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Abstract 
 
 
In this report I have examine what tourists seek when they want a holiday on a farm, and how 
the Swedish organization Bo på Lantgård (Stay at Farm) can attract more members.  The 
study was done by a survey that was e-mailed to all members of Bo på Lantgård and they had 
around two weeks to answer before the survey closed. I got a 57 % response. The result I got 
was that people who staying while on business trip and families with children were the 
largest two groups of guests on the farms and the marketing should be directed towards 
these. My second question, how Bo på Lantgård can get more members, was summarized by 
the current members in three big parts; the association has to be better at marketing, 
improve their website and have a cheaper membership. 

Key words: Agrotourism, farm tourism, staying on farms, nature-based tourism, rural 
tourism. 
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Förord  

 

Jag har bakgrund inom jordbruket då jag är uppvuxen på mjölkgård och även jobbat på flera 
gårdar med olika inriktningar. Därför ville jag använda min kunskap jag har med mig in i 
detta examensarbete och självklart blanda upp det med det jag lärt mig under mina två år på 
Naturguidesprogrammet. 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till några personer som har varit ett stöd under 
färdigställandet av detta arbete. Först till min handledare Ulla Carlsson-Granér som bistått 
med hjälp, uppmuntring och goda tips som fört mig i rätt riktning. Anders Grevby kassör i 
styrelsen på Bo på Lantgård som hjälpt mig att skriva min enkät, Annica Persson som hjälpt 
mig igång när jag kört fast samt Sten Johansson som hjälpt mig med data och diagram när 
det inte blivit som jag velat. 
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1. Inledning  
 
 
Jag har under mitt examensarbete valt att samarbeta med föreningen Bo på Lantgård. Jag 
kontaktade dem och frågade om de ville inleda ett samarbete och vad de i så fall ville ha 
undersökt. 

1.1 Syfte  
 
Syftet med denna rapport är att ge Bo på lantgård en bild av vad deras medlemmar tycker är 
bra och dåligt i föreningen och på så vis kunna göra föreningen mer attraktiv för nya 
medlemmar. Samt vilka gästerna är och vad de söker på sin semester så att 
marknadsföringen riktas rätt. 

1.2 Frågeställningar   
 

 Hur uppfattar de som erbjuder boende på lantgård syftet med gästernas besök? 

 Hur kan Bo på Lantgård attrahera fler medlemmar? 

2. Bakgrund 
 
 
Här presenteras en bakomliggande text om gårdsturism som begrepp, hur den ser ut i olika 
delar av världen och i Sverige. Samt lite kort om samarbete och marknadsföring i småföretag 
och vad resenären söker på sin resa. 

2.1 Historia  
 
Gårdsturism kan beskrivas som lokalt förankrade småföretag med lokala traditioner som 
bedriver turismverksamhet i lantlig miljö (Nilsson 2002). Dessa kan ha övernattningar 
och/eller bedriva turismaktiviteter på sin privata jordbruksmark (Jolly 2012). Gårdsturism 
har utvecklats i rurala regioner som ett alternativ till jordbruket och det har en lång tradition 
i framförallt Europa, och i synnerhet Österrike (Sharpley och Vass 2006). Här flydde folk 
under andra världskriget från de sönderbombade städerna ut på landet och försökte hitta 
boende. Lantbrukarna uppmärksammade detta och såg att det kunde bli en bra affär så de 
började erbjuda boende på gården för de som kom då och sedermera åt turister. Nuförtiden 
är det många lantbrukare i Österrike som är beroende av just turistverksamheten för att 
överleva på sitt jordbruk och det är vanligt att 50 % av en gårds bruttoinkomst kommer från 
turismen (Nilsson 2002).  

Generellt sett har gårdsturism blivit ett populärt sätt att öka en lantgårds inkomster och 
skälen till detta är många. Genom att erbjuda gårdsturism kan lantbrukaren bland annat 
komplettera inkomster från gårdens egen produktion med turistverksamheten, vilket ger en 
viss trygghet då väder kan förstöra hela skördar (Eklund och Cahlin 2011). Förstörda skördar 
kan leda till dålig eller ingen inkomst alls. Gårdsturism kan också föra med sig arbetstillfällen 
vilket gynnar den lokala ekonomin och samhället. Denna form av turism behöver inte enbart 
vara övernattande gäster utan gården kanske anordnar turridning, jakt och fiskeupplevelser, 
försäljning av gårdens produkter eller underhållning så som skördefestivaler (Brown och 
Reeder 2007) 
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2.2 Gårdsturism i världen 
 
Det är skillnader mellan länder hur gårdsturismen är inriktad, men gemensamt för många 
länder är att de finns ett klassningssystem eller kvalitetsmärkning som visar gästerna vilken 
standard de kan förvänta sig.  I Österrike är det främst boende som erbjuds på gårdarna, 
medan det i Norge har blivit en bred produkt där man erbjuder sina gäster boende, 
aktiviteter och mat (Engeset Brudvik och Heggem 2015). Irland beskriver gårdsturismen som 
ett ställe att bo på som ger god insikt i de irländska traditionerna och att en god relation 
mellan värd och gäst är viktig (Nilsson 2002). Över hela Italien gäller omfattande regler för 
lantbrukare som vill bedriva gårdsturism, och ytterligare regler som styr turistverksamheten 
finns inom de olika regionerna i landet (Forbord m.fl. 2012). I Toscana till exempel får inte 
gårdarna bygga nytt om de ska ha gårdsturism utan rummen måste upplåtas i befintliga 
byggnader (Nilsson 2002). Tyskland har en lång tradition av gårdsturism som startade för 
mer än 150 år sedan när det blev populärt att semestra på landet (Nilsson 2002). Specifika 
regler för gårdsturism gäller även i vissa regioner i Tyskland som i Baden-Württemberg. Där 
får bönderna inte expandera sin verksamhet eftersom de inte får ha mer än tre hus på sin 
gård, inräknat deras eget bostadshus, vilket lämnar endast max kvar två att hyra ut (Nilsson 
2002). 

2.2.1 Gårdsturism i Sverige 
 
Denna form av turistverksamhet där besökare och boenden på gården är en del av 
verksamheten har blivit en betydelsefull inkomstkälla även hos gårdar i Sverige (Bo på 
Lantgård u.å). Många lantbrukare kämpar idag för sin överlevnad, till exempel har antalet 
mjölkbönder halverats under en tioårs period och fler kommer lägga ned sin produktion. I en 
artikel från DN 2013 skriven av Katarina Lagerwall finns det enligt LRF inga mjölkbönder 
kvar år 2050 om utvecklingen fortsätter på samma sätt som nu. Att då få en inkomstkälla via 
en sidoverksamhet som turismen kan vara gårdens chans att finnas kvar (Lagerwall 2013). 
Finns gårdarna och djuren kvar bidrar det till att marker hålls öppna vilket gynnar 
heterogeniteten i landskapet och den biologiska mångfalden (Bernes 2011).  

2.3 Samarbete 
 
Småskaliga företag inom turismnäringen eller gårdsturism är ofta beroende av samarbete, 
antingen med andra småskaliga företag eller externa resurser som till exempel infrastruktur 
(Lundberg och Fredman 2012). Vidare har det visat sig att tillhöra en förening eller ett 
kooperativ är en viktig framgångsfaktor för småskaliga företag (Engeset Brudvik och Heggem 
2015). Exempel på sådana föreningar är Bo på Lantgård som bildades 1987 i Sverige och 
Norsk Bygdeturisme som bildades 1997 i Norge. Dessa föreningar har framförallt tre syften; 
marknadsföring, kvalitetssäkring och kompetensutbildning för medlemmarna (Engeset 
Brudvik och Heggem 2015).  

2.4 Marknadsföring  
 
En annan sak som är viktig för företag som gårdsturismföretag är marknadsföring. Det finns 
en mängd olika sätt att marknadsföra sitt företag på idag såsom tidningar, tv, nätet, radio, 
direktreklam med mera. Det är dock ganska svårt att synas och stå ut från mängden 
(Björklund och Hjellström 2015) och det ligger hos konsumenterna att sålla i all information 
som internet erbjuder vid en sökning (Schwenk och Thorander 2008). Därför bör 
marknadsföringen tänkas igenom noga och företaget ska bestämma sig för vad det är man vill 
lyfta fram så gästerna lockas att komma till just dem. Det första intrycket av ett företag som 
gästerna får måste vara bra, eftersom det kan vara svårt att ändra deras inställning i 
efterhand. Detta skriver Karlsson (2012) som gjort ett arbete om gårdar som slutat med 
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lantbruket i Finland för att istället rikta in sig på turism. Eftersom fler har gjort det har 
konkurrensen ökat och marknadsföringen blivit allt viktigare för att turistverksamheten ska 
lyckas. Företaget bör också fundera på vilken målgrupp man vill nå ut till. Det går omöjligt 
att rikta sig till alla, men genom att gruppera gäster med liknande behov kan företagen skapa 
en marknadsföringsstrategi och nå fler gäster än sina konkurrenter (Jansson och Mörk 
2015). I en studie gjord på små och medelstora företag i Welsh, Storbritannien (Murdoch 
m.fl. 2001), var en stark tendens bland de svarande att det är slöseri med pengar och 
ineffektivt att annonsera. De tyckte att word-of-mouth metoden var bättre (mun-till-mun 
metoden), att folk berättar för andra om var de har varit och hur upplevelsen var. Detta sätt 
gav flest nya kunder och bäst reklam för företaget enligt de svarande. Detta var även bästa 
marknadsföringsmetoden i Sverige, och den mest tillämpade, enligt gårdarna som bedriver 
turismverksamhet (Nilsson 2002). Vidare säger Murdoch m.fl. (2001) att just 
marknadsföring ofta var en liten del i företagen och gavs inte så mycket uppmärksamhet. 
Många saknade också erfarenhet av det men få tog hjälp externt, mest på grund av att de 
tyckte det var dyrt. 

2.5 Resenärerna 
 
En undersökning gjord i Norge av Wall-Reinius och Bäck (2011) visade att det numera är 
äventyr och motoraktiviteter som lockar för flertalet turister, men samma studie visar även 
att det finns de som vill semestra i en lugn miljö och utan krav på att göra en massa saker. 
Här har gårdsturismen funnit en plats, då landsbygden ofta är förknippad med lugn och ro, 
en tid att reflektera och byta sin urbana livsstil mot den på landet (Nilsson 2002). På 60- och 
70-talet blev landsbygden en plats för mental avkoppling och rekreation, att se det rena och 
friska jämfört med stadens tillrättalagda värld (Nilsson 2002). I en undersökning gjord av 
Visit Sweden (2015a) förknippas Sverige med vacker natur av resenärer från flertalet länder. 
Många ser Sverige som en plats med unik orörd natur samt att den är tillgänglig för i stort 
sett alla. De ser också Sverige som ett tryggt, barnvänligt och säkert land med trevliga resmål 
utlokaliserade i hela landet. Annat som resenärerna associerar Sverige med är att landet har 
intressanta upplevelser på både vintern och barmarkssäsongen, samt att familjer ofta hittar 
något för alla att göra när de är på utflykt (Visit Sweden 2015). Bo på Lantgård skriver själva 
att tjänstemän, hantverkare och projektarbetare är en ökande grupp som upptäckt deras 
boenden. Mest för att det är ett boende med hemmakänsla, bra service och ”säker” parkering. 
Allt oftare väljer också barnfamiljer att semestra på gårdar för att komma bort från 
storstäderna (Bo på Lantgård u.å). I tidigare studier har det visats att barn som växer upp 
med djur eller vistas bland djur mognar fortare, har lättare att föra sig socialt och få kontakt 
med människor (Minimalisrapporten 2005; Håkansson 2009; Håkansson mfl 2008). 

