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Sammanfattning 
Turismen är idag en av världens största industrier, där naturturismen är en av de fortast växande. 
Ekoturismen faller inom naturturism och står för ansvarsfullt resande och skapandet av hållbara natur- 
och kulturupplevelser. Naturens Bästa är en kvalitetsmärkning som tagits fram av Svenska 
Ekoturismföreningen och Visit Sweden för naturarrangörer i Sverige med god kunskap om hållbar 
turism. En enkätundersökning gjordes med syftet att få en djupare förståelse för Naturen Bästa samt se 
vilket förhållande de har till de sex grundkriterierna och även undersöka samspelet mellan natur och 
kultur i verksamheterna. Resultatet av enkätundersökningen visar att medlemmarna helst vill bidra till 
naturvärden i närområdet men även kvalitet och trygghet är viktigt. Det som medlemmarna minst vill 
bidra till är att skydda kulturvärdena samt gynna den lokala ekonomin. För att kunna driva sin 
verksamhet anser medlemmarna att respektera resmålets begränsningar, naturvärden, kvalitet och 
trygghet, miljömedvetenhet samt upptäckarglädje, kunskap och respekt är de grundkriterierna som 
spelar störst roll. Kulturvärden spelar minst roll i de flesta Naturens Bästa verksamheter. Av de 
arrangörer som svarade på enkäten tänker alla på hur viktigt ett samspel mellan natur och kultur är och 
de allra flesta visar ett samspel i sina verksamheter på något vis. Att samspel får ett så positivt resultat 
är överraskande då alla kulturpåståenden i enkäten fått svaga resultat. Samtidigt är det arrangörer som 
arbetar med kultur som är de bästa på att visa ett samspel i verksamheten. Sammanfattande kan sägas 
att om Naturens Bästa vill utveckla samspelet mellan natur och kultur ska man göra det med hjälp av 
arrangörer med ett kulturintresse. 
 
 

Ämnesord 

Ekoturism, naturturism, kulturarvsturism, naturens bästa, landskapsvetenskap, 
naturarrangörer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 

 

Innehåll 
 

Introduktion ............................................................................................................................................ 4 

Syfte & Frågeställning .......................................................................................................................... 5 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 5 

Historia ................................................................................................................................................ 5 

Turism .................................................................................................................................................. 6 

Naturturism ......................................................................................................................................... 7 

Kulturarvsturism .................................................................................................................................. 8 

Forskning ............................................................................................................................................. 9 

Ekoturism i Sverige ............................................................................................................................ 10 

Naturens Bästa .................................................................................................................................. 11 

Deltagare ........................................................................................................................................... 12 

Metod & Material ................................................................................................................................. 16 

Metodval ........................................................................................................................................... 16 

Enkätundersökning & Utformning .................................................................................................... 16 

Deltagare ........................................................................................................................................... 17 

Statistikmetod ................................................................................................................................... 18 

Material ............................................................................................................................................. 19 

Resultat ................................................................................................................................................. 19 

Diskussion ............................................................................................................................................. 27 

    Samspel .............................................................................................................................................. 28 

    Motivation ......................................................................................................................................... 28 

    Resultat .............................................................................................................................................. 29 

    Kulturvärden ...................................................................................................................................... 30 

    Framtid............................................................................................................................................... 30 

 Begränsningar ................................................................................................................................... 31 

 Slutord .............................................................................................................................................. 31 

Referenser ............................................................................................................................................. 33 

 

 
 

 

 



 
 

4 

 

Introduktion 

 
FN:s generalförsamling utnämnde 2017 till det internationella året för utveckling av 

hållbar turism (UNWTO u.å.).  

Turismen är i ständig förändring där det alltid är turistens önskemål och behov som 

bestämmer i vilken riktning utvecklingen sker. Aldrig förut har turismen varit en så stor 

industri vilket gör att hållbar utveckling inom turism aldrig varit viktigare. När inkomsten 

ökar samt tillgängligheten blir bättre, väljer allt fler att resa oftare och längre bort 

(Fredman, Wall Reinius & Lundberg 2009). Samtidigt ställs högre krav på aktiviteter 

och på destinationerna (Edgell 2016), då är det viktigt att utvecklingen inom hållbar 

turism följer med i samma takt. När fler och fler väljer resmål med omtanke kan 

turismen göra stor skillnad och bidra till en positiv landsbygdsutveckling. Enligt 

Fredman m.fl. (2009) utgör natur och naturrelaterade upplevelser, den så kallade 

naturturismen, en stor del av svenskarnas resande. 

 

Ekoturism, en av många begrepp som används inom naturturism, står för ansvarsfullt 

resande och skapandet av hållbara natur- och kulturupplevelser (Ekoturistföreningen 

2004a), och är den del av turismen som jag valt att studera. Naturens Bästa är en 

kvalitetsmärkning för ansvarsfull upplevelseturism i naturen som Svenska 

Ekoturismföreningen och Visit Sweden, vars uppdrag är att marknadsföra svenska 

destinationer och upplevelser internationellt (Visit Sweden 2006), tagit fram för att visa 

upp goda exempel på arrangörer som alla värnar om hållbar turism 

(Ekoturistföreningen 2004c). 

 

Under våren 2016 gjordes ett studiebesök hos en av Naturens Bästa (NB) arrangörer, 

vilket ledde till att jag för första gången fick upp ögonen för ekoturism och deras 

ständiga arbete för att bevara natur- och kulturvärden i landskapet. Min studie handlar 

om arrangörerna inom Naturens Bästa, vilka de är och vad som har motiverat dem till 

att gå med i Naturens Bästa. Hur de ser på de sex grundkriterierna som är ett krav för 

att vara medlem i NB, samt om ett samspel mellan natur och kultur finns inom deras 

verksamhet. Betoning på ett samspel mellan natur och kultur används för att få ett 

landskapsperspektiv i frågan om den pågående utvecklingen av ekoturism. Frågan om 
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ett samspel mellan natur och kultur hjälper oss att fundera över hur de ansträngningar 

som landskapskonventionen (European Landscape Convention 2017) gör för 

utvecklingen av ekoturismen. 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för Naturens Bästa? samt 

undersöka vilket förhållande arrangörerna har till de sex grundkriterierna. Syftet är 

även att genom ett landskapsperspektiv undersöka samspelet mellan natur och kultur 

och hur det visas i verksamheterna.  

 
– Vilken/vilka av de sex grundkriterierna har motiverat arrangören att bli medlem  
   i NB? 
 
– Vilken/vilka av de sex grundkriterierna anses viktigast för att driva en   
   NB verksamhet? 
 
