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Abstract 
 
The tourism industry keeps growing every year, even in times of economic crises. Tourism is 
was the most important source of income for some countries and regions. Almost every 
tourism destination offer guided tours, from old quarters in capital cities to remote mountain 
areas. The best way for nature-based tourism companies to make a revenue is to charge for 
accommodation and guided tours.  
 
This paper examined at which nature-based activities the demand for guided tours are at 
highest and if demographic groups differed in their view of when a nature guide was needed. 
The paper also examined what qualities tourists seek in a nature guide. In order to examine 
these fators a survey was created. The focus group of the survey was people who had 
participated in nature-based tours. 100 persons answered the demographic questions, 
hypothetical questions about guided tours and questions regarding the nature guides abilities 
and knowledge in different fields. The participants had the option of completing the survey in 
paper form or online. The survey showed that older people was more keen to hire a nature 
guide, they also demanded more of the nature guide in the fields of organization, knowledge 
about nature and safety aspects. The results showed that a nature guide was most needed in 
activities that were potentially dangerous and where a lot of equipment was required, such as 
diving and snowmobiling. With more experience the contestants felt less inclined to hire a 
guide. However, the participants who regard themself as beginners in outdoor life were very 
inclined to hire a nature guide even at simple activities like forest hikes. The conclusion is 
that tourist hire a guide when they feel unsafe or do not own the equipment needed. 
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Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I Sverige ökade inkomsterna från turismen med 6,6% 2016 (Tillväxtverket 2017. År 
2017 uppgick intäkterna från utländska turister till 30 miljarder kronor, utöver detta 
var intäkterna från inhemska turister 26 miljarder kronor (Svenska 
ekoturismföreningen 2018). Den största marknaden är den inhemska och den största 
andelen internationella turister kommer från Norge, Danmark, Tyskland och 
Nederländerna. Globalt var turismbranschen den snabbast växande branschen under 
1900-talet (Fredman et.al 2014). Trenden har fortsatt in på 2000-talet i takt med att 
utvecklingsländer som Kina blir rikare. När befolkningen tjänar mer reser de mer och 
längre (Gunther 2018). Turismbranschen är viktig för många länder då 
arbetstillfällen skapas och de pengar turismbranschen genererar bidrar till att höja 
landets BNP även vid lågkonjunktur och ekonomiska kriser (Jóhannesson et.al 2010). 
Portugal är ett av Europas mest besökta länder. Över en miljon arbetar inom 
turismbranschen (Bugge 2018). Guidade turer utgör tillsammans med boende den 
mest inkomstbringande delen av turismindustrin (Fredman et.al 2014). 
 
Enligt Steene (2013) är det huvudsakliga syftet med turistresor att få uppleva 
avkoppling, nöjen, hälsa och personlig utveckling. Begreppen turism och friluftsliv 
går in i varandra då de som deltar i friluftsliv ofta utför dessa aktiviteter i för dem 
okända miljöer (Steene 2013). Friluftslivet i Sverige tog fart vid sekelskiftet till 
1900-talet. Svenska Turistföreningen startade sin verksamhet 1885 (STF u.å) och 
Friluftsfrämjandet startade 1892 (Friluftsfrämjandet u.å). De aktiviteter som 
ursprungligen utövades var fjällvandring, kanotturer och bergsbestigning. Dessa 
aktiviteter är fortfarande de populäraste. Dock kan en förändring ses där traditionella 
friluftsaktiviteter mer rör sig mot sport och tävling, till exempel multisporttävlingar 
där kanot och bergsbestigning ingår. Traditionella naturturismaktiviteter har fått nya 
namn som äventyrssport eller actionsport. En annan förändring som kunnat ses 
tydligt på senare år är att naturturismen numera är mindre platsbunden. 
Klätterhallar, och skidtunnlar har gjort det möjligt att bedriva naturturism inomhus i 
storstäder (Fredman et.al 2013). Detta innebär att naturturism utvecklas från att vara 
gratis till en aktivitet som kräver inträdesavgift eller anmälningsavgift med guider 
eller instruktörer.  
 
1.1.1 Turism som ersättning för andra näringar på nedgång 
 
Jóhannesson (2010) tar Island som exempel på ett land som rest sig från en 
ekonomisk kris genom turism. under 2008 låg Island på första plats på Human 
Development Index, förkortat HDI. Detta index mäter en nations välstånd med fler 
parametrar än endast ekonomiska. Bland annat mäts förväntad livslängd, 
arbetslöshet och förväntad längd på utbildning (UNDP 2016). Hösten 2008 
kollapsade Islands bankväsende med inflation och massarbetslöshet som följd, 
samtidigt ökade antalet besökare snabbare än någonsin tidigare. Turism var då 
Islands tredje största industri och den snabbaste växande (Jóhannesson et.al 2010). 
Att turismindustrin kommer in som en räddare i nöden när andra industrier går ned 
är tydligt på Island. När jordbruksbranschen upplevde en ekonomisk kris på 
1980-talet löste många små jordbruk detta genom att satsa på jordbruksturism med 
övernattningar på bondgården och hästridningsturer. På 1990-talet upprepade sig 
historien när fiskeindustrin var på nedgång. Vid exakt samma tidpunkt ökade 
turismen explosionsartat. Idag är turism Islands mest inkomstbringande industri. 
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Enligt Magnus Oddson, tidigare VD på Islands turismmyndighet är turismen “ljuset i 
mörkret” (Jóhannesson et.al 2010).  
 
De traditionella näringarna i Sveriges glesbygd visar samma tendenser som på Island. 
Skogsindustrin har moderniserats och kräver därmed färre anställda för att få ut 
samma volym virke. Även mjölkbönder och spannmålsbönder blir drabbade av 
effektiviseringar av större jordbruksbolag (Bernes 2011). En lösning för många skogs- 
och jordbrukare på landsbygden är att komplettera sina verksamheter med turism, 
över 5000 skogs- och jordbruksföretag erbjöd även boende och aktiviteter som 
ridning, fiske och hundspann 2004 (Svenska Ekoturismföreningen 2004).  

 
1.1.2 Gudens roll inom turism 
 
Guidade turer erbjuds i stort sett överallt där turismverksamhet bedrivs (Zillinger 
et.al 2012) från storstäder till otillgängliga vildmarker. Enligt Zillinger (2012) består 
en guidad tur av fyra grundpelare; ett tillfälle för turisterna att lära sig mer om 
destinationen, ett tidseffektivt sätt att besöka flera olika destinationer, ett säkert sätt 
att transportera sig och slutligen en kompromiss mellan deltagarnas preferenser. 
Deltagare på guidade turer kan ses som passiva och icke ifrågasättande men så 
behöver det inte vara enligt Zillinger et.el (2012). Turister har förmågan att själva 
välja vilka attraktioner de vill ta del av, i idealfallet kan en guidad tur utvecklas i 
samförstånd mellan guiden och deltagarna. Zillinger et.al (2012) framhäver tidigare 
forskning som menar att guidens viktigaste funktion är att försäkra att logistiken 
fungerar och att guidens interaktion med deltagarna är positiv. En guidad tur ska inte 
ses som ett föredrag utan en dialog mellan guiden och deltagarna där erfarenheter 
delas och sätts i perspektiv till temat för den specifika guidningen (Larsen et.al 2013). 
Guidens roll är att få deltagarna att se turen som en upplevelse där de tar in 
omgivningen istället för att endast titta på den. Zillinger et.al (2012) ser delvis guiden 
som en medlare mellan turisterna och lokalsamhället, något som blir extra tydligt vid 
ursprungsfolksturism. En guide kan vara anställd av en regering och således endast 
föra regeringens propaganda vidare till gästerna. Vid ursprungsfolksturism kan detta 
vara ett problem då regeringen och ursprungsbefolkningen inte har samma syn på 
historien men Zillinger et.al (2012) framhäver också att det finns lika många 
tolkningar av guidens presentation som det finns deltagare.  
 
Eftersom guiden är turismföretagets ansikte utåt är det viktigt att guiden alltid 
uppträder respektfullt mot gästerna. Guidens mål är enligt Larsen et.al (2013) att 
tillhandahålla gästerna en minnesvärd, informativ och njutbar upplevelse. Guidens 
roll kan liknas vid en lärare med skillnaden att guiden har större krav på sig att 
underhålla, detta på grund av att turismbranschen konkurrerar om turisternas 
pengar på ett sätt som skolundervisning inte gör. Ännu en skillnad mellan läraryrket 
och guideyrket är att guiden inte har auktoriteten att tvinga deltagarna att lyssna eller 
att inte störa, vilket en lärare har. Guider arbetar inom servicebranschen där mottot 
“kunden har alltid rätt” gäller (Larsen et.al 2013).  

En naturguide har vissa funktioner som delvis sammanfaller med en stadsguides. 
Enligt Randall et.al (2009) är dessa att navigera och genomföra turen på ett säkert 
sätt, se till att gästerna trivs samt att tolka och informera om destinationen och ha 
kännedom om områdets sevärdheter. Dessa aspekter av guidens uppgifter kan ta sig 
uttryck av att guiden håller ett tempo som deltagarna klarar av, informerar om 
riskerna med turen, ser till gruppen håller tidschemat och informerar om ett 
miljövänligt och hållbart turistande (Randall et.al 2009). 

Vissa destinationer, regioner och till och med länder kräver att turisten reser som en 
del av en organiserad tur där en certifierad guide ständigt är närvarande, så är fallet 
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med alla turistresor till Nordkorea. Turisten är aldrig tillåten att vistas utomhus utan 
att guiden är närvarande, guiden bestämmer också vilka destinationer inom landet 
turisten får besöka (Gov.uk 2018b). En region som kräver att en guide ständigt är 
närvarande är den autonoma regionen Tibet i Kina (Gov.uk 2018a). Specifika 
turismdestinationer kan kräva att en guide är närvarande i syfte att hålla turisterna 
säkra. Ett exempel är kärnkraftverket Chernobyl i Ukraina (Chernobyl-tour 2016). 

1.2 Begrepp och definitioner 
 
Turist är den person som vistas utanför sin hemkommun eller minst 100 km från 
hemmet i mer än 24 timmar men kortare tid än ett år. Turisten lämnar sitt hem för 
att delta i rekreation, vila, idrott eller utöva sin hobby (Steene 2013). 

En guide definieras i denna uppsats som en person som vägleder en individ eller 
grupp samt delar med sig av information. Guidens funktion sammanfaller inom 
många aktiviteter med en instruktör, reseledare, säljare och chaufför. 

En guidad tur definieras i denna uppsats som en aktivitet där en turist frivilligt tar del 
av information som presenteras av en guide. Ingen hänsyn tas till turens längd. De 
typer av guidade turer som tas upp här är på något sätt naturbaserade. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga vid vilka aktiviteter behovet av en 
naturguide är som störst samt vad detta behov bottnar i. Ett delsyfte är undersöka 
om behovet av en guide varierar mellan demografiska grupper. 

Skiljer sig behovet av en naturguide mellan demografiska grupper indelade efter 
ålder, könstillhörighet, nationalitet och utbildningsnivå? 

Vad vill de undersökta turisterna få ut av en guidad tur? 

Vilka egenskaper och kunskaper anser de undersökta turisterna att en naturguide 
måste besitta? 

 

1. Material och Metod 

En litteraturstudie genomfördes. Resultaten jämfördes med mina egna resultat från 
enkäten ”behovet av en naturguide / The demand for a nature guide”.  

2.1 Utformning och distribution av enkäter 
 
Resultaten i denna uppsats är hämtade från en egengjord enkät med namnet 
“Behovet av en naturguide/The demand for a nature guide”. Enkäten innehåller 13 
frågor bestående av demografiska frågor, hypotetiska frågor gällande guidade turer 
och frågor om guidens egenskaper och kunskaper, (se bilaga. 1) för den fullständiga 
enkäten. Målgruppen som enkäten vände sig till var personer som någonsin deltagit i 
en guidad tur. För att nå så många deltagare som möjligt gjordes enkäten tillgänglig 
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både på svenska och engelska. Det var viktigt att få in så många svar som möjligt för 
att kunna dela upp deltagarna i demografiska grupper efter bland annat ålder och 
nationalitet. Enkäten var möjlig att besvara både genom en webbenkät och en 
pappersenkät. 

Enkäten genomfördes i mars och april 2018 och spreds till en början via 
facebookgrupper med anknytning till friluftsliv och resande, bland 
annat ”naturguiderna campus övik” och ”långfärdscykling”. Det var viktigt för 
enkätens validitet att också fånga in turister som precis har deltagit i en guidad tur i 
naturen. 14 guideföretag i Kiruna kontaktades och fem i Polen. De företag som ställde 
upp på att dela ut enkäten var Malmfälten logi, Scandic Ferrum Kiruna, Kiruna 
Guidetur, Ishotellet i Jukkasjärvi och turistbyrån i Kiruna. Turismföretagen i Polen 
valde att tacka nej eller svarade inte på mail. 

2.2 Litteratur 
 
En litteratursökning genomfördes på Umeå universitets bibliotekshemsida. De 
sökord som användes var ”guided tours”, ”nature guide”, ”organized tours” 
och ”nature-based tourism”. En viktig källa till litteratur var European tourism 
research intstitute (ETOUR) vid mittuniversitet i Östersund. De producerar årligen 
rapporter om turism och turisters vanor framförallt i Sverige.  
 

2. Resultat 

3.1 Enkätutfall 
 
Totalt svarade 100 personer på enkäten (tabell 1). Av dessa svarade cirka 70 personer 
på webbenkäten och 30 personer på pappersenkäten. Sett till hela populationen var 
det lika många kvinnliga som manliga deltagare. I de olika ålderssegmenten var det 
inte lika jämnt. Åldersgruppen 21-30 består av 63% kvinnor medan åldersgruppen 
51-64 år bestod av 70% män. Godkända svar på enkätfrågorna varierar mellan 84 – 
100%.  
 
Tabell 1. Ålders- och könsfördelning bland deltagarna. 
 

 

3.1.1 Behovet av naturguider utifrån demografi 
 
En demografisk fråga behandlade deltagarnas ålder. Utifrån svaren delades 
deltagarna in i sex segment. De yngsta segmentet “Under 20 år” och det äldsta “Över 
65 år” kommer inte att redovisas under denna rubrik då endast två personer tillhörde 
det äldsta segmentet medan fem tillhörde det yngsta. 
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Tabell 2. Betydelsen av kunskap enligt deltagarna på en skala 1-5 där 5 motsvarar mycket viktigt. 

 
Åldersgruppen 41-50 lägger störst vikt vid att naturguiden har ett helhetsperspektiv 
på destinationen då denna grupp framhåller kunskaper inom populärkultur och 
lokala traditioner som viktiga i högre utsträckning än övriga (tabell 2). Denna grupp 
ställer lägst krav på naturguidens språkkunskaper. 

Tabell 3. Betydelsen av naturguidens egenskaper i relation till ålder på en skala 1-5 där 5 motsvarar 
mycket viktigt och 3 är medelvärdet. 
 

Ålder (antal) Guiden är 
välorganiserad 

Guiden är rolig Guiden pratar  
Mitt modersmål 

Guiden medför 
säkerhet 

21-30 (51) 4,15 3,21 3,04 3,57 
31-40 (19) 4,19 3,25 3,19 3,67 
41-50 (13) 4,23 3,23 2,85 3,19 
51-64 (10) 4,66 3,11 3,23 4,40 

 
Segmentet 51-64 är de som anser att det är viktigast att naturguiden är 
välorganiserad (tabell 3). Samtidigt som segmentet 51-64 är de som helst anlitar en 
guide är det denna grupp som har störst andel svar i fältet “är ej intresserad av att 
delta” vid de olika aktiviteterna. Den äldsta av de redovisade åldersgrupperna ställer 
högst krav på guidens kunskap om det djur och natur. Åldersgruppen 51-64 värderar 
säkerheten högst, 4,40 på en skala till 5. Den grupp som värderar detta lägst är 41-50 
med ett värde av 3,19.  

Åldersgrupperna 31-40 och 41-50 är mest ovilliga att anlita en guide (tabell 4), de har 
också lägst sammanlagt värde i de kunskapskategorierna; djur och natur, 
populärkultur och lokala traditioner. 

Tabell 4. Sannolikheten att de olika åldersgrupperna anlitar en guide vid olika aktiviteter på en skala 1-5 
där 3 betyder att hälften av turisterna kan tänka sig att anlita en guide, 1 motsvarar mycket liten chans 
och 5 motsvarar att turisterna alltid anlitar en guide. 

 
De flesta deltagarna angav Sverige som hemland (fig 1). Den näst största 
nationaliteten var Spanien med 8 % följt av USA med 6%. Den asiatiska gruppen 
bestod av elva deltagare från Kina, Indien, Malaysia, Taiwan, Pakistan, Sydkorea och 
Filipinerna. 

Ålder (antal) Guiden är påläst på det 
aktuella ämnet 

Guiden har kunskap om 
populärkultur 

Guiden har kunskap om 
lokala traditioner 

21-30 (51) 4,45 3,43 3,89 
31-40 (19) 4,19 3,50 3,75 
41-50 (13) 4,54 3,92 4,31 
51-64 (10) 4,66 3,44 4,00 

Ålder 
(antal) 

Djurspårning 
& Safari 

Motorturer Fjäll- 
vandring 

Bergs- 
bestigning 

Jakt & 
Fiske 

Vatten- 
turer 

Medelvärde 

21-30 
(51) 

3,86 3,22 2,77 3,46 2,43 3,54 3,21 

31-40 
(19) 

3,43 3,06 2,19 3,67 2,50 3,17 3,00 

41-50 
(13) 

3,54 2,80 2,92 2,77 2,78 3,23 3,00 

51-64 
(10) 

4,00 2,87 2,78 4,14 3,43 3,56 3,47 
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Figur 1. Enkätdeltagarnas nationalitet. 100 personer deltog i enkäten. 

Svenskar är mer motvilliga till att anlita en naturguide än övriga européer och asiater 
vid aktiviteten fjällvandring (tabell 5). Vid vattenaktiviteter är det asiater som är mest 
motvilliga. Vid jakt & fiske är skillnaderna små men det kan tilläggas att en tredjedel 
av européerna, ej inräknat svenskar inte vill delta i dessa aktiviteter.  
 
Tabell 5. Sannolikheten att deltagarna anlitar en naturguide vid olika aktiviteter och med olika 
resesällskap på en skala 1-5 där 5 motsvarar mycket hög sannolikhet och 3 är medelvärdet. 

Nationalitet 
(antal) 

Vattenturer Fjällvandring Jakt & 
Fiske 

Med 
partner 

Med en grupp 
vänner 

Asien (11) 2,33 3,00 2,80 2,80 2,50 
Europa utom 
Sv. (32) 

3,55 3,03 2,85 3,09 2,87 

Sverige (47) 3,33 1,97 2,33 2,49 2,79 

 
Ensamresande kvinnor är villiga att anlita en naturguide i mycket större utsträckning 
än män, 23,9 % av kvinnorna svarade att de alltid anlitar en guide när de reser 
ensamma jämfört med 6,7 % av männen (tabell 6). Vid resor med familjen, partner 
eller en grupp vänner skiljer sig inte kvinnor och mäns vilja att anlita en guide åt 
märkvärt. 
 
Tabell 6. Sannolikheten att deltagarna anlitar en naturguide med olika resesällskap. Medelvärdet 3 
motsvarar att hälften av turisterna anlitar en guide. Betydelsen av de fördelar en guidad tur medför på 
en skala 1-5 där 5 motsvarar mycket viktigt och 3 är medelvärdet. 
 
Könstillhörighet 
(antal) 

Reser ensam Reser med en 
grupp vänner 

Vill lära sig 
mer om natur 

Söker socialt 
sammanhang 

Slipper 
organisera själv 

Kvinna (49) 3,39 2,76 3,20 3,02 2,98 
Man (50) 2,76 2,80 3,53 3,07 2,82 

 
Det största segmentet indelat efter utbildningsnivå var universitetsutbildning på 3 år 
eller mer. Skillnaderna är små i alla undersökta kategorier (tabell 8). 
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Tabell 7. Utbildningsnivå hos deltagarna i enkäten.  

Utbildningsnivå Antal / % av 
deltagarna 

Ingen 0 
Grundskola 4 
Gymnasiet 25 
Universitet 2 år 28 
Universitet 3 år eller mer 43 

 
Segmenten med gymnasieutbildning och universitetsstudier på över 3 år skiljde sig 
inte åt märkbart inom något undersökt område.  

Tabell 8. Sannolikheten att deltagarna anlitar en naturguide vid fjällvandring Medelvärdet 3 motsvarar 
att hälften av turisterna anlitar en guide. Betydelsen av möjligheten att lära sig om djur & natur och 
vikten av att naturguiden är påläst på en skala 1-5 där 4 motsvarar mycket betydelsefullt. Jämförelse 
mellan två utbildningsnivåer. 

Utbildningsnivå (antal) Fjällvandring Viljan att lära sig mer 
om djur och natur 

Naturguiden är påläst 
på aktuellt ämne 

Gymnasiet (25) 2,86 3,65 4,35 
Universitetet 3 år (43) 2,87 3,58 4,59 

 
3.1.2 Behovet av naturguider utifrån resesällskap 
 
Möjligheten att träffa likasinnade genom att delta i en organiserad tur värderades till 
2,92 på en skala från 1-5 av deltagarna. Resesällskapet har liten betydelse när det för 
valet att anlita en naturguide (tabell 9).  
 
Tabell 9. Sannolikheten att deltagarna anlitar en naturguide med olika resesällskap på en skala 1-5. 
Medelvärdet 3 motsvarar att hälften av turisterna anlitar en guide. 

Resesällskap Betydelse 
Med Partner 2,83 
Med Familj 3,22 
Ensam 3,39 
Med en grupp vänner 2,80 

 
3.1.3 Behovet av naturguider utifrån typ av aktivitet 
 
I enkäten besvarades frågan ”hur stor är sannolikheten att du anlitar en naturguide 
vid följande aktiviteter?”, deltagarna rankade sannolikheten från 1-5. Möjligheten att 
välja alternativet ”vill ej delta i aktiviteten” fanns också. Utifrån detta är det möjligt att 
se vilka aktiviteter som är minst populära, det visade sig att den minst populära 
aktiviteten var jakt & fiske följt av fågelskådning. Vandring och vattenturer var de 
populäraste (fig. 2). 
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Figur 2. Sannolikheten att deltagarna anlitar en naturguide vid olika aktiviteter på en skala 1-5 där 
medelvärdet 3 motsvarar att hälften av turisterna anlitar en guide. 

3.1.4 Behovet av naturguider utifrån friluftsvana 
 
De tillfrågade i enkäten svarade på vilken nivå av friluftsvana de ansåg sig ha. De tre 
tillgängliga alternativen var Avancerad nivå: “Navigerar med karta & kompass, kan 
göra upp eld, har kunskap om campingutrustning, kan vistas i naturen i över en 
vecka ensam “, Mellannivå “Bor helst på hotell men kan tälta enstaka nätter, gör 
dagsturer efter markerade leder, är helst inte ensam i naturen ” och nybörjarnivå 
“Bor på hotell, njuter av naturen från biltillgängliga utsiktsplatser, vandrar kortare 
slingor i anslutning till besökscentrum, äter på café”.  

