättningsvis kommer avsnitt två “Människans attityd till vargen och andra rovdjur” handla om människans 

attityd till vargen och andra rovdjur samt påverkan på samhället enligt tidigare forskning. 

 

2.1 Naturturism 

Uppskattningar har gjorts internationellt där det menas att naturturismen har vuxit från slutet av 

1980-talet. På 2000-talets början låg naturturismen intresse nere på 2 procent som sedan har ökat 

upp till 20 procent (Newsome et al. 2002 refererad i Emmelin et al. 2010). Naturturismens 

omfattning anses vara svår att utse då det saknas tydliga definitioner på vad naturturismen 

egentligen är. En bred definition av naturturism har föreslagits där definitionen bygger vidare på 

den allmänna definition som redan finns gällande turism Naturturism omfattar människors aktiviteter 

när de vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning (Fredman et al. 2009 refererad i Emmelin et al. 

2010, s. 110). Den naturbaserade turismen kan definieras som en viktig byggsten i den globala 

turismindustrin. Det är även en bred typ av turism som omfattar många olika aktiviteter och den 

växer snabbt, den påverkar även aktörer på den offentliga och privata sektorn samt innefattar den 

ett system som är sammansatt av kostnader och intäkter baserat på ekonomiska, socio-kulturella 

och miljömässiga delar (Pickering & Weaver 2003 refererad i Emmelin et al. 2010). Naturturism 

kan även definieras när friluftsliv utförs långt bort från hemorten över en längre period (Emmelin 

et al. 2010). Naturturism utgör en intressant utvecklingspotential för företag, ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv och socialt perspektiv då det ger människor bättre hälsa, kunskap 

om naturen, ökad förståelse för miljövård och bidrar till regional utveckling (Lundmark et al. 

2011). Naturen bidrar till att tillfredsställa människors behov av rekreation och den är också ett viktigt skäl till 

människors resande, vilket därigenom gör landsbygden till en attraktiv resurs för turismen (Lundmark et al. 

2011, s. 177). 

 

Naturturism kan antingen fokusera på naturmiljön i sig där miljön anses vara det väsentliga som 

vid exempelvis fågelskådning. Naturturism kan också fokusera på de aktiviteter som kan utföras i 

naturmiljön, som exempelvis utförsåkning. Fokus kan även riktas till att bevara naturmiljön där 

exempelvis ekoturismen följer speciella riktlinjer. När det gäller naturturism förekommer alltid 

förflyttning från den vardagliga miljön. Naturturismen som kommersiell verksamhet förekommer 
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väldigt ofta och innefattar ett system av olika kostnader, exempelvis resan dit, kostnader på 

platsen samt övriga inköp (Emmelin et al. 2010).  

 

Naturturismen i Sverige inom skyddade områden som exempelvis naturreservat förekommer 

men är inte ett lika vanligt fenomen som det är internationellt. Sverige har allemansrätten och 

turister har därför en hög tillgänglighet till naturen. Kommersiell verksamhet i svenska 

nationalparker har det varit förbud mot traditionellt och en utredning som gjorts menar att en 

regional utveckling istället är möjlig genom dessa skyddade områden. Jobbtillfällen kan skapas 

genom skötseln av området och en långsiktig lösning kan istället skapas för besöksnäringen där 

investeringar kan göras. Dock håller reglerna på att ändras kring detta och kommersiella 

verksamheter kan komma att tillåtas i framtiden (Emmelin et al. 2010). En undersökning har visat 

att svenska besökare i skyddade områden omfattar cirka 6,5 procent, där vuxna besökare har 

besökt minst en nationalpark i fjällen under ett år. Det framkommer även att fler skyddande 

områden önskas av 40 procent av svenska medborgare (Fredman & Sandell 2005 refererad i 

Emmelin et al. 2010). 

 

Vad som anses vara natursköna områden att besöka kan variera beroende på besökarnas egna 

erfarenheter och förväntningar. Det som ofta räknas till natursköna områden att besöka hittas 

ofta i skildringar från litteratur, film, konst eller musik. Naturturism kopplas därför ofta ihop med 

natursköna områden som skogsmiljöer, fjällmiljöer, havet och stadsnära miljöer (Lundmark et al. 

2011). För att besökaren ska få ut så mycket som möjligt av sitt besök i naturen kan service, 

anläggningar och tjänster i närheten av olika naturområden införskaffas. Fler 

rekreationsmöjligheter kan skapas vid införandet av exempelvis besökscentrum “Naturrum” vid 

naturområden men även guidade turer är ett exempel (Emmelin et al. 2010). Syftet med att 

naturområden tillhandahåller dessa typer av service och anläggningar kan vara en ökning av 

säkerheten samt möjligheten att öka intäkter och turismen generellt (Eagles & McCool 2002 

refererad i Emmelin et al. 2010). 
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2.2 Människans attityd till vargen och andra rovdjur 

Tidigare nämndes det Svenska Parlamentets tillväxtmål för de svenska rovdjuren år 2000. För att 

uppnå tillväxtmålen och kunna behålla en större andel rovdjur behövs både gynnsamma 

ekologiska förutsättningar men också en lokal acceptans. En majoritet i Sverige stödjer den 

nuvarande rovdjurspopulationen men attityderna mot djuren kan komma att ändras. Det på 

grund av att attityderna är baserade på indirekt information och föreställningar. Attityderna mot 

rovdjur skiljer sig beroende på vart människor bor. Exempelvis har boende i rurala områden en 

mer negativ attityd mot rovdjur än andra svenskar som annars har en ganska positiv syn. Den 

ökade populationen av björn och varg och den påverkan som skett mot bönder, renskötare och 

jägare har lett till en intensiv debatt. Istället för den äldre synen på rovdjur där fokus låg på 

faunan och ekosystemet har fokus lagts mer på de sociala och ekonomiska aspekterna av att ha en 

stor rovdjurspopulation (Eriksson et al. 2015). 

 

En ökad vargpopulation har skapat stora debatter i samhället och åsikter från framförallt jägare, 

bönder och skogsägare har stått i fokus. Turismens åsikter och perspektiv på vargen har fått stå i 

bakgrunden då tidigare forskning till stor del har fokuserat på övriga samhällets syn på vargen. 

Turismens perspektiv på rovdjursfrågan är dock viktig då intresset för naturbaserad och 

ekoturism har ökat, vilket är viktigt för den rurala utvecklingen. En enkätundersökning utfördes 

bland 134 entreprenörer i Värmland gällande deras attityder till stora rovdjurspopulationer med 

fokus på framförallt vargen samt hur de ställer sig till rovdjursturism. Det konstateras att 

konflikter kan uppstå när lokala entreprenörer måste uppfylla den efterfrågan som turister söker 

efter, en urban efterfråga att få komma till landsbygden och se varg kan krocka med landsbygdens 

egna intressen gällande vargen. Entreprenörerna måste förhålla sig till turisternas efterfråga, 

samtidigt som de måste behålla en god stämning med övriga befolkningen då de själva lever och 

verkar i samhället (Ednardsson 2006). 

 

2.2.1 Negativa attityder 

Ericsson och Heberlein (2003) utförde en enkätundersökning för att undersöka fyra olika 

gruppers relation, erfarenhet, kunskap & attityd till vargen, där orsaken ligger i att vargen har ökat 

sedan 1970 i Skandinavien. Undersökningen vände sig till personer mellan 16-65 år och 

grupperna bestod av svenskar som jagar och inte jagar, samt jägare och icke jägare i områden med 

varg. Ericsson och Heberlein (2003) anser utifrån deras undersökning att de som lever tätt inpå 

vargen får starkare åsikter pågrund av att de lever i vargtäta områden. De menar att människor 

utsätts för både positiva och negativa diskussioner angående vargen och har då lättare att skaffa 
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sig åsikter. De som ansågs ha den mest negativa synen angående varg var jägarna, de ansågs ha 

mest kunskap om vargen men var trots det mest negativa. Erfarenhet av att vargen ger sig på 

andra djur anses vara en bidragande faktor till negativa åsikter. Den äldre befolkningen anses 

också ha en negativ inställning till vargen då generationen växte upp under en tid där den 

generella attityden mot vargar var negativ. 

 

I en annan undersökning av Karlssson och Sjöströms (2007) konstaterades det även att 

människor påverkas starkt av vänner, familj och media gällande vargen och undersökningen visar 

att åsikter om vargen kan finnas upp mot 200 km från det berörda vargområdet. Undersökningen 

visar att de uppfattningar som finns angående vargen inte behöver komma av egna negativa 

erfarenheter, utan uppfattningarna kan även skapas genom andras negativa erfarenheter. Negativa 

erfarenheter av vargen har en tendens att sprida sig mer än de positiva, exempelvis att får blir 

tagna av varg. Människor kan lättare identifiera sig med personer som rör sig i samma kretsar 

som exempelvis jägare, om en jägare får sin hund attackerad av varg så känner andra jägare 

sympati för denne och delar då samma negativa uppfattning. 

 

Enligt Ednardssons (2006) enkät bland entreprenörer i Värmland var attityden till vargen 

annorlunda beroende på om entreprenörerna kom ifrån platsen eller inte, majoriteten av 

respondenterna kom ursprungligen inte ifrån platsen utan hade flyttat dit. Det ligger en 

problematik i att kunna göra en produkt (vargen) till en resurs när det finns attityder kopplade till 

produkten. De problem som entreprenörerna ansåg finnas med att göra vargen till en 

turistattraktion var att hamna i konflikt med exempelvis jägare, skogsägare och bönder som också 

är engagerade i vargfrågan. För att kunna använda sig av vargen som attraktion måste samarbete 

ske mellan exempelvis entreprenören och skogsägare. Turismen anses vara konfliktkänslig och 

den påverkas starkt av detta. Vargen är ett skyggt djur vilket ställer till det för entreprenörerna vid 

skapandet av en produkt, då en viktig del i turismen är att få se och uppleva produkten. 