– Finns det ett samspel mellan natur och kultur i verksamheterna? 
 
 
 

Bakgrund 
Historia 

 
Turismen är en av världens största industrier med enorma ekonomiska fördelar samt 

en stor dragkraft inom arbetsmarknaden (Goodwin 1996). Den globala turistindustrin 

har tagit fart de senaste 50 åren och naturturismen är ett av de områden som växer 

allra fortast (Fredman m.fl. 2009). Trots att kunskapen inom naturvetenskap och 

teknologi ständigt ökar (Johansson 1999) bidrar utvecklingen av turism till stor 

förstörelse av landskapet på flera platser i världen (FN 2017). Effekten av att områden 

exploateras blir mer och mer synlig i dagens landskap vilket även uppmärksammas i 

den Europeiska landskapskonventionen (European Landscape Convention 2017). Det 

viktiga arbetet för att motverka denna negativa utveckling tog fart i och med FN-

konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. I FN-rapporten ’‘Vår 

gemensamma framtid’’ (1987), även kallad Brundtland rapporten, utformades 
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definitionen av hållbar utveckling till: ’’Utveckling som tillgodoser dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov’’ 

(Naturvårdsverket 2007). Enligt naturvårdsverket (2007) består hållbar utveckling av 

ett samspel mellan tre dimensioner - ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet där 

alla tre dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra. Om den ekonomiska 

dimensionen styr, vilket sannolikt ofta sker inom turism, blir miljö och social hållbarhet 

troligen lidande. Men begreppet hållbar utveckling måste sättas in i ett sammanhang 

för att få en innebörd då det betyder olika för olika människor och syften, begreppet 

hållbar utveckling betyder sannolikt inte samma för en naturvetare som för en ekonom 

(Naturvårdsverket 2007).  

 

Flera människor insåg tidigt problematiken med en växande turism där ekonomin 

styrde, en av dessa var Megan Epler Wood (Bricker, Black & Cottrell 2013). Hennes 

vilja att bevara och skydda naturen och att jobba mot en hållbar utveckling av turismen 

grundade världens första internationella icke vinstdrivande organisation, The 

Ecotourism Society, som senare blev The International Ecotourism Society (TIES) 

(Bricker m.fl. 2013). Små steg blev stora och med kunskapen om att samarbete är 

vägen framåt, tog ett budskap form. Med definitionen ”ekoturism, ett ansvarsfullt 

resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens 

välbefinnande” (The International Ecotourism Society 2015) blev TIES ett effektivt 

redskap för en bevarande och hållbar utveckling inom den globala turistindustrin 

(Bricker m.fl. 2013). 

 

 

Turism 

 
Turism består av ett samspel mellan människa och olika miljöer där historiska, fysiska, 

ekonomiska, sociala och kulturella aspekter på turism utgör de fem grundpelarna 

(Hanefors & Mossberg 2007). Fredman m fl. (2009) definierar turism som “resa till en 

destination utanför individens normala bostads - arbetsplats, aktiviteter man ägnar sig 

åt under vistelsen vilken är av tillfällig art”. Vidare betonar Fredman m fl. (2009) vikten 

att skilja på turism och resande, all turism är resande men allt resande är inte turism. 
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Turismen i Sverige växer och framför allt antalet besökare från andra länder blir fler. 

Under 2016 ökade den svenska turismkonsumtionen med 18,3 miljarder kronor eller 

6,6 %. Tittar man långsiktigt har den svenska turismkonsumtionen en årlig ökning på 

4,4 % under de senaste 16 åren. Det är i storstadsregionerna Stockholm, Västra 

Götaland och Skåne som de största långsiktiga ökningarna har skett (Tillväxtverket 

2017). Målet för regeringens turismpolitik är att ”Sverige skall ha en hög attraktionskraft 

som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till en 

hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet” (Tillväxtverket 2017). 

 

 

Naturturism 

 
Naturturister är enligt Fredman m.fl. (2009) människor som vistas i naturpräglade 

miljöer utanför sin vanliga omgivning. Aktiviteterna som utförs av naturturister 

benämns därefter naturturism. Emmelin (1996) har utvecklat begreppet längre och 

menar att en naturturist är en medveten människa som inte utsätter sig för 

konsumtionssamhällets alla frestelser. En människa som ser på tillvaron i ett långt 

perspektiv och söker efter den rena naturupplevelsen. I Sverige är naturturismen ett 

område som utvecklas snabbt vilket inte minst visar sig i de 10 friluftslivsmål som 

naturvårdsverket på uppdrag av regeringen tagit fram. Fokus ligger i att “stödja 

människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv” (Naturvårdsverket 

2017b). Människor kan uppleva natur och kultur i alla områden där grunden ligger i 

allemansrätten som används som ett redskap för att tillgängliggöra landskapet 

(Naturvårdverket 2015). Trots detta menar Svanqvist (2000) att områden på 

glesbygden är beroende av turism som inkomstkälla för att människor ska kunna bo 

och hålla platsen levande. Den Europeiska landskapskonventionen (2017) spelar även 

den en stor roll för landskapsutvecklingen, och indirekt inom utvecklingen av 

naturturismen i Sverige. Enligt den Europeiska landskapskonventionen (2017) anses 

alla områden ha lika stort värde och därmed lika stor chans till utveckling. Då det är 

svårt att avgränsa landskapet ser man konventionen som en chans att påverka stora 

områden med målet att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskapet. 
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Kulturarvsturism 

 
Kulturarvsturism är ett begrepp som används flitigt när det handlar om kopplingen 

mellan turism och kulturarv. (Braunerhielm 2006). Då den nya turismen utvecklas 

räcker det inte längre med ett “åka, bo, äta och göra perspektiv" utan bör innefatta 

någon form av upplevelse (Hanefors & Mossberg 2007). Vi går mot ett 

upplevelsesamhälle som visserligen funnits länge men ekonomisk konkurrens gör att 

upplevelserna hela tiden tvingas utvecklas och erbjuda besökarna större och bättre 

upplevelser (Riksantikvarieämbetet 2002). Enligt Braunerhielm (2006) finns det en 

spänning mellan kulturarv och turism då olika värderingar och intressen drar 

utvecklingen åt olika håll, vidare menar hon att kulturarvsturism är ett komplicerat 

område där turismen intresserar sig mer och mer för kulturarvet då de positiva 

effekterna blir tydligare, samtidigt som kulturarvet behöver använda sig av turismen för 

att nå ut till fler besökare. Men detta är inte en ”win win” situation utan snarare en 

dragkamp mellan vad som representeras av historien och makten över vad som skall 

presenteras (Braunerhielm 2006).  