 
Figur 3. Deltagarnas friluftserfarenhet. 

 

Över hälften av deltagarna anser att de tillhör den avancerade nivån av 
friluftserfarenhet (fig. 3). Detta segment består av 63 män%, 35% kvinnor och 2 % 
icke binära. Det största åldersegmentet var 21-30 med 43 % av deltagarna. Två 
tredjedelar av den avancerade nivån var svenskar.  
 
Vid de aktiviteter som kräver mycket utrustning och kunskap skiljer sig den 
avancerade nivån ut (tabell 10). De är mindre benägna att anlita en naturguide än de 
övriga två grupperna. I segmentet med lägst friluftserfarenhet svarade 88 % att det är 
mycket viktigt att anlita en guide för att få tillgång till den utrustning som krävs.  
 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1227571&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=12328242&ftid=29371870&ftid_wert=0#E12328242
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1227571&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=12328242&ftid=29371870&ftid_wert=0#E12328242
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1227571&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=12328242&ftid=29371870&ftid_wert=0#E12328242
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1227571&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=12328242&ftid=29371871&ftid_wert=0#E12328242
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1227571&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=12328242&ftid=29371871&ftid_wert=0#E12328242
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1227571&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=12328242&ftid=29375589&ftid_wert=0#E12328242
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1227571&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=0&dateRange=&fid=12328242&ftid=29375589&ftid_wert=0#E12328242
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Tabell 10. Sannolikheten att deltagarna anlitar en naturguide vid olika aktiviteter segmenterat efter 
friluftserfarenhet på en skala 1-5, medelvärdet 3 motsvarar att hälften av turisterna anlitar en guide.  

Friluftserfarenhet 
(antal) 

Vattenturer Dykning Motor Bergsbestigning Jakt & Fiske 

Avancerad nivå 
(51) 

3,28 4,33 2,48 3,22 2,44 

Mellannivå (31) 3,55 4,18 3,59 3,79 3,05 
Nybörjarnivå (18) 3,44 4,25 3,82 3,79 2,92 

 
Även vid aktiviteter som är mer baserad på fysisk prestation och lärande än 
utrustning är det nybörjarnivån som helst anlitar en naturguide medan de med mest 
erfarenhet är mest ovilliga (tabell 11). 
 
Tabell 11. Sannolikheten att deltagarna anlitar en naturguide vid olika aktiviteter, segmenterat efter 
friluftserfarenhet på en skala 1-5, medelvärdet 3 motsvarar att hälften av turisterna anlitar en guide. 

Friluftserfarenhet 
(antal) 

Fjällvandring Skogsvandring Fågelskådning Djurspårning 

Avancerad nivå 
(51) 

2,07 0,80 2,58 3,31 

Mellannivå (31) 3,21 2,75 3,18 4,15 

Nybörjarnivå (18) 3,53 3,67 2,73 4,29 

 
Vid aktiviteten skogsvandring kan den största skillnaden mellan segment i hela 
undersökningen ses. Det är stort sett omöjligt att få den avancerade nivån att anlita 
en guide medan det är stor chans att nybörjarnivån anlitar en guide. Nybörjarnivån 
ser ett större värde av tillgången till utrustning och säkerheten en guide medför. 

3.1.5 Naturguidens egenskaper och kunskaper 
 
Den absolut viktigaste egenskapen hos en naturguide är att vara påläst på det 
aktuella ämnet enligt deltagarna i enkäten. Det hänger ihop med turisternas strävan 
efter att få lära sig någonting nytt vilket var ett av de största motiven till att anlita en 
naturguide. Även fast kunskaper inom djur & natur är viktigt kräver deltagarna på 
guidade turer att naturguiden även är påläst inom andra ämnen. 
Enkätundersökningen visar att det är viktigt att guiden har kunskaper inom 
populärkultur och lokala traditioner. Cirka 31 % av deltagarna anser att det är mycket 
viktigt att guiden har kunskaper om populärkultur på destinationen, när det gäller 
lokala traditioner svarade cirka 35 % att det är mycket viktigt. Cirka 8 % av 
deltagarna svarade att det är helt oviktigt att guiden har kunskaper om populärkultur 
(fig. 4). Hur viktigt det är med kunskaper om populärkultur och lokala traditioner 
varierar starkt mellan åldersgrupperna (se rubrik 1.1.2). Trots att det anses viktigt att 
guiden besitter dessa kunskaper är det inte många deltagare som anser att guiden 
behöver vara lokal, alltså uppväxt i samma region som guidningen sker, endast 4 % 
svarade att detta är mycket viktigt medan 16 % svarade att det är helt oviktigt.  
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Figur 4. Betydelsen av naturguidens kunskaper på en skala 1-5 där 5 är högst. 
 

Många deltagare framhåller att den viktigaste egenskapen för en naturguide är att 
ansvara för säkerheten.  

 

3. Diskussion 

Enkäten besvarades av 100 personer, jag hade hoppats på fler. Det var svårare än 
förväntat att få in svar. Enkäten fanns tillgänglig för turister att svara på vid 
receptionen på ett av de deltagande hotellen. Detta gav inte ett enda resultat. 
Enkäterna delades också ut i en lobby till ett av företagen. Jag hade tänkt mig att 
turister som väntar i en lobby inte har någonting bättre för sig än att fylla i en enkät. 
Men även där var intresset lågt. Möjligtvis skulle jag kunnat få in fler svar om jag tagit 
mig till Ishotellet i Jukkasjärvi, detta var dock inte möjligt rent logistiskt. Initialt var 
tanken att en jämförelse skulle göras mellan turismföretag i Kiruna och Zakopane i 
Polen. Enkäten distribuerades i månadsskiftet Mars/April, alltså mellan Zakopanes 
skidsäsong och vandringssäsong. Det var därför svårt att få kontakt med 
turismföretag i Zakopane vid denna tid, därför var inte en sådan jämförelse möjlig. 
 