2.6 Bo på Lantgård i Sverige 
 
Bo på Lantgård (fortsättningsvis kallat BpL) är en ideell förening med nästan 170 medlem-
mar, deras koncept går ut på att resenärer ska välja boende på levande gårdar (en gård med 
en aktiv djurhållning eller växtodling) med ett tydligt värdskap som ska vara till nytta för 
både turistnäringen och lantbruket. Syftet är att stödja sina medlemmar i deras arbete och 
utveckling inom boendeturismen på landsbygden. Här är varje medlem sin egen företagare 
och ansvara för sin verksamhet (Bo på lantgård Skåne u.å). Grundkrav som ställs på den som 
ska marknadsföra sig som en ”Bo på Lantgård” är; levande lantbruk, personligt värdskap, 
godkänd boendestandard samt seriöst företagande (ett tillägg ska dock göras, har du inte en 
”levande” gård kan det fungera om grannen har och du har skrivit ett samarbetsavtal med 
ägaren att dina gäster får besöka dennes gård). Alla gårdar som vill ansluta sig till BpL måste 
genomgå en kvalitetsbesiktning. Meningen med besiktningen är att gästerna ska veta vilken 
service och standard de kan förvänta sig. Denna kvalitetsmärkning visas för varje gård på 
BpLs hemsida i form av veteax. Det finns ett till fem veteax där ett ax är godkänd, fem är 
förstklassig (Bo på Lantgård u.å).  Gästerna kan boka veckovis, weekend eller bara enstaka 
nätter. Det finns två inriktningar om man är medlem, antingen har gården rum och frukost 
och då ska lakan, handdukar och städning ingå i priset och självklart frukost. Eller så har 
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gården självhushållning vilket innebär att boendet ska vara utrustat för eget hushåll och gäs-
terna sköter allt på egen hand. Sängkläder, handdukar, frukost och städning kan ofta erbju-
das mot en avgift. Utöver de två inriktningarna kan gården exempelvis även ha olika teman 
som exempelvis, häst, konferens, fiske eller jakt. Du kan också som gård ha ställplatser för 
husbilar och husvagnsekipage, eller ha färdiga weekendpaket. Om du har något av tillvalen 
kan du, mot en tilläggsavgift, få mer marknadsföring och bli mer sökbar på Bpl:s hemsida (Bo 
på Lantgård u.å). Medlemsavgiften ligger på 4 300 kr om året varav 200 kr är själva med-
lemsavgiften, 1 700 kr är serviceavgift och 2 400 kr är marknadsföring (Grevby, muntlig 
2016). Denna avgift betalar alla medlemmar oavsett omfattning av verksamheten 
 

3. Material och metod 
 
 
Enkäter har använts vid denna rapports faktainsamling, dessa har skickats ut till Bo på 
Lantgårds medlemmar med frågor som rört just de två frågeställningarna. Enkäten hade två 
delar, en del som rörde gästerna och en del riktade till medlemmarna (se bifogad bilaga). 
Enkäten gjordes i samarbete med Anders Grevby kassör i styrelsen för BpL. Jag satte ihop 
frågor och diskuterade dess utformning med Anders, frågorna hade både förvalsalternativ 
och fritextsvar. Frågorna rörde den verksamhet som medlemmarna har idag, samarbete med 
andra företag organisationer och myndigheter, samt anledning till att de är medlem i BpL. 
Anders Grevby  satte sedan ihop frågorna i ett enkätprogram (Analystica) som mejlades ut till 
samtliga medlemmar i BpL. De skickades ut den 11 april 2016 och enkäten stängdes den 22 
april 2016, en påminnelse skickades ut under svarstiden.  

Analysen gick sedan till så att jag fick en sammanställning av alla frågor från Anders Grevby, 
läste igenom dem och plockade ut det som var kopplat direkt eller indirekt till mina 
frågeställningar. För att kunna besvara frågeställningarna gjordes först en nulägesanalys, 
dvs. en kort övergripande analys av den verksamhet som medlemmarna har idag gällande 
gäster, öppethållande samt omfattning av deras verksamhet. Därefter analyserades fyra 
frågor lite djupare som kan ses i punkt 4.2 – 4.5. Fritextsvaren i fråga 14(se bilaga 1) i figur 5 
sammanfattades på följande sätt; svaren tolkades och skrevs ned under rubriker som var 
passande, exempelvis om respondenterna skrev att BpL behövde synas mer ute, synas mer i 
turistiska sammanhang eller synas i media hamnade detta under rubriken marknadsföring. 
Det kunde också vara så att en person skrev flera saker som passade in under flera rubriker 
då räknades det som flera svar. Därefter räknades alla svar ihop och under respektive rubrik 
samt alla svar jag fått in under den aktuella frågan, utifrån siffrorna kunde jag sedan göra ett 
passande diagram. I frågorna med svarsalternativ fanns all data samlad (figur 1 - 3 och 6), 
både i antal svarande och uträknat i procent, på dessa kunde jag göra diagram direkt. För att 
få fram figur 4 har endast svaret i just frågan om Barnfamiljer redovisats (se fråga 6, bilaga 
1). Många gånger har respondenternas exakta svar skrivits med när det känts angeläget. 
Fullständiga sammanställningen av enkätsvaren förvaras hos Bo på Lantgård. Det är också 
dem som ska använda enkäten för vidare analys. I denna rapport gjordes bara analys på de 
frågor som kändes relevanta för frågeställningarna. 
 
Sedan har en hel del litteraturstudier gjorts till arbetet och den är främst hämtade på nätet. 
Web of Science var en databas att utgå från, men också rapporter skrivna från andra 
universitet. Sökord som använts har varit bland annat, Agrotourism, farm tourism, staying 
on farms, nature-based tourism, rural tourism, gårdsturism och naturturism. Det är 
blandade referenser från både vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar och studentuppsatser.  
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4. Resultat  
 
 
Här följer resultatet av enkätundersökningen. Totalt kom 95 svar in av 166 möjliga, vilket är 
en svarsfrekvens på 57 %, dock ska tilläggas att i de tre första frågorna svarade 95 personer, 
men i efterföljande frågor svarade endast 93 personer. I tabell 1 ses vart medlemmarna som 
har svarat på enkäten har sina gårdar,  
 
 
 
 

Område Antal gårdar Område Antal gårdar 

Skåne 23 Värmland 4 

Blekinge 2 Örebro 2 

Småland 16 Södermanland 5 

Öland 2 Västmanland 3 

Gotland 1 Uppland 5 

Östergötland 4 Dalarna 6 

Västergötland 9 Västernorrland 1 

Bohuslän/Dalsland 7 Jämtland/Härjedalen 3 

 

 

4.1 Nulägesanalys 
 
78 gårdar av 93 hade öppet under hela året, resterande hade säsongsöppet där öppettiderna 
mellan gårdarna sträckte sig från mars till oktober.  Högsäsong var under juli och augusti då 
samtliga tillfrågade i enkäten hade öppet. Antalet gästnätter redovisas i tabell 2. I tabell 3 
uppvisas andelen utländska gäster på gårdarna och detta är räknat på helår eller säsong, 
beroende på gårdens öppethållande. I figur 1 redovisas fördelningen av antalet bäddar på 
respektive gård. 
 
 
 
 

Antal gästnätter Antal gårdar 

1-100 st 20 

101-400 st 26 

401-1000 st 30 

Mer än 1000 st 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Fördelning av antalet gästnätter på gårdarna 

Tabell 1. Områdesfördelning på gårdarna som svarade i enkäten 
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4.2 Vad är de vikigaste anledningarna till medlemskap?  
 
I figur 2 kan vi se alla alternativ som listades som anledning till att vara medlem i BpL (fråga 
13 i bilaga 1). Gemensam marknadsföring var det som näst flest av de svarande hade angett 
som en anledning till medlemskap. Störst var betydelsen av varumärket BpL, det framkom 
både i den direkta frågan som ställdes men framförallt i fritextsvaren som genomsyrade hela 
enkäten. Här är några av dem;  

”Påtala vilket fantastiskt varumärke BpL är. Det ligger i tiden för familjer att söka sig till 
landet. Det är en stark grön trend som är här för att stanna som visar att många vill ge 
sina barn en annan upplevelse än stan. BpL:s varumärke är mycket väl inarbetat och är 
därför ofta det första stället folk tittar på för bokningsmöjligheter. Detta ger tillgång till en 
mycket stor pool av potentiella kunder på ett enkelt sätt för våra medlemmar” 

”Bo på Lantgård är ett värdefullt varumärke om man kan bli lite mer kraftfull så skulle 
man kunna locka fler nya värdar” 

”Vi värdar och regionföreningar måste bli mer aktiva och berätta vilken effekt det blir om 
vi är många som tatar för varumärket och ju fler vi är ju mer muskler får till 
marknadsföring” 

”Nummer ett är varumärket som vi ska värna och vara rädda om/…/ om vi ska kunna 
hävda oss i konkurrensen, ska vi trycka på vårt varumärke och vad det står för”.  

Andel Antal gårdar 

Mindre än 25% 32 

25 - 50% 33 

51 - 75 % 20 

Mer än 75% 10 

Figur 1 – Hur många av BpLs medlemmar i enkäten som har 
respektive antal bäddar 

Tabell 3. Hur medlemmarna uppskattar deras andel av utländska gäster 
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”Om varumärket stärks så stärks också intresset för att bli medlem”.  

Men åsikterna går också isär, en person frågar sig vad varumärket syftar till och vilka gäster 
BpL vänder sig till.  

De övriga faktorerna som listas i frågan om anledningar till medlemskap i BpL ansågs också 
vara av betydelse för flera av respondenterna (figur 1).  

 

 

Figur 2 – Huvudsakliga anledningar till varför man är medlem i BpL 

 

 

 

4.3 Gästens syfte med besöket 
 
Medlemmarna fick svara på vad de tror gästerna uppskattar mest när de besöker deras gård. 
Vi ser i figur 3 att övervägande antalet av de svarande under rubriken ”uppleva gården” 
uppfattar att många av deras gäster kommer till gården just av den anledningen. Gårdens 
arrangemang var en kategori som inte många svarade att gästerna kom för, exempelvis att 
det anordnades bröllop, släktmiddagar etc. Andra arrangemang, var aktiviteter utanför 
gården där gästen endast bor och inte deltar i några av gårdens egna aktiviteter. 
Respondenterna fick även möjlighet att välja ”annat alternativ” med fritext svar och där skrev 
de bland annat att orsaken till övernattning var semester, besöka trångbodda släktingar, 
genomresa och fiske.  
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En grupp som var väl representerad var personer som bor i tjänsten, av respondenterna har 
dryga 35 gårdar svarat att flera eller många av besökarna är gäster som bor i tjänsten. I en 
annan del av enkäten, fråga 6 (se bilaga 1) kan utläsas att barnfamiljer utgör en stor andel av 
besökarna (figur 2), och en svarande skriver i kommentarerna att barnfamiljer är deras nisch 
på gården. Att verksamheten är helt inriktad på att just den gruppen ska komma att besöka 
bondgården och se hur arbetet går till.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figur 3– Gästernas syfte med besök på gården enligt de medlemmar i BpL som svarade på enkäten. I figuren 
anges de antal som kryssat i de olika kategorierna (inga, enstaka, flera och många) för varje enskilt syfte.  

Figur 4 - Hur många barnfamiljer som uppskattas besöka gårdarna 
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4.4 Hur kan BpL attrahera fler medlemmar?  
 
För att utreda hur BpL kan attrahera fler medlemmar gjordes en analys av fritextsvaren 
(fråga 14 i enkäten, bilaga 1). Antalet svarande (55) är lägre än svaren (73), för att 
respondenterna kunde skriva flera saker i kommentarsfältet. En femtedel av de tillfrågade 
anser att medlemsavgiften i BpL är för hög (figur 5), i förhållande till deras omsättning på 
turistverksamheten. Den totala summan är 4 300 (mer info under punkt 2.6) vilket många 
med små verksamheter tyckte var orättvist. Dessa tycker istället medlemsavgiften borde 
baseras på omsättningen eller antalet erbjudna bäddar. Nästan hälften av de tillfrågade hade 
en verksamhet på mellan 5 och 8 bäddar (figur 1). En kommentar från en respondent löd ”för 
oss med ett hus att erbjuda har kostnaden (medlemsavgiften) varit uppe till 25 % av 
inkommande medel det året. Det är inte rimligt! Hade vi inte trott på organisationen hade 
vi gått ur!” Men det ska tilläggas att det dock fanns ett fåtal medlemmar som tyckte 
medlemsavgiften var lagom och att man fick mycket för den. 