 

Kulturarvsturism kan utveckla både positiva och negativa effekter på ett område. 

Positiv utveckling kan enligt Timothy (2011) exempelvis vara att det immateriella 

kulturarvet lever vidare, traditioner hos urbefolkning som t.ex. dans och konst kan 

upplevas och delas med turister. Vidare menar Timothy (2011) att ekonomin inom 

kulturarvsturism är livsviktig inte bara för att direkt rädda vissa kulturarv utan även för 

att skapa jobb och bidra till en bättre ekonomi för hela regionen. En god 

kulturarvsturism skapar även bättre förutsättningar för entrepenörer att etablera sig i 

området (Timothy 2011). Negativ utveckling kan enligt Steele-Prohaska (u.å) 

exempelvis vara vandalism, förorening, massturism eller att en urbefolknings kulturella 

identitet exploateras. Ett hot mot det immateriella kulturarvet är de 

samhällsförändringar som sker i världen, då ett ständigt identitetsskapande pågår finns 

risken att besöksmålet modifieras för att passa in i upplevelsen och därefter avge en 

felaktig bild av det förflutna (Unesco 2017). Här spelar makthavarna en stor roll, som 

enligt Timothy och Boyd (2003) bevarar de delar av historien som de vill minnas och 
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som samhället kan känna sig stolta över. Vidare kan slitage vara ett problem som 

orsakas av människans massturism, men även uppstå genom erosion (Timothy 2011). 

 

Forskning 

 
Behovet av forskning kring friluftsliv, naturturism och kuturarvsturism i Sverige ökar 

i jämn takt med ett växande engagemang för utomhusaktiviteter. Allt fler inser 

naturens kraft inom rekreation och turismnäringen, och ett bra friluftsliv kan även 

gynna natur- och kulturvård samt skapa en bättre folkhälsa (Fredman, Stenseke & 

Sandell 2014). Trots detta är forskningen inte tillräcklig i jämförelse med det 

växande intresset inom friluftsliv, naturturism och kulturarvsturism, de 

forskningsprogram som är gjorda bör därför ses som startpunkten för en mer 

omfattande forskning kring ämnet. (Fredman, Stenseke & Sandell 2014). Området 

anses även som ett svårforskat område med statistik och data som ofta handlar om 

åsikter, upplevelser, vanor och traditioner (Emmelin 1996). 

 

Ett forskningsprogram som arbetat med friluftsliv och naturturism i större omfattning 

är Friluftsliv i förändring. Det är ett forskningsprogram som under sex år med hjälp 

av 15 forskare, finansierat av Naturvårdverket resulterade i 177 vetenskapliga 

publikationer. Syftet med forskningen var ”att etablera ett tvärvetenskapligt 

forskningsprogram för att analysera dynamiken kring friluftsliv och naturbaserad 

turism i Sverige, och därmed ge en god kunskapsbas för framtida forskning och 

uppföljningar” (Fredman, Stenseke & Sandell 2014).   

 

Fler studier som gjorts inom ämnet är “Hållbar naturturism och ekoturism på 

landsbygden”. Under 2016 avsatte regeringen extra medel till Visit Sweden för att 

genomföra en förstudie om hållbar naturturism och ekoturism på landsbygden, även 

kallad naturturismprogrammet (Visit Sweden 2016). Syftet var att analysera nuläget 

inom naturturism samt identifiera Sveriges möjligheter att utvecklas som 

naturdestination. Studien visade att Sverige idag har en stark position inom 

naturturism men att utveckling hela tiden måste ske då detta är ett område med 
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hård konkurrens. En handlingsplan upprättades med visionen att inom fyra år vara 

en av de tre hållbara naturdestinationer i världen inom den utvalda målgruppen 

naturfokuserade resenärer. Naturen, tillgängliga aktiviteter och klimatet visade sig 

vara de tre viktigaste faktorerna när den utvalda målgruppen valde resmål (Visit 

Sweden 2016). 

 

 
Ekoturism i Sverige 

 
Ekoturism räknas i Sverige in under naturturism. Enligt Naturvårdsverket (2017a) 

bidrar naturturism till hållbar utveckling för lokalsamhället både ur ett socialt och 

ekonomiskt perspektiv, där naturupplevelser kan bidra till förståelse både för natur- 

och miljövård. Men trots att resandet inom Sverige har förändrats under de senaste 

åren, från massturism där stora grupper reser tillsammans till en destination, till 

informativa studieresor (Sandell & Sörlin 2000), riskerar även Sverige negativa 
effekter om en höjning av naturturister väljer ett specifikt resmål. En balanspunkt 

mellan utnyttja och bevara är enligt Emmelin (1996) oerhört viktigt inom alla miljöer. 

Vidare menar Emmelin (1996) att ekoturismen kan vara alternativet som 

upprätthåller denna balans. Grunden för en ljusare framtid är enligt Steele- 
Prohaska (u.å) att utbilda personal som kan vidarebefordra kunskap om platsen till 

turisterna på ett korrekt sätt. När intresset för naturturism och kulturarvsturism växer 

blir organisationer som ekoturistföreningen viktigare, som vid sidan om 

naturvårdsverket har en betydande roll inom naturturismen. Den svenska 
ekoturismföreningen har riktat in sig på hänsynstagande och kunskapsutvecklande 

kvalitetsturism där tyngdvikten läggs på att skapa en levande landsbygd med 

oförglömliga naturupplevelser (Ekoturistföreningen 2004a).  
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              Figur 1. Bild från juli 2018, Kristianstad Vattenrike. Foto Agneta Johansson 2018. 

 

 

Naturens Bästa 

 
För att ge ekoturismen tyngd och värde tog Svenska Ekoturistföreningen i 

samarbete med Visit Sweden, i början av FN:s internationella ekoturism år 2002, 

fram Naturens bästa (Svenska Turistföreningen u.å.). En kvalitetsmärkning för 

ansvarsfull upplevelseturism i den svenska naturen. Naturens Bästa fungerar som 

en samlingspunkt för Sveriges främsta naturarrangörer och visar upp deras finaste 

produkter (Ekoturistföreningen 2004c). De verkar även som en effektiv 
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marknadsföringskanal, där besökare både från Sverige och utlandet kan hitta 

information om nya spännande resmål. Kvalitetsmärkningen ska också aktivt bidra 

till att förbättra skyddet av unika natur- och kulturvärden, och med tuffa miljökrav 

ska ekoturismens miljöpåverkan minimeras. (Svenska Turistföreningen u.å.) Sex 

grundpelare ligger till grund för att bli märkt Naturens bästa, därefter följer konkreta 

krav som ska uppnås: 
 

 

- Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur 
och kultur. 
 