Förutom hos turismföretag i Kiruna delades enkäten ut via facebookgrupper med 
anknytning till friluftsliv och resande. Målgruppen för undersökning var personer i 
alla åldrar som någon deltagit i en naturbaserad guidad tur.  
 
Med ett större deltagande hade jämförelser mellan demografiska grupper blivit 
lättare att genomföra. Valet att genomföra enkäten både online och i pappersform 
grundade sig på att få in så många svar som möjligt. Fördelen med webbenkäten var 
att turister från andra kontinenter kunde nås, webbverktyget gjorde även analysen av 
resultatet lättare. Fördelen med en pappersenkät var att på ett smidigt sätt kunna 
dela ut den till turister som precis kommit tillbaka från en tur. Resultaten från 
pappersenkäterna matades in i webbverktyget för att alla resultat skulle kunna 
sammanställas på samma plats.  
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Enkätfrågorna hade kunnat formulerats annorlunda för att lättare kunna analyseras. 
En fråga som föll bort i processen var ”Vilka är nackdelarrna med organiserade 
turer?”. Svaret på denna fråga framkom dock i andra frågor. 

Populationen i åldersegmenten 21-30 och 51-64 var väldigt ojämna när det gäller 
könsfördelning. Risken finns att dessa svar snarare visar kvinnors respektive mäns 
åsikter än ålderssegmentets åsikter.  
 
4.1 Behovet av en naturguide utifrån demografiska segment 
 
Åldersgruppen 51-64 är den grupp som ser störst behov av att anlita en naturguide. 
Det är därför naturligt att de har högre förväntningar på guiden. Säkerhetsaspekten 
en naturguide medför är något som denna grupp lyfter fram mer än andra. Ett 
talande citat för hela gruppen som en deltagare lagt till är: “När man inte är i 
civiliserade trakter. Att guiden hittar i landskapet och att guiden känner till faror”. 
Citatet är svar på frågan “när anlitar du en naturguide?” 

Skillnaderna mellan de olika segmenten när det gäller språk var väldigt små. Den 
äldsta gruppen var inte den som helst ville ha guidning på sitt eget språk, något som 
är förvånande då äldre generellt har sämre språkkunskaper. Detta kan bero på att 
denna grupp endast bestod av skandinaver som har goda språkkunskaper, 97 % av 
svenskarna är tvåspråkiga jämfört med 67 % av Tyskarna (The Dana foundation 
2013). Ett påstående som deltagarna bedömde vikten av var ”Guiden talar mitt 
modersmål”. Många av enkäterna delades ut till turister som just genomfört en 
guidad tur på engelska trots att engelska inte var deras modersmål. Detta kan ha 
påverkat resultatet då dessa turister naturligt nog svarade att det har liten betydelse. 

Åldersgruppen 51-64 har flest markeringar på “vill ej delta” vid de olika aktiviteterna 
som undersöktes. Vad detta beror på går inte att utläsa av enkäten, antingen är de 
motvilliga till att testa nya aktiviteter eller så har de genom erfarenhet kommit fram 
till vad de vill göra och inte vill göra. 
 
Segmentet 51-64 är de som anser att det är viktigast att naturguiden är välorganiserad, 
det är också detta segment som i lägst grad anser att guiden behöver vara rolig. De vill 
ha en seriös guidning helt enkelt. 
 
Åldersgruppen 41-50 var de som helst ville ha en helhetsbild av turismdestinationen 
då de värdesätter naturguidens kunskap både inom natur, populärkultur och lokala 
traditioner. En deltagare från detta segment har lagt till ett citat som är talande: “ Bra 
egenskaper att ha som naturguide är nog ett genuint intresse, en munter inställning 
och en hyfsad kunskapsbank gällande destinationen”.  

Turister från olika nationer reser på skilda sätt. Pizams et.al (1997) undersökning 
visar att Japanska turister reser i grupp i större utsträckning än Franska, Italienska 
och Amerikanska. Japanska turister reser generellt på ett mer passivt och 
oäventyrligt sätt med mer välplanerade resor. Således verkar det vara enklare att 
fånga in japanska turister till organiserade turer. Franska turister reser i regel kortare 
tid än övriga nämnda grupper. Undersökningen visar också att amerikaner 
socialiserar både med turister från sitt eget land och från andra länder i högre grad 
än övriga nationer. Enligt undersökningen är de amerikanska turisterna minst 
pålästa på destination men Pizam et.al (2015) framhåller att det är svårt att 
generalisera mellan nationer.  

Min undersökning går emot Pizams forskning och de allmänna fördomarna att 
Asiater anlitar guider i större utsträckning än andra. Svaren från alla Asiatiska 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1227571&f_rid=44337866
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1227571&f_rid=44337866
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1227571&f_rid=44337866
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deltagare jämfördes med spanska och svenska svar. Inga klara skillnader upptäcktes 
mellan Asien och Spanien. En skillnad är dock att svenskar i lägre grad anlitar en 
naturguide, något som är extra tydligt vid aktiviteten fjällvandring. Detta kan bero på 
att friluftsliv är djupt rotat i den svenska folksjälen sedan förra sekelskiftet då 
pionjärer som STF och friluftsfrämjandet startade sin verksamhet . Dessa 
organisationer har alltid haft fokus på Svenska fjällen. En annan förklaring kan vara 
att fjällen i Sverige är relativt lättvandrade med ett väl utbyggt ledsystem på över 550 
mil (Naturvårdsverket 2018). Även vid aktiviteten fiske visar de svenska deltagarna 
upp en motvilja till att anlita en naturguide, detta kan bero på att fiske är den största 
hobbyn i Sverige medan intresset är mindre i övriga Europa och Asien (SCB 2016). 