Rovdjursturismen är en begränsad nisch vilket anses vara ett problem då det är svårt att hitta 

turister som vill betala för det då turisterna är få. Den problematik som ansågs minst var att 

utsätta turisterna för en risk i de områden där vargarna befinner sig då kunskapen om djuren var 

hög. 

 

Det går att konstatera utifrån undersökningen att de lokala entreprenörerna hade en mer negativ 

attityd till vargen då de påverkas av lokala erfarenheter av vargen och värden som finns på 

platsen. Entreprenörer trodde även att vargen hade en negativ effekt på de turister som ville 
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besöka platsen. De råder två grupper med två olika förhållningssätt till vargen som attraktion, de 

lokala entreprenörerna med en negativ inställning samt de inflyttade entreprenörerna med en 

positiv inställning (Ednarsson 2006). 

 

2.2.2 Positiva attityder 

Enligt Ericsson och Heberleins (2003) enkätundersökning hade de som lever utanför rurala 

området inte starka åsikter om vargen, majoriteten av svenskar som inte jagar hade en positiv syn 

på vargen. De som inte jagade ansåg vargen vara en symbol för naturen och att få höra en varg 

yla i skogen ansågs som ett positivt fenomen. Dock fanns det en större rädsla bland de som inte 

jagade att träffa på varg i skogen, både bland de som levde i områden med varg och utan. De som 

lever i urbana områden ansågs ha en positivare syn på vargen eftersom människorna inte har 

någon erfarenhet av den. Det konstateras att fler växer upp i urbana miljöer och skapar sig fler 

positivare attityder till vargen. 

 

En undersökning om avståndet till vargen påverkar attityden gentemot den har gjorts av Karlsson 

och Sjöström (2007). Undersökningen vände sig till personer mellan 18-84 år som lever i 

områden med varg och utan. Att ha distans till vargen verkar vara en generell bidragande effekt 

till att ha en positivare uppfattning om den. Reflektioner har gjorts angående orsaken till detta, 

personer som lever långt bort ifrån de vargtäta områdena anses inte utsättas för de negativa 

flöden gällande vargen i samma utsträckning som dem i de områden där varg förekommer gör. 

 

Enligt Eriksson et al. (2015) har studier visat att en negativ korrelation mellan erfarenhet och de 

vargpolitiska målen, indikerat att människor får mindre positiva upplevelser. Dock har andra 

studier visat att höra en varg yla eller att se en vild varg kan upplevas som positivt. Samtidigt 

anses de svenska positiva attityderna mot varg troligtvis vara ganska flyktiga, då de baseras på 

andrahandsinformation och majoriteten av befolkningen har inte haft någon direkt erfarenhet av 

varg. 

 

Ednarssons (2006) enkät visade att majoriteten av entreprenörer i Värmland var positivt inställda 

till rovdjur och framförallt vargen, åldern visade sig ha betydelse beroende på attityden där de 

yngre hade en positivare inställning än de äldre. Majoriteten av entreprenörerna accepterade att 

vargen befann sig på samma plats som entreprenörerna verkade och levde. Vargen ansågs viktig 

och populationen var något som ansågs skulle få finnas kvar, dock tyckte majoriteten att antalet 

vargar gärna fick stanna kvar i det antal de redan är eller bli färre. De flesta entreprenörerna 
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tyckte att de områden som vargen fanns på är mer attraktiva att besöka för turister samt ansåg 

vargen som en viktig symbol för naturen. Guidade turer i ett vargområde för att se varg samt 

höra den yla var något som majoriteten av entreprenörerna skulle delta i och som de önskade få 

finnas som aktivitet. 

 

De möjligheterna entreprenörerna ansåg fanns var att vargen bidrar till en “vild” känsla, då djuren 

är ovanliga och exotiska och symboliserar en otämjd natur. Vargen som attraktion är en exklusiv 

produkt som anses går att kombinera med mer vanliga naturbaserade aktiviteter som inkluderar 

djur som bäver och älg. Aktiviteter som att exempelvis besöka en älgpark är idag en billig och 

vanlig aktivitet som går snabbt att utföra. Aktiviteterna skiljer sig drastiskt ifrån rovdjursturismen 

som finns begränsat i Sverige där aktiviteterna är exklusiva, dyra och tar längre tid att utföra. Då 

denna typ av turism är begränsad anses vara en möjlighet då konkurrensen är liten (Ednarsson 

2006). 

 

 

2.2.3 Påverkan på samhället 

Enligt Geffroy et al. (2015) kan vilda djur kan interagera med människor på tre sätt, det första är 

genom en process där djuret blir tamt, det andra är genom att leva på en plats där människor har 

slagit sig ner, och det tredje är genom att passivt interagera med människor genom eko- och 

naturbaserad turism. 

 

Interaktionen mellan vilda djur och människor ändrar de vilda djurens beteende. Det har 

dokumenterats att många arter som kommer i kontakt med människor genomgår en process som 

bidrar att djuren får en viss grad av tolerans mot människor. Exempel på detta går att hitta i 

Uganda på Kibale National Park där parkskötarna har vant schimpanserna med människor för att 

besökare ska kunna kolla på dem dagligen och således få kvalité på sin vistelse. Även att ge vilda 

djur mat har visat sig ändra deras naturliga beteende. Djuren förväntar sig få föda och det kan 

leda till aggressivitet mellan den egna och mot andra arter som kan resultera i skador. När det 

kommer till naturturism blir det svårare för rovdjur att undvika områden där människor vistas, 

antingen får de vistas på samma ställe eller så ändrar rovdjuren mönster igen för att undvika de 

mest uppenbara naturområden där människor vistas (Geffroy et al. 2015). 

 

Rovdjur har en tendens att undvika områden där människor finns närvarande på grund av att 

områden utan människor kan tillhandahålla en relativ säker plats att jaga bytesdjur. På grund av 
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det skulle det gå att argumentera för att bytesdjur skulle vara säkrare i ett urbaniserat område. Det 

har också visat sig att bytesdjur som vistas i urbana områden blir vana människor och får ett mer 

avslappnat beteende där de inte är lika rädda för rovdjur. Lika som rovdjur kan komma att 

undvika områden med människor kan rovdjur istället påverkas av att människor lever tätt inpå, 

bli mindre rädda och istället bli djärvare då den frekventa mänskliga kontakten gör djuren 

avtrubbade. Precis som i ovan exempel där schimpanser blivit vana att besökare kommer nära 

(Geffroy et al. 2015). 

 

Sverige har geografiskt sett plats att uppehålla en större rovdjurspopulation, dock växer den 

svenska befolkningen vilket gör att nya delar av befolkningen kommer närmare rovdjuren. 

Skiftningen kring svenskarnas boendeförhållanden kan komma att ändra delar av befolkningens 

attityder mot rovdjur och varg då den direkta kontakten blir mer påtaglig (Eriksson et el. 2015). 

 

Kapitlet har nu fastställt det teoretiska ramverk som studien vilar på, nästkommande kapitel kommer 

fortsättningsvis beskriva och förklara studiens metod. 
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3. METOD 

 

I nedan kapitel finns beskrivningar om studiens vetenskapliga ansats, tillvägagångssätt i insamlande av empiriskt 

material samt en diskussion över för- och nackdelar med val av metod. 

 

3.1 Kvalitativ ansats 

Studien utgår efter en kvalitativ ansats vilket innebär att metod av kvalitativ natur har använts. 

Kvalitativ metod kan exempelvis vara intervjuer och deltagande observation. I denna studie 

baseras metoden på kvalitativa intervjuer, där delvis strukturerade intervjuer är formade utefter en 

intervjuguide. En kvalitativ ansatser ger forskaren en större flexibilitet genom att låta 

respondenterna i högre grad styra den information som framkommer. På så vis är det också 

lättare att upptäcka förhållanden som inte syntes i början. Intervjuguiden som används vid 

kvalitativa intervjuer ska fungera som en lista över teman och generella frågor som tas upp under 

intervjuns gång. Ofta innehåller en intervjuguide underfrågor som bidrar till att teman täcks och 

fördjupas. Den behöver dock inte följas slaviskt och om en respondent tar upp ett tema tidigare 

än planerat ter det sig naturligt att följa vidare på det spåret. Ibland kan det också uppkomma nya, 

intressanta teman som måste följas upp, vilket en intervjuguide öppnar upp inför. Data som 

samlas in blir oftast fullständiga utskrifter av diskussionerna, där forskaren i analysen kan 

fokusera på hur diskussionen löper, teman växlar, olika uppfattningar och tolkningar kommer till 

uttryck och en eventuell gemensam förståelse. En kvalitativ ansats innebär således att studera 

sammanband, gå in på djupet och få en helhetsförståelse (Johannessen & Tufte 2003). 

