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Sammanfattning 

 

Titel:  Hur ser naturturismbranschen ut? 

En studie av fem kommuner i Uppland 

   

Uppdragsgivare: Naturens Bästa / Svenska Ekoturismföreningen 

 

Författare:  Maria Kihlberg 
 

Handledare:  Per-Arne Wikström 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur många företag det 

finns som utövar naturturism i ett avgränsat geografiskt område i 

Sverige. Detta för att bidra till kartläggningen av hur denna 

marknad ser ut och hur den kan utvecklas.     

 

Metod: Undersökningen har utförts med hjälp av en kvantitativ 

totalundersökning av marknaden med indelning i fyra olika typer 

av verksamheter inom denna besöksnäring.   

 

Slutsats/Resultat: De flesta företagen återfinns inom segmentet hotell- konferens- 

och restaurangverksamhet, vilka också har högst omsättning och 

flest antal anställda. Anledningen till detta torde vara att deras 

kunder till stor del är företag som har behov av deras service och 

är beredda att betala för den medan privatpersoner inte har samma 

ekonomiska möjligheter eller vilja att spendera så mycket pengar 

på upplevelser, boende eller restaurangbesök.       

  

 

Nyckelord: Naturturism, ekoturism, besöksnäring, närhet till naturen, affärs- 

nätverk, marknadsföring, marknadsundersökning 
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Abstract 

 

Head:  What is the nature tourism industry like in Sweden?  

  A study of five municipalities in the province of Uppland.  

 

Job initiator: Naturens Bästa / Svenska Ekoturismföreningen 

 

Author:  Maria Kihlberg 

 

Supervisor:  Per-Arne Wikström 

 

Aim:  The aim with this paper is to examine how many companies  

there is that practise nature tourism in a defined geographic area in 

Sweden. The purpose is to contribute to the identification of how 

this market is and how it can be developed.    

  

Methodology: The survey is conducted using a quantitative census of the market 

with the division into four different types of activities within this 

industry. 

 

Conclusion:  Most of the companies are found in the segment of  hotel-, 

conference- and restaurans, which also has the highest 

 volume of sales and most employees. The reason may be that their 

customers are large firms that demand their services, while 

individuals do not have the same economic opportunities or 

willingness to spend so much money on experiences, 

accomodation or restaurants.   

 

Keywords: Nature tourism, ecotourism, tourism industry, close to nature, 

business network, marketing, market research  
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1. Introduktion  

I första avsnittet presenterar jag min uppdragsgivares verksamhet och bakgrunden till mitt 

ämnesval och syftet med det samt de avgränsningar jag tvingats göra. Metoden och den 

teoretiska ansatsen jag använt, den empiriska redovisningens upplägg och bortfallet som blivit 

samt ett problem i min redovisning beskrivs också.   

 

1.1 Bakgrund 

Naturens Bästa är en svensk kvalitetsmärkning för miljöanpassad upplevelseturism i naturen. 

Internationellt kallas det ofta ekoturism. Naturens Bästa är det första nationella 

kvalitetsmärket för ekoturismarrangemang på det norra halvklotet, och togs i bruk under FN:s 

Internationella Ekoturismår 2002. Bakom Naturens Bästa står Svenska Ekoturismföreningen i 

samarbete med Naturskyddsföreningen och VisitSweden. 

 

Ekoturism är en förädlad form av naturturism och definieras som ”ett ansvarsfullt resande i 

naturen som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens 

välbefinnande”. Definitionen är utformad av The International Ecotourism Society, TIES.   

 

Naturens Bästa håller på att samla alla Sveriges främsta naturresearrangörer och deras finaste 

produkter, helt enkelt de bästa naturresorna i Sverige. Denna kvalitetsmärkning ska hjälpa oss 

som konsumenter att känna igen en seriös aktör på marknaden. En aktör som ger hög kvalitet 

på deltagarnas reseupplevelse i kombination med ett aktivt ansvar för naturskydd, ett mer 

miljöanpassat resande och en omsorg om resmålets kulturvärden och människor. 

 

Naturens Bästa har utvecklats i nära samarbete mellan resenäringen, markägar- och 

naturskyddsintressen, ideella organisationer, myndigheter, företag och institutioner. Kraven 

arbetades fram med hjälp av en referensgrupp där ett trettiotal företag och ett tjugotal olika 

organisationer ingick. Naturens Bästa ger alla svenska naturupplevelsearrangörer möjligheten 

att kvalitetssäkra sina produkter och tillsammans skapa ett nätverk för en effektiv 

marknadsföring. 

 

Exempel på olika aktiviteter i svensk natur som går att söka via Naturens Bästa:  
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Hundspann, kajak, kanot, jakt, fiske, renrajd, skutsegling, björnsafari, samiska upplevelser, 

vargspårning, fågelskådning, klättring, renslädfärd, dykning, ridning, flottfärd, forsränning, 

skärgårdskryssning, snöskotur, toppbestigning, fjällstation, bo på lantgård, vandra i fjällen 

med klövjerenar eller packhästar, hästar, spa, seglarkurs, friluftsmåleri. 

 

Mitt uppdrag. 

På uppdrag av Naturens Bästa är min uppgift att dokumentera alla företagare som får sin 

utkomst av naturturism i fem olika kommuner i Uppland.  

 

Begreppet naturturism. 

Enligt min uppdragsgivare hos Naturens Bästa ska all företagsamhet med gästande besökare 

som på något sätt drar nytta av sin närhet till naturen och det mervärde som detta ger 

inkluderas i begreppet naturturism. Det kan vara små som stora företag, allt från en 

konferensanläggning med logi och restaurang som ligger naturskönt, en camping med 

stuguthyrning och minigolfbana, ett café vid stranden med utsikt över sjön, en naturguide som 

tar med människor ut på orkidésafari, en fiskeguide som tar med sina gäster ut på sjön och 

fiskar eller en lantbrukare som erbjuder logi för gäster som vill veta hur en lantgård fungerar 

och uppleva närheten till djuren. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med min undersökning är att kartlägga de näringsidkare som bedriver så kallad 

naturturism i ett mindre område i Sverige. Naturens Bästa har ambitionen att skapa sig en bild 

av hur många företagare i Sverige som utövar sådan här verksamhet. De har inte resurser att 

kartlägga hela riket utan tänker sig att göra en överslagsräkning bland annat genom att 

använda det material jag får fram i min undersökning, och på så sätt uppskatta hur många 

näringsidkare med inriktning på naturupplevelser det finns i hela Sverige. För att tydliggöra 

olika verksamhetsinriktningar inom området och underlätta analysen av dem har jag delat upp 

företagen i olika kategorier.  

 

1.3 Problemformulering  

Hur ser naturturismbranschen ut? Kunskaperna om naturturismbranschen i Sverige är långt 

ifrån heltäckande. Exempelvis vet man inte hur stor och omfattande branschen är. Några 
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tippar ett par tusen företag, samtidigt som Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, uppger att de har 

ca 6.500 medlemmar (2007) som bedriver verksamhet med anknytning till turism.1 Det saknas 

också uppgifter om hur stora företagen är, antal årsarbeten, årsomsättning, nyföretagande och 

grundläggande information om andel med egna hemsidor och bokningsbara produkter.  

 

1.4 Metod och teori 

Den metod jag använt i denna undersökning är av kvantitativt slag vilket betyder att jag sökt 

finna alla slags näringsidkare som tack vare sin närhet till naturen får inkomst av besökare.  

 

Jag har tillämpat en så kallad total undersökning av marknaden där mitt mål är att söka rätt på 

alla företagare inom naturturismbranschen inom mitt begränsade geografiska område. 

 

Min insamlingsmetod har bestått uteslutande av informationssökning på Internet. De frågor 

jag sökt få svar på – se bifogade frågeformulär – gäller verksamhet, årsomsättning och antal 

anställda för att få en uppfattning om ekonomin i företaget, men även bolagsform och vem 

som står som ansvarig för bolaget samt om de har en egen hemsida. I detta arbete har 

hemsidan www.allabolag.se varit mitt bästa hjälpmedel. En mängd andra hemsidor – se 

källförteckningen - har varit till mycket god hjälp för att söka rätt på aktörer på marknaden 

och för att lista ut vilket företag och verksamhet som ”hör ihop”, det är inte alltid som 

företagsnamnet och verksamhetens namn sammanfaller. Olika sökmotorer på Internet har 

även använts för att hitta företagens eller anläggningarnas hemsidor.    

 

Att välja ut vilka företag som jag ska ta med i min undersökning har inte varit helt lätt. Det är 

en ganska komplicerad definitionsfråga vilka företag som ska sägas utöva naturturism, mer 

om denna problemställning längre fram i mitt arbete.     

 
Jag har utgått ifrån en teoretisk forskningsansats med marknadsföringsperspektiv då det 

långsikta målet med studien är att få företagen som sysslar med naturturism att kvalitetssäkras 

och marknadsföras genom Naturens Bästa. Det kan vara ett bra sätt för dem att etablera 

kontakter både med kunder och kollegor inom branschen, att nå en större marknad och få en 

ökad chans att utvecklas och öka sin ekonomiska tillväxt och resultat.  

                                                 
1 http://www.lrf.se/viarbetarmed/turism   
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/MI9999_2007A01_BR_MI72OP0701.pdf  
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1.5 Empiri och analys 

I den empiriska redovisningen framgår företagens typ av verksamhet, hur jag delat in 

företagen i olika kategorier och hur många företag jag funnit inom varje kategori samt hur stor 

andel som har egen hemsida. Vidare redovisas vilken bolagsform de har, hur många som är 

anställda samt företagets årsomsättning, när företaget registrerats i bolagsregistret och om det 

är en kvinna eller man som står som huvudman eller innehavare.     