Enligt Steene (2013) är den typiske kulturarvsturisten en välutbildad kvinna i 45 
-60-års åldern. Kulturarvsturisten söker ständigt ny kunskap och anlitar därför gärna 
en guide. Kulturarvsturism och naturarvsturism har många likheter. Tangleands 
enkätundersökning från Norge (2011) visar att denna bild stämmer, 40 % av de 
tillfrågade hade genomfört en universitetsutbildning på över fyra år och 26 % hade 
genomfört en universitetsutbildning på 1-3 år. Högutbildade visade sig också vara 
mer benägna att testa på nya aktiviteter (Tangeland 2011). 
 
Populationen i Tangelands undersökning (2011) överensstämmer nästan exakt med 
min enkät. Resultatet av denna enkät går dock emot Tangelands (2011) då de 
lågutbildade segmenten visade upp en något större vilja att anlita en guide. De  
universitetsutbildades motiv för att anlita en guide är i högre grad kopplade till viljan 
att lära sig mer om djur & natur än de med gymnasiekompetens eller lägre. 

I relation till könstillhörighet skiljer sig endast män och kvinnors behov av en 
naturguide på en punkt. Kvinnor anlitar en guide i mycket större utsträckning när de 
reser ensamma. Eftersom betydelsen av en naturguide inte skiljer sig mellan könen 
på någon annan punkt är det svårt att se utifrån enkäten vad detta beror på.   

Skillnaderna mellan de demografiska segmenten är i de flesta fall små. Troligtvis är 
det intresse som spelar in snarare än demografi. Det är möjligt att locka turister från 
alla demografiska grupper till en guidad tur om till exempel vattensalamandrar 
(Naturskyddsföreningen 2018). Det är dock ingen demografisk grupp som tycker att 
detta är mer intressant än någon annan.  

4.2 Behovet av en naturguide utifrån deltagarnas upplevda 
friluftsnivå 
 
En oväntad stor del av deltagarna anser sig tillhöra avancerad nivå av friluftsliv, hela 
51 %. Det var värt att analysera vilka som ingick i denna grupp. Inte helt oväntat 
bestod gruppen till två tredjedelar av män, de flesta unga. Kvinnor har en förmåga att 
uppskatta sin förmåga på ett mer realistiskt sätt. Det kan exempelvis ses på 
statistiken över trafikolyckor i Sverige. Unga män är överrepresenterade oavsett vilka 
faktorer som undersöks (Transportstyrelsen 2018). En annan förklaring till att 
segmentet avancerad nivå var i sådan majoritet kan vara att de som är intresserade av 
friluftsliv i större utsträckning valde att delta i enkäten.   
 
Det undersökta segmentet ”Avancerad nivå” av friluftserfarenhet vill helst inte anlita 
en guide men känner sig tvungna att göra det vid aktiviteter som kräver avancerad 
utrustning. Enkätsvaren visar att segmentet med låg friluftserfarenhet känner ett 
större behov av att anlita en guide på grund av att de då slipper organisera och 
planera turen själva. De mer erfarna ser inget behov av att få en tur planerad och 
organiserad, kanske tycker de till och med att planerandet är en del av nöjet. Detta 
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beror sannolikt på att de med hög friluftsvana vet om var det är lämpligt att vandra, 
spåra djur eller fiska medan de med låg friluftserfarenhet behöver hjälp med detta. 

Ett resultat som sticker ut är den avancerade nivåns ovilja att anlita en guide vid 
skogsvandringar. De anser att de klarar av det själva. Om skogsvandringarna var 
extremt riktade skulle även de mest erfarna kunna delta. Naturskyddsföreningen 
anordnar extremt riktade turer för de redan inbitna friluftsmänniskorna, ett exempel 
är en avgiftsfri vandringstur med inriktning på vattensalamandrar 
(Naturskyddsföreningen 2018). Detta kan locka alla oavsett friluftserfarenhet men 
antagligen kan det inte vara ekonomiskt lönsamt. De som anser sig vara nybörjare 
inom friluftsliv är dock väldigt vänligt inställda till en naturguide även vid en sådan 
enkel aktivitet som skogsvandring. Utmaningen för naturturismföretagen är att 
marknadsföra intressanta turer för denna kundgrupp. Vill turisterna ut i naturen 
anlitar de gärna en guide. 

4.3 Naturguidens betydelse i relation till resesällskap och typ av 
naturbaserad aktivitet 
 
En viktig aspekt när turister väljer att delta i organiserade turer är möjligheten att 
träffa personer med liknande intressen (Tangeland 2011). Av de tillfrågade i 
Tangelands enkät (2011) svarade 45 % att de deltagit i naturturismaktiviteter 
tillsammans med vänner och 30 % att de deltagit tillsammans med 
familjemedlemmar, ej inräknat partner utan barn. Endast 12 % av de tillfrågade 
svarade att de deltagit i organiserade naturturismaktiviteter ensamma.  

Min enkät visade att resesällskapet inte påverkar behovet av att anlita en naturguide i 
hög grad. En liten differens kan ses, det visade sig att det var troligast att de svarande 
anlitar en guide när de reser ensamma och minst troligt när de reser med en grupp 
vänner. De som reser med en grupp vänner eller med sin partner har redan 
resesällskapet klart, de reser för att umgås med varandra. De som reser ensamma vill 
träffa andra för att få någon att umgås med. Att delta i en organiserad tur bidrar 
också till att höja säkerheten. 

Tangelands enkätundersökning (2011) visar att två viktiga motiv för att delta i en 
organiserad tur är behovet av säkerhet vid okända aktiviteter och behovet av 
avancerad utrustning som turisten inte har tillgång till. Det var också en sådan 
aktivitet som toppade listan när deltagarna rankade hur viktig naturguiden är vid 
olika aktiviteter, nämligen dykning. Dykning är farligt att genomföra för den som inte 
har kunskaperna, dessutom krävs avancerad utrustning. 
 