 

Studiens syfte är att undersöka om naturturism- aktörer i Norra Värmland påverkas av den 

nuvarande vargpopulationen, därför valdes enkäter och en kvantitativ ansats bort. De valda 

aktörerna var alla verksamma inom naturturism men bedrev inte samma typer av aktiviteter, alltså 

tillhörde företagen inte samma segment. Enligt Smith (2010) är liknande segment en central del i 

en kvantitativ ansats. För att utföra studien i en kvantitativ ansats hade enkäter varit tvungna att 

skickas ut till fler och liknande aktörer, vilket eventuellt hade lett till ett mer representativt 

resultat. En djupare förståelse var dock önskad och möjligheten för det bygger på att kunna 

förklara frågorna för respondenterna, vilket inte anses finnas i den kvantitativa ansatsen. 

Personliga intervjuer ger forskaren möjligheten att få en djupare insikt på olika fenomen och 

problem samt kan mer detaljerad information ges i jämförelse med en kvantitativ ansats. Genom 

denna metod kan en bättre förståelse uppnås genom att få tillgång till respondenternas 
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erfarenheter, interaktioner och samband. Problem och perspektiv inom en organisation kan 

utforskas genom en personlig intervju med människor inom organisationen (Smith 2010). 

I denna studie valdes fyra aktörer som på något sätt håller på med naturturism för att få en 

helhetsförståelse över hur olika naturturism- aktörer tänker kring vargen. Det kan anses svårt att 

få en helhetsförståelse genom att endast intervjua fyra aktörer och för att få en mer representativ 

studie hade fler intervjuer varit önskvärt. En femte mailintervju var planerad då respondenten 

inte kunde medverka i en telefonintervju på grund av tidsbrist, dock drog respondenten tyvärr ur 

sin medverkan med kort varsel. Nya respondenter har kontaktats men intresset att medverka har 

dessvärre inte funnits. 

 

En tidsbegränsning gjorde att fyra intervjuer kunde genomföras och aktörerna blev valda på 

grund av att dem bedriver olika verksamheter inom naturturism. Förhoppningen var att få en 

inblick i hur fyra olika aktörer som verkar inom naturturism förhåller sig till vargen och att detta 

kan bidra till en någorlunda helhetsförståelse. Aktörerna Vildmark i Värmland, Arvika kanot & 

turistcenter samt Glaskogens naturreservat valdes då forskarna kände igen aktörerna sedan 

tidigare. Torsby Event o Camp var den enda aktören som inte forskarna hade hört talas om 

innan, aktören valdes på grund av verksamhetens jaktupplevelser. Det ansågs vara en intressant 

respondent och en intressant infallsvinkel till studien. Genom den kvalitativa metoden fanns 

möjligheten att få tillgång till respondenternas erfarenheter, interaktioner och samband till vargen. 

Intresset utav att se om naturturism- aktörerna ansåg vargen som ett problem eller en möjlighet 

för verksamheten fanns och därför föll valet på en kvalitativ metod. Utgångspunkten låg i Smiths 

(2010) teori om att problem och perspektiv inom en organisation kan utforskats genom en 

personlig intervju med människor inom organisationen. I denna studie föll valet på 

telefonintervjuer men som motsvarar samma kvalitativa ansats som personliga intervjuer. 

 

 

3.2 Bortfallsanalys 

Respondenten som valde att dra ur sin medverkan uttryckte att frågorna var känsliga och inget 

aktören önskade svara öppet på. Tankesättet kan ha funnits hos de nya respondenterna som 

kontaktats för den femte intervjun men inte heller önskat medverka. Vad som kunde gjorts 

annorlunda är svårt att svara på, kanske kunde de tilltänkta frågorna funnits med i det första 

mailutskicket och på så vis kunde det fastställas direkt om medverkan i studien var önskad eller 

inte. Dock var syftet med studien presenterat i det första mailutskicket. Intervjufrågorna valdes 

att ta med i det andra mailutskicket i ett försök att undvika liknande resultat. Den 
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forskningsfrågan studien syftar till att besvara gör att de frågor som behövts ställas till 

respondenterna kan upplevas känsliga, vilket är svårt att ändra på. Den aktör som valde att dra ur 

sin medverkan hade liknande aktiviteter som de medverkande i studien exempelvis vandring, 

kanotturer och naturnära boende. Det går därför att argumentera för att de svar som den icke 

medverkande respondenten skulle ha gett kan ha varit liknande som de aktörer med samma typer 

av aktiviteter. Även om en till intervju var önskvärd i denna studie anses resultatet ändå tillräckligt 

för att kunna dra slutsatser då majoriteten av respondenterna hade liknande svar, så en viss typ av 

mättnadskänsla har ändå uppnåtts. 

 

 

3.3 Etiska förhållningssätt 

Vid intervjuer finns det fyra stycken forskningsetiska principer att utgå ifrån inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning enligt Vetenskapsrådet (2002), dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De fyra kraven handlar i stora drag 

om att informera respondenterna vilken uppgift de har i projektet, upplysas om att deltagande är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Forskaren ska också hämta samtycke till 

deltagande i studien. I vissa fall, exempelvis om respondenten är under 15, behövs samtyckte 

inhämtas från vårdnadshavare. Alla uppgifter om respondenterna ska förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem samt behandla respondenterna med konfidentialitet. 

Insamlad data från enskilda personer får inte heller användas eller utlånas för kommersiellt eller 

annat icke- vetenskapliga syften. 

 

De fyra forskningsetiska principerna har varit underliggande faktorer vid utformning av 

intervjuerna och under intervjuernas gång. Ett första mail skickades ut för att ge respondenten ett 

val om att delta eller inte och vidare ge sitt samtycke. I intervjuns början fick respondenten en 

presentation av studien samt veta att intervjun enbart kommer användas i studiens syfte. 

Respondenten fick också ett val om det var okej att intervjun spelades in eller inte. Alla enskilda 

respondenter kommer i denna studie vara anonyma och alltså inte nämnas vid namn, på grund av 

att enskilda individer inte är intressant i den här studien. Det som är intressant är aktörerna som 

helhet. Intervjuerna spelades in då det ansågs som ett fördelaktigt sätt att arbeta med materialet i 

efterhand. 
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3.4 Intervjuguide 

Intervjuguiden utgår ifrån en semistrukturerad ansats. Där teman är hjälpmedel och ett antal 

frågor ska besvaras men samtidigt ges en frihet att ställa intressanta frågor som kommer upp 

under intervjuns gång. Intervjuerna blir således inte helt homogena och går att anpassa till de 

olika företagen, dock ska de formade frågorna svaras på av alla respondenter så att en viss 

struktur går att följa i insamlandet av data (Johannessen & Tufte 2003).  

 

Enligt Trost (2012) ska en enkät starta med frågor som ger respondenten ett självförtroende och 

motivation att fortsätta svara på enkäten. Enkätens frågor ska sedan följa ett mönster där de nya 

frågorna bygger på dem innan. Det tankesättet har överförts till utformning av intervjuguiden. 

Intervjuguiden börjar med att respondenterna får presentera sitt företag och definiera sig själva. 

Dessa frågor är relativt lätta att svara på vilket ger en förhoppning om att respondenten får ett 

självförtroende och motivation att svara på efterkommande frågor. Resterande frågor följer sedan 

ett naturligt mönster där de bygger vidare på frågan som ställdes innan.  

 

Tre teman är valda efter den forskningsfråga studien syftar till att undersöka och belysa. De valda 

temana är “Definition av naturturism”, “Kunskap & påverkan gentemot vargen” och “Besökares 

attityder gentemot vargen”. Temana valdes då det gav en möjlighet att bearbeta den kvalitativa 

datan inför analysen. Då en väsentlig del i analysarbetet är att identifiera mönster, samband och 

processer (Johannessen & Tufte 2003). Temana utformades innan intervjuerna för att få en bättre 

struktur på frågorna. 
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3.5 Telefonintervjuer 

Intervjuer kan göras över telefon som ger möjligheten att täcka en bredd av olika geografiska 

områden, det är även en intervjuform som är kostnadseffektiv då resor till respondenterna 

utesluts. En telefonintervju bör vara kortare än en personlig intervju där 15 minuter anses som en 

lagom intervjutid. Frågorna bör vara formulerade på ett kort sätt för att få möjligheten till 

sammanhängande svar av respondenten. Problematiken med telefonintervjuer är att få 

respondenten att bli intresserad av att vara delaktiga i intervjun, många respondenter kan tro att 

samtalet är ett sälj eller ett oseriöst samtal där en stor risk att bli avvisad finns. Telefonintervjuer 

och likaså personliga intervjuer har samma möjlighet att ställa följdfrågor till respondentens svar 

för att få tillgång till detaljer. Det icke- fysiska mötet med respondenten utesluter en utveckling av 

rapporteringen som sker vid en personlig intervju mellan forskaren och respondenten, likaså är 

visuella hjälpmedel vid intervjun uteslutna (Smith 2010). 

 

Fyra intervjuer gjordes över telefon där studiens forskare höll i två var. Telefonintervjuer valdes 

då respondenterna var utspridda över ett brett geografiskt område i norra delen av Värmland. En 

begränsning av både tid och ekonomi var två andra faktorer som hade en avgörande roll i 

beslutsfattandet av telefonintervjuer istället för personliga intervjuer. Telefonintervjuer gav 

möjligheten att lägga mer tid att arbeta med andra delar av studien, då personliga intervjuer skulle 

kräva långa restider till respondenterna, vilket hade behövts i studiens fall. Den negativa aspekten 

med telefonintervjuer enligt Smith (2010) är att den personliga kontakten med respondenten 

saknas vilket hade kunnat ge en utveckling av rapporteringen. Kroppsspråket kunde inte heller 

avläsas när vissa frågor ställdes vilket hade kunnat vara en intressant aspekt att tolka. Trots det 

ansågs telefonintervjuer vara den bästa metoden för den här studien.  