 

I analysdelen drar jag sedan vissa slutsatser utifrån de resultat jag fått och för en ganska fri 

diskussion kring varför en del företag har högre omsättning och fler antal anställda än andra 

företag och vad man kan göra för att främja turismen i glesbygd och på så sätt skapa 

arbetstillfällen och en levande landsbygd.  

 

1.6 Indelning 

För att åskådliggöra de olika typerna av verksamheter inom området naturturism och lättare 

kunna dra slutsatser kring desamma har jag kommit fram till smidigheten i att dela in 

företagen i olika kategorier. Det gör det lättare att analysera dem ur olika synvinklar i min 

empiriska redovisning och att dra slutsatser i analys- och reflektionsfasen. Det föll sig mest 

naturligt att dela in företagen i fyra olika verksamhetsområden beroende på arten av 

aktivitet/verksamhet de utövar. 

   

Den första kallar jag turism och aktiviteter och här återfinns bl a olika slags guideservice inom 

kultur, natur och fiske samt olika typer av båtuthyrning, turridning, fyrhjulings- och 

jeepsafari, museum och guidad visning av älghägn.       

 

Nästa kategori är olika typer av boende på vandrarhem, campingplatser och i stugor. Ofta 

återfinns här också kringservice såsom kiosk, enklare matbutik, restaurang och café, 

minigolfbana, badstrand, båtuthyrning, fiskemöjligheter eller andra semesteraktiviteter. 

 

I den tredje kategorin återfinns de flesta företagen och den beskriver hotellboende, konferens, 

matservering samt caféer. Här finns olika typer av konferensanläggningar i natursköna 

omgivningar, de flesta av dem inrymda i anrika gamla herrgårdar och i ett slott. Värdshus och 
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gästgivaregårdar men även mindre verksamheter på den egna gården eller enklare lägergårdar 

finns med. Restauranger och caféer som ligger naturskönt är med i undersökningen.           

 

Den fjärde och sista kategorin är de numera etablerade koncepten ”bo på lantgård” och ”bed 

& breakfast” vilket i de flesta fall betyder rum och frukost i en privat hemmiljö. Bor man på 

en lantgård får man närheten till olika husdjur på köpet och en garanterat nära 

naturupplevelse.  

 

1.7 Avgränsningar 

Eftersom en rikstäckande kartläggning av alla företag som har anknytning till naturturism 

skulle ta för lång tid väljer jag att undersöka fem kommuner i den norra delen av landskapet 

Uppland. 

 

1.8 Bortfall 

Alla företag som går att återfinna i bolagsregister under de branscher jag undersökt är inte 

med i min undersökning. Detta pga att den absoluta majoriteten av verksamheten är av annan 

karaktär än naturturism eller att det inte går att relatera verksamheten tillräckligt mycket till 

naturturism. 

 

1.9 Missvisande redovisning 

En del av företagen i min undersökning bedriver lantbruk, fiske eller annan verksamhet som 

huvudsyssla och har turism som en mindre bisyssla t ex i form av uthyrning av rum, 

fiskeguidning eller turridning. De ekonomiska värden som redovisas gäller för hela 

verksamheten och inte bara för turistverksamheten, vilket i vissa fall kan ge en skev bild i min 

resultatsammanställning. 
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2. Metod   

I detta kapitel redogör jag för den metoden jag använt i mitt insamlande av företag till 

undersökningen.  

2.1 Kvantitativ metod 

Den metod som jag använder för att söka information är av kvantitativt slag där målet är att 

finna alla företag som sysslar med naturturism. För att få tillgång till den informationen jag 

efterfrågar – se frågeformuläret i bilaga - måste jag kunna återfinna dem i ett företagsregister 

där dessa uppgifter finns publicerade.   

De uppgifter jag söker ger en bild av hur företaget ser ut idag men ingenting om 

utvecklingspotentialen eller vilken inställning företagaren har till miljövård och andra frågor 

som kan vara intressant för Naturens Bästa att få veta. Eventuellt kan företagets hemsida 

besvara dessa frågor eller åtminstone antyda vilken inställning de har till dem.      

 

Min metod är strukturerad, jag söker svar på ett antal förutbestämda frågor. Jag har sökt 

sekundär data, data som är publicerad på Internet av ett företagsregister och insamlad under 

ett par veckor i november månad 2008. Den är objektiv – jag har ingen möjlighet att påverka 

företagens uppgiftslämnande.  

 

Kvantitativ undersökning innebär att man registrerar framförallt siffror och fokuserar på 

mängd, antal och frekvens av kvantifierbara ting – variabler – som kan analyseras 

instrumentellt (objektivt) och som kan bearbetas statistiskt. Man har ett så kallat atomiskt 

perspektiv där man studerar det specifika i ett sammanhang eller delar av en helhet.2   

 

En hel del praktisk kunskap har hjälpt mig i mitt sökande efter företag; dels känner jag till 

trakten då jag bor i en av kommunerna jag undersökt och vistats mycket i flera av de andra 

kommunerna, dels har jag arbetat i många år inom reseliv- och turistnäringen och är därmed 

bekant med vissa delar av verksamheten, slutligen är jag utbildad guide i delar av området.     

  

 

                                                 
2 Christensen L. et al (1998, sid. 47) 
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2.2 Tillförlitlighet 

Om en uppsats av det här slaget ska vara trovärdig är det viktigt att uppvisa giltiga och 

tillförlitliga resultat. 

 

Hur vet man att informationen är tillförlitlig? 

Validiteten ska vara tillfredsställande, vilket innebär att man ska mäta det man har för avsikt 

att mäta och ingenting annat. Avsikten har varit att mäta hur många företag inom 

naturturismbranschen som finns inom ett specifikt geografiskt område, samt att ta fram ett 

antal upplysningar om varje företag. 

 

Det första problemet har varit att definiera vad naturturism är och följaktligen vilka företag 

man ska ta med i utredningen. Jag har utgått ifrån den definitionen på naturturism som min 

uppdragsgivare har gett mig och det har redan under inledandet av undersökningen visat sig 

att gränserna för vad som ska omfattas av begreppet inte är helt klar. Vad som ska gå under 

begreppet naturturism är helt enkelt en definitionsfråga, vilken även diskuteras i branschen, se 

vidare under avsnitt 3.2. Bortsett från den diskussionen är frågan om min undersökning gett 

ett mätvärde som motsvarar de verkliga värden som gäller för respektive företag, vilket 

förutsätter att företagen rapporterat in korrekta värden till det register jag valt att ta 

uppgifterna ifrån.    

 

Det andra problemet har varit att få fram fullständiga uppgifter från alla företag. En del 

verksamheter har jag inte återfunnit i bolagsregistret, en del ägs av stora organisationer såsom 

kommuner och samfund och då har inte den ekonomiska redovisningen kunnat utläsas och 

ytterligare en del av företagen är så nyregistrerade som bolag att den ekonomiska 

redovisningen ännu inte registrerats i bolagsregistret.    

 

Reliabilitet, dvs mätmetodens förmåga att stå emot slumpmässiga fel. Målet är att få samma 

resultat varje gång man mäter. Antalet aktörer på marknaden kan ju skifta över tid, det vill 

säga en verksamhet kan byta ägare eller bolagsform, den kan utöka verksamheten vilket 

medför fler anställda eller högre omsättning eller upphöra helt alternativt sluta med sin 

verksamhet som faller inom ramen för naturturism. Nya aktörer kan komma in på marknaden.   

Alla dessa faktorer leder till att man får ett annat resultat om man gör om undersökningen vid 

ett senare tillfälle.  
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3.  Teoretisk ansats 

Huvudfrågan i mitt arbete är – Hur ser naturturismbranschen ut?  

För att söka svara på denna fråga och en hel del följdfrågor har jag utgått ifrån en teoretisk 

grundmodell som återfinns i litteratur som har med utredningar och forskning att göra och 

som kopplar ihop syftet med studien med en teorisk ansats samt empiri och analys i ett 

kretslopp som leder fram till resultatet. Jag väljer att utgår ifrån en forskningsansats där jag 

har marknadsföringsglasögonen på mig i min studie av naturturismbranschen.   

 

3.1 Grundstrukturen i mitt examensarbete 

Följande forskningsmodell av Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) känns tydlig att arbeta 

efter och därför har jag valt den som rättesnöre i mitt arbete:  

 

 

Figur 1.3    

 

Frågeställningen: Utgångspunkten för en studie är att besvara en eller flera frågor. Det kan 

vara en praktisk såväl som teoretisk fråga eller vara både praktisk och teoretisk. 

 

Planering och informationssökning: En bra början i planeringen är att skriva ned ett antal 

frågor som ska besvaras, fundera över vem/vilka som ska läsa arbetet, vad man vill med sitt 

arbete, vilka frågor man inte ska behandla, vilka begrepp och termer som är centrala att 
                                                 
3 Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) Sid 16 
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förklara för läsaren, vilken information man redan har, var man söker mer information, vilka 

idéer till lösning som man redan har, hur man kan pröva nya lösningsidéer.       

 

Teori: Med teori menas dokumenterad erfarenhet i en vidare mening, dvs vetenskaplig 

kunskap och beprövad erfarenhet som finns dokumenterad. Man kan söka i studielitteratur 

och vetenskapligt studiematerial. I den inledande teoriprocessen bör man reda ut vilka 

begrepp och modeller som är centrala i undersökningen samt grundligt undersöka vad som 

redan finns framforskat i ämnet. 

 

Empiri: I ett examensarbete på grundnivå – som detta är – så är ambitionen i första hand att 

svara på en fråga om den verklighet som man är intresserad av och koppla ihop den med 

aktuell information om praktiska förhållanden, dvs empiri. Att skaffa sig en god 

metodkunskap för att söka information ger möjlighet till en effektiv undersökning.   

 

Reflektioner och analys: Denna del i ett forskningsarbete är vanligen den mest tidskrävande. 