- Gynna den lokala ekonomin. 
 

- Miljöanpassa hela verksamheten. 
 

- Bidra aktivt till natur och kulturskydd. 
 

- Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt. 
 

- Kvalitet och trygghet på resan. 
 
 
 
 
Deltagare 
 
De 77 godkända naturarrangörerna finns i 19 av de 24 svenska landskapen. Lappland 

är till ytan störst men även det landskap med flest godkända arrangörer, hela 18 

stycken. Verksamheterna är uppdelade i självvalda kategorierna som valdes efter 

innehåll av aktiviteter de erbjuder besökarna och är ett försök att visa hur utspridda 

de är över landet (figur 1). 
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STF (Svenska Turistföreningen) 
fjällstationer  

1. Abisko fjällstation  

2. Kebnekaise fjällstation 

3. Saltoluokta fjällstation 

4. Storulvån fjällstation  

5. Grövelsjön fjällstation  

 

Hästupplevelser 
6. Ofelias Islandshästar&Guideservice  

7. Fjällhästen i Ammarnäs  

8. Ammarnäsfjällens Islandshästar  

9. Rid i Jorm  

10. Trollmarker Spa och Äventyr  

11. Marias Hästeri  

 

Hundäventyr 
12. Jokkmokkguiderna 

13. Guide B-O  

14. Nymånen 

15. The Silent Way  

16. Aurora Borealis  

17. Åre Sleddog Adventures 

18. Sweden Huskey Tours  

 

Samisk kulturupplevelser 
19. Vildmarksbyn Solberget (19) 

20. Nutti Sami Siida (20) 

21. Gunja Samisk fjällgård (21) 

Figur 2. Karta över NB arrangörerna 
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Naturupplevelser 
22. Natulife  

23. Guide Natura  

24. AB Äventyrligt i Åre  

25. ATI Mountain Experience 

26. JoPe Fors & Fjäll 

27. ResKlara  

28. Björn & Vildmark   

29.    Wild Sweden   

 
30. Tur & Ton  

31. Vargas Vildmarkslodge  

32. Birdsafari Sweden  

33. Nordic Discovery  

34. Nordic Safari  

35. Ulvsbomuren  

36. Kajak & Uteliv 

37. Puls  

38. Escapades  

39. Lasätter Gård  

40.  Mimulus  

 
41. Upplevelsebolaget  

42. Naturguiderna AB  

43. Urnatur  

44. Segestads fyr  

45. MCraft  

46. Stora Karlsö  

47. Kullabergsguiderna  

48. Landskapet JO

 

Figur 2. Karta över NB arrangörerna. 
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Jakt och fiskeupplevelser 
49. Bengts 

50. Naturupplevelser i Lappland  

51. FishYourDream Ammarnäs  

52. Nordic footprint  

53. Norrigården Vildmark  

54. Fredos Gård  

55. FishYourDream  

56. Mörrums Kronolaxfiske  

 
Hotell och Vandrarhem 

57. Camp Ripan  

58. Lotsstugan   

59. Edens Garden  

60. Kolarbyn Eco-Lodge  

61. Sikfors Herrgård  

62. Hotel Kaprifol   

63. Bitterna Åkatorp  

64. Halltorp Gästgiveri  

65. Gladan & Vråkens Vandrarhem  

66. Kuskahusen Gårdshotell  

67. Dalagård

 
Vattenupplevelser 

68. Trosa Rederi AB  

69. Vildmark i Värmland  

70.  Everts Sjöbod Grebbestad  

71. Resö Båtcharter  

72. Selin Charter  

73.  Skonarna Linnea & Vega 

74.  Bosmina    

 

Bygdeföretag eller ekonimisk förening 
75. Lappland Vuollerim Welcomes you  

76. Granö Beckasin AB 

77. Kersins Udde Spa & Turism 

Figur 2. Karta över NB arrangörerna. 
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Metod & material 
 
Metodval 
 
För att undersöka vilka av grundkriterierna som motiverat och anses viktigast för 

arrangörerna i Naturens Bästa samt om det finns ett fokus på samspelet mellan natur 

och kultur i verksamheterna, ansågs en enkät vara den bästa metoden. Då 

arrangörerna fanns utspridda över hela Sverige uteslöts observationer i form av 

besök. Fördelen med en enkätundersökning är att man når ut till alla Naturens Bästa 

arrangörer. Svaren man får in representerar olika delar av Sverige samt alla 

verksamhetsområden som Naturens Bästa arrangörerna arbetar med. Stor variation 

mellan verksamheterna i norr och söder gör förutsättningarna för studien olika men 

svaren kommer ändå att analyseras tillsammans eftersom syftet med enkäten är att 

få en helhetsbild över alla Naturens Bästa verksamheter. Enkäten som var anonym 

gjorde det möjligt för deltagarna att fritt uttrycka sina synpunkter. Nackdelen med en 

enkätundersökning är att olika tolkningar av frågor kan göras, följdfrågor inte är 

möjliga samt att man inte vet hur många som kommer att svara. 

 

 

Enkätundersökning & utformning 
 
Studien som bygger på insamlade data genom enkätstudien gjordes i 

programvaran Evasys. Enkäten innehåller frågor om Naturens Bästa och är 

uppdelad i de fem kategorierna: motivation, samspel, resultat, bakgrund och 

bakgrund om Naturens Bästa. Frågorna var utformade som enkelval och öppna 

svarsalternativ (se bilaga).  

 

Första delen var frågor om medlemskapet i Naturen Bästa och vilka områden inom 

ekoturism som betyder mest för deltagaren, denna del ligger till grund för 

frågeställning ett. Andra delen tog upp frågor om samspelet mellan kultur och natur, 

hur mycket man tänker på ett samspel och framför allt hur mycket som man visar 

upp genom sin verksamhet. Denna del ligger till grund för att svara på frågeställning 
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tre. Tredje delen var frågor om vilka av grundkriterierna som var viktiga för 

verksamheten, denna del ligger till grund för frågeställning två. Fjärde delen angav 

information om arrangören och femte delen angav bakgrundsfakta om Naturens 

Bästa vilken till största delen utgjordes av öppna svarsalternativ. 