 

Ett mail skickades ut i förväg till de utvalda respondenterna för att presentera studiens syfte och 

för att se om en intervju var möjlig. Smith (2010) menar att det finns en problematik med 

telefonintervjuer gällande att få respondenten intresserad till av att vara delaktig i intervjun. 

Genom att skicka ut ett mail i förväg var respondenterna förberedda och risken att bli avvisad 

ansågs mindre.  
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3.6 Tillvägagångssätt under intervjuer 

Under en intervju är det viktigt att visa intresse och respekt för vad respondenten säger, något 

som ska undvikas är att döma respondenten både ur en positiv samt en negativ synvinkel. Det är 

viktigt att lyssna på vad respondenten säger så att frågor inte ställs som respondenten redan har 

besvarat. En professionell nivå bör hållas där forskaren måste hålla ett visst avstånd till 

respondenten, inom turismforskning är det sällan intervjun kommer in på ett psykologiskt plan 

som kan kännas känsligt för respondenten. Det är dock alltid viktigt att läsa av respondentens 

röst där minsta antydan till obekvämlighet betyder att forskaren måste avvika från den ställda 

frågan (Smith 2010). 

 

Anteckningar kan tas under intervjun men kan ses som ett problem om forskaren är en person 

som både ska ställa frågor och anteckna samtidigt. Det underlättar att ha en person som kan 

hjälpa till att anteckna. Att spela in en intervju kan vara ett mer effektivt tillvägagångssätt där 

forskaren endast behöver fokusera på intervjun, det är dock viktigt att alltid fråga respondenten 

om lov att spela in då inte alla är bekväma med att bli inspelade. Det är en fördel att spela in 

intervjun eftersom det kan anses riskabelt att endast förlita sig på minnet. Efter en avslutad 

intervju kan transkribering ske och forskaren kan ta anteckningar på intervjun i efterhand. En 

inspelad intervju tillåter forskaren att reflektera över intervjuerna i en miljö som anses mer 

bekväm. Inspelningsutrustningen bör kontrolleras så att ljudet från både forskaren och 

respondenten tas upp tillräckligt. Oftast sker intervjuer i en lugn miljö men ibland kan högt ljud i 

bakgrunden bli ett problem för inspelningen (Smith 2010). 

 

Studiens valda forskningsfråga kan anses som ett känsligt ämne, i bakgrunden i kapitel ett 

framgick det att samhället är uppdelat med olika attityder till vargen. Dessa tankar hölls i åtanke 

under intervjuerna där respondenternas röstläge lästes av och tolkades. Inga avvikelser behövde 

dock genomföras. Studiens intervjuer genomfördes genom att en forskare förde anteckningar i 

bakgrunden och den andra höll i intervjun. Intervjuerna spelades in, efter medgivande från 

respondenterna, då båda forskarna ansåg att det var ett effektivt sätt att få med alla detaljer under 

intervjun då saker lätt glöms bort. Inspelningsutrustningen kontrollerades alltid före intervjuerna. 
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3.7 Transkibering 

Vid transkribering finns det två sätt att gå tillväga, antingen genom att köpa tjänsten av någon 

annan eller att genomföra den själv. Transkribering är tidskrävande om forskaren väljer att 

transkribera själv, fördelar är dock att forskaren kan minnas, förstå sammanhanget, möjligen 

dialekt från respondenten och tillsammans med stödanteckningar få en hög korrekthet på 

transkriberingen. En till fördel med att transkribera sitt egna material är att forskaren lär känna 

materialet och kan inleda tolkningsarbetet redan under själva lyssnandet och skrivandet. Analysen 

kan på så vis fördjupas på ett sätt som inte varit möjligt om uppgiften genomförs av någon annan 

(Ahrne et al. 2011). Transkribering av genomförda intervjuer i denna studie genomfördes genom 

att lyssna på inspelat material och sedan ordagrant skriva ner vad respondenten svarade. Det gav 

också studiens forskare möjlighet att lära känna sitt eget material, vilket hjälpte vid analys- och 

slutsatsarbetet. 

 

I ovanstående kapitel har det fastställts hur det empiriska materialet har samlats in, i nästkommande kapitel 

presenteras de valda naturturism- aktörerna och vad som framkom av de kvalitativa intervjuerna. 
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4. EMPIRI 

 

I detta kapitel behandlas det empiriska materialet, varje naturturism- aktör presenteras var för sig och under varje 

presentation får läsaren en inblick i vad som framkom av de kvalitativa intervjuer som genomförts. 

 

4.1 Glaskogen 

Glaskogen är ett naturreservat beläget i Arvika som är 28 000 hektar stort, reservatet uppkom år 

1970 då Länsstyrelsen i Värmland ville bevara de betydande natur- och skönhetsvärden som 

fanns i området. År 1972 bildades en stiftelse som kom att kallas “Glaskogens naturreservat” där 

kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årgäng ingår. Stiftelsen vill verka för en utveckling inom 

friluftslivet, det är även stiftelsen som sköter förvaltning och underhållet av reservatet. Glaskogen 

består utav 300 km vandringsleder som är deras centrala aktivitet, 150 km kanotleder samt ett 80 

tal sjöar för fiske. Det finns även möjlighet för mountainbike på grusvägar runt om i reservatet. 

En vildmarkscamping samt en minibutik med servering finns beläget i Lenungshammar som är 

reservatets mittpunkt (Glaskogen u.å). 

 

4.1.1 Intervju med representant för Glaskogens natureservat 

Det har ju ökat antalet vargar i Glaskogsområdet och det är klart att det skapas ett visst intresse kring det, och 

att, gästerna kommer med frågor dom har hört när dom har legat ute och sovit i området att det ylar och sådär. 

Det upplever jag som att de tycker är mer spännande än farligt. Så att det är inget, inte från besökarna nån 

negativ syn på det men det är heller inte så att vi märker att besökare kommer tack vare att det finns varg. (taget 

från intervju med representant för Glaskogens naturreservat 03-05-2016). 

 

Enligt representanten för Glaskogens naturreservat är deras uppgift att förvalta naturreservatet åt 

Länsstyrelsen och bedriva turism i form av camping och stugby samt olika typer av aktiviteter i 

samarbete med andra entreprenörer. Glaskogen är medvetna om att vargstammen har ökat i länet 

och de gör deras besökare medvetna om detta genom att sätta upp affischer att varg, lo och björn 

befinner sig i området med uppmaningen att hundar hålls kopplade. De vill inte att deras 

besökare ska skadas men upplever inte att människan är hotad på något sätt av vargstammen 

samt att den inte stör verksamheten. Besökarna brukar ställa frågor om hur farligt det är att vika 

av från vandringsleder när vargen finns i skogarna men representanten uppfattar att vargen anses 

mer spännande än farlig, exempelvis genom att vargen har hörts yla av besökarna. Överlag anses 
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besökarna ha en neutral inställning till vargen, det finns ingen negativ syn till den men besökarna 

kommer inte heller till reservatet tack vare den. Glaskogens typiska besökare är framförallt aktiva 

familjer från olika europeiska länder men främst Tyskland. Dessa grupper vill prova på 

vildmarken och guidade turer anses vara en populär aktivitet. Representanten anser att vargen 

inte är exotisk för besökarna då den även finns i övriga Europa, dock kan vargen bidra till 

spänning och känslan av mer vildmark. Använda vargen i en aktivitet som exempelvis 

vargspårning har inte visat sig populärt, produkten har erbjudits besökare i form av samarbete 

med andra entreprenörer som vistas i naturreservatet men inga produkter har bokats. Enligt 

representanten är älg det stora dragplåstret när det kommer till att se djur som aktivitet, där ca 80 

procent av besökarna frågar efter att få se älg. 

 

4.2 Vildmark i Värmland 

Vildmark i Värmland är ett företag beläget i Torsby som startades år 1980 med huvudaktiviteten 

att erbjuda privatpersoner och grupper timmerflottfärder längs med Klarälven. Besökarna bygger 

ihop sin egen flotte vilket sedan blir deras “hem” under ett visst antal dagar på Klarälven, hur 

länge besökarna är ute på flotten styr de själva över. Besökarna har möjlighet att gå i land och 

göra utflykter, vandra och se sevärdheter längs med färden. Företagets mål är att erbjuda 

upplevelser i naturen som är oförglömliga på naturens villkor. Företaget erbjuder även 

kanotpaket, en äventyrsbana, bäversafari samt en camping med stugor och campingplatser 

(Vildmark i Värmland u.å). 

 

4.2.1 Intervju med representant för Vildmark i Värmland 

Det är ju ett rovdjur absolut, och det ska man ju ha full respekt för så att.. Sen så tror jag ju att det kryddar 

själva upplevelsen faktiskt att bara vetskapen om att dom här djuren finns i vår skog gör att det blir lite 

häftigare..”(taget från intervju med representant för Vildmark i Värmland 03-05-2016). 