Att kunna presentera sitt resultat på ett överskådligt och relevant sätt och att därefter ha 

förmåga att analysera och reflektera över resultatet och dra nytta av det utifrån en ny 

synvinkel kan ge ett kunskapstillskott.    

 

3.2 Frågeställningen 

Huvudfrågan som jag har ambitionen att svara på i denna studie är hur naturturismbranschen 

ser ut i fem kommuner i Upplands norra del. Kommunerna jag valt är Heby, Älvkarleby, 

Tierp, Östhammar och Norrtälje.  

 

Det har dock visat sig under studiens gång att definitionen av naturturism är svår att göra. Vad 

ska egentligen definieras som naturturism? Ska t ex kultur innefattas i naturturism och vad ska 

då klassas som kultur? Är att äta på en restaurang eller fika på ett café naturturism? Att hitta 

metoder och verktyg för att definiera den här delen av svensk besöksnäring är något som inte 

bara Naturens Bästa och Ekoturismföreningen funderar kring utan även Etour4 forskar kring 

och Sveaskog har ett uttalat intresse för. 

                                                 
4 Etour Turismforskningsinstitutet på Mittuniversitetet. 
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Sveaskog som är Sveriges största skogsägare tillhandahåller jakt och fiske samt mark för 

lokala företagare inom naturbaserad turism. De finansierar två professurer inom detta område 

för att bidra till utvecklingen och har inlett ett samarbete med Svenska Ekoturismföreningen.5   

 

3.2.1 Definitioner av turism och naturturism 

 
Vad är turism? 

I Nuteks6 ”Fakta om svensk turism och turistnäring 2008”7 med aktuella siffror om Sveriges 

turism står att läsa att definition på turism är enligt Förenta Nationerna och den internationellt 

vedertagna definitionen omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser 

utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.    

 

Hanefors och Mossberg (2007, s 36) beskriver turismens delar på ett förenklat sätt genom 

begreppen åka, bo, äta och göra. Turisten är en person som är borta mer än 24 timmar, men 

mindre än ett år. Den som stannar borta endast kort tid, ej över natten, räknas som en 

dagsbesökare (´excursionist´).    

 

Vad är naturturism? 

I en forskningsrapport hos Etour står det att naturturism innebär att man upplever 

naturområden men utan att nödvändigtvis vara ekologiskt hållbar. Eftersom tillgången på 

orörd natur är begränsad har den blivit en värdefull faktor inom turismen. De länder som har 

fin natur blir konkurrenskraftiga inom det området och måste då också ta vara på naturens 

värde för att behålla sin potential för turismen. De senaste åren har visat en tydlig trend mot 

äventyr och spänning som flottfärder, klättring, grottkrypning, kanotsafaris och hästturer. 

Dessa nya former av turism kan leda till att nya hot uppstår i form av påverkan på tidigare 

ostörd flora och fauna.8 

 

Följande sex grundprinciper har Naturens Bästa, vilka sammanfattar vad som krävs av de 

arrangörer och deras arrangemang för att kvala in till dem: 

• Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur. 

• Gynna den lokala ekonomin. 
                                                 
5 http://www.sveaskog.se/Press-och-nyheter/Pressmeddelanden/2006/Samarbete-for-okad-naturturism-i-Sverige/  
6 Nutek – verket för näringslivsutveckling 
7 http://www.nutek.se/sb/d/673  
8 http://www.miun.se/upload/Etour/Publikationer/Working%20Paper%20serien/WP200113.pdf  
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• Miljöanpassa hela verksamheten. 

• Bidra aktivt till natur- och kulturskydd. 

• Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt. 

• Kvalitet och trygghet på resan. 

Observera att de nämner den lokala ekonomin – de vill bidra till ekonomisk tillväxt i mindre 

tätbebyggda delar av landet, hög moral och god kvalitet ska uppnås (kunskap, respekt, kvalitet 

och trygghet) och inte minst upptäckarglädje ska främjas. 

   

3.3 Planeringsfasen 

Utgångspunkten är att åskådliggöra vilka olika typer av företag inom denna bransch som är 

belägna inom det begränsade geografiska området jag har valt. Detta för att Naturens Bästa 

ska ha ett underlag i sin kartläggning av branschen i Sverige.   

 

Jag planerar att göra en deskriptiv studie, vilket innebär att jag ska ge en så noggrann 

beskrivning som möjligt av hur naturturismbranschen ser ut i det område jag valt.  

 

Planen är att med hjälp av den information som man kan söka på Internet göra en total 

undersökning och registrera alla de aktörer på marknaden som sysslar med besöksnäring och 

som med hjälp av vår svenska natur kan erbjuda ett mervärde som detta innebär. Ett viktigt 

kriterium som måste uppfyllas för att vara med i undersökningen är att verksamheten ska 

generera intäkter. Varför jag nämner det är av den anledningen att det finns en mängd sätt att 

njuta av vår vackra natur i Sverige utan att betala ett öre för det! Vi har den unika 

allemansrätten som gör att vi kan följa vandringsleder och plocka bär, svamp och blommor 

och på olika sätt tillgodogöra oss naturupplevelser ganska fritt i naturen, även på andra 

personers eller företags privatägda marker9. Ett exempel på hur man kan hitta naturreservaten 

i Uppsala län är via Länsstyrelsens hemsida10.  

 

Målet är att få fram uppgifter om varje företags företagsnamn, ägare, bolagsform, 

organisationsnummer, vilket år företaget registrerades som bolag, årsomsättning, antal 

anställda, adress, vilken typ av verksamhet man bedriver och i förekommande fall adressen 

till hemsidan. Personliga uppgifter såsom företags-, personnamn och adresser till hemsidor 

                                                 
9 http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Allemansratten--en-unik-mojlighet/   
10 http://www.c.lst.se/Templates/AlphanumericListing.aspx?id=317  
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etc. redovisas inte i mitt examensarbete, men samtliga uppgifter lämnas till min 

uppdragsgivare.      

 

Med hjälp av den informationen jag får fram kan Naturens Bästa välja att ta kontakt med 

näringsidkarna i min studie och få företagen att ansluta sig till dem och eventuellt även i 

förlängningen få dem att kvalificera sig till att bli ett ekoturismföretag. En varumärkning som 

är av stort värde för en aktör på marknaden som vill marknadsföra sig både inom Sverige och 

internationellt. Visit Sweden11 marknadsför svensk besöksnäring utomlands och ett starkt 

argument för att resa till Sverige är just den svenska rena, vackra och varierande naturen. 

 

”Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till 

lokalbefolkningens välbefinnande”12  Ett ökat miljömedvetande i världen där vi bättre och 

bättre förstår att ta hand om vår natur och skapa ett ur miljöhänseende hållbart sätt att turista 

ligger helt rätt i tiden.  

 

En hel del företag som ingår under begreppet naturturism är redan samlade under 

kvalitetsmärkningen Naturens Bästa, man kan läsa om dem och få inspiration och tips som 

konsument om var man kan hitta dem och vad de kan erbjuda på Naturens Bästas hemsida.   

 

Naturens Bästa är en kvalitetsmärkning av Sveriges främsta naturresearrangörer och deras 

bästa arrangemang. Deras naturresesajt är på väg att bli en effektiv marknadsföringskanal till 

en växande grupp människor som aktivt söker efter spännande naturresor. Arrangörerna blir 

också en del i ett dynamiskt nätverk med givande erfarenhetsutbyte, gemensamma 

arrangemang och kreativ produktutveckling. 

  

Vilken information finns redan?  

Idag finns det 385 medlemmar i Ekoturismföreningen i Sverige, varav 5 återfinns i det 

området jag valt att studera. Fyra av dem ligger i skärgården i Roslagen och en i inlandet.     

 

Alla ekoturismföretag har någon form av aktiviteter att erbjuda, där man som besökare är 

aktiv deltagare och samtidigt upplever naturen på en vandringsled, i en båt där värden är 

fiskeguide, på turridning eller i en släde efter hundspann för att nämna några exempel.    

                                                 
11 Visit Sweden marknadsför svensk turism i utlandet 
12 Citat från Naturens Bästa, se hemsidan 
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Ett av kriterierna man bör uppfylla för att kvalificera sig till att medverka i min undersökning 

är alltså att man kan erbjuda en aktivitet. Sen är det en definitionsfråga vad aktivitet är. Jag 

har valt att ta med företag som erbjuder konferensmöjligheter, matupplevelse, boende eller 

regelrätt aktivitetsutövning såsom kajakpaddling eller guidning. 

   

3.4 Teoridiskussion  

3.4.1 Teorier 

Popper (1999, s 59) definierar teori enligt följande: Teorierna är nät som kastas för att fånga 

det som vi kallar ”världen”: för att rationalisera, förklara och behärska den. Vi strävar ständigt 

efter att göra maskorna finare och finare. 

 

Rosing (1999, s 101) skriver att med teori och hypotes förstår man i empirisk vetenskap ett 

påstående eller en mängd påståenden om hur verkligheten eller någon del av den är beskaffad. 

Han vill istället för att utveckla vad teori är förklara när man använder teorier och ger fyra 

olika exempel;   

• För att beskriva verkligheten. 

• För att förklara verkligheten. 

• För att göra förutsägelser (prediktioner). 

• För att göra ingrepp i naturen, dvs för att manipulera.  

 

Christensen et al (1998, s 43) menar att en teori är en abstrakt beskrivning – konceptualisering 

- av ett specifikt fenomen av verkligheten. Dess språk utgörs av modeller och begrepp, där en 

modell är en beskrivning av hur olika begrepp är direkt relaterade till varandra. 

  

3.4.2 Teoretiska referensramar i marknadsföring 

Christensen et al (1998) menar att för att lyckas bygga upp en fungerande teoretisk 

referensram så måste man också förstå hur den marknad, bransch eller verksamhet som man 

avser att undersöka är beskaffad och fungerar, dvs man måste besitta någon form av praktisk 

marknadskunskap. I annat fall kommer inte den teoretiska referensramen att återspegla 

problemet på ett tillfredsställande sätt. Därför är det viktigt att man låter den praktiska 

marknadskunskapen och den teoretiska marknadsföringskunskapen tillsammans forma 

referensramens slutliga utseende, detta åskådliggjort i figur 2 nedan. 
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Fig 2.13 

 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av två olika teoretiska referensramar samt en modell 

som används i marknadsföring följt av min beskrivning av hur de på olika sätt har hjälpt mig 

att belysa problemställningarna i mitt informationssamlande.  

 

Marknadsmixen, 4P-modellen  

Den är uppbyggd av fyra olika teoretiska begrepp; 

• Produkt – produkten eller tjänsten kunden köper och de upplevda fördelarna med 

dessa. Företagets uppgift är att identifiera och informera kunden om dessa fördelar. 

• Pris – priset är den summa som kunden måste betala för att erhålla produkten, 

eventuella rabatter, betalningsvillkor etc.  

• Plats – på vilket sätt företaget gör produkten gillgänglig för kunden.  

• Påverkan – på vilket sätt företaget för ut sitt budskap för att få målgruppen att köpa 

produkten. Via reklam, säljfrämjande åtgärder, publicitet, personlig försäljning och 

direktmarknadsföring.  

 

Philip Kotler har ursprungligen tagit fram den här modellen som idag används flitigt i många 

företags marknadsföring. Den är i allra högsta grad aktuell och kan appliceras på de företag 

som jag söker i min undersökning.  

Produkten – eller i första hand tjänsten som företagen i min undersökning erbjuder måste 

självfallet hålla en hög kvalitet för att vara konkurrenskraftig men måste också möta behoven 

hos sina kunder.  

                                                 
13 Christensen L. et al (1998, sid. 45) 
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Vilken typ av produkt är det som företaget ska erbjuda i min undersökning? Någon form av 

naturupplevelse för en besökare i området i samband med en aktivitet som t ex guidning, 

fiske, turridning, konferens, logi eller restaurangbesök.     

Priset – hur mycket är kunden beredd att betala? Det är en intressant fråga, speciellt när det 

gäller upplevelser. Hur prissätter man en tjänst, en upplevelse? Kan man differentiera 

prissättningen, för företagskunder respektive privatkunder, för grupper, ungdomar, 

pensionärer? Har man möjlighet att ta ut vad ”det kostar” eller ska man se det som en extra 

inkomst vid sidan av ett eget intresse man driver, t ex hästuppfödning, lantbruk, fiskeri, 

museiinnehavare, caférörelse.  

I mitt informationssamlande är omsättningen med som en parameter men jag har inte alls sökt 

information om vilka priser de olika företagen tar ut för sina produkter och tjänster.  

Plats – är tjänsten tillgänglig på rätta platsen, vid rätt tidpunkt, i de rätta kvantiteterna? Hur 

syns man gentemot kunden och får ut sitt budskap? Räcker en egen hemsida, ska hemsidan 

vara länkad till olika turistinformationssidor? Ska man vara medlem i olika nätverk som kan 

hjälpa till att marknadsföra sig, som Naturens Bästa? Synas på Visit Sweden´s hemsida? 

I min undersökning har jag tagit hänsyn till det geografiska läget och inte alls vägt in andra 

faktorer som t ex lämpligheten i det geografiska läget eller om man kan utveckla 

verksamheten på grund av sitt läge, eller genom att ha andra öppettider eller genom att öka sin 

kapacitet. 

Påverkan – Hur påverkar man på bästa sätt kunden och informerar om sin tjänst? Ska man 

annonsera, och i så fall var, eller är mun mot mun metoden den bästa? Hur etablerar man ett 

gott rykte och hur sprider man det?    

En del i min undersökning består av att söka varje verksamhets hemsida. Att ha en sådan, som 

är lätt att hitta är idag ett väldigt effektivt påverkansmedel och ett smidigt sätt att lämna 

information till sin potentielle köpare och locka dem att komma. Man når helt enkelt alla som 

är intresserade, rätt målgrupp, vilka är de som söker fram informationen, oavsett var de 

befinner sig, i Sverige eller utomlands.                   

    

Relationsmarknadsföring 

Att skapa en god relation till och interaktion med kunden, leverantören, medarbetaren och 

andra iblandade parter är en lyckad väg till framgång.  

Gummessons (2002, s 16, 29) definition av relationsmarknadsföring (RM) är att det är 

marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum och menar att de 

viktigaste värderingarna är följande: 
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• Att marketing management bör ses som marknadsorienterad företagsstyrning där alla i 

ett företag medverkar till goda kundrelationer, inte bara marknads- och 

försäljningsavdelningen. 

• Betoningen på långsiktigt samarbete och win-win. RM ska vara mer av win-win än 

win-lose, att leverantörer, kunder och andra ses som medparter snarare än som 

motparter. Ett plussummespel ska uppnås där parterna ökar värdet av relationen för 

varandra. Man ska inte bara skaffa nya kunder utan också vårda existerande kunder. 

• Att alla parter i en relation har ansvar för det som händer och måste vara aktiva. Både 

leverantören och kunden kan vara aktiva i förbättringsprocessen av varan. 

• Relations- och servicevärderingar, inte byråkratjuridiska värderingar. Kunden är 

källan till intäkter och ska sättas i centrum, och det är leverantörens uppgift att skapa 

värde för kunden. Lämna byråkratjuridiska värderingar som står för stelbenthet, 

juridiskt fikonspråk, tillämpning av inadekvata lagar och bestämmelser, fokus på 

interna rutiner, övertro på experternas ofelbarhet och kundens okunnighet och mer 

intresse för ritualer än för slutresultat.   

 

Relationsmarknadsföring handlar om kraften hos relationer som en grund för 

marknadskommunikation. Evert Gummesson menar att marknadsmixen (se ovan) där 

företagen tror sig få kunder genom tillräckligt intensiv marknadsföring som så att säga kan 

skapa ett behov är förlegat i dagens samhälle. Vi har gått från ett industrisamhälle till ett 

värdesamhälle. Man ska bygga goda, förtroendefulla relationer där ett samarbete med kunden 

ger en lång och lönsam affärsrelation.  

Här känns den typen av upplevelser som det här arbetet handlar om högaktuellt. I allra högsta 

grad en interaktion med kunden som grundar sig på en väl fungerande relation och gott 

förtroende mellan den som erbjuder tjänsten och konsumenten. 

Som Hanefors och Mossberg (2007, s 28) beskriver är turisten en medproducent, där dennes 

egen prestation påverkar resultatet av upplevelsen.  

I min insamlingsprocess inser jag att inom begreppet naturturism finns det olika typer av 

verksamheter som skiljer sig en del åt från varandra och börjar fundera på att kategorisera 

dem för att kunna studera och analysera dem på ett mer givande sätt.  

Relationen mellan producenten och kunden skiljer sig åt i olika hänseenden. Inte på så sätt att 

en god och långsiktig affärsrelation är olika men vid själva utövandet av aktiviteten är 

förtroendet och utsattheten en mer eller mindre avgörande faktor för att upplevelsen ska bli 
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lyckad och kunden känna den tillfredsställelse man förväntar sig och därmed vara beredd att 

återkomma och dessutom gärna sprida ett gott rykte om producenten och på så sätt 

marknadsföra aktiviteten, den så kallade mun mot mun metoden.     

 

Mio-modellen 

Mio-modellen är utformad som ett verktyg för marknads- och kundorientering vilken 

framförallt kan användas för tre huvudsyften: Affärsutveckling och marknadsplanering, 

verksamhetsstyrning samt marknadsrevision. Utgångspunkten för modellen är tre centrala 

frågor som företagsledare enligt Eriksson (1999, s19) med jämna mellanrum bör ställa sig 

kring företagets affärsidé: 

• Vem ska vi erbjuda något? (Marknad) 

• Vad ska vi erbjuda? (Interaktion) 

• Hur ska vi producera vårt erbjudande? (Organisation) 

 

Modellen används för att finna en struktur att bearbeta material och litteratur inom 

marknadsföring och kan även vara ett hjälpmedel i min ambition att söka företag i min 

undersökning. 
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Fig 3. 

 

De fyra övergripande frågorna som man ska söka svar på med hjälp av modellen ovan är: Vad 

är vår position idag? Vart är branschen och företaget på väg? Vad måste vi lyckas med i långa 

loppet? Hur genomför vi detta stegvis?  

MIO-modellen ska ses som en grundläggande ram för marknadsorientering och 

marknadsplanering och binder samman vad annars kan framstå som svåröverblickbara 

begrepp och delmodeller i marknadsföring. 

 

Eriksson (1999, s 18) menar att modeller är utomordentligt viktiga verktyg för en 

företagsledning. Våra tankar är ju alltid organiserade i modeller – bra eller dåliga bilder som 

beskriver och förklara omvärlden för oss. Eftersom företagens verksamhet blir alltmer 

komplex – mer internationell och underkastad snabbare förändringar – behöver vi modeller 

som är lätta att komma ihåg och använda, samtidigt som de ska omfatta mycket. Modellen ska 

inbjuda till kreativa, nyskapande diskussioner och underlätta utvärdering genom kvantitativa 

mätningar. Han menar att man behöver en utvecklingsmodell som är kommunicerbar, kreativ, 

komplett, kvantitativ och konkret.   

 

För att strukturera upp sökningen av naturturismföretagen i området och göra det lättare att 

hitta olika slags verksamheter väljer jag att dela in företagen i fyra olika grupper med liknande 

verksamhet eller verksamhet som kan höra ihop eller återfinnas på samma anläggning, såsom 

t ex hotell, restaurang och konferensverksamhet. Indelningarna presenteras i det empiriska 

avsnittet. 

 

Jag inser att i de olika kategorierna finns en viss skillnad i vilken marknad de vänder sig till – 

privatresande eller affärsresesegmentet, att interaktionen med kunden är olika beroende på 

aktivitet och att organisationen av företaget ser olika ut vilken typ av verksamhet man 

bedriver.    
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4. Empirisk studie 

I det här avsnittet presenterar jag det sammanställda resultatet från den empiriska studie jag 

gjort och börjar med att kort repetera mitt uppdrag och definiera naturturism samt hur jag sökt 

fram informationen. Jag åskådliggör området för studien med hjälp av en karta och tar även 

tillfället i akt att göra en mycket kort presentation av mitt område ur turistsynpunkt.       

 

4.1 Uppdraget 

Uppdraget jag fick av Naturens Bästa var att i ett begränsat geografiskt område söka 

information om alla företag som bedriver en verksamhet inom begreppet naturturism.    

 

4.2 Definitioner 

Naturturism: enligt Naturens Bästa är definitionen på naturturism alla näringsidkare inom 

besöksnäringen där det mervärde som naturen ger bidrar till deras utkomst. Naturturism 

innebär att man upplever naturområden men man gör det utan att det nödvändigtvis är 

ekologiskt hållbart. 

Ekoturism: en förädlad form av naturturism där man genom ett ansvarsfullt utnyttjande av 

naturen aktivt bidrar till naturskydd och värnar om kulturvärden, bidrar till ekonomisk tillväxt 

och ger arbetstillfällen i glesbygd. Det ska handla om upptäckarglädje, nyfikenhet, respekt 

och om att ha roligt i naturen. Ekoturism är en av de snabbast växande branscherna inom 

internationell turism.      

 

Definitionsproblematik kring naturturism. 

I mitt arbete med att ta fram företag som sysslar med naturturism upptäcker jag att det finns 

en del problematik kring definitionen av vad naturturism är. Vad ska inkluderas i begreppet? 

Måste en aktör erbjuda en aktivitet? Vad menas med en aktivitet? Ska vi blanda in kultur i 

begreppet? Vad är då kultur? Det finns ett annat begrepp som kallas kulturturism. Är till 

exempel mat kultur? En restaurang, kan den bedriva naturturism? 

 

4.3 Informationssökning 

Jag har bedrivit informationssökning uteslutande på Internet. Inga personliga intervjuer eller 

annan informationssökning har utförts i mitt sökande på företag inom naturturismnäringen.  
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4.4 Resultatsammanställning 

De fem kommuner som är med i undersökningen ligger i landskapet Uppland. Från Heby i 

väst norrut via Tierp till Skutskär (Älvkarleby Kommun) och vidare sydöst längs kusten och 

Östhammars Kommun ner till Norrtälje.  

 

Fig 4. Karta över Uppland 

Här följer en kort presentation av kommunerna ur turistperspektiv: 

Fyra av kommunerna har kuststräcka vid Östersjön med lite varierande typ av skärgård, ju 

längre söderut man kommer desto mer lättnavigerad blir den vilket innebär färre grynnor att 

grundstöta på. Heby Kommun och delar av Tierp och Älvkarleby har Dalälven som sitt 

vattenhål, med fantastiska fiske- och rekreationsmöjligheter. Ett annat gemensamt kulturvärde 

som de fyra kustkommunerna har är också vallonbruken med sin industrihistoria som är en av 

grunderna till Sveriges ekonomiska tillväxt på 1700- och 1800-talen med sitt stångjärn som 
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till största delen gick på export och gav goda inkomster åt landet. Dessa järnbruk ligger nu 

tysta, som pärlor på ett radband i skogarna vid olika vattendrag och vittnar om forns stora dar. 

Skogar finns det gott om i regionen – även bevarade naturskogar - och fortfarande finns det 

levande jordbruk även om känslan är att de minskar i antal hela tiden, vilket också 

fiskenäringen gör. 

Avståndet från Stockholm är från knappt 1 timme till dryga 2 timmars färd med bil, buss och 

vissa orter även med tåg (då är transporttiden kortare). Från Arlanda når man närmaste 

anläggning på 20 minuter med bil och områdena längst därifrån på 1,5 – 2 timmar. 

 

De fyra kategorierna jag har valt att dela upp företagen i är följande: 

 1) Turism/Aktiviteter 

 2) Vandrarhem/Camping/Stuguthyrning 

 3) Hotell/Konferens/Restaurang/Café 

 4) Bo på lantgård/Bed & Breakfast 

 

Kategorierna presenteras mer utförligt i introduktionen i kapitel ett. 

 

Totalt 144 företag är med i undersökningen. 

Först presenteras företagen i varje kommun indelat i de olika kategorierna ovan där man kan 

utläsa uppgifter om hur många företag som är med i min undersökning, hur stor andel som har 

egen hemsida, antal anställda, årsomsättning i tusen kronor, när företaget registrerats, vilken 

bolagsform de har, och om det är en man, kvinna eller organisation/förening som står som 

ansvarig för företaget. 

 

Alla värden är angivna i procenttal där inget annat uppges.  

 

Förkortningen org står för organisation, förening, stiftelse, kommun eller övriga svenska 

juridiska personer.    

Vissa uppgifter har inte gått att få fram, informationen i tabellerna är därför inte komplett. 

Anledningen till det kan vara att verksamheten t ex drivs av kommunen eller någon stor 

organisation som t ex en fackförening, Lottakåren eller Samhall eller att företaget så pass 

nyligen bildats att deras siffror ännu inte registrerats i bolagsregistret.  

Jag har ändå valt att ta med dem i min undersökning för att de med sådan tydlighet bedriver 

just naturturism.   
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Älvkarleby Kommun (9.000 invånare, 213 kvkm) 

 

Kategori Antal 
Företag 

Egen  
Hemsida 

Antal anställda 
 

Omsättning 
      tkr 
 

Inregistrerat år 
 

   0 1-4 5+ 0-499 500+ 2004-08 Före 2004 
1 4 100 75 25 - 75 25 - 100 
2 3 100 - - - - - - - 
3 7 57 43 - 14 43 14 43 57 
4 0 - - - - - - - - 
Totalt 14  
 

Kategori Antal 
Företag 

Bolagsform 
 

Huvudman/innehavare 
 

  AB Enskild  
firma 

HB/KB Fysisk 
Person 

Org Kvinna Man Org 

1 4  - 50 - 25 25 50 25 25 
2 3 67 - - - 33 33 - 67 
3 7 72 14 - - 14 57 43 - 
4 0 - - - - - - - - 
Totalt 14  
Fig 5. 

Totalt antal funna företag inom denna kommun är 14.   

Tio av dem har jag företagsuppgifter på varav två är så nystartade att vissa uppgifter ännu ej 

hunnit redovisas.  

Av övriga fyra verksamheter är tre campingplatser där en drivs av kommunen, en av Samhall 

och det tredje av en konferens/hotell/restauranganläggning på samma ort. En av 

konferensanläggningarna drivs av Sveriges Lottakår. Ekonomiska uppgifter är inte redovisade 

för de fyra verksamheterna och av den anledningen blir inte uppgifterna heltäckande i 

tabellerna.        

 

Tierps Kommun (20.000 invånare, 1.550 kvkm) 

 

Kategori Antal 
Företag 

Egen  
Hemsida 

Antal anställda 
 

Omsättning 
      tkr 
 

Inregistrerat år 
 

   0 1-4 5+ 0-499 500+ 2004-08 Före 2004 
1 2 - 50 50 - 50 50 - 100 
2 4 - 75 - - 50 25 25 50 
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3 9 78 33 56 11 33 56 33 67 
4 1 100 100 - - 100 - - 100 
Totalt 16  
 

Kategori Antal 
Företag 

Bolagsform 
 

Huvudman/innehavare 
 

  AB Enskild  
Firma 

HB/KB Fysisk 
Person 

Org Kvinna Man Org 

1 2 - - 50 - 50 100 - - 
2 4 - 50 - - 50 - 75 25 
3 9 33,5 33,5 22 11 - 22 78 - 
4 1 - - - 100 - 100 - - 
Totalt 16  
Fig 6. 

Totalt antal företag är 16. 

Femton av dem finns det företagsuppgifter på, varav ett är nystartat under 2008 varför 

uppgiften om omsättning inte hunnit registreras.  

En av campingplatserna ägs av Tierps Kommun och uppgift om ekonomi, antal anställda etc 

för den verksamheten har inte gått att få fram.  

 

Östhammars Kommun (21.400 invånare, 1.472 kvkm) 

 

Kategori Antal 
Företag 

Egen  
Hemsida 

Antal anställda 
 

Omsättning 
      tkr 
 

Inregistrerat år 
 

   0 1-4 5+ 0-499 500+ 2004-08 Före 2004 
1 5 100 60 20 20 40 60 20 80 
2 12 67 33 8 8 8 33 8 50 
3 11 91 9 36 46 9 82 27 73 
4 1 - 100 - - 100 - - 100 
Totalt 29  
 

Kategori Antal 
Företag 

Bolagsform 
    

Huvudman/innehavare 
 

  AB Enskild  
Firma 

HB/KB Fysisk 
Person 

Org Kvinna 
 

Man 
 

Kv+Ma Org 

1 5 20 60 - 20 - 60 40 - - 
2 12 25 17 8 - 42 42 33 8 17 
3 11 82 18 - - - 64 36 - - 
4 1 - 100 - - - 100 - - - 
Totalt 29  
  
Fig 7. 
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Totalt antal företag är 29. 

Tjugotre av dem finns det företagsuppgifter på, varav ett inte är komplett pga nystartad 

rörelse.  

Tre av campingplatserna ägs av Östhammars Kommun, en av Upplandsstiftelsen och en är 

ideell förening. En camping är en bifirma till ett turist/aktivitets bolag, där dock huvudsysslan 

är fiske.  

Ytterligare en kolumn finns med i de tre sista kommunernas redovisning under rubriken 

huvudman/innehavare. Kv+Ma står för att det är både en kvinna och man som står som 

ansvariga för verksamheten i bolagsregistret. 

 

Norrtälje Kommun (55.000 invånare, 2.010 kvkm) 

 

Kategori Antal 
Företag 

Egen  
Hemsida 

Antal anställda 
 

Omsättning 
      tkr 
 

Inregistrerat år 
 

   0 1-4 5+ 0-499 500+ 2004-08 Före 2004 
1 19 26 68 21 - 74 16 53 47 
2 15 53 40 33 - 20 53 40 53 
3 38 76 29 38 29 21 63 32 68 
4 3 67 33 67 - - 100 33 67 
Totalt 73  
 

Kategori Antal 
Företag 

Bolagsform 
    

Huvudman/innehavare 
 

  AB Enskild  
Firma 

HB/KB Fysisk 
Person 

Org Kvinna 
 

Man Kv+Ma Org 

1 19 32 21 16 26 5 42 58 - - 
2 15 53 13 20 - 7 40 40 20 - 
3 38 50 16 21 8 5 47 47 - 6 
4 3 67 33 - - - 67 33 - - 
Totalt  73  
Fig 8. 
 

75 företag totalt är redovisade för Norrtälje. 

Sextionio av dem finns det bolagsuppgifter på, varav några även här är nystartade och har inte 

rapporterat in sin årsomsättning eller antalet anställda. 

Tre av vandrarhemmen är biverksamheter hotell och restauranger och deras ekonomiska 

uppgifter redovisas under hotell/restaurang/konferenskategorin. Bolagens verksamhet står 
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alltså på flera ben. Ett av vandrarhemmen kan jag tyvärr inte reda ut vem som äger, men valt 

att ta med ändå. 

Två av konferensanläggningarna ägs dels av en stor fackförening och dels av ett stort religiöst 

samfund, vilka båda bedriver även helt annan och ekonomiskt stor verksamhet som inte 

redovisas här.       

 

Heby Kommun (13.500 invånare, 1.172 kvkm) 

 

Kategori Antal 
Företag 

Egen  
Hemsida 

Antal anställda 
 

Omsättning 
      tkr 
 

Inregistrerat år 
 

   0 1-4 5+ 0-499 500+ 2004-08 Före 2004 
1 3 67 67 - - 67 - 33 33 
2 2 50 50 50 - 50 50 - 100 
3 2 100 50 - 50 50 - 50 50 
4 3 100 100 - - 33 67 - 100 
Totalt 10  
 

Kategori Antal 
Företag 

Bolagsform 
 

Huvudman/innehavare 
 

  AB Enskild 
Firma 

HB/KB Fysisk 
Person 

Org Kvinna 
 

Man 
 

Kv+Ma Org 

1 3 - 33 - 33 - 33 33   
2 2 - 100 - - - - 50 50 - 
3 2 - 50 50 - - 50 50   
4 3 - 33 - 67 -   100  
Totalt 10  
Fig 9. 

 

Totalt antal företag är 10. 

För alla utom ett av företagen har jag redovisat kompletta företagsuppgifter, det som saknas är 

en Älgpark som jag tyvärr inte lyckats hitta företagsuppgifter om. 

Den återfinns under kategori 1, dvs turism/aktiviteter. 

 

För att se tydligare vilka typer av företag som omsätter mest pengar och var flest 

arbetstillfällen finns har jag valt att slå ihop de fem kommunernas företag inom varje kategori 

och jämföra de olika grenarna inom branschen i fråga om omsättning och antal anställda. 
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Omsättning per år, TKR 

Staplarna visar omsättningen per år i tusen kronor. Alla tal är angivna i procent där inget 

annat uppges. De företag där information saknas t ex av den anledningen att de så nyligen 

registrerats in som företag så att de inte hunnit redovisa något resultat ännu, visas i en femte 

kolumn. 

 

Kategori 1, Turism/Aktiviteter, totalt antal företag är 33 st. 
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Fig 10. 

 

Kategori 2, Vandrarhem/Camping/Stuguthyrning, totalt antal företag 36 st. 
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Fig 11. 
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Kategori 3, Hotell/Konferens/Restaurang/Café, totalt antal företag 67 st. 
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Fig 12. 

Kategori 4, Bo på lantgård/Bed & Breakfast, totalt antal företag 8 st. 
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Fig 13. 

 

Antal anställda 

Alla tal är angivna i procent där inget annat uppges. De företag där informations saknas t ex 

av den anledningen att de så nyligen registrerats in som företag så att de inte hunnit redovisa 

något resultat ännu, visas i en femte kolumn. 
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Kategori 1, Turism/Aktiviteter, totalt antal företag är 33 st. 
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Fig 14. 

 

Kategori 2, Vandrarhem/Camping/Stuguthyrning, totalt antal företag 36 st. 
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Fig 15. 
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Kategori 3, Hotell/Konferens/Restaurang/Café, totalt antal företag 67 st. 
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Fig 16. 

 

Kategori 4 Bo på lantgård/Bed & Breakfast, totalt antal företag 8 st. 
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Fig 17. 
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5. Analys och slutsatser  

I det sista avsnittet i detta arbete analyserar jag resultatet och drar slutsatser med hjälp av det 

material som presenterats i empiriavsnittet och marknadsföringsteorierna i teoriavsnittet. 

Dessutom reflekterar jag över vissa slutsatser och för en ganska fri diskussion kring hur man 

kan utveckla turism ekonomiskt och bidra till en levande landsbygd i Sverige.  

 

5.1 Var finns det mest pengar i omlopp? 

Tydligt är att omsättningen är väsentligt högre inom de verksamheter där 

konferensmöjligheter och även restaurang och logi finns. Fyra av konferensanläggningarna 

har en omsättning på mellan 23 och 31 miljoner per år. De två som innehar toppnoteringarna 

är belägna närmast Arlanda Flygplats. Ytterligare fyra anläggningar har en omsättning på 

mellan 7 och 9 miljoner per år.  

Eftersom aktiviteten konferens riktar sig uteslutande till företagskunder kan man dra 

slutsatsen att det i första hand är företag som spenderar pengar i samband med 

personalkonferenser eller middagar och att närheten till den både nationella och 

internationella storflygplatsen innebär god tillgänglighet och därmed ett ökat kundunderlag. 

Företag som har geografisk spridning på sina kontor kan smidigt flyga till Stockholm-Arlanda 

för att träffas och då kan en konferensanläggning nära flygplatsen med naturnära läge vara ett 

bra alternativ i lugn miljö. Av erfarenhet känner jag till att om kunden väljer en anläggning 

som inte är belägen så nära Stockholm utan ligger utåt kusten eller norrut så blir priserna 

generellt lägre.     

 

Delar av marknadsmixen, 4P-modellen, påverkar här tydligt omsättningens storlek. Produkten 

konferens med logi och mat erbjuds till köpstarka företagskunder till ett konkurrenskraftigt 

pris i det undersökta området. Platsen, dvs ju närmare Arlanda och Stockholm anläggningarna 

är belägna ger ökad tillgänglighet för kunden och därmed chans till högre omsättning.      

Vi sorterar in detta under kolumnerna marknad och interaktion i Mio-modellen.    

 

När det gäller camping, vandrarhem och stuguthyrning så har det tyvärr inte varit så lätt att få 

tag i deras ekonomiska uppgifter. Man kan ändå konstatera att några campingplatser har en 

hygglig omsättning, man får betänka att de oftast har verksamhet endast på sommarhalvåret, 

de flesta stänger under vintern. Att campa är en marknad uteslutande för privatpersoner, och 
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därför är det intressant att konstatera att det är en ganska populär form av semestrande där 

man som campingvärd kan omsätta en hel del pengar om man även satsar på extraservice 

såsom affär, restaurang, bastu eller andra aktiviteter som man som kund kan vara beredd att 

betala för på sin semester.  

 

De som erbjuder turistservice t ex i form av guidningar eller olika aktiviteter har i de allra 

flesta fall en relativt låg omsättning. Några bolag har en lite högre omsättning och de flesta av 

dem ligger i Norrtälje Kommun. Förmodligen är det aktiviteter som erbjuds i samband med 

företagsjippon eller konferenser som ger mest pengar. Återigen är det just närheten till 

Stockholm och det stora kundunderlaget där som spelar in, Norrtälje med omnejd är välkänt 

av Stockholmarna då de sedan länge semestrat i den regionen och av den anledningen kanske 

även väljer att åka dit med företaget när de ska konferera. 

Däremot tror jag att vi som privatpersoner fortfarande är dåliga på att betala för att hyra en 

guide eller betala för en annan aktivitet i naturen. Vi är vana att klara oss själva i den svenska 

naturen men kommer vi utomlands kan vi plötsligen lätta på plånboken och spendera pengar 

på den här typen av aktiviteter. Om vi kan etablera ett annat synsätt här i Sverige så kan 

alldeles säkert den här typen av lite mer exklusiva aktiviteter bli mer och mer populära.  

 

Marknadsföringen, det sista P-et i marknadsmixen, påverkan, behöver bli bättre kring det här 

sättet att tillbringa fritiden på i Sverige, vi måste få svenskarna att inse hur vacker och 

varierad vår natur är i vårt eget land och få dem att uppskatta en semester, kort som lång på 

hemmaplan istället för att hela tiden sträva efter att resa långt bort för att få en bra 

semesterupplevelser.          

 

Så till den sista kategorin som är bo på lantgård eller bed & breakfast. Urvalet är inte så stort 

här, endast 8 företag är med i undersökningen. Siffrorna visar de inregistrerade företagens 

totala årsomsättning vilket betyder att även omsättningen för skog- och jordbruk eller annan 

verksamhet är med i siffrorna. Siffrorna är därmed ganska missvisande eftersom man inte 

särskiljer intäkterna för från besöksnäringen från den ordinarie verksamhetens. Några av 

företagen bedriver dock endast verksamhet inom turismbranschen. 
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5.2 Var finns flest arbetstillfällen? 

Återigen är det konferensanläggningarna och restaurangerna som anställer personal. Turism- 

och aktivitetsbolagen arbetar i de flesta fall själva inom sin verksamhet och har inte 

tillräckligt stora intäkter som möjliggör anställning av personal. Detsamma gäller för 

vandrarhem och campingplatser. I kategorin bo på lantgård och bed & breakfast är det 

glädjande nog de bolagen som bedriver regelrätt besöksverksamhet som har anställd personal, 

men observera att mitt undersökningsmaterial är väldigt litet i denna kategori och därför 

vanskligt att dra för långtgående slutsatser ifrån.  

 

Omsättning och anställda hänger av naturliga skäl ihop. Ju mer pengar man omsätter desto 

större verksamhet har man troligtvis och det kräver mer arbetsinsatser. Högre omsättning 

brukar också medföra större möjlighet att tjäna pengar och därmed ha råd att anställa personal 

istället för att ha hand om hela verksamheten själv.    

 

5.3 Hur marknadsför man sin verksamhet? 

Ett bra och billigt sätt att göra det på är att synas på Internet. Vi besökare/konsumenter 

använder i större och större utsträckning Internet för att söka information om det mesta vi 

behöver veta. Den unga generationen, de som lever med datorn som ett oumbärligt 

hjälpmedel/en kompis under armen kommer i sin vuxna vardag använda Internet som ett 

självklart sätt att söka information på. För att nå ut till den breda massan, både svenska och 

utländska besökare bör man ha egen hemsida och finnas med på olika turist- eller 

områdesinformationssidor. Som Hanefors och Mossberg (2007, s 94) påpekar är 

turistnäringen informationsintensiv eftersom turistprodukter är ogripbara och avståndet 

mellan producent och konsument är ofta stort. Det gör att utvecklingen av 

informationsteknologi – och särskilt av Internet – är viktig för turistnäringen, eftersom den är 

beroende av att olika typer av information kommuniceras mellan producent och konsument. 

Andra viktiga fördelar med Internet som de nämner är att man på ett effektivt sätt kan nå en 

större marknad utan att relativt sett öka sina kostnader, företagen kan nå sina kunder utan 

mellanhänder såsom resebyråer och researrangörer och därmed minska sina 

distributionskostnader. Information på Internet är enklare att uppdatera och kan stödja 

interaktionen mellan producent och konsument, ger möjlighet till anpassning till olika 
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målgrupper på ett effektivt sätt och är möjlig att förmedla via både text, ljud och bild, något 

som är viktigt för att få ut bästa möjliga effekt av marknadsföringen. 

 

Det här är vad Kotler menar med ett av sina P i marknadsmixen, påverkan. Interaktion med 

kunden kan utövas via en hemsida, det är viktigt att föra en dialog med kunden enligt 

relationsmarknadsföringsteorin och i Mio-modellen sorterar vi in det under kolumnen 

interaktion.   

 

     

48

56

79
75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Procent

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Andelen företag med egen hemsida

Serie1

 

Fig 18. 

 

I figuren ovan framgår att så många som 8 av 10 i kategori 3, hotell/konferens/restaurang/café 

som har egen hemsida, tätt följt av kategori 4, bo på lantgård/bed&breakfast. I kategori 1 och 

2, turism/aktiviteter samt vandrarhem/camping/stugor har ungefär hälften av företagen egen 

hemsida. Som en jämförelse kan nämnas att SCB har tagit fram aktuell statistik (2008-12-17) 

som säger att nära 60% av småföretag (1-9 anställda) har egen hemsida och att en av fem 

erbjuder möjligheten att boka/reservera varor och tjänster och ungefär en av tio erbjuder också 

möjlighet att betala online.14  

Utan att specifikt ha studerat alla företags hemsidor i min studie, för att se om det går att boka 

online kan jag säga att det är ytterst få om ens någon som har den servicen. En del företag har 

ett formulär som kunden kan fylla i och e-posta in, för att sedan få en offert från företaget. 

 

                                                 
14 http://www.scb.se/templates/pressinfo____257153.asp  
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I källförteckningen finns ett stort antal internetsidor som ger mycket information om var man 

kan bo, äta och uppleva. Det skulle vara bra om man kunde sträva efter att samla all 

turistinformation under ett gemensamt tak med länkar till olika turistorganisationer så att man 

som kund inte missar någon information, vilket annars är lätt gjort i denna djungel. 

 

5.4 Hur stor andel är nyföretagare? 
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Fig 19. 

Flest ”nya” företag återfinns inom kategori 1, turism och aktiviteter, följt av kategori 3, hotell 

och restaurang därefter kategori 2, vandrarhem och camping och sist kategori 4, bo på 

lantgård och bed & breakfast.  

Om man ska våga sig på några spekulationer kring dessa siffror skulle jag tro att turism och 

aktivitetsbolag är en bransch under stark utveckling, där många nya företag registreras in hela 

tiden. Restaurangbranschen har ett visst rykte om sig att vara relativt ombytlig vad det gäller 

ägarbyten. Flera campingplatser och vandrarhem har funnits i många år, den äldsta sedan 

1938. Den låga siffran inom den fjärde kategorin vittnar troligtvis om att själva lantbruks- 

eller skogsverksamheten är etablerad sedan många år, men kanske just turistverksamheten 

såsom bo på lantgård eller bed & breakfast har tillkommit under senare år, men den 

verksamheten redovisas ju inte åtskilt såsom jag redan påpekat tidigare.    

 

En av frågorna som Naturens Bästa ville ha svar på var just hur stor andel av företagen som är 

nyföretagare och jag har själv valt att just titta på de fyra senaste åren som ”nyetableringar”.  
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5.5 I vilken typ av bolagsform bedrivs verksamheterna? 
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Fig 20. 

 

Vanligast bolagsform är aktiebolag följt av enskild firma. Alla 144 bolag är med i den här 

redovisningen, jag har valt att inte redovisa per kategori som jag gjort tidigare. I stapeln för 

organisationer återfinns även föreningar, stiftelser, kommuner eller övriga svenska juridiska 

personer.  

 

Att samla information om typ av bolag och om det är en man eller kvinna som står som 

innehavare eller huvudman för verksamheten kan vi sortera in under kolumnen organisation i 

Mio-modellen. Det är information som finns i bolagsregistret jag använt och därför passat på 

att ta med i min undersökning. Information som kan vara intressant att ha med i diskussioner 

kring vilka för- och nackdelar de olika bolagsformerna för med sig för företagarna och varför 

de väljer den bolagsform de gör.      
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5.6 Bolagens innehavare/huvudman ur ett genusperspektiv 
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Fig 21. 

Bland de företagen som är med i min undersökning var det väldigt jämn könsfördelning!  

I 5% av fallen står en man och en kvinna gemensamt som innehavare. I 6% av fallen är en 

organisation, kommun eller liknande som har ansvarig för verksamheten och det har inte 

framgått vilken person som ansvarar för verksamheten.  

 

Diskussion: påverkas verksamheten av om det är en kvinna eller man som är ansvarig för 

den? Om det är någon skillnad, hur påverkas den? Har män respektive kvinnor en benägenhet 

att erbjuda olika slags tjänster eller olika inriktning på samma tjänst vilket gör att erbjudandet 

blir olika? Ser man olika möjligheter pga sitt kön eller är det en personlighetsfråga? Man kan 

dra den här diskussionen hur långt som helst och relatera till de olika teorier och modellerna 

inom marknadsföring som jag presenterat tidigare. Produktens utformning, resonemang kring 

prissättning, hur tillgänglig produkten blir för kunden, hur man väljer att informera och nå ut 

till kunden, relationen mellan producent och kund, hur man ser på sina konkurrenter, uppfattar 

hot och möjligheter, positionerar sig på marknaden, vilka segmentval man gör, vilket 

erbjudande man vill ge, vilket budskap man vill nå ut med, hur innovativ man är, var man 

väljer att möta sin kund, kompetensutveckling i verksamheten, lära känna sina starka och 

svaga sidor och samarbeta med andra inom samma bransch för att locka till sig kunderna.        
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5.7 Antal företag inom de olika kategorierna      
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Fig 22. 

Av de totalt 144 företag som är med i min undersökning så återfinns den största andelen inom 

hotell- restaurang- café- och konferenskategorin, följt av vandrarhem, camping och 

stuguthyrning och turism/aktiviteter och slutligen bo på lantgård/bed & breakfast. 

 

5.8 Har syftet uppnåtts?  

Syftet med min undersökning var att samla de näringsidkare som bedriver så kallad 

naturturism i ett mindre område i Sverige för att Naturens Bästa ska ha möjlighet att dra 

slutsatser från min studie och kunna skapa sig en bild av hur många företagare i landet som 

utövar den här typen av verksamhet. Med hjälp av mina uppgifter kan de göra en 

överslagsräkning och komma fram till hur många företag som finns inom branschen.  

 

Hur har jag då lyckats med mitt uppdrag? 

Till att börja med så har själva letandet inte varit helt enkelt. De uppgifter jag sökt finns i 

bolagsregister och då gäller det att hitta företagsnamnet bakom verksamheten, vilket inte alls 

alltid är detsamma som anläggningens/verksamhetens namn.  

 

Ett annat problem har varit att det inte går att särskilja själva turistverksamheten från övriga 

företagets, då många småföretagare bedriver olika slags verksamheter under samma 

bolagsnamn. Exempel på detta kan vara skog- och jordbrukare, jakt & fiskeutövare, konsult- 

eller byggtjänster, frilandsjournalister, konstnärer eller författare som vid sidan av sin 
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huvudverksamhet även hyr ut rum, stuga eller erbjuder turridning, fiskeguidning eller någon 

annan aktivitet.   

 

Som jag redan påpekat drivs flera camping- och vandrarhem av t ex kommuner och 

särredovisas inte ekonomiskt, vilket gjort statistiken ofullständig. Jag har ändå valt att ta med 

dem för att de ska finnas med på den lista av företag som jag lämnar till min uppdragsgivare 

och dessutom för att det skulle kännas märkligt att inte ha med dem när de ändå 

uppenbarligen kvalificerar sig till begreppet naturturismföretag.  

 

En viktig framgångsfaktor i uppdraget att leta fram så många företag som möjligt är hur god 

lokalkännedom man har som utredare. I de kommuner som jag har bättre lokalkännedom om 

har det varit betydligt lättare att bedriva efterforskningen. Alla verksamheter finns inte med på 

turist- eller andra informationssidor utan kräver att man känner till dem av annan anledning.  

 

I mitt sökande efter företag inom denna näring har jag funnit många intressanta turistmål som 

inte är kommersialiserade i så mening att det finns en redovisad ekonomisk verksamhet kring 

dem. Det kan vara allt från fågelskådartorn, fiskelägen, vandringsleder i natursköna områden 

och fiskemöjligheter till visning av olika sevärdheter runt om på landsbygden osv. Listan kan 

göras mycket lång, det finns med andra ord många sätt att turista gratis eller till en ringa 

kostnad förutsatt att man kan ta sig till utflyktsmålet och även hitta logi om det skulle 

behövas. Frågan är hur detta sätt att turista och semestra på kan utvecklas på ett sätt som kan 

bidra till den ekonomiska utvecklingen på landsbygden, vilket även det är en del av Naturens 

Bästas ambition.  

 

Vi har en fantastisk natur i Sverige som skiftar i sin skepnad från norr till söder tack vare vårt 

långsmala land. Jag har en bestämd känsla av att vi är många som längtar ut för att uppleva 

naturen i någon form, samt att många utländska besökare kommer hit av samma anledning. 

Helt klart finns här en stor potential att utveckla besöksnäringen inom naturturism.  

 

Är validiteten och reliabiliteten tillfredsställande?  

Validiteten, det vill säga att jag verkligen mätt det jag haft för avsikt att mäta.  

När det gäller vilka företag som ska vara med i utredningen så är det en definitionsfråga, 

vilken jag även diskuterat med min uppdragsgivare. Vad ska egentligen ingå under begreppet 

naturturism? Går rörelser som t ex ett café i pittoreska småstadsmiljöer som exempelvis 
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Öregrund, Östhammar och delar av Norrtälje in under begreppet naturturism? Åtminstone 

erbjuder de kulturmiljö. Kvalar caféet in för att det har en underbart grönskande trädgård där 

cafégästerna kan inta sitt kaffe? 

 

De ekonomiska uppgifter om bolagen som Naturens Bästa önskar få vetskap om har jag sökt i 

företagsregistret ´allabolag´. Jag har litat till att deras uppgifter är riktiga då de sammanställer 

information från olika aktörer såsom Bolagsverket, Skatteverket och SCB15. Min källa går 

mycket enkelt att kontrollera för vem som helst genom att gå in på deras hemsida och söka 

fram informationen.    

      

Reliabiliteten, tillförlitligheten i min undersökning, är den tillfredsställande? 

Frågan är om resultatet skulle blivit detsamma om undersökningen genomfördes på nytt? 

Svaret på den frågan är tveksam. Dels förändras utbudet av företag hela tiden men just på 

grund av definitionsfrågan som diskuterats ovan så är det nog en viss skillnad vad varje 

utredare definierar som ett naturturistföretag och därför tar med i resultatet. 

 

5.9 Reflektioner över metod och teori 

Den undersökning jag nu genomfört är en ytlig kvantitativ undersökning med hjälp av 

information från Internet. Inga djupintervjuer av något slag är gjorda. 

För att uppnå ett komplett resultat där samtliga företag inom denna bransch är inkluderade 

hade man behövt längre tid på sig än vad ett examensarbete på kandidatnivå tillåter, dvs tio 

veckor. Man hade metodiskt och noggrant fått gå igenom varje kommun och med hjälp av 

telefonintervjuer eller besök på orterna fått samla in fler företag och mer kompletta uppgifter 

om dem.  

 

I mitt arbete har jag använt mig av en teoretisk forskningsansats där marknadsföring har varit 

min huvudinriktning. Det kändes naturligt att välja den inriktningen med tanke på att natur- 

och ekoturism idag är en bransch som är på stark frammarsch och förväntas öka i väsentlig 

omfattning världen över. Marknadsföringen i Sverige av naturturism behöver öka och ett 

mycket bra och seriöst forum för detta är just Naturens Bästa, min uppdragsgivare.  

 

                                                 
15 Statistiska Centralbyrån  
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Mitt arbete har varit av deskriptiv art, jag ska beskriva hur en marknad ser ut. Att använda 

marknadsföringsteorier i det syftet har inte alltid varit så enkelt och självklart för mig.     
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6. Uppslag till vidare forskning 

 

Att hitta det turistmål eller den typen av aktivitet eller anläggning man söker är inte helt lätt. 

Kan man organisera marknadsföringen och informationsspridningen genom att samla all 

turistinformation under ett gemensamt tak med länkar från olika turistorganisationer eller på 

annat sätt? 

 

Att turista i naturen innebär också att kunna transportera sig till platsen för turism. Hur kan 

man göra det på ett miljövänligt sätt? Det är stort fokus just nu på miljövänliga 

transportmedel, hur kan man tänka nytt i samband med naturturism? Frågan är densamma för 

all slags turism idag inkluderat affärsresande – högaktuell! 

 

Samtidigt som naturturism har många positiva effekter såsom glädje, hälsa och ny kunskap 

för besökaren samt arbetstillfällen för lokalbefolkningen innebär den ett ökat hot mot fauna, 

flora och landskap. Ekoturism är ett svar på detta problem, men är det tillräckligt, vill alla 

ansluta sig till detta synsätt eller ska man jobba för andra bredare lösningar?                  
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7.3 Elektroniska källor / Internet 

Naturens Bästa 

 http://www.naturensbasta.se/  

Ekoturismföreningen 

 http://www.ekoturism.org/    

ETOUR – Turismforskningsinstitutet 

 www.etour.se/   

Företagsinformation om alla Sveriges bolag 

http://www.allabolag.se/  

Turistbyråer i Sverige 

 http://www.sverigeturism.se/   

Svenska Turistföreningen 

 http://www.stfturist.se/  

Turistmål i Sverige 

 www.turistmal.se  

 http://www.sverigeresor.se/  

Uppsala Tourism 

 http://www.uppland.nu/   

Naturliv i Uppland 

 www.upplandsstiftelsen.se  

Turistinformation Roslagen (Östhammar, Norrtälje) 

 http://www.roslagen.se/   

Turistinformation Nedre Dalälven (Älvkarleby, Tierp, Heby) 

 http://www.nedredalalven.se/   

Turistinformation i Älvkarleby Kommun 

 http://www.gastrikland.com/ 

 http://www.laxon.se/  

 http://www.skutskar.com/  
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Turistinformation i Tierps Kommun 

 http://web.vallonbruken.nu/  

 http://karlholm.nu/  

 http://www.hallnas.se/   

 http://skarplinge.just.nu/  

 http://www.soderfors.nu/  

 http://www.orbyhus.nu/  

 http://www.florarna.se/   

Turistinformation i Östhammars Kommun  

 http://oregrund.nu/  

 http://graso.nu/  

 http://www.alunda.nu/   

Turistinformation i Norrtäljes Kommun 

 http://www.roslagenrunt.se/  

 http://www.grisslehamn.se/ 

 http://www.vaddobygden.se/  

Turistinformation i Heby Kommun 

 http://www.harboportalen.se/  

 http://morgongava.just.nu/  

 http://heby.just.nu/  

 http://vittinge.just.nu/   

 http://www.ostervala.com/  

 http://www.tidernasvag.com/   

Vandrarhem i Sverige 

 http://www.vandrarhemskartan.se/   

Camping och stugor 

 http://www.camping.se/  

 http://www.campingguiden.se/  

 http://www.stugguiden.se/  

Bo på lantgård/ Bed & Breakfast 

 http://www.bopalantgard.org/  

Barnens Turistguide  

www.barnensturistguide.se  

Lantbrukarnas Riksförbund  
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                 www.lrf.se  

Sveaskog och Inatur 

 http://www.sveaskog.se/   

 http://www.inatur.se/  

Lantmat  

            www.lantmat.se 

Naturvårdsverket  

http://www.naturvardsverket.se/sv/   

Statistiska Centralbyrån 

 http://www.scb.se/   

Nutek – verket för näringslivsutveckling 

 http://www.nutek.se  

Visit Sweden -  Sweden´s official website for tourism and travel information 

 http://www.visitsweden.com/sweden/  

Kommuninformation 

 www.alvkarleby.se 

 www.tierp.se 

 www.osthammar.se 

 www.norrtalje.se 

 www.heby.se  

 

Bilagor 

Bilaga 1: Informationssökningsformulär 

Följande information har jag sökt från varje företag: 
  
Bransch 
Företagsnamn 
Innehavare/bolagsman 
Bolagsform (AB, HB, enskild firma, fysisk person) 
Organisationsnummer 
År då företaget registrerades 
Årsomsättning 
Antal anställda 
Adress, Telefon 
Typ av verksamhet 
Hemsida (i förekommande fall)  
  