 

Enkäten var öppen i 14 dagar, att delta var frivilligt och de som deltagit har samtyckt 

till att uppgifterna används i forskningssyfte. Resultaten analyserades med hjälp av 

programvaran Evasys och programmet SPSS och har använts för att besvara 

frågeställningarna som ställts i uppsatsen. Enkäten skickades ut genom email till 

77 arrangörer (som är medlemmar av Naturens Bästa) och innehöll 29 frågor som 

utformats utifrån syfte och frågeställning. Enkelvalsfrågorna utgjorde största delen 

av enkäten för att göra det så lätt som möjligt för deltagaren samt att maxtiden att 

svara inte skulle bli längre än 10 minuter.

 
Innan enkäten skickades ut valdes två testpersoner som fick göra enkäten för att 

upptäcka möjliga fel. När enkäten ansågs färdig skickas den ut till arrangörerna den 

2 mars 2017 tillsammans med en kort presentation av mig samt enkätens syfte. En 

påminnelse skickades ut 7 dagar senare. Insamlade data från enkäten samt 

information insamlat genom hemsidor om Naturens Bästa ligger till grund för min 

analys.  

 
 
Deltagare 
 
Enkäten skickades ut till alla 77 arrangörer som är med i Naturens Bästa i 19 olika 

landskap i ett försök att få en representation av hela landet. Lappland är det 

landskap som i särklass har flest verksamheter i Naturens Bästa, 18 stycken. 

Resterande Sverige är representerade med verksamheter i Naturens Bästa (tabell 

1) (Ekoturistföreningen 2004a). 
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Fem landskap (Medelpad, Närke, Halland, Gästrikland och Härjedalen) har inga 

verksamheter representerade i NB. 

 

 

  Tabell 1 Landskap med antal NB verksamheter i Sverige. 

Landskap Antal Landskap Antal 

Lappland 18 Värmland 3 

Västmanland 7 Östergötland 3 

Dalarna 6 Norrbotten 2 

Jämtland 6 Västerbotten 2 

Bohuslän 5 Södermanland 2 

Hälsingland 4 Öland 2 

Gotland 4 Västergötland 1 

Skåne 4 Småland 1 

Ångermanland 3 Blekinge 1 

Uppland 3   

 
 
 
 
Statistikmetod 
 
Resultaten av enkätsvaren analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS, 
programmet presenterar medelvärde och korrelationsstatistik. För att räkna ut 
procentstatistik samt göra cirkeldiagram och stapeldiagram användes Excel 2013. 

Data analyserades i IBM SPSS programmet och en korrelationsanalys genomfördes 

för att utforska hur starkt sambandet mellan variablerna är. Syftet att genomföra en 

korrelationsanalys är för att se om samband mellan natur och kultur finns i 

verksamheterna. 
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Material 

 
En stor del av bakgrundsmaterialet är baserat på litteratur och kommer från 

ekoturismens webbsidor (både från den svenska och från den internationella), 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Även andra organisationers och 

myndigheters webbsidor har använts, t.ex. Tillväxtverket, naturvårdsverket, etc. Som 

redan beskrivits ovan, enkäten som gjordes i programvaran Evasys. 
 

Resultat  

 

Enkäten skickades ut genom email till alla 77 arrangörer som är medlemmar av 

Naturens Bästa. Två email kom inte fram till mottagaren så slutresultatet blev att 

enkäten nådde 75 arrangörer. Av dessa 75 arrangörer svarade 37 på enkäten, vilket 

utgör en svarsfrekvens på 49 %. 27 arrangörer svarade på enkätens öppna svarsdel 

vilket tyder på intresserade deltagare. 

 

De 37 arrangörer som svarat på enkäten är fördelade på 18 landskap (fråga 5:2), 

Lappland har flest verksamheter representerade där åtta arrangörer svarade på 

enkäten. Nio landskap, Småland, Öland, Gotland, Bohuslän, Västergötland, 

Östergötland, Uppland, Jämtland och Ångermanland, representeras i 

undersökningen med en verksamhet var. 
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Av de 37 arrangörer som deltog i enkäten var 19 män och 17 kvinnor och en 

identifierade sig som annat (fråga 5:3) Svag dominans av män, men ändå relativt 

jämt fördelat mellan män och kvinnor (figur 3).  

 

 

 

Enligt enkäten (fråga 5:1) varierar åldern mellan deltagarna där den dominerande 

åldern är mellan 40-69 år (figur 4). 

 

 
    Figur 4. Åldersfördelning mellan arrangörerna som besvarat enkäten N=36 

0

2

4

6

8

10

12

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+

AN
TA

L

ÅLDER

ÅLDER

46%

51%

KÖN

Kvinna Man Annat (3%)

Figur 3. Könsfördelningen mellan män och kvinnor som besvarat enkäten 
N=37  
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Figur 5 visar besöksstatistik mellan årstiderna (fråga 5:4). Av deltagare uppgav 64 

% att sommaren är den period på året med flest besökare, 19 % uppgav att de 

hade flest besökare på vintern, våren och hösten hade minst besökare med 11 % 

på våren och 6 % på hösten. 

 

 
   Figur 5. Mest populära årstiden för besök i NB verksamheter under året N=37 

 

 

För att svara på frågorna ”vilken/vilka av de sex grundkriterierna har motiverat 

arrangören att bli medlem i NB samt Vilken/vilka av de sex grundkriterierna anses 

viktigast för att driva en NB verksamhet?” användes frågorna 2:1–2:8 ”Motivation” och 

4:1–4:8 ”Resultat” i enkäten. Frågorna om motivation (2:1–2:8) gjordes om till 

medelvärde genom programmet SPSS. Därefter ställdes de upp i ett stapeldiagram 

(Figur 7). Likadant gjordes med resultatfrågorna 4:1–4:8 (figur 8). Antal deltagare som 

besvarat dessa frågor varierade. 
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Resultatet av motivationsdiagrammet (figur 7), visar att arrangörerna helst bidrar till 

att skydda naturvärden i närområdet tätt följt av att bidra till kvalitet och trygghet i 

närområdet. Det som arrangörerna minst vill bidra till är: skydda kulturvärden i 

närområdet samt gynna den lokala ekonomin. 

 

 
   Figur 7. Grundkriterierna som utgör motivationsanalysen mellan medlemmarna i NB. 

 
 
 
Resultatet av resultatdiagrammet (figur 8) visar att arrangörerna anser att fem av 

frågorna är viktigare för deras Naturens Bästa aktiviteter än de övriga, respektera 

resmålets begränsningar- minsta möjliga slitage på natur och kultur, naturvärden, 

kvalitet och trygghet, miljömedvetenhet samt upptäckarglädje, kunskap och 

respekt. Kulturvärden spelar en liten roll i de flesta Naturens Bästa arrangörers 

verksamheter. 
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   Figur 8. Grundkriterierna som utgör resultatanalysen mellan medlemmarna i NB. 