 

Vildmark i Värmland är ett naturturism- företag som vill erbjuda sina besökare oförglömliga 

upplevelser i världsklass i den värmländska naturen som representanten beskriver det, upplevelser 

i form av olika aktiviteter men framförallt genom deras timmerflottsfärder. Företaget 

tillhandahåller inga produkter med “vargkaraktär” dock verkar en spänning finnas hos besökarna 

gentemot vargen. Representanten uttrycker att vargen kan hjälpa till att krydda besökarnas 

upplevelse och göra den häftigare med vetskapen att vargen befinner sig i området. Den typiska 

besökaren är framförallt utländska besökare, där ca 80 procent kommer från något europeiskt 

land. Tyskland bidrar med flest besökare och det är främst familjer det handlar om. Företaget 
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informerar sina besökare vilka djur som finns i den värmländska skogen och då blir det naturligt 

att prata om vargen, besökare uppmanas att ha respekt för rovdjuret om de skulle stöta på den 

men risken för det anses minimal. Förövrigt uttrycker representanten att företaget inte är 

jätteinsatta i varg och vargdebatten och följer debatten på avstånd, de anser sig inte påverkas av 

varg i verksamheten och representanten tolkas ha en positiv inställning gentemot den. 

Representanten tror att Värmland har plats för mer vargar, dock finns en medvetenhet om att 

vargen är ett rovdjur och inget besökare skulle vilja stöta på öga mot öga i vilt tillstånd. 

 

 

4.3 Torsby Event o Camp 

Torsby Event o Camp ligger i Sörmark, 1,5 mil nordväst om Torsby intill Röjdälven. Företaget 

erbjuder jakt- och fiskeupplevelser, boende samt arrangerar event och säkerhetsutbildningar. 

Aktiviteterna erbjuds som paket där de sätts ihop efter gästens önskemål. Jaktupplevelserna 

erbjuder jakt med trädskällare, vilket innebär jakt på tjäder och orre samt toppfågeljakt. De 

erbjuder även småviltsjakt på egen hand med lösa jaktkort för enskilda dagar eller weekend-paket 

där både jakt och boende ingår. I Sörmark med omnejd finns det många typer av fiskevatten där 

Torsby Event o Camp erbjuder fiskeupplevelser. De anordnar guidade turer med utbildad 

personal för stora och små grupper samt nybörjare eller vana fiskare. Utbildningar inom 

skogsindustrin erbjuds även. Torsby Event o Camp erbjuder även event för exempelvis 

födelsedagar, svensexa, möhippa, företagsjippon, föreningar, idrottsklubbar etc. Exempel på en 

rolig aktivitet för detta kan vara skytteaktiviteter där det går att prova på lerduveskytte, älgbana, 

pilbåge, luftpistol och blåsrör vilket går att prova på utan förkunskaper (Torsby event o camp 

u.å.). 

 

4.3.1 Intervju med representant för Torsby Event o Camp 

Jag brukar säga att hade jag haft hundra jaktplatser hade jag kunnat sålt dem. Hade jag haft 200 hade jag sålt 

dem också. Det har varit en enorm efterfrågan på, ja framförallt fågeljakt då. Idag, har jag många platser ledigt, 

man kan väl säga att det har gått ner i källaren kan man säga. Så att de, på så sätt har det påverkat väldigt 

negativt. Och det kan nog, många kollegor, så att säga, jaktturister, som har liknande företag, så som jag pratar 

med det är samma upplevelser. (taget från intervju med representant för Torsby Event o Camp 03-05-

2016). 
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Torsby Event o Camp är en privat aktör främst inom jakt och fiske enligt representanten men en 

del andra produkter erbjuds med fokus på natur och naturskötsel. Deras typiska besökare är en 

medelålders van jägare med ett stort jaktintresse, väldigt målinriktade och har egna hundar. När 

det kommer till jaktturismen är det främst utländska besökare från Europa men en del besökare 

även från Skåne. Representanten konstaterar att besökarna brukar fråga om det finns varg i 

området, de är oroliga för sina jakthundar och vargen överlag. Kunskap om varg finns hos 

företaget i form av dess rörelsemönster, påverkan på det lokala samhället samt naturen men även 

bakgrundshistoria om hur strövargar började komma ner från norska sidan. Möjligheten att vilja 

göra vargen till en produkt har funnits tidigare i form av eventuella vargsafaris och lyssna på 

“varg-yl”, men det är ingen möjlighet som finns kvar idag. Representanten nämner att det finns 

besökare som vill se varg men konstaterar att det är bäst att göra på djurpark. Bland annat på 

grund av att den är svår att se i och med att djuret är en skygg varelse, även om det finns gott om 

varg i närheten. Representanten anser också att det är svårt att marknadsföra vargprodukter. 

Företaget påverkas av vargen på ett negativt sätt då efterfrågan på jaktplatser har minskat, tidigare 

har en stor efterfråga på framförallt fågeljakt funnits. Representanten konstaterar att många 

kollegor i samma bransch upplever liknande situation. Möjligheter med vargen kan 

representanten inte se idag, att hitta något positivt med den är svårt även om representanten inte 

vill utesluta möjligheten helt. Bland annat finns det aspekter i det vardagliga livet att räkna in, 

exempelvis när vargen kommer nära barn i samhället och osäkerhet att exempelvis springa själv 

ute i skogen för risk att stöta på vargen. Representanten anser att det är svårt för många 

människor att förstå hur det är att leva tätt inpå den och att den bidrar till ett minskat friluftsliv 

generellt. För företagets välmående anser representanten att etablera en riktig vargförvaltning 

skulle kunna hjälpa. En bättre balans och en långsiktigt plan för vargstammen skulle hjälpa 

företaget, i dagsläget anser representanten att detta inte existerar. 

 

4.4 Arvika kanot & turistcenter 

Arvika kanot & turistcenter erbjuder en mängd olika aktiviteter, kanot, kajak, fiske och båt, cykel 

och mountainbike, vandring, äventyr, badtunnor och bastu, konferens samt mat och catering. 

Kanotturerna erbjuder antingen dagsturer eller kanotturer mellan 3 till 8 dagar. Vid längre 

kanotturer föreslår Arvika kanot & turistcenter att gästen är i god form då gästen kommer 

befinna sig i naturen på egen hand. De hjälper dock till att anpassa kanotturen till gästens 

önskemål. Kajakturer erbjuds som antingen prova på eller dagsturer, ett paket erbjuds som heter 

“Odins tur”. Där accepteras inga nybörjare och är en 7 dagars tur i Vikingarnas spår. Kajakturen 

utgår från Arvika och fortsätter i Glafsfjorden och ner till Vänern, längs vägen finns gravhögar 
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och gravrösen som härstammar från vikingatiden. Cykelturer erbjuds där det går att köpa ett 

färdigt koncept med färdigställda turer där cykel, grundläggande utrustning, turbeskrivning och 

briefing ingår. Företaget erbjuder även vandring och regionen erbjuder stor variation både vad 

det gäller svårighet och natur, bland annat erbjuds vandring i Glaskogen. Arvika kanot & 

turistcenter har äventyr som aktivitet, det innebär att exempelvis företag kan komma dit för 

“kickoffer” där de erbjuder bland annat en höghöjdsbana vilket är något både för 

adrenalinsökaren och nybörjaren som vill prova på livet bland trädkronorna (Arvika kanot & 

turistcenter u.å.). 

 

4.4.1 Intervju med representant för Arvika kanot & turistcenter 

Varg, det speglar den svenska bilden utomlands. Många tycker att Skandinavien är ren och det är mycket trevlig 

luft och mycket natur. Och det är viktigt att dom finns i skogarna liksom så att det speglar vad vi är. Vi bryr oss 

om naturen och vi har en frisk natur så de, är bra att djuren finns och så. (taget från intervju med 

representant för Arvika kanot & turistcenter 09-05-2016) 

 

Arvika kanot & turistcenter anser att naturen ger resurs till företaget och gör att de kan erbjuda 

sina olika tjänster. De ger även ut all slags information om naturen till de besökare som vill vistats 

i den. Representanten berättar att deras främsta målgrupp är den utländska marknaden med ca 80 

procent av besökarna och det som ligger i trend just nu är utomhus aktiviteter i naturen som 

exempelvis vandring, cykling och paddling. De har både yngre personer, kompisgäng, familjer 

med barn och pensionärer, gemensamt för alla besökare är att det handlar om aktiva personer. 

Representanten titulerar sig själv som jägare och har på grund av det lite mer kunskap om vargen 

än andra enligt sig själv. Företagets åsikt angående vargen är att det ska finnas plats till alla på 

jorden, det är inte upp till oss att styra vad som ska leva eller inte. 

Representanten tolkas vara positivt inställd till vargen och upplever att turister som besöker 

företaget inte är rädda utan istället intresserade av den. Besökare är medvetna om vargen och 

andra rovdjur som finns och vill främst veta hur de ska bete sig vid ett eventuellt möte med 

vargen. Vargen anses spegla den svenska bilden utomlands i form av ren och trevlig luft och 

mycket natur, representanten anser det viktigt att vargen befinner sig i skogen då den speglar en 

bild om vad Skandinavien är. Varg som produkt är inget företaget ser som en möjlighet idag, 

vargen är svår att se och besökare måste eventuellt ligga ute i flera timmar, vilket inte är en 

anpassad aktivitet för familjer. Det som efterfrågas vid guidning av djur är främst älg vilket 

representanten anser är en bättre anpassad aktivitet för familjer, även om aktiviteten inte erbjuds i 

dagsläget.   
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Nu när det empiriska materialet är fastställt kommer nästkommande kapitel binda samman empirin med det 

teoretiska ramverket från kapitel två. 
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5. ANALYS 

 

Genom de kvalitativa intervjuerna fanns en förhoppning att ta reda på om aktörer med inriktning på naturturism 

och deras besökare påverkas av varg och på vilket sätt. I detta kapitel kommer det empiriska materialet från 

intervjuerna att vävas samman med teori som hittats i ämnet. 