Att samarbeta med andra organ inom lantbruket, exempelvis LRF (Lantbrukarnas 
Riksförbund) eller Hushållningssällskapet, var det en del som föreslog skulle göras för att 
synas mer och därigenom stärka varumärket Bo På Lantgård.  
  
Vad som också kom fram i kommentarerna var generationsväxlingen som hinder för att BpL 
ska få nya medlemmar (figur 5). Flera respondenter skrev att de var pensionärer och inte 
hade någon som ville ta över vare sig gård eller turistverksamhet. En annan skrev ”Vid ett ev. 
generationsskifte är det inte högsta prioritet att fortsätta driva eventuell turistverksamhet.” 
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Figur 5 – Respondenternas åsikter om hur BpL kan få fler medlemmar. Antal svar (73) överstiger antalet 
svarande (55) pga att respondenterna kunde skriva flera saker 
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Majoriteten av de tillfrågade tyckte att marknadsföringen måste bli bättre (figur 5). Att 
föreningen måste synas på fler platser, såväl i den digitala världen som i det verkliga livet. 
BpL måste vara ute och visa upp sig i både turistiska och lantbruksmässiga sammanhang 
föreslog några respondenter. Däremot skriver en svarande; ”Man får vad man förtjänar! 
Man måste marknadsföra sig själv i alla möjliga och omöjliga sammanhang” en annan 
skriver ”Om man generaliserar det lite så är de flesta av oss duktiga på att leverera när väl 
gästen/kunden kommer till gården, men mindre duktiga på att sälja oss och våra 
produkter”. Att marknadsföra BpL på sociala medier föreslogs, att exempelvis göra youtube-
filmer, synas på instagram, och vara mer aktiv på sin facebooksida - allt för att visa upp 
föreningen och varumärket (BpL Skåne, som är en regional förening av BpL, finns dock på 
instagram). Slutligen efterfrågades en ny och bättre hemsida (figur 4), både till utseendet och 
med nya funktioner. I dagsläget måste gästen först söka reda på boendet hon eller han vill ha, 
klicka på boendet och där kommer man till en översiktssida av boendet med 
kontaktuppgifter. Från där kan gästen ta sig vidare till gårdens egen hemsida eller ringa 
direkt och boka. Vad flertalet respondenter ville ha var en hemsida med onlinebokning direkt 
till den aktuella gården. 
 

4.5 Samarbete 
 
I figur 6 kan det sägas att medlemmarna generellt sett är nöjda med samarbetet med de olika 
aktörerna – om de har något. Det är en relativt stor andel som svarar att de inte har något 
samarbetet alls med aktörerna. I kommunen är det dryga 40 % som är nöjda med 
samarbetet, dock är det nästan 25 % av de svarande som säger att de inte har något 
samarbete. Den kategori som flest svarande inte har något samarbete med är de länsvisa 
turismorganisationerna, där svarar drygt 50 % att de inte har något samarbete. Det som 
framkommer i kommentarerna till frågan är att flertalet av respondenterna önskar att 
turistbyråerna ska vara mer pålästa vad som finns i trakten – och marknadsföra det. De 
svarande är till viss del något missnöjda med hur kommunen agerar, ofta samarbetar de 
endast med hotellen i staden och glömmer bort de minde företagen. Sedan nämns också 
samarbetet inom organisationen, att det borde bli bättre. En respondent skriver ”Vi skulle 
önska bättre samarbete inom BpL. Där fattas det vi hade i början – att skicka gäster till 
varandra. Gäller när man inte har plats och när gäster är på väg vidare i landet. Kanske 
det går att hålla videokonferenser/datorkonferenser – vi kan ju inte resa över hela Sverige 
för att träffa varandra. /…/ Att känna varandra inom organisationen är viktigt”. 
 
I fråga 11 i enkäten ställs frågan om medlemmarna samarbetar med andra lokala företag 
inom turism. Här är det många som svarat att de gör det och olika typer av aktivitetsföretag 
såsom båt-/kanot-/cykeluthyrare, catering företag, lokala nätverk, restauranger och olika 
lokala föreningar dominerar svaren. Dock finns det de som upplever hinder i samarbetet. 
Flertalet nämner brist på ork och energi från de själva, att de inte har behov av det och att det 
inte finns något passande i närheten. 
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5. Diskussion  
 

5.1 Hur uppfattar de som erbjuder boende på lantgård syftet med 
gästernas besök? 
 
Resultatet i figur 3 visar att övervägande antalet av de svarande upplever att besökare 
kommer till dem mest för att de vill se gården. Enligt BpL söker just många gäster 
naturupplevelsen och den rena luften (Bo på Lantgård u.å). Om vi sedan ser att barnfamiljer 
är en stor grupp besökare (figur 4) kan man spekulera i att dessa två företeelser är 
korrelerade, dvs. familjer som vill att barnen ska komma ut på landet och andas frisk luft och 
samtidigt umgås med djuren och se hur en gård fungerar. När människor, och i synnerhet 
barn, umgås med djur ges träning i avläsning av kroppsspråk. Inte bara djurens kroppsspråk 
utan också människors, vilket kan ge nytta i senare relationer med likväl tvåbenta som 
fyrbenta vänner (Minimalisrapporten 2005, Håkansson m.fl. 2008, Håkansson 2009,). För 
de vuxna, som kanske behöver varva ner efter intensivt jobbande, kan djur och natur vara ett 
bra sätt att göra det på. Enligt Minimalisrapporten kan det räcka med att titta på en 
grönskande trädgård eller på en skogsbacke i fem minuter för att stressymtomen ska minska. 
Är du ute längre tid i naturen minskar blodtrycket och pulsen sjunker (Schäfer Elinder och 
Faskunger 2006). Alltså finns det många fördelar med att söka sig ut på de svenska gårdarna, 
eller i naturen i största allmänhet. 

En annan grupp som var väl representerad som gäst på gårdarna enligt enkätsvaren var 
personer som bor i tjänsten. Dock kan det inte ses så tydligt i figur 3 eftersom att enkäten 
som skickades ut till medlemmarna var lite felformulerad i sina frågor tyvärr. Flera 
respondenter har skrivit i kommentarsfältet i fråga 6 (se bilaga 1), att personer som bor i 
tjänsten är en flitigt återkommande gäst. När jag sedan läste igenom alla mina enkätsvar var 
min tolkning att många uppskattade att ha gäster som bodde i tjänsten. En respondent skrev 

Figur 6 – Respondenternas grad av nöjdhet med samarbetet eller om de inte har samarbete med olika 
aktörer. I figuren anges hur stor andel som kryssat i de olika alternativen för varje enskild samarbetspart. 
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att de inte hade så mycket energi för att driva turistverksamheten, därför gillade de gäster 
som bodde i tjänsten som bara kom dit för att äta och sova. Vad jag kan tänka är att dessa 
personer kan vara en trygg inkomst under lågsäsongen, eller i alla fall ett bra komplement till 
semesterfirarna som bara där under en kort period under sommarmånaderna.  

Till resultatet sett så kan man sammanfattningsvis säga att barnfamiljer och personer som 
bor i tjänsten verkar vara de stora grupperna av besökare, vilket också BpL påtalat innan (Bo 
på Lantgård Skåne u.å). Därför skulle gårdar som vill ha mer aktiviteter kunna rikta in sig på 
barnfamiljerna medan de gårdar som inte känner att de har energi att hitta på en massa saker 
för gästerna skulle kunna rikta in sig på de som bor i tjänsten. Om vi jämför med en annan 
studie gjord av Wall Renius och Bäck (2011) så säger de att i framtiden lär vi se betydligt fler 
personer över 65 år som reser eftersom att vi blir är friskare och lever längre. Författarna 
skriver även att dessa resenärer inte är ute efter äventyr och adrenalin utan att de eftersöker 
lugna och avslappnande miljöer. Som jag ser det kan denna grupp på sikt komma att bli 
intressant för medlemmarna i BpL på grund av lugnet på landet.  

5.2 Hur kan Bo på Lantgård attrahera fler medlemmar? 
 
Att det måste bli billigare medlemsavgift var något som skrevs av en majoritet av 
respondenterna i fritextsvaren. Medlemsavgiften kan vara det som avskräcker folk från att gå 
med i föreningen. Svaren kring medlemsavgiften skiljer mellan de svarande vilket kan bero 
på hur stor verksamhet de bedriver. Antalet bäddar på gårdarna skiljer sig en del mellan de 
svaranden och vad vi kan se i figur 1 är att många har mellan fem till åtta gästbäddar på 
gården. Varför det är så kan förklaras med att om en verksamhet har över åtta bäddar klassas 
det som hotell och andra och fler regler gäller (Verksamt.se 2016). Därför är det många som 
nöjer sig med ett maxantal på åtta bäddar och då kan medlemsavgiften verka hög i 
förhållande till verksamhetens inkomst. Vad flera av respondenterna föreslår är en 
medlemsavgift baserad på antalet bäddar eller omsättningen. Dock är det nog svårt att basera 
den på omsättningen, den kan variera från år till år och hur gör man då? Att basera den på 
bäddar kan vara ett bättre alternativ, en avgift för de med till och med åtta bäddar – innan 
det övergår till hotell. Därefter kan det vara en medlemsavgift på mellannivå och sen en full 
medlemsavgift för de som har riktigt stora anläggningar. Med detta system kanske BpL 
lättare kan locka till sig nya medlemmar. 

Murdoch mfl (2001) skriver att i deras studie om marknadsföring bland små och medelstora 
företag hade flertalet av de tillfrågade svarat att de har för lite kunskaper inom 
marknadsföring. Detta är inget som märkts av i enkäten som gjorts till detta arbete, inte rakt 
av i alla fall, men läser man mellan raderna kan vi ana det. Många respondenter efterfrågade 
mer marknadsföring, men de ansåg att BpL ska stå för denna. Detta är helt förståeligt 
eftersom det ingår i medlemsavgiften men kanske behöver gårdarna jobba själva på sin 
marknadsföring också? Detta kan exempelvis handla om att visa upp sig på mässor, 
turismdagar med mera som flera föreslår i enkätsvaren. Att de inte gör det kan kanske tolkas 
som att de har otillräckliga kunskaper inom området och hoppas att BpL sköter 
marknadsföringen. Det kan också vara så att de hoppas på att mun-till-mun metoden (som 
en respondent skrev i fritextsvar under fråga 14 i enkäten, se bilaga 1) ska fungera för att 
gäster ska hitta till dem likt det som kom fram i studien av Murdoch m.fl. (2001) samt 
Nilsson (2002).  Dock tycker jag att BpL kunde erbjuda någon form av kurs eller utbildning i 
marknadsföring för sina medlemmar. Det tror jag både gästen och föreningen vinner på i 
längden. 