 
 

Frågan ”Hur visar sig samspelet mellan natur och kultur i verksamheten?” besvaras 

med fråga 3:1 och fråga 3:2 samt genom tre korrelationstest med relevanta variabler. 

Fråga 3:1 ”Jag har tänkt mycket på hur viktigt ett samspel mellan natur och kultur är?” 

och fråga 3:2 ”Jag visar samspelet mellan natur- och kulturvärde i mina Naturens 

Bästa aktiviteter” ställs upp i ett stapeldiagram (figur 6). Resultatet av diagrammet 

visar på en dominerande andel deltagare som helt och hållet eller till stor del både 

tänker mycket på hur viktigt ett samspel mellan natur och kultur och visar samspelet 

mellan natur- och kulturvärde i sina aktiviteter. En svag övervikt av deltagarna tänker 

mer på ett samspel än de visar i sina aktiviteter. 6 % visar inget samspel alls i sina 

aktiviteter. 
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 Figur 6. Visar samspel mellan natur och kultur mellan medlemmarna i NB.                                      

 

 

 
Korrelationskoefficienter beräknades mellan de tre självvalda variablerna för att leta 

efter Typ 1 fel mellan de tre korrelationerna.  Bonferronimetoden användes för att hitta 

ett p-värde mindre än 0,001 (0,05/3 = 0,01) vilket var det som krävdes för betydelse. 

Resultatet av korrelationen presenteras i tabell 2 som visar att tre av tre korrelationer 

var signifikanta och var större än eller lika med 0,66 
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 Tabell 2.  

 De tre samspelsfrågorna i tre korrelationer N= 35-37 

 Jag visar samspelet 
mellan natur- och 
kulturvärden i mina 
Naturens Bästa 
aktiviteter? 

Jag har tänkt mycket 
på hur viktigt ett 
samspel mellan 
natur och kultur är? 
 

Samspelet mellan 
natur och kultur 
spelar en viktig roll i 
min verksamhet? 
 

Jag har tänkt mycket på hur 
viktigt ett samspel mellan natur 
och kultur är? 
 

.664**   

Samspelet mellan natur och 
kultur spelar en viktig roll i min 
verksamhet? 
 

.806** .681**  

   **p < .001 

 
 

Korrelationen visar tre värden, 0,664, 0,681 och 0,806. Alla tre värden visar starka 

korrelationer (Vaske 2008). Korrelationen mellan frågorna ”Samspelet mellan 

natur och kultur spelar en viktig roll i min verksamhet? och ”Jag visar samspelet 

mellan natur- och kulturvärden i mina Naturens Bästa aktiviteter? fick det högsta 

värdet 0,806. 

 

Korrelationskoefficienter beräknades mellan de nio självvalda variablerna för att 

leta efter Typ 1 fel mellan de nio korrelationerna.  Bonferronimetoden används för 

att hitta ett p-värde mindre än 0,005 (0,05/9 = 0,05) vilket var det som krävdes för 

betydelse. Resultatet av korrelationen presenteras i tabell 3 som visar att en av 

nio korrelationer var signifikanta och var större än eller lika med 0,44. 
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Tabell 3 

Korrelation mellan motivation och samspel 

**p < .005 
 
 

 

Korrelationen visar ett värde 0,443 är signifikant. Korrelationen mellan frågorna ”Bidra 

till att skydda kulturvärden i närområdet” och ”Jag visar samspelet mellan natur- och 

kulturvärden i mina Naturens Bästa aktiviteter”. 
 
Korrelationskoefficienter beräknades mellan de åtta självvalda variablerna för att leta 

efter Typ 1 fel mellan de åtta korrelationerna.  Bonferronimetoden används för att hitta 

ett p-värde mindre än 0,006 (0,05/8 = 0,06) vilket var det som krävdes för betydelse. 

Resultatet av korrelationen presenteras i tabell 4 som visar att två av åtta korrelationer 

var signifikanta och var större än eller lika med 0,49. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jag visar 
samspelet 
mellan 
natur- och 
kulturvärden 
i mina 
Naturens 
Bästa 
aktiviteter 

Bidra till en 
bättre miljö i 
när-området 

Bidra till att 
skydda 
kulturvärden 
i närområdet 

Bidra till att 
skydda 
naturvärden 
i närområdet 

Bidra till att 
väcka 
upptäckar- 
glädje, 
kunskap och 
respekt för 
när- 
området 

Bidra till att 
gynna den 
lokala 
ekonomin 

Bidra till 
kvalitet och 
trygghet i 
när- 
området 

Bidra till 
mindre 
slitage 
på natur 
och 
kultur 

Bidra till en 
starkare 
landsbygds- 
utveckling 

Jag visar 
samspelet 
mellan 
natur- och 
kulturvärden 
i mina 
Naturens 
Bästa 
aktiviteter  

1 
 

0,223 
 

,443** 
 

0,117 
 

-0,008 
 

0,101 
 

0,268 
 

-0,146 
 

0,043 
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Tabell 4 

Korrelation mellan resultat och samspel 

**p < .006 

 
Korrelationen visar att två värden 0,809 och 0,487 är signifikanta. Korrelationen 

mellan frågorna ”Kulturvärden spelar en viktig roll i min verksamhet” och ”Samspelet 

mellan natur och kultur spelar en viktig roll i min verksamhet” fick det högsta värdet 

0,809. 

 
Diskussion 
 

Enligt svaren på enkäten är en svag dominans av deltagarna män, åldern på 

deltagarna varierar mellan 18-79 där de flesta är mellan 40-69 år. Vilket är sannolikt 

då de flesta personer som startar eget, gör det senare i livet. Inte heller särskilt 

överraskande att den period på året som har högst besöksstatistik är sommaren, då 

de allra flesta av arrangörerna som svarat på enkäten har aktiviteter som utövas bäst 

på sommarhalvåret.  

 

Jag har även undersökt NB arrangörernas förhållande till de sex grundkriterierna samt 

NB arrangörernas förhållande till samspel mellan natur och kultur genom ett 

 Samspelet 
mellan natur 
och kultur 
spelar en 
viktig roll i 
min 
verksamhet 
 

En 
fungerande 
lokal 
ekonomi är 
viktigt för min 
verksamhet 
 

Respektera 
resmålets 
begränsning
ar - minsta 
möjliga 
slitage på 
natur och 
kultur är 
viktigt för min 
verksamhet 
 

Kulturvärden 
spelar en 
viktig roll i 
min 
verksamhet 
 

Naturvärden 
spelar en 
viktig roll i 
min 
verksamhet 
 

Kvalitet och 
trygghet 
spelar en 
viktig roll i 
min 
verksamhet 
 

Medvetenhe
t om miljön 
spelar en 
viktig roll i 
min 
verksamhet 
 

Upptäckargl
ädje, 
kunskap och 
respekt är en 
viktig del i 
min 
verksamhet 
 

Samspelet 
mellan natur 
och kultur 
spelar en 
viktig roll i 
min 
verksamhet 
 

1 
 

,487** 
 

0,241 
 

,809** 
 

,364 
 

,325 
 

,357 
 

,347 
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landskapsperspektiv. Frågorna diskuteras nedan i delarna samspel, motivation och 

resultat.  

 

Samspel 
 

Frågan ”finns det ett samspel mellan natur och kultur i verksamheterna?” kan utläsas 

i diagram figur 5. Diagrammet visar att 32 deltagare svarat att ett samspel mellan 

natur och kultur finns i verksamheten. Två deltagare visar inget samspel mellan natur 

och kultur i sin verksamhet. Svaret på frågan är således att i de allra flesta 

verksamheter finns ett samspel mellan natur och kultur. 

 

Alla deltagare tänker på hur viktigt ett samspel mellan natur och kultur är, vilket visar 

på att deltagarna förstår vikten av ett samspel mellan natur och kultur i landskapet. 

Däremot har inte alla arrangörer verksamheter där samspelet spelar en stor roll, vilket 

gör att arrangörerna inte anser att samspelet utgör en av de viktigare delarna av 

verksamheten. Men enligt Widgren (1994) kan man inte dela upp begreppen kultur- 

och naturlandskap, de är en helhet som bara delas upp när människan ska beskriva 

ett kultur- eller naturlandskap. Detta betyder att alla har kultur i sina verksamheter då 

alla verksamheter är en del av landskapet. Okunskap eller helt enkelt ovilja att visa 

upp kulturhistorien kan göra att det inte lyfts fram i verksamheterna.  

 

Korrelationstestet som gjordes mellan samspelsfrågorna bekräftar att de 

arrangörerna som visar samspel mellan natur och kultur och de som anser att ett 

samspel spelar en viktig roll för deras verksamhet har ett högt värde. Vilket är 

sannolikt då arrangörer som fokuserar på att visa samspelet också anser att 

samspelet utgör en viktig roll för att driva verksamheten framåt. 

 

Motivation 
 

De grundkriterier som motiverat arrangörerna till att bli medlemmar i Naturens Bästa 

är de som aktivt vill bidra till bättre naturvärden, bättre miljö och bättre kvalitet och 

trygghet på resan (figur 6). Vilket är sannolikt då arrangörerna i Naturens Bästa alla 
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arbetar med att erbjuda olika naturupplevelser till sina besökare. Men den största 

anledning till att natur och miljö fått så höga resultat beror sannolikt på att vi har så 

mycket natur runt oss här i Sverige (Fredman m.fl. 2009). Från tidig ålder har vi 

naturvetenskap som ett eget skolämne där vi även får lära oss mycket om miljön 

(Skolverket 2017). Mycket information ser och hör vi genom TV och radio som ofta 

sänder program om natur eller miljö. Omedvetet kan vi svenskar mycket om natur och 

miljö som antagligen ligger till grund för svarssatistiken på denna fråga. Att kvalitet 

och säkerhet får ett högt resultat är inte heller någon överraskning. Verksamheter som 

t.ex. utbildar naturguider arbetar mycket med kvalitet och säkerhet i sin utbildning 

(SLU 2017). Men generellt har vi hög kvalitet och säkerhet på det mesta i Sverige, 

många regler och lagar gör Sverige till ett säkert och kvalitetsstarkt land. Däremot kan 

man undra varför kulturvärden fått så låga resultat, är det för att färre människor 

intresserar sig för kulturlandskapet eller är de som är intresserade bara inte 

medlemmar i NB. Det är inte heller särskilt överraskande att gynna den lokala 

ekonomin fått så dåligt resultat i motivationsfrågan då det sannolikt inte är att gynna 

den lokala ekonomin som är motivationen till om arrangören vill starta en verksamhet 

eller inte. 

 

Resultat 
 
På frågan om vilka av de sex grundkriterierna som är viktiga för att driva en NB 

verksamhet är det fem påståenden som sticker ut lite mer än de andra, respektera 

resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur och kultur, 

miljömedvetenhet, naturvärden, upptäckarglädje, kunskap och respekt och kvalitet 

och trygghet på resan (figur 7). Även här är natur, miljö och säkert resande som 

toppresultat i min enkät inte så överraskande. När man läst och analyserat deltagarna 

förstår man att det är detta de flesta fokuserat på i sina verksamheter. Jag blir istället 

nyfiken på de resultat som fått lägst värde i min undersökning. 
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Kulturvärden 
 
Påståenden om kulturvärden har i alla diagram fått sämst resultat, men kulturvärden 

spelar en stor roll i landskapsbilden och borde därför vara av lika stor vikt för 

arrangören att visa upp som något annat (Riksantikvarieämbetet 2010).  

 

Som tidigare konstaterat, finns kulturhistoria i alla NB verksamheter. En svårighet att 

förmedla kulturarvet vidare till besökarna kan sannolikt vara att begreppet 

kulturarvsturism är så relativt nytt att NB arrangörerna inte insett de positiva 

möjligheterna med kulturarvsturism (Braunerhielm 2006). Men kulturarvet, 

kulturmiljöer och kulturlandskap anses vara en av de viktigaste tillgångarna för 

utveckling av ett lands turism (Riksantikvarieämbetet 2002) och borde därmed utgöra 

en större del av NB verksamheten. 

 

Samtidigt anser en stor del av arrangörerna visa upp ett samspel mellan natur och 

kultur, vilket får mig att fundera på hur detta samspel ser ut om kulturdelen utgör en 

så relativt liten del av NB verksamheterna. Naturvärdena är de dominerande i de flesta 

verksamheter och är troligen dominerande även i de flesta samspel.  

 

Däremot får kulturvärdena höga resultat i båda korrelationsanalyserna (tabell 3 & 4) 

både mellan samspel och motivation och samspel och resultat. Detta visar att de 

verksamheter som visar upp samspel mellan natur och kultur, eller anser att ett 

samspel mellan natur och kultur är viktigt, är verksamheter som vet mest om 

kulturhistorien. Sammanfattningsvis kan sägas att de verksamheter som visar upp 

kulturhistorien även är de som inser hur viktigt ett samspel mellan kultur och natur är.  

 

Framtiden 
 

Det har framkommit genom enkäten att många av arrangörerna är missnöjda med hur 

NB arbetar just nu. Då arrangörerna betalar en medlemsavgift ställs det krav att NB 

borde vara en mer aktiv organisation. Arrangörerna menar att en revidering av 

kriterierna borde göras för att förbättra både för arrangörerna och för besökare. 
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Framför allt har NB misslyckats med kommunikationen med besökare från andra 

länder där få förstår vad NB står för. Tydligare krav och bättre uppföljning behövs för 

att få en starkare organisation som arbetar för arrangörernas bästa. 

 

Genom enkätundersökningen är det tydligt att kulturintresserade inom NB är de som 

framhäver ett samspel mellan natur och kultur allra mest. Vill NB i framtiden arbeta 

mot ett bättre samspel mellan natur och kultur är det verksamheter med kulturintresse 

som man bör vända sig till. 

 

Begränsningar 
 

Att mäta människors åsikter är inte lätt, det handlar ofta om tolkningar från min sida 

som inte alltid är lätta att göra, inte heller alltid rätta. En enkät gjordes utan någon 

större kunskap om enkätutformning, vilket ledde till att några frågor utformades fel och 

svaren var inte alltid det jag önskat. Enkäten som endast skickas ut en gång gjorde 

det även omöjligt att ställa följdfrågor vilket vore en räddning om frågorna utformats 

fel. Att förutspå hur en enkätundersökning ska gå är alltid svårt, hur många svar man 

får in och kvaliteten på svaren varierar men resultatet av min enkätundersökning blev 

bra och trots att jag fick jobba med svaren jag fått in på ett annat sätt än jag tänkt, är 

jag nöjd med resultatet. 

 

Slutsats 
 

För att Naturens Bästa ska utvecklas i Sverige krävs engagemang och energi från 

alla inblandade parter. När enkätundersökningen gjordes visade det sig att ett nära 

samarbete mellan naturarrangörer och Svenska ekoturismföreningen är av största 

vikt. Organisationen kan bidra med kunskap och erfarenhet men det är arrangörerna 

som utvecklar ekoturism genom sina aktiviteter i landskapet. Ett ledarskap fattas idag 

från Svenska ekoturismföreningen där medlemmarna önskar sig bättre uppföljning 

och större fokus på långsiktig hållbarhet och långsiktiga investeringar för miljön. 
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Ekoturism i Sverige behöver utvecklas för att hålla samma takt som övriga världen, 

men utsikterna är goda med så motiverade och kunniga NB arrangörer som vi har i 

Sverige. 
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1. Introduktion

Hälsningar från Kristianstad!
Stort tack på förhand för ditt deltagande i enkätundersökningen!
Enkäten är en del av en undersökning om Naturens Bästa och tar ca 5-10 minuter att besvara. Det är frivilligt att
delta och allt som lämnas in behandlas anonymt.     Vissa frågor kan kännas svåra att besvara men försök så gott du
kan, alla svar är värdefulla för oss.

Om du har några frågor kan du ta kontakt med mig:

Agneta Johansson
Agneta.johansson0006@stud.hkr.se
Landskapsvetenskapsprogrammet
Högskolan Kristianstad

Tack!

2. Motivation

Håller du med om följande påstående?

Som medlem av Naturens Bästa vill jag:

2.1 Aktivt bidra till att skydda kulturvärden i
närområdet?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

2.2 Aktivt bidra till att skydda naturvärden i
närområdet?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

2.3 Aktivt bidra till en bättre miljö i närområdet? Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

2.4 Aktivt bidra till att väcka upptäckarglädje,
kunskap och respekt för närområdet?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

2.5 Aktivt bidra till att gynna den lokala ekonomin? Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

2.6 Aktivt bidra till kvalitet och trygghet i
närområdet?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

2.7 Aktivt bidra till mindre slitage på natur och
kultur?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

2.8 Aktivt bidra till en starkare
landsbygdsutveckling?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet
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3. Samspel

3.1 Jag har tänkt mycket på hur viktigt ett samspel
mellan natur och kultur är?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

3.2 Jag visar samspelet mellan natur- och
kulturvärden i mina Naturens Bästa aktiviteter?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

3.3 Jag visar mina besökare mest? (flera val går
bra).

Kulturvärden Naturvärden Ett samspel
mellan natur
och kultur

Annat

3.4 Om annat, beskriv gärna:

4. Resultat

Håller du med om följande påstående?

4.1 En fungerande lokal ekonomi är viktigt för min
verksamhet?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

4.2 Respektera resmålets begränsningar - minsta
möjliga slitage på natur och kultur är viktigt för
min verksamhet?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

4.3
Kulturvärden spelar en viktig roll i min
verksamhet?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

4.4 Naturvärden spelar en viktig roll i min
verksamhet?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

4.5 Samspelet mellan natur och kultur spelar en
viktig roll i min verksamhet?

Inte alls Dervis Till stor del
Helt och hållet

4.6
Kvalitet och trygghet spelar en viktig roll i min
verksamhet?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

4.7 Medvetenhet om miljön spelar en viktig roll i
min verksamhet?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

4.8 Upptäckarglädje, kunskap och respekt är en
viktig del i min verksamhet?

Inte alls Delvis Till stor del
Helt och hållet

5. Bakgrund

5.1 Ålder? 18 - 29 30 - 39 40 - 49
50 - 59 60 - 69 70 - 79
80 +
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5. Bakgrund   [Continue]
5.2 I vilket landskap finns din verksamhet?

Skåne Blekinge Halland
Småland Öland Gotland
Bohuslän Västergötland Östergötland
Södermanland Närke Värmland
Västmanland Uppland Gästrikland
Dalarna Hälsingland Härjedalen
Medelpad Jämtland Ångermanland
Västerbotten Norrbotten Lappland

5.3 Kön? Kvinna Man Annat

5.4 Jag har flest besökare under: Vår Sommar Höst
Vinter

5.5 Är den höga besöksstatistiken knuten till några
speciella aktiviteter?

Ja Nej Vet ej

5.6 Om ja, vilken /vilka?

6. Bakgrund om Naturens Bästa

6.1
Jag anser att Naturens Bästa ställer rimliga
krav på oss arrangörer?

Ja Nej Vet ej

6.2 Om inte, vad skulle du vilja ändra på?

6.3 Några andra tankar kring Naturens Bästa, skriv gärna här:
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