 

5.1 Glaskogen 

Under intervjun med representanten från Glaskogens naturreservat framkom en neutral 

inställning till vargen. Ednarssons (2006) undersökning visade att en majoritet av entreprenörer i 

Värmland accepterar att vargen befinner sig på samma plats som entreprenörerna verkade och 

levde. Reservatet är beläget i ett vargtätt område och enligt Ericsson och Heberlein (2003) är det 

lättare att skaffa sig åsikter om vargen eftersom människorna i området utsätts för både negativa 

och positiva åsikter. Det framkom att Glaskogens besökare frågar om det är farligt att vika av 

från reservatets vandringsleder och enligt Kastegård (2010) är en fjärdedel av människor i Sverige 

rädda för vargen. Glaskogens representant konstaterade att vargens hot mot besökarna är 

minimal och detta kan kopplas till Ednarssons (2006) undersökning där den minsta 

problematiken som entreprenörer i Värmland ansåg finnas med vargen var att utsätta turisterna 

för fara då kunskapen var hög. 

 

Glaskogen sätter upp affischer och meddelar besökare att varg finns då de är medvetna om att 

vargstammen har ökat i reservatet. Representanten för Glaskogen nämner att vargen uppfattas 

mer spännande än farlig för besökarna, exempelvis genom att vargen har hörts yla. Detta styrker 

Ericsson och Heberleins (2003) undersökning där respondenterna som inte var jägare uppfattade 

vargen som en symbol för naturen och att få höra en varg yla i skogen ansågs som ett positivt 

fenomen. Ednarssons (2006) undersökning visar att de flesta entreprenörerna i Värmland tyckte 

att de områden som vargen finns på var mer attraktiva att besöka för turister samt ansågs vargen 

som en viktig symbol för naturen. Samma undersökning visade att de möjligheter som 

entreprenörerna i Värmland ansåg fanns var att vargen bidrar till en “vild” känsla, då djuren är 

ovanliga, exotiska och symboliserar en otämjd natur. Representanten från Glaskogen anser inte 

att vargen är exotisk då den förekommer i övriga Europa, men menar att den bidrar till känslan 

av mer vildmark. Glaskogens typiska besökare är framförallt aktiva familjer från olika europeiska 

länder men främst från Tyskland. Enligt Karlsson och Sjöströms (2007) undersökning visade det 

sig att avståndet till vargen bidrar till en positiv inställning, där en orsak kan vara att människor 
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som inte lever i vargtätna områden inte utsätts för eventuella negativa flöden angående vargen, 

vilket stämmer överens med Glaskogens syn på besökarnas positiva attityder. 

 

 

5.2 Vildmark i Värmland 

Vildmark i Värmlands representant uttrycker att vargen kan hjälpa till att krydda besökarnas 

upplevelse och göra den häftigare med vetskapen att varg befinner sig i området. En koppling 

kan även här göras till Ericsson och Heberleins (2003) undersökning där respondenterna som 

inte var jägare uppfattade vargen som en symbol för naturen och att få höra en varg yla i skogen 

ansågs som ett positivt fenomen. Företaget informerar sina besökare vilka djur som finns i den 

Värmländska skogen och då blir det naturligt att prata om varg, besökare uppmanas ha respekt 

för rovdjuret om de skulle stöta på den men risken för det anses minimal. Ednarsson (2006) 

undersökning visade att den minsta problematiken som entreprenörer i Värmland ansåg finnas 

med vargen var att utsätta turisterna för fara då kunskapen var hög och detta styrker 

representantens uttalande. 

 

Aktörens typiska besökare är framförallt utländska besökare där ca 80 procent kommer från 

något europeiskt land. Tyskland bidrar med flest besökare och det är främst familjer det handlar 

om, vilka representanten anser har en positiv inställning gentemot vargen. Det går även här att se 

en koppling till Karlsson och Sjöström (2007) undersökning där det visade sig att avståndet till 

vargen bidrar till en positiv inställning, där en orsak kan vara att människor som inte lever i 

vargtätna områden inte utsätts för eventuella negativa flöden angående vargen. 

 

Förövrigt är företaget inte jätteinsatta i varg och vargdebatten enligt representanten, de följer 

debatten på avstånd och anser sig inte påverkas av varg i verksamheten. Generellt har 

representanten en positiv inställning gentemot varg. Den positiva inställningen går att styrka med 

Ednarssons (2006) undersökning som visade att majoriteten av entreprenörer i Värmland 

accepterar att vargen befinner sig på samma plats som entreprenörerna verkade och levde. Det 

går även att koppla till samma undersökning av Ednarsson (2006) som visade att majoriteten av 

entreprenörer i Värmland var positivt inställda till rovdjur och framförallt vargen. Representanten 

tror att Värmland har plats för mer vargar, dock finns en medvetenhet om att vargen är ett 

rovdjur och inget besökare skulle vilja stöta på öga mot öga i vilt tillstånd. Det kan, som i tidigare 

avsnitt, kopplas till Kastegård (2010) som menar att en fjärdedel av svenskarna är rädda för 

vargen. 
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5.3 Torsby Event o Camp 

Ericsson och Heberlein (2003) anser att de som lever tätt inpå vargen får starkare åsikter på 

grund av att de lever i vargtäta områden. De menar att dessa människor utsätts för både positiva 

och negativa diskussioner angående vargen och har då lättare att skaffa sig åsikter. De som ansågs 

ha den mest negativa synen angående varg var jägarna, de ansågs ha mest kunskap om vargen 

men var trots detta mest negativa. Under intervjun med representanten för Torsby Event o 

Camp, som driver sin verksamhet skogsnära och med fokus på jakt och fiske, går det att se 

likheter med Ericsson och Heberleins (2003) teorier. Det framkom tydligt att representanten 

hade stor kunskap om vargen, dess rörelsemönster, hur den påverkade samhället lokalt, 

bakgrundshistoria och att vargstammen delas med Norge till viss del. Med stor kunskap om 

vargen och närheten till rovdjuret var det under denna intervju som flest negativa aspekter togs 

upp. Representanten för Torsby Event o Camp hade tidigare sett möjligheter med vargen, genom 

att ha exempelvis vargsafari och ge besökare en möjlighet att lyssna på “varg-yl”, möjligheten 

fanns dock inte i dagsläget. Trots att området är vargtätt framkom det att vargen är ett skyggt djur 

och aktiviteterna är inte anpassade för vem som helst, vilket gjorde att företaget inte såg några 

möjligheter att inkorporera aktiviteterna i verksamheten. Tankesättet stämmer väl överens med 

Ednardsson (2006) teorier, för att kunna använda sig av varg som attraktion måste samarbete ske 

mellan exempelvis entreprenören och skogsägare. Turismen anses vara konfliktkänslig och den 

påverkas starkt av detta. Vargen är ett skyggt djur vilket ställer till det för entreprenörerna vid 

skapandet av en produkt, då en viktig del i turismen är att få se och uppleva produkten. 

 

I dagsläget påverkar vargstammen i Värmland företaget väldigt negativt då vargtätheten i länet 

gör att företaget inte kan sälja lika många jaktplatser som de skulle vilja. Anledningen till varför 

jaktplatserna inte säljs anses vara på grund av rädsla för vargen och oro för att besökarnas hundar 

ska skadas, vilket även här går att koppla ihop med den rädsla som en fjärdedel av Sveriges 

befolkning känner enligt Kastegård (2010). De negativa attityderna till den nuvarande 

vargpopulationen som Torsby Event o Camp uttrycker går också att koppla till Sjöström (2007) 

teorier om hur negativa erfarenheter av vargen har en tendens att sprida sig mer än de positiva. 

Människor kan lättare identifiera sig med personer som rör sig i samma kretsar som exempelvis 

jägare. Om en jägare får sin hund attackerad av varg känner andra jägare sympati för denna och 

delar då samma negativa uppfattning. Vilket representanten också uttryckte, genom att ha pratat 

med kollegor inom samma bransch och hört att de haft liknande erfarenheter som sig själv. 
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Det framkom även från intervjun att själva samhället får svårt med friluftsliv där barn inte kan 

leka helt fritt och rädslan för att gå ut och springa själv i skogen kan finnas då vargen finns tätt 

inpå. Enligt Geffroy et al. (2015) har rovdjur en tendens att undvika områden där människor 

finns närvarande på grund av att områden utan människor kan tillhandahålla en relativ säker plats 

att jaga bytesdjur. Det har också visat sig att bytesdjur som vistas i urbana områden blir vana 

människor och får ett mer avslappnat beteende där de inte är lika rädda för rovdjur. Lika så som 

rovdjur kan komma att undvika områden med människor kan rovdjur istället påverkas av att 

människor lever tätt inpå, bli mindre rädda och istället bli djärvare då den frekventa mänskliga 

kontakten gör djuren avtrubbade. Geoffroy et al. (2015) teorier visar att de upplevda 

samhällsproblemen som representanten för Torsby Event o Camp uttryckte kan ha en sanning i 

sig. 