Den aktivitet med näst högst resultat var djurspårning och safari. Dessa aktiviteter 
kan vara farliga när det gäller vilda djur men sannolikt anser enkätdeltagarna att de 
behöver en naturguide får att få djupare kunskaper och för att överhuvudtaget få syn 
på djur eller djurspår. På många platser i världen krävs det enligt lag att en guide är 
närvarande för att turisten ska få tillträde till naturområdet. Även fast det inte är 
reglerat i lag kan dessa områden vara så otillgängliga så att det praktiskt blir omöjligt 
att besöka dem på egen hand. 
 
Snöskoterturer hör också till en av de aktiviteter där deltagarna känner störst behov 
av att anlita en guide. Turer med snöskoter och motorbåt tillhör inte de ursprungliga 
naturturismaktiviteterna som vandring, kanotpaddling och bergsbestigning, men en 
enkät genomförd av ETOUR visar att 40 % av de tillfrågade ansåg att motorturer i stor 
grad tillhör naturturismen (Fredman et.al 2008). Precis som dykning är 
snöskoterturer utrustningskrävande och potentiellt farligt för den ovane. Något som 
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bidrar till att turister väljer att anlita en guide vid denna aktivitet är att det i Sverige är 
olagligt att framföra snöskoter utan körkort med undantag för vid organiserade turer 
(Transportstyrelsen u.å). 
 
Ett exempel på en destination där turisterna i stor utsträckning väljer bort 
organiserade turer är vattenfallet Njupeskär i Fulufjällets nationalpark i norra 
Dalarna, endast 3 % av gästerna väljer att uppleva vattenfallet tillsammans med en 
naturguide (Fredman et.al 2015). Vattenfallet kan nås via en 2 km lång 
rullstolsanpassad spång, sannolikt är förhållandena så tillrättalagda att turisterna inte 
känner något behov av att anlita en naturguide. Behovet av en guide vid fjällvandring 
är högre än vid vandring i skog och längs kusten. Fjällen är mer otillgänglig och vädret 
kan snabbt slå om (fjällsäkerhetsrådet u.å). Skulle en olycka ske är det långt till 
sjukhus. Eftersom många deltagande anger att en naturguide krävs för att garantera 
säkerheten är behovet större vid fjällvandringar än övrig vandring. 
 
Jakt & fiske samt skogsvandring är aktiviteter där många svarade att de endast vill 
delta utan en guide eller vill inte delta alls. Dessa aktiviteter är vanliga fritidsintressen 
som utövas av de som redan har kunskaperna och utrustningen som krävs (SCB 
2016). 
 

4.4 Naturguidens kunskaper och egenskaper 
 
Guiden kan vara engagerad i gästernas upplevelse på tre nivåer, genom att bedriva en 
envägskommunikation där information presenteras, genom att tillsammans med 
gästerna delta i en fysisk aktivitet exempelvis kanotpaddling eller genom att endast 
tillhandahålla den utrustning turisterna kräver för att genomföra en aktivitet (NEST 
2007).  Resultaten i denna uppsats visar att de flesta deltagarna efterfrågar 
naturguider på den tredje nivån, för att få tillgång till utrustning. Viktiga egenskaper 
hos naturguiden var också att garantera säkerheten. Som nämndes i inledningen 
tjänar turismföretagen mest pengar på guidade turer och boende. Här finns en stor 
skillnad i hur företagen vill bedriva naturturism och vad turisterna efterfrågar. 
Naturturismföretagen har svårt att nå gruppen med avancerad friluftserfarenhet. En 
lösning kan vara att erbjuda en tjänst där turisterna kan hyra utrustning och kartor 
samt få information om vilka leder eller vattenvägar som är lämpliga efter deras 
friluftsvana. Naturguiden kan erbjuda transport till ledernas början och köra ut 
förnödenheter till baser efter lederna. Efter turens slut hämtas turisterna upp av 
naturguiden, de är säkert villiga att betala för boende en eller ett par nätter efter en 
krävande tur. Eftersom säkerheten var viktig för många turister skulle företagen 
kunna hyra ut satelittelefoner och gps:er som de kan spåra. Om någonting händer på 
vandringen vet naturguiderna var turisterna befinner sig och kan komma till 
undsättning.   

Enligt NEST (2007) verkar naturguiden inom fyra fält; underhållning, utbildning, 
eskapism och estetik. Underhållning är förmågan att berätta intressanta historier, 
utbildningsfältet går ut på att lära gästen någonting nytt, eskapism uppstår när 
gästen helt går upp i aktiviteten till exempel hästridning och estetik handlar om att 
förmedla vackra vyer till gästen. För en optimal upplevelse ska dessa fyra fält 
kombineras. Med den nya rollen för naturguider beskriven ovan skulle naturguiden 
fortfarande täcka in fälten eskapism och estetik genom att informera om var den 
vackra naturen finns. Underhållning och utbildning kan ske innan och efter turen. 

Många av deltagarna framhåller säkerhetstänk som den viktigaste egenskapen hos en 
naturguide. Ett citat från en deltagare lyder “Guide is always needed when you are in 
an activity that done alone could be risky.” 
 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1227571&f_rid=44333960
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=1227571&f_rid=44333960
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4.5 Slutsats 
 
Enligt enkätdeltagarna är fördelarna med att delta i organiserade turer i att 
säkerheten ökar och att de får tillgång till utrustning. Att en naturguide har kunskap 
om djur & natur och i bästa fall även en helhetsbild av turismdestinationen ses också 
som viktiga egenskaper, detta kan vara en stor källa till kunskap för deltagarna.  

Det är i första hand deltagare med mindre friluftserfarenhet som lyfter fram dessa 
aspekter. Denna grupp anlitar gärna en guide även vid enklare aktiviteter som 
skogsvandring. 

Den avancerade friluftsmänniskan ser inte lika stora fördelar med att anlita en guide 
då de redan har kunskaper om säkerheten samt äger den utrustning som krävs. Att 
locka dessa turister till en guidad naturbaserad tur är svårare. För att dessa ska anlita 
en guide krävs att turerna är specialiserade till deras specialintresse. 
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