I rapporten från Engeset Brudvik och Heggem (2015) påtalar de att om ett gårdsturism 
företag ska vara framgångsrikt behövs samarbete. Antingen genom att gården är med i ett 
större kooperativ (som Bo på Lantgård) eller att gårdarna samarbetar sinsemellan. Som det 
framkom av enkätundersökningen var det flera av respondenterna som gärna såg bättre 
samarbete inom själva organisationen BpL, att medlemmarna skulle träffas. Här finns det 
nog mycket för BpL att göra, ex. att samla sina medlemmar och visa dem vad BpL är nu och 
att lyssna till medlemmarnas förslag om hur föreningen ska bli starkare, effektivare och locka 
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nya medlemmar. Via denna rapport kan BpL få en inblick i vad deras medlemmar vill därute i 
landet. Vad som är utmärkande i just frågorna som rör samarbete (fråga 10 och 11, se bilaga 
1) är att flera respondenter svarade att de inte hade så mycket samarbete med de stora 
aktörerna som kommunen, länsvisa turismorganisationer eller lokala turistbyråer. Dock hade 
många någon sorts samarbete med mindre företag i närheten av dem själva; företag som 
anordnade aktiviteter, hade catering eller andra upplevelser. Detta är vanligt bland mindre 
företag som har sin verksamhet i naturen, skriver Lundberg och Fredman i sin rapport från 
2012 om framgångsfaktorer och begränsningar bland naturturism företag. Företagen behöver 
samarbeta för att överleva. Men att samarbeta kräver lite energi från båda parter och det var 
ett par svarande som skrev att just brist på energi var skälet till att de inte samarbetade med 
andra företag. Här kanske BpL kan gå in och stötta hjälpa till att hitta/föreslå företag som 
kan tänkas ha nytta av varandra så att samarbetet blir så bra som möjligt. Sedan behöver 
samarbete inte bara röra just aktiviteter och mat utan kan också vara exempelvis 
marknadsföring. Den kan bli billigare för den enskilda gården om flera går ihop och köper sig 
en plats på en mässa eller ett event. Det i sin tur kan locka nya medlemmar att ta sig in i BpL. 
Ett sätt att samarbeta kan vara att två personer driver varsitt företag på samma gård och de 
kan då marknadsföra sig som en gård. En person har sin verksamhet hos djuren med olika 
aktiviteter medan den andre har hand om login på gården. Detta leder till att 
medlemsavgiften blir billigare eftersom den delas på två. Det krävs emellertid att man 
kommer överens om man ska få ett lyckat samarbete. Detta kanske inte är det bästa sättet att 
samarbeta på, och det kanske inte är tillräckligt lönsamt för någon av dem – men det är en 
idé, vilka fler idéer kan födas ur. 

Som avslutning på diskussionen kan tilläggas att hade jag gjort arbetet igen så skulle enkäten 
utformas på ett helt annat sätt. Den var nu uppbyggd så att det blir ”svar i svaren” (figur 7), 
det vill säga att först svarar gästen på en fråga, sedan i det svaret kan det komma en till fråga 
som rör hur mycket, hur ofta etc. som respondenten upplever vissa saker. Detta gör det 
mycket svårart att sammanställa och få ut ett bra och tydligt resultat. Så för vidare forskning 
inom området – ha bara en svarsomgång efter frågan, inte två. Fritextsvaren hade jag till en 
början svårt att få grepp på hur jag skulle sammanfatta och göra ett tydligt resultat på, men 
det löste sig och det är dessa svar som varit de mest intressanta att läsa. De har och gett mig 
mest information om vad de svarande tycker och tänker. Vad gäster söker var en av mina 
frågeställningar och skulle också varit en fråga i enkäten, men tyvärr försvann den ur 
programmet när enkäten skickades iväg vilket gjort att jag fått tolka medlemmarnas 
fritextsvar för att kunna få fram resultat på frågan. Om frågan funnits kvar kanske resultatet 
sett annorlunda ut. Dock föreslår jag inför fortsatta studier i ämnet att direkt fråga gästerna 
på gårdarna vad de söker när de semestrar på en gård. Kanske genom att värdarna frågar om 
de får lämna ut gästens mejladress och telefonnummer för vidare intervjuer om vistelsen.   
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Figur 7 – Schematisk skiss på hur många frågor i enkäten var uppbyggda 
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6. Slutsats 
 
 
BpL har med denna rapport fått en liten bild av vad medlemmarna tycker ska förbättras inom 
föreningen, dels för medlemmarnas egen skull, men också för att locka nya att gå med. Om 
möjligt göra medlemsavgiften mer rättvis gentemot mindre företag, skaffa bättre hemsida 
och ha effektivare marknadsföring. Gårdarna ska hitta sin målgrupp av gäster för att göra 
marknadsföringen billigare och effektivare. De som gärna vill ha lite fart och fläkt med 
turisterna kan satsa på barnfamiljerna, medan de som inte vill ha en massa stoj på gården 
utan bara gäster som bor lugnt och tyst bör satsa mer på personer som bor i tjänsten. Vidare 
tycker jag också att medlemmarna själva ska se över vad de kan göra för att öka antalet 
gästnätter, så som att samarbeta ihop med andra medlemmar i närheten. Men som en 
respondent skrev ”Samarbete ingår inte i landsbygdens favoritsporter”. 
 
Jag gjorde denna undersökning för att jag vill uppmärksamma landsbygden som näring, 
arbetsplats och livsmedelsproducent. Vi måste värna om vår levande landsbygd och våra 
öppna landskap. Ett rikt odlingslandskap och rikt växt- och djur liv är också ett av Sveriges 
miljökvalitesmål (Naturvårdsverket 2016). Gårdsturismen kan bidra till detta och är ett bra 
sätt för att få folk ut i naturen och i kontakt med djur, samtidigt som lantbrukarna/värdarna 
kan få ekonomisk vinning genom att få visa upp den dagliga verksamheten och den kontakt 
med naturen som de har.  
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Bilaga 1 (Enkäten är omskriven i formatet för att spara plats) 

 
 
Medlemsundersökning 2016 april 

 
  
 

 
  
Hej! 
 
Mitt namn är Sara Persson och jag går andra och sista året på Naturguide programmet i Kiruna som 
ges via Umeå Universitet. Jag håller på med mitt examensarbetet och samarbetar med Bo på 
Lantgård i detta sammanhang.  
 
Min bakgrund är inom lantbruket, då jag är uppvuxen på en mjölkgård som mina föräldrar drev tills 
för snart två år sedan. Efter naturbruksgymnasiet har jag jobbat på några gårdar med olika 
inriktningar innan jag valde att studera igen. 
 
Mitt syfte med examensarbetet är att ta reda på vad gäster söker när de semestrar på en gård och hur 
man som turistaktör kan rikta sin marknadsföring till rätt målgrupp. Dessutom hur BpL kan stärka 
sin närvaro på marknaden genom att öka antalet medlemmar.  
 
Du kan stega fram och tillbaks i undersökningen genom att trycka på knapparna nedtill. Om du pekar 
med markören på de gula cirklarna med ett frågetecken i så kan du få fram mer information om vissa 
frågor. 
 
Skulle vara mycket tacksam och du/ni tog er tid att svara och därigenom bidra till mitt 
examensarbete.  
 
Jag behöver ditt svar senast fredag den 22:e april. 
 
Frågor om undersökningen? Kontakta gärna Sara Persson på 0705-15 79 23 / epost: 
april.sara@hotmail.com eller Anders Grevby (kassör BpL) 0705-48 20 79 / epost: info@hmc.se 
 
 
Tack på förhand! 
 
Sara 
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1. Ort 

❍ Skåne ❍ Halland ❍ Blekinge ❍ Småland 

❍ Öland ❍ Gotland ❍ Östergötland ❍ Västergötland 

❍ Bohuslän / Dalsland ❍ Värmland ❍ Örebro ❍ Södermanland 

❍ Västmanland ❍ Uppland ❍ Dalarna ❍ Hälsingland/Gästrikland 

❍ Västernorrland ❍ Jämtland/Härjedalen ❍ Norrbotten ❍ Västerbotten 

 
2. Hur många bäddar erbjuder ni? 
 

1 - 4 bäddar 5 - 8  9 - 15 16 - 25 26 - 40 Mer än 40 

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

 
3. Vilken omfattning har er verksamhet i antal gästnätter per år?  (Exempel: En 
gästnatt motsvarar en person som övernattar en natt. Ett par som övernattar i två dygn 
blir 4 gästnätter osv. 
 

0 - 100 101 - 400 401 – 1000 Mer än 1000 

❍ ❍ ❍ ❍ 

 
4. Ungefär hur stor andel utländska gäster har ni? 
 

Mindre än 25% 25 - 50% 51 - 75% Mer än 75% 

❍ ❍ ❍ ❍ 

 
5 a. Öppethållande månadsvis; Kryssa för de månader ni har öppet eller nedan på helår 
om ni har öppet alla månader. 
 
Januari__ 
Februari__ 
Mars__ 
April__ 

Maj__ 
Juni__ 
Augusti__ 
September__ 

Oktober__ 
November__ 
December__

 
5 b. Helår  
Vi har öppet hela året __ 
 

 
 
6. Vilken typ av gäster besöker er? 

Fler = ett antal gäster men hör inte till de vanligaste gästtypen på gården. Många = huvudsakliga gästtypen 
på gården. 
 

  Inga Enstaka Flera Många Vet ej 

Barnfamiljer ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Par utan barn ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Ensamresenärer ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Privata grupper/sällskap ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Företagsgrupper   ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Annan kategori ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 
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Om annan kategori, vilken? 

 

 
 
7. Gästens syfte med besöket 
Fler = ett antal gäster men hör inte till de vanligaste gästtypen på gården. Många = huvudsakliga gästtypen 
på gården. 
 

 Inga Enstaka Flera Många Vet ej 

Vill uppleva själva gården ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Vill uppleva naturen ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Bor i tjänsten ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Arrangemang på gården ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Boende I samband med arrangemang utanför 
gården 

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Annan anledning ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

 
Om annan anledning, vilken/vilka? 

 
 

8. Hur upplever ni att bokningarna når er? 
Fler = genererar ett antal bokningar men hör inte till de storproducerande 
bokningskanalerna. Många = de bokningsvägar som genererar flest bokningar  
 

  Inga Enstaka Fler Många Vet ej 

Via gårdens egen hemsida ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Gästen finner gårdens egen hemsida och ringer direkt till gården eller skickar e-post. 
 

 

Bo på Lantgårds hemsida –
bokningsförfrågan 

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Gästen finner gården via BpLs hemsida och antingen ringer, e-postar eller fyller i en  
bokningsförfrågan på hemsidan. 
 

 

E-post direkt till gården ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Det är okänt hur gästen fick vetskap om gården.  

 
Telefon 

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Gästen ringer direkt till gården. Okänt hur gästen fått vetskap om gården.  

 
Annan bokningskanal 

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Bokningen kommer via annan kanal som Booking.com eller liknande.  
  
Om annan, via vilken/vilka kanaler? 

 

 
 
9. Frågar ni gästen när de bokar hur de hittat er? 
Ja__  Nej__ 
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10. Hur upplever ni samarbetet med följande aktörer 
 

  Missnöjd Något 
missnöjd 

Nöjd Mycket 
nöjd 

Inget 
samarbete 

Egna kommunen ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Länsvisa turismorganisationer ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Lokala turistbyråer ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Andra lokala turismverksamheter ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

Annat företag / organisation ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 
  
 
 
  
Om annat företag / organisation vilket/vilka? 

 

 
 
Vad kan bli bättre? Vad skulle ni vilja ha hjälp med? Marknadsföring? Hur man söker bidrag? Tolka regelverk? 
Mer lokalt samarbete? Annat? 

 

 
 
11. Samarbetar ni med andra lokala företag inom turism (t ex aktivitetsföretag, catering, lokala 
nätverk etc)? 

Ja__ Nej__ 
 
Om ja, hur?  

 
Om inte, vilka hinder upplever ni? 

 

 
 
12. Har ni planer på att utöka er turistverksamhet på gården? 

 
Ja__ Nej__ Vet ej__
 

Om ja, hur? 

 

 
  
Om inte, vilka hinder upplever ni? 
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13. Vad är viktiga anledningar till att du är medlem i Bo på Lantgård Kryssa alla som känns 
viktiga för er. 

 
Nätverk/erfarenhetsutbyte__ 
Gemensam marknadsföring__ 
Kvalitetsklassningen__ 
  
Stöd och rådgivning__ 
Varumärket__ 
BpLs arbete för att bevara/utveckla en levande landsbygd__ 
Annan__ 
  
Om annan vad? 

 

 
14. Hur kan Bo på Lantgård få fler medlemmar? 

 

 
15. Annat du vill tillägga som inte tagits upp i denna enkät? 

 

 
 
  

 
Tack för ditt svar. 
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