 

 

5.4 Arvika kanot & turistcenter 

Under intervjun med representanten för Arvika kanot & turistcenter framkom det att kunskap 

om vargen finns, bland annat genom att representanten titulerade sig själv som jägare och därför 

trodde sig ha lite mer kunskap än andra, vilket stämmer med Ericsson och Heberleins (2003) 

teorier om att jägare anses ha mer kunskap än resten av befolkningen. Generellt tolkas företaget 

ha en positiv attityd till vargen och ansåg att den hörde hemma i skogen. Vargen bidrog till en 

känsla av vildmark och var en typ av symbol för den svenska naturen. De som ansåg att vargen 

gav en känsla av vildmark och var en typ av symbol för den svenska naturen var företagets 

besökare, som bestod av naturintresserade aktiva personer men inte nödvändigtvis jägare, vilket 

också stämmer överens med Ericsson och Heberleins (2003) teorier. Ericsson och Heberleins 

(2003) teorier grundar sig i att de som lever utanför rurala områden inte har starka åsikter om 

vargen. De som inte jagar anser vargen som en symbol för naturen och att få höra en varg yla i 

skogen anses vara ett positivt fenomen. 

 

Besökare uttryckte åsikter om varg vid sitt besök, med det ansåg representanten för Arvika kanot 

& turistcenter som mer positivt. De åsikter som uttrycktes var mer hur besökarna hanterar ett 

eventuellt möte med en varg, representanten ansåg inte att besökarna var rädda på något vis. Det 

framkom också att företaget riktar sig mot den utländska marknaden, där ca 80 procent av 

besökarna kom från utlandet. Att företaget till stora delar har utländska besökare som inte är 

rädda för varg och ser den som ett positivt fenomen, styrker de teorier som säger att avstånd till 

vargen är en stor avgörande faktor när det kommer till positiva attityder. Att ha distans till vargen 
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verkar vara en generell bidragande effekt till att ha en positivare uppfattning om den. Reflektioner 

har gjorts angående orsaken till detta, personer som lever långt bort ifrån de vargtätna områdena 

anses inte utsättas för de negativa flöden gällande vargen i samma utsträckning som dem i de 

områden där varg förekommer gör enligt Karlsson och Sjöström (2007). 

 

Representanten för Arvika kanot & turistcenter ansåg att vargprodukter var svårsålt då de inte 

riktar sig till deras målgrupp som främst anses vara familjer. För att kunna se en varg måste 

besökaren ligga ute i skogen i flera timmar, utan någon egentlig garanti på att få se en varg. Älg 

anses vara en mer lättsåld produkt. Tankesättet stämmer med Ednardsson (2006) teorier om att 

vargen är ett skyggt djur vilket ställer till det för entreprenörer vid skapandet av en produkt, då en 

viktig del i turismen är att få se och uppleva produkten. 

 

Ovan beskrivs analysen av det empiriska materialet i förhållande till det teoretiska ramverket, nedan fortsätter en 

diskussion av ovanstående kapitel där studiens forskningsfråga slutligen besvaras. 
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6. SLUTSATS & DISKUSSION 

 

Kapitlet kommer behandla de aspekter som varit mest framträdande under studien. Hur aktörerna påverkas av 

vargen kommer diskuteras samt aktörernas uppfattning om hur deras besökare påverkas av varg, där både 

negativa och positiva aspekter kommer tas upp. Avslutningsvis kommer kapitlet återkoppla till studiens syfte och 

forskningsfråga samt ge förslag på vidare forskning. 

 

Det går att konstatera att aktörerna i Norra Värmland påverkas av den nuvarande 

vargpopulationen som råder i länet. Majoriteten av aktörerna finner inte vargen som något 

problem för deras verksamhet utan anser snarare att den bidrar till något positivt för deras 

besökare. Aspekten som tre av fyra respondenter ansåg positivt med att vargstammen fanns tätt 

inpå verksamheten var att den bidrog med en vildmarkskänsla, gjorde vistelsen ute i skogen 

häftigare samt att vargen ansågs vara en symbol för den svenska naturen. 

 

Den fjärde aktören uttryckte inget positivt med att varg finns tätt inpå utan ansåg att den 

påverkade verksamheten negativt i den bemärkelsen att färre bokningar till verksamhetens 

jaktprodukter såldes. Alla aktörer var på ett eller annat vis tvungna att informera om vargens 

närvaro vilket bidrog till en medvetenhet om att det finns rovdjur i närheten som måste 

diskuteras. Även om de flesta aktörer inte ansåg det som något problem med rovdjur i närheten 

så fanns det en viss medvetenhet att vargen skulle kunna vara ett problem för besökarna och 

därför kände aktörerna sig tvungna att informera om det. En aktör tryckte upp affischer som 

varnade om att det fanns rovdjur där besökarna skulle vistas vilket påverkar företaget ekonomiskt 

till viss del.   

 

Då aktörerna befann sig i vargtäta områden har de lättare att skaffa sig negativa eller positiva 

åsikter om vargen, på grund av att olika åsikter om vargen cirkulerar i dessa områden. Det går här 

att diskutera om majoriteten av aktörerna har påverkats av positiva åsikter som flödat i deras 

område, eller om de är positiva för att de helt enkelt inte påverkas av vargpopulationen. 

Aktörernas aktiviteter kan också vara en bidragande faktor till varför vissa aktörer var mer 

positiva till varg än andra. 

 

Den aktör som sålde jaktupplevelser kan ha haft mer negativa åsikter då aktörens aktiviteter gör 

att besökarna kommer närmare där vargen lever och jagar. De andra aktörernas aktiviteter med 
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exempelvis vandring, kanot och cykling gör att besökarna inte hamnar i lika direkt kontakt med 

vargen. Om aktörernas aktiviteter påverkar negativa och positiva åsikter kan stämma då rovdjur 

kan komma att undvika områden där de vet att människor vistas, vilket visar att om en 

vandringsled har frekvent mänsklig kontakt kan vargen undvika den specifika leden och istället 

välja att vandra på andra ställen. Det gör att de aktörer som inte upplever vargen som något 

problem kan ha positiva attityder på grund av att kontakten och erfarenheten av vargen är 

minimal. Medan den aktör som upplevde vargen som ett problem i verksamheten kom i närmare 

kontakt och på så vis fick mer erfarenhet av vargen och en negativ attityd, vilket är en stor 

avgörande faktor till att negativa attityder kan uppstå. 

 

Majoriteten av aktörerna tyckte att deras besökare hade en positiv attityd gentemot vargen där 

aktörerna upplevde att det fanns en spänning snarare än en rädsla. Det visade sig att frågor oftast 

ställdes av besökarna om det fanns varg och om det finns en risk med att vika av från exempelvis 

vandringsleder. Alla aktörer hade flest besökare från Europeiska länder där Tyskland bidrog med 

flest besökare, vilket kan styrka teorin att avståndet till vargen generar till fler positiva attityder. 

Besökare som uttryckt negativa åsikter om varg var hos den aktör som sålde jaktupplevelser där 

det fanns en rädsla för deras egna hundar. De besökare som köpte jaktupplevelser var själva vana 

jägare och det kan påverka deras egna negativa attityder och oro mot vargen, vilket också kan 

påverka aktören som säljer produkterna då aktören kommer i mer frekvent utsträckning i kontakt 

med negativa flöden. Till skillnad från de andra aktörerna som inte kom i kontakt med negativa 

åsikter från besökarnas sida. 

 

Studien undersökte hur naturturism- aktörer i Norra Värmland påverkas av den nuvarande 

vargpopulationen. En intressant aspekt att reflektera över är om åsikterna hos aktörerna skulle 

ändras om vargstammen ökade. Skulle vargpopulationen öka kan det ske att vargen får mindre 

spelrum i skogen och kommer närmare de aktiviteter som aktörerna erbjuder besökarna, vilket 

kan påverka hur besökarna också ser på varg i området. En mer frekvent mänsklig kontakt kan 

göra vargen avtrubbad och sluta vara lika skygg och bli mer framträdande för människor. En 

större oro kan spridas och vargen kanske inte längre anses vara något som bidrar till en bättre 

upplevelse utan istället ett rovdjur att frukta, vilket i sin tur skulle kunna påverka aktörernas 

försäljning av aktiviteter. 

 

En avvikelse i studien är den respondent som titulerade sig själv som jägare och som ändå hade 

en positiv syn på varg och hur vargen påverkade företaget. Varför denna respondent inte hade 
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negativa åsikter kan bero på flera saker. En tanke är att det kan ha berott på att aktiviteterna i 

företaget inte hade med jakt att göra vilket gav respondenten en möjlighet att lämna personliga 

åsikter hemma då de ändå inte påverkade företaget. Respondentens ursprung kan ha varit en 

avgörande faktor då inflyttade entreprenörer har en tendens att ha mer positiva åsikter, men 

respondentens ursprung är i dagsläget oklart så detta går bara att spekulera kring. Eller så kan det 

helt enkelt ha berott på individuella olikheter. 

 

Då en aktör drog ur sin medverkan går det enbart att spekulera om vad svaren skulle ha varit. 

Majoriteten av de medverkade aktörerna gav liknande svar, därför dras ändå slutsatsen att svaren 

från den icke medverkande skulle ha varit någorlunda lika. Det gör också att en form av 

helhetsförståelse av den generella attityden och påverkan av den nuvarande vargpopulationen hos 

naturturism- aktörer i Norra Värmland kan formas, med viss tveksamhet. 

 

En begränsning som kan ses med studien är dess omfattning. Åsikter, attityder och påverkan av 

varg från endast fyra aktörer gör det svårt att få en inblick över hur majoriteten av alla 

naturturism- aktörer i Norra Värmland förhåller sig till vargen. För en mer korrekt syn på åsikter, 

attityder och påverkan av varg för alla naturturism- aktörer i Norra Värmland skulle en mer 

omfattande studie varit önskvärd. Ett intressant område att belysa är att se om aktörernas 

ursprung ligger i grund för deras attityd till vargen samt att se sambandet mellan älg och turism då 

flera aktörer belyser älgens popularitet bland utländska besökare. 

 

6.1 Slutsats 

Slutsatsen blir att Norra Värmlands naturturism- aktörer påverkas av den nuvarande 

vargpopulation som finns i Värmland. Även om en majoritet av aktörerna inte anser att deras 

besökare påverkas av den nuvarande vargpopulationen har de ändå utfört åtgärder på olika vis då 

de själva känner att de måste informera besökare om att det finns rovdjur och framförallt varg i 

närområdet, vilket visar att de påverkas av vargen. Vargpopulationen påverkar främst aktörerna i 

en positiv bemärkelse då deras besökare anser vargen som ett positivt inslag i deras besök. En 

majoritet av aktörerna har en positiv attityd och aktörernas inriktning på verksamheten har en 

avgörande betydelse till deras attityd och påverkan gentemot vargen.  

Avslutningsvis fanns en förhoppning om att studien skulle kunna bidra med ytterligare en 

dimension i vargfrågan genom att se hur en hög täthet av varg i ett län kan påverka naturturism- 

aktörer. Syftet med studien har uppnåtts och bidragit med nya tankegångar i hur varg inte bara 
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påverkar jägare, bönder och skogsägare som tidigare stått i fokus utan också hur det påverkar 

turismen, dess aktörer och besökare.    

 

6.2 Vidare forskning 

Under studiens gång startades nya tankegångar hos forskarna om vad som skulle vara intressant 

att forska vidare på. Bland annat skulle det vara intressant att undersöka om aktörernas ursprung 

påverkar deras syn på varg då en del av tidigare forskning verkar visa på det, vilket var en 

forskningsfråga som denna studie inte tog upp. Majoriteten av aktörerna uttryckte hur viktig 

älgen var för besökarna och verksamheterna då den är mycket exotisk för utländska besökare. 

Vidare forskning på sambandet mellan turism och älg skulle vara en intressant aspekt att 

undersöka samt om det skulle vara nödvändigt att hålla nere vargpopulationen för att inte minska 

älgpopulationen i förmån för turismen. 

 

 



 
 

 
 

7. BILAGOR 

 

7.1 Första mailutskicket till aktörerna 
 

Hej! 

 

Vi heter Christina Knutsson & Nathalie Liljedahl och vi är två studenter som läser 

Turismvetenskap vid Karlstads Universitet. Vi håller just nu på att skriva vår B-uppsats som 

kommer handla om hur/om den ökade vargstammen i Värmland påverkar naturturismen och 

besöksnäringen i regionen, och det är därför vi kontaktar er idag. Vi vill undersöka om er 

verksamhet påverkas av detta i form av exempelvis en minskad beläggning pga besökarnas rädsla 

för vargen samt om säkerhetsåtgärdar har tillämpats av er verksamhet för att besökarna ska 

kunna befinna sig i skogen. 

 

Vi skulle nämligen vilja höra om det skulle vara möjligt att ha en intervju med er där vi är 

intresserad om ett samband mellan vargen och er verksamhet råder. Det skulle hjälpa oss oerhört 

mycket om ni vill ta er tid för intervjun, antingen kan vi besöka er eller alternativt göra intervjun 

över skype. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning/ 

Christina Knutsson & Nathalie Liljedahl 

 

  



 
 

 
 

7.2 Andra mailutskicket till aktörerna 
 

Hej! 

Vi heter Christina Knutsson & Nathalie Liljedahl och vi är två studenter som läser 

Turismvetenskap vid Karlstads Universitet. Vi håller just nu på att skriva vår B-uppsats som 

kommer handla om hur/om den ökade vargstammen i Värmland påverkar naturturismen och 

besöksnäringen i regionen, och det är därför vi kontaktar er idag. Vi vill undersöka om er 

verksamhet påverkas av detta i form av exempelvis en minskad beläggning pga besökarnas rädsla 

för vargen samt om säkerhetsåtgärdar har tillämpats av er verksamhet för att besökarna ska 

kunna befinna sig i skogen. 

Vi skulle nämligen vilja höra om det skulle vara möjligt att ha en intervju med er där vi är 

intresserad om ett samband mellan vargen och er verksamhet råder. Det skulle hjälpa oss oerhört 

mycket om ni vill ta er tid för intervjun, alla individer kommer att vara anonyma. Det här 

kommer bara användas i vår studentuppsats, kontakta oss gärna om du har frågor. Skicka gärna 

ett mail tillbaka och bekräfta om ni vill delta eller inte. Frågorna till intervjun hittar ni i slutet av 

mailet. Om ni vill delta är det bara att skriva svar under frågorna och maila tillbaka. Frågorna tar 

endast några få minuter att besvara. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning/ Christina Knutsson & Nathalie Liljedahl 

 

Nedan kommer frågorna: 

1. Beskriv gärna företaget (läge, aktiviteter, privat etc) 

Svar: 

2. Hur skulle ni definiera er själva som företag? 

Svar: 

3. Beskriv er typiska besökare? 

Svar: 

4. Vad vet ni om varg i Värmland? 

Svar: 

 

5. Hur ser ni som företag på varg i Värmland? 



 
 

 
 

Svar: 

6. Påverkas ni på något sätt som företag av varg i Värmland? 

Hur? Varför? Möjlighet? Hot? 

Svar: 

7. Har era besökare uttryckt någon åsikt om varg inför/vid sitt besök av företaget? 

Vad? Varför? Vilka? 

Svar: 

8. Anser ni att era besökare påverkas av varg i Värmland? 

Hur? Varför? Möjlighet? Hot? 

Svar: 

 

Tack för att du ställer upp. När uppsatsen är klar skickar vi gärna den om ni är intresserade att ta 

del av den. 

 

Med vänlig hälsning  

Christina Knutsson -0738039777 

Nathalie Liljedahl -0730737013 

 

 

 

  



 
 

 
 

7.3 Intervjuguide 

 

Tema 1: Definition av naturturism. 

Berätta om ditt företag/din arbetsplats? 

Hur skulle ni definiera er själva som företag? 

Beskriv er typiska besökare? 

 

Tema 2: Kunskap & påverkan gentemot vargen 

Vad vet ni om varg i Värmland? 

Hur ser ni som företag på varg i Värmland? 

Påverkas ni på något sätt som företag av varg i Värmland? 

 Hur? Varför? Möjlighet? Hot? 

 

Tema 3: Besökares attityder gentemot vargen 

Har era besökare uttryckt någon åsikt om varg inför/vid sitt besök av företaget? 

 Vad? Varför? Vilka? 

Anser ni att era besökare påverkas av varg i Värmland? 

 Hur? Varför? Möjlighet? Hot? 

  



 
 

 
 

7.4 Arbetsfördelning 

 

Sammanfattning:  - Båda var lika aktiva i uformandet av sammanfattningen.  

Inledning:   - Nathalie skrev bakgrunden. 

  - Båda var lika aktiva i utformandet av problemformuleringen. 

  - Båda var lika aktiva i utformandet av syftet. 

  - Båda var lika aktiva i utformandet av forskningsfrågorna. 

  - Christina skrev avgränsningen. 

  - Christina skrev dispositionen. 

 
Teoretiskt ramverk: - Nathalie skrev “naturturism & friluftliv” 

  - Christina skrev “vargfakta”. 

  - Båda var lika aktiva i att söka relevant litteratur till avsnittet om 

“människans attityd till vargen och andra rovdjur”. 

- Christina sammanställde hela kapitlet.  

 
Metod:   - Båda var lika aktiva i utformandet av “kvalitaitv ansats”. 

  - Båda var lika aktiva i utformandet av “bortfallsanalys”. 

  - Christina skrev “etiska förhållningssätt”. 

  - Nathalie skrev “för och nackdelar med kvantitativ ansats”. 

  - Christina skrev “intervjuguide”. 

  - Nathalie skrev “telefonintervjuer”. 

- Nathalie skrev “tillvägagångssätt under intervjuer”. 

- Christina skrev “transkibering”. 

- Nathalie sammanställde hela kapitlet.  

 
Empiri:   - Nathalie skrev om Glaskogen och om intervjun. 

  - Nathalie skrev om Vildmark i Värmland och om intervjun. 



 
 

 
 

  - Christina skrev om Torsby Event o Camp och om intervjun. 

  - Christina skrev om Arvika kanot & turistcenter och om intervjun. 

 
Analys:   - Nathalie analyserade Glaskogen. 

  - Christina analyserade Torsby Event o Camp. 

  - Christina analyserade Arvika kanot & turistcenter. 

  - Nathalie analyserade Vildmark i Värmland. 

 
Diskussion och slutsatser:  - Båda var lika aktiva i utformandet av diskussion och slutsatser. 

 
Mailutskicken: - Nathalie skrev och skickade ut det första mailutskicket. 

- Christina skrev det andra mailutskicket men Nathalie skickade det. 

 
Intervjuguiden: - Båda var lika aktiva i utformandet av intervjuguiden. 

 
Intervjuerna:  - Nathalie hade kontakt och intervjuade Vildmark i Värmland. 

  - Nathalie hade kontakt och intervjuade Glaskogen. 

  - Christina hade kontakt och intervjuade Arvika kanot & turistcenter. 

  - Christina hade kontakt och intervjuade Torsby Event o Camp.  

 

Som helhet var båda lika aktiva med att korrekturläsa hela studien. Kommentarer och synpunkter 

på varandras texter har skett löpande under skrivandets gång. 
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