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Abstract  
Naturum Vålådalen in cooperation with locally based tourism companies  
Experiences from Kullaberg, ecotourism and a possible certification  

 
Moa Ashbourne Larsson 
 
This study aimed to examine how the visitor center naturum Kullaberg managed to 
implement a cooperation with the commercial guide company Kullabergsguiderna and to see 
if it was possible to apply that working model on the visitor center naturum Vålådalen and 
the surrounding ecotourism companies. Furthermore this report tried to define the concept 
of ecotourism and look closer on the certification system. The main method of this study was 
based on interviews with relevant parties. The result showed that theoretically it's possible to 
implement a cooperation between local ecotourism companies and naturum Vålådalen. To 
manage a cooperation between an authority and an external commercial company you will 
need to do a public procurement or make sure that there will be no competition or financial 
compensation. The study of ecotourism and certification showed that the definition has and 
still is being reinterpreted and that it is hard to maintain a credible certification. The results 
showed that in most cases, there is a difference between ecotourism and sustainability, this 
reports means that ecotourism should contain sustainability and also preservation and 
interpretation of the local community. This reports definition of ecotourism is: a sustainable 
activity that both support and anchor its operation in the local area, where both its nature 
and culture values are being preserved, managed and mediated. The three pillars of 
sustainability should be reoccurring in the business and something that every visitor should 
be able to take part of. 
 
Key words: naturum cooperation, naturum Vålådalen, naturum Kullaberg, ecotourism, 
certification 
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1. Inledning och bakgrund 
1973 introducerade Naturvårdsverket naturum, en ny miljö- och informations idé (Sveriges 
nationalparker 2016). Naturum skulle agera likt en port ut i naturen och förvaltas antingen 
av kommun, länsstyrelse eller stiftelse (Naturvårdsverket 2016), enligt Sveriges 
nationalparker (2016) inspirerades Naturvårdsverket till idén av andra länders Visitor 
Center, däribland Nordamerika och Storbritannien. Sveriges första naturum öppnades i 
Visby, Stockslycke samt på Öland och Omberg (Sveriges nationalparker 2016). Enligt 
Naturvårdsverket (2015a) ska naturum bedriva en verksamhet, för allmänheten, där 
besökaren är i fokus. Varje naturum ska ha en stationär utställning om områdets natur- och 
kulturhistoria men även erbjuda guidade vägledningar, både inomhus och utomhus, i det 
valda områdets natur- och kulturlandskap. 
 
I Sveriges nationalparker har det tidigare varit förbud mot att bedriva kommersiell 
verksamhet, men enligt Ulrika Karlsson som arbetar med naturturism och friluftsliv vid 
Naturvårdsverket tas nu detta förbud bort. Det tidigare förbudet ersätts med ”tillstånd- och 
samrådsplikt där det finns behov utifrån syftet med området och den planerade aktivitetens 
påverkan på natur och andra friluftsutövare och det oavsett om verksamheten är 
kommersiell eller inte” (Karlsson 2014). Begreppet kommersiellt. Syftar till att tjäna, ex. 
företag, vinstintressen (Nationalencyklopedin 2016) 
 
Bakgrunden till valet av ämne ligger i författarens intresse av naturums arbete, kommersiell 
verksamhet och ekoturism. Frågan om huruvida det är möjligt för naturum att samarbete 
med lokala ekoturismföretag väcktes. Examensarbetet skrevs i samråd med naturum 
Vålådalen och frågeställningarna som denna rapport tar upp kom till genom diskussioner 
med naturum Vålådalens naturumföreståndare.  
 
I en artikel från ekoturismföreningen (2010) lyftes frågan om ett eventuellt samarbete mellan 
naturum och ekoturismföreningen. Naturvårdsverket genom von Sydow (2010) svarade, i ett 
öppet brev, att Naturvårdsverket såg positivt på förslaget samarbete (von Sydow 2010). I en 
artikel från ekoturismföreningen (2015) beskrevs det aktuella samarbetet mellan 
ekoturismföretaget Kullabergsguiderna och naturum Kullaberg, som enligt 
ekoturismföreningen (2015) var en öppen upphandling och som medverkat till ett fint 
samarbete och goda lokala investeringar.  
 
 
1.1 Kullaberg 
Kullabergs naturreservat ligger i Höganäs kommun, i nordvästra Skåne, och är ett 
mångfasetterat landskap som rymmer mer än 70 % av alla växtarter nedanför de Svenska 
fjällen (Länsstyrelsen Skåne 2014). Kullaberg är ett unikt berg från tiden då urberget 
bildades, detta helt olikt från omgivande landskap som mestadels består av sedimentära 
bergarter (SGU 2012). Naturum Kullaberg syftar till att vara en port ut i naturen och 
verksamheten är belägen på Kullabergs topp (Länsstyrelsen Skåne 2014) och blev 2014 utsett 
till årets naturum av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2015b ). Naturum Kullaberg tittar i 
dagsläget närmare på möjligheten att utveckla sin verksamhet och bli certifierad som en 
hållbar turistdestination (Länsstyrelsen Skåne 2016). Områdets turism består till största del 
av aktiviteter som rör bergsklättring, där både skattjakt- och bergsnedfirning erbjuds, men 
även andra aktiviteter så som tumlarsafari och en snabb tur med båt (Höganäs kommun 
2016). 
 
1.2 Vålådalen 
Enligt Sveriges Geologiska undersökning (SGU) är Vålådalen är ett mångskiftande landskap 
med djupa dalgångar, höga fjäll och en stor variation av bergarter och mineraler (SGU 2012). 
Naturum Vålådalen syftar till att vara en port ut i naturen och anläggningen ligger i direkt 
förbindelse till Vålådalens naturreservatet (Naturum Vålådalen 2016). År 2015 blev naturum 
Vålådalen utsett till årets naturum av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2015c) och enligt 

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/Arets-naturum/Arets-naturum-tidigare-ar/
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Naturvårdsverket (2015d) är Vålådalens naturreservat tillsammans med fjällområdena 
Helags och Sylarna förslaget att bli Sveriges nyaste nationalpark. Nationalparksprocessen 
pågår och bakgrundsarbete som ska fastställa ett eventuellt nationalparksbildande förväntas 
vara klart och presenteras 2017 (Länsstyrelsen Jämtland 2016a). Förutom Vålådalens 
naturreservat skulle den nya nationalparken inbegripa Sveriges sydligaste glaciär, granskogar 
på 30 000 ha, unik och artrik fjällflora samt fjälltoppar över 1700 meter (Naturvårdsverket 
2015d). Den främsta turismen i området är aktiv turism så som hundspann, hästridning och 
skid- och cykelsport (Visit Åre 2016).  
 
1.3 Syfte och frågeställning 
Rapportens syfte är att undersöka det kommersiella samarbetet mellan naturum Kullaberg 
och Kullabergsguiderna och se om det är möjligt att använda sig av ett liknande arbetssätt på 
andra ställen, i detta fall naturum Vålådalen. Rapporten syftar även till att undersöka 
ekoturism som begrepp, dess historiska uppkomst och utveckling. Detta för att undersöka om 
naturens bästa certifiering av ekoturism håller och om det ska vara ett krav för att få 
samarbeta med ett naturum. 
 

1. Hur ser naturums riktlinjer och lagen om offentlig upphandling på samverkan mellan 
naturum och kommersiella aktörer? 

2. Hur gick samarbetet mellan naturum Kullaberg och Kullabergsguiderna till?  
3. Går det att få till ett liknande samarbete mellan naturum Vålådalen och lokala 

ekoturismföretag? 
4. Vad är dagens definition av ekoturism och hur ser dess historiska begreppsutveckling 

ut? Ska ekoturismcertifiering vid naturens bästa vara ett krav för samarbete med 
naturum? 
 
 

2. Material och metod 
Som utgångspunkt har arbetet undersökt samarbetet mellan naturum Kullaberg och 
Kullabergsguiderna, för att sedan se om det går att applicera ett liknande arbetssätt på 
Naturum Vålådalen. Som en komplettering till rapporten görs en studie om begreppet 
ekoturism och ekoturismcertifiering. 
 
Till grund för undersökningen ligger intervjuer med relevanta naturum och företag, studier 
av litteratur om ekoturism, naturums riktlinjer och lagen om offentlig upphandling (LOU) 
samt telefonkorrespondens med Naturvårdsverkets naturumsamordnare Evelina Selander 
och Svenska Ekoguidernas medarbetare Karin Eriksson. Som grund till litteraturstudien 
användes granskade rapporter och tidskrifter, dessa valdes ut via internetsök på databasen 
Web of Science där sökorden var; sustainable tourism och nature tourism. 
 
Urvalet av vilka som räknas som ekoturismföretag gjordes genom att se till vilka som har 
medlemskap i Ekoturismföreningen. Dessa avgränsades ytterligare genom närheten till 
Vålådalens naturreservat, dvs. det är inte begränsat till län.  
 
Intervjuerna är utformade med hjälp utifrån Isaksson (u.å.) samt Dalen (2008) och finns att 
se i tabell 1 och 2. Varje intervju inleddes med en förklaring om att intervjun kommer att 
spelas in efter överenskommelse, att den intervjuade har rätt att vara anonym och har rätt att 
avbryta när som helst. Vidare förklarade författaren rapportens syfte, tog namn och ställning 
samt hörde om den intervjuade godkände att bli publicerad vid namn (om inte benämndes 
den intervjuade som Informant X). 
 
Intervjuerna i tabell 1 och 2 finns sammanställda i resultatdelen, med hänsyn till rapportens 
inledande frågeställningar. För fullständiga intervjuer, kontakta författaren. De övriga 
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muntliga referensernas svar framställs enbart i resultatdelen, intervjufrågor återfinns i bilaga 
4 och 5. 
 
Naturum Vålådalens samarbetsmöjligheter, i dagsläget och framtiden, analyserades med 
hjälp av en anpassad SWOT-analys som bygger på Skärvad och Olsson (2013) SWOT-metod. 
SWOT är en initialförkortning för engelskans Strengths, Weaknesses, Opportunities och 
Threats, vars original-metod bygger på bearbetning av interna styrkor och svagheter, samt 
externa möjligheter och hot. 
 
 
 

Naturum Kullaberg Kullabergsguiderna 

1. Vad var syftet med samarbetet? 
2. Fanns det några hinder för att 

samarbetet skulle bli av? 
3. Tänker ni fortsätta samarbeta? 
4. Vad såg ni att det fanns för möjligheter 

för ett sådant samarbete? 
5. Hur gick upphandlingen till? 
6. Men var det en offentlig upphandling? 
7. Om ett företag skulle kunna tänka sig att 

bli kvalitetsmärkt via naturens bästa, 
skulle det då kunna vara en potentiell 
partner till er? 

8. Vilka förutsättningar krävs för ett 
sådant samarbete? 

9. Hinder för bilaga 2?  
10. Vilka var med i utformningen av 

upphandlingen? 
11. Vilka samarbetar naturum Kullaberg 

med, alla, vilket urval? 
12. Hur kan ett sådant koncept tillämpas på 

andra naturum? 
13. Hur reagerade de lokala turistföretagen 

på samarbetet? 
14. Hur möter naturum Kullaberg 

naturums föreskrifter gällande 
samarbete med företag som bedriver 
kommersiell verksamhet? 

15. Hur tycker du att resultatet, av 
samarbetet, blev? 

16. Är det något mer du tycker att jag borde 
känna till, som inte har kommit fram i 
intervjun? 

 

1. Fanns det några hinder för att ett 
samarbete skulle bli av? 

2. vad såg du att det fanns för möjligheter, 
med ett sådant samarbete? 

3. Vad var syftet med samarbetet med 
naturum Kullaberg? 

4. Hur gick upphandlingen till? 
5. Var det en offentlig upphandling? 
6. Vilka var med i utformningen av 

upphandlingen? 
7. Vilka förutsättningar krävdes, från er 

sida, för att samarbetet skulle bli av? 
8. Hur jobbar ni, på Kullabergsguiderna, 

med hållbar turism? 
9. Hur tror du att ett sådant koncept kan 

tillämpas på andra? 
10. Har andra turistföretag reagerat på ert 

arbetssätt, i så fall hur? 
11. Är det något mer som du tycker att jag 

borde känna till, som inte har kommit 
upp i intervjun, får du gärna tillägga det 
här nedan! 

 

 
 

Lokala turistföretag Naturum Vålådalen 

1. Känner du till naturum Vålådalen? 
2. Vad är er inställning till ett samarbete 

med naturum Vålådalen? (Sätt ett kryss 
på axeln nedan) 

.                                                                       . 

1. Arbetar ni idag med lokala 
ekoturismföretag? 

2. Om nej. Skulle ni vilja inleda ett 
samarbete med lokala 
ekoturismföretag? 

3. Om ja. Hur fungerar det samarbetet? 

Tabell 2. Intervjufrågorna till de lokala turistföretagen samt intervjufrågorna till naturum Vålådalen. 

Tabell 1. Intervjufrågorna till naturum Kullaberg samt Kullabergsguiderna. 
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Mycket positivt!      Vet inte      Mycket negativt! 
 

3. Vad ser ni för hinder och möjligheter med 
ett samarbete? 

4. Anser ni att ert företag är hållbart? 
Varför? 

5. Kan ni beskriva hur ni, ert företag, arbetar 
med ekonomisk- social- och ekologisk 
hållbarhet (skl. Ekoturism)? 

6. Skulle du, om det var kravet för att få 
samarbeta med naturum Vålådalen, 
kunna tänka dig att kvalitetsmärka ditt 
företag genom att ansöka om certifiering 
hos naturens bästa? Om nej, varför? 

7. Skulle du vilja ta del av denna rapports 
resultat? Isf, till vilken mail-adress skulle 
du vilja ha rapporten skickad? 

4. Har ni några, gemensamt utformade 
riktlinjer, på hur samarbetet ska gå 
till? 

5. Hur tolkar ni naturums riktlinjer, när 
det kommer till samarbete med 
lokala, kommersiella, 
ekoturismföretag? 

6. Vad ser ni för hinder/möjligheter med 
ett samarbete med enbart 
ekoturismföretag? 

7. Hur definierar ni ekoturism? 
8. Utifrån den beskrivningen du nu fått, 

hur ser du att naturum Kullabergs 
”mall” för samarbete skulle kunna 
appliceras på naturum Vålådalen? 

9. Skulle du kunna tänka dig att arbeta 
så? 

10. Tycker du att man kan samarbeta med 
företag som inte är ekoturismföretag? 

11. Hur? 
12. Vilka samarbetar ni med idag? 

 
 

3. Resultat 
 
3.1 Naturums riktlinjer och lagen om offentlig upphandling (LOU) 
Enligt Naturvårdsverket (2015d) har naturum som syfte att engagera och inspirera till besök i 
naturen. Naturum ska erbjuda kvalitativ information och vara tillgänglig för alla. 
 
Enligt SFS 2007: 1091 kallas de myndigheter som ska följa lagen om offentlig upphandling 
(LOU) för ”upphandlande myndigheter” och är alla statliga myndigheter, kommuner och 
landsting samt statliga- och kommunala bolag. Upphandlande myndigheter måste följa LOU 
om de ska upphandla varor eller tjänster, anser den upphandlande myndigheten att denne 
inte behöver följa LOU måste den upphandlande myndigheten bevisa varför de inte ska följa 
LOU.  
 
Huvudregeln är, enligt SFS 2007: 1091, att om det inte finns ett utbyte av kostnader så 
behöver den inte föregås av en offentlig upphandling, dvs. om man vill ha en tjänst som inte 
innehåller någon slags kompensation behöver den inte föregås av en offentlig upphandling. 
Men enligt Konkurrensverket (2012) är säkrare att göra en offentlig upphandling. Om en 
offentlig upphandling görs kan den upphandlande myndigheten aldrig välja företag. Om 
samarbetet utgör kostnader under 534,000/år kan en direktupphandling göras (SFS 2007: 
1091) 
 
Enligt Konkurrensverket (2012) kan ansvarig myndighet ha ett samarbete med ett företag om 
myndigheten uppdrar företaget, om företaget går in i samarbetet medveten om att det inte 
kommer att bli kompenserade eller få finansiell ersättning av myndigheten. Detta kallas 
tjänstekoncession och regleras inte av ett EU-direktiv eller LOU. Myndigheten behöver då 
inte tillämpa lagen om offentlig upphandling utan kan göra ett direktavtal med vald part. 
Myndigheten måste dock låta allmänheten ha insyn i och dokumentera processen samt se till 
att förloppet som leder fram till avtalet är objektivt och opartiskt. Upphandlingsmyndigheten 
(2016) menar att vi befinner oss, efter den 18/4-2016, i en så kallad ”mellantid” där vi väntar 
på att nya EU-direktiv ska genomföras och nya regler att införas gällande upphandlingar. 
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3.1.1 Finansiering 
Naturvårdsverket är huvudman för alla naturum och avgör om samarbete med utomstående 
aktörer kan bidra till naturums driftkostnad (Naturvårdsverket 2015a). Naturums huvudman 
har ansvaret för naturumets finansiering, personal samt att besökarna blir väl mötta. 
Huvudmannen har lov att samarbeta med andra, utomstående, finansiärer i drivandet av 
naturum (Naturvårdsverket 2015a).  
 
3.1.2 Samverkan 
Naturvårdsverket (2015d) menar att det finns förutsättningar för externa samarbeten, 
exempel är skolor eller aktörer som bedriver naturturism. Enligt Naturvårdsverket (2015a) 
bör guidade turer och annan naturvägledning drivas gemensamt med andra, externa, 
intressenter där det är lämpligt. Enligt Naturvårdsverket (2015a) ska, om naturum delar 
arbetslokal med externa aktörer, naturum och dess personal ha en klar egen arbetsklädsel 
och mötesplats i den gemensamma lokalen. Detta för att undvika tvivel, från besökarna, att 
det är ett naturum de besöker. Slutligen menar Naturvårdsverket(2015d) att, för att naturum 
ska bli den givna platsen för natur- och kulturinformation och upplevelser, krävs gott 
samarbete och noggrann planering med externa aktörer (Naturvårdsverket 2015a). 
 
Naturum Kullabergs naturumföreståndare Malin Melén (muntl.2016) menar att 
Naturvårdsverket (2015d) föreskrifter är tolkningsbara. Vidare säger Melén (muntl.2016) att 
det, i föreskrifterna, verkar som att naturvårdsverket vill att naturum ska agera mer likt en 
arena för lokala aktörer. Naturum Vålådalens naturumföreståndare Ola Fransson 
(muntl.2016) säger att han tycker att det är bra att samarbeta, om det sker på rätt sätt och 
inte konkurrerar. Fransson (muntl.2016) tycker att riktlinjerna är tolkningsbara men att 
naturum inte får samarbeta med kommersiella verksamheter. 
 
Evelina Selander arbetar som Naturumsamordnare och ansvarig för genomförandet av 
varumärket Sveriges nationalparker vid Naturvårdsverket framhåller att naturums riktlinjer 
(Naturvårdsverket 2015a) främjar samarbete, både lokalt och med andra aktörer. Exempelvis 
menar Selander (muntl.2016) att riktlinjerna främjar samarbete med studieförbund och 
lokala entreprenörer. Kommersiellt sätt menar Selander (muntl.2016) att det absolut är okej 
att samarbeta med lokala ekoturismföretag, exempelvis skulle naturum kunna annonsera 
genom naturums blad eller på plats om guidade turer som utgår från naturum och i 
samarbete med naturum. Så klart måste man tänka på konkurrensen också och ge alla en 
möjlighet till att samarbeta med naturum (Selander muntl.2016 ).  
 
Selander (muntl.2016.) säger att ett samarbete inte får konkurrera ut eller utesluta, och om 
det innebär kommersiellt bruk måste det föregås av en offentlig upphandling, då naturum är 
en myndighet och sponsras av statliga pengar, om summan uppgår till den som SFS (2007: 
1091) menar är gränsen. Selander (muntl.2016) anser att om summan är under lagen om 
offentlig upphandling (SFS 2007: 1091) reglering krävs enbart ett avtal med valt företag, men 
fortfarande inte konkurrerande.  
 
3.2 Kullaberg 
 
3.2.1 Upphandlingen 
Melén (muntl.2016.) säger att samarbetet kom till efter det att naturum Kullaberg hade 
etablerat sig i naturreservatet Kullaberg och på sikt kom att konkurrera ut guideföretaget 
Kullabergsguiderna. Enligt Melén (muntl.2016.) föregicks inte avtalet, se bilaga 1 
(Länsstyrelsen Skåne 2015a), av en offentlig upphandling, utan ett avtal skrevs mellan 
länsstyrelsen Skåne och Kullabergsguiderna efter det att Kullabergsguiderna gått med på ett 
visst antal förutsättningar som länsstyrelsen Skåne ställde på guideföretaget, se bilaga 2 
(Länsstyrelsen Skåne 2015b). Enligt Melén (muntl.2016) föregicks inte avtalet av en offentlig 
upphandling då det inte handlar om några pengar utan avtalet är mer ett samarbetsavtal, 
Melén (muntl.2016.) berättar att naturum Kullaberg ska hålla ett dialogmöte tillsammans 
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med representanter från organiserat friluftsliv den 11/5-2016 för att återigen lyfta frågan om 
samarbete på naturum Kullaberg.  
 
3.2.2 Förutsättningar 
Länsstyrelsen Skåne (2015b) framhåller i bilaga 2 på de förutsättningar och kriterier som 
naturum Kullaberg sätter på en eventuell samarbetspartner, exempel är att uppdragstagaren 
ska; vara naturens bästa certifierade, erbjuda regelbundna guidningar, anta roll som 
naturvägledare/turistinformatör när stationerade i naturums byggnad, ha profilklädsel som 
lätt går att frånskilja dem från naturumpersonalen, vara utbildade i HLR samt ha en 
utarbetad riskanalys och vara försäkrade. Vidare menar Länsstyrelsen Skåne (2015b) att 
uppdragstagaren ska ha ett registrerat kassaregister, ha F-skattsedel samt närvara vid 
planeringsmöten före och efter säsong. 
 
Melén (muntl.2016) menar att bilaga 2 (Länsstyrelsen Skåne 2015b) delvis är utformad till 
Kullabergsguidernas fördel men förklarar att naturum Kullaberg kommer att ändra 
upplägget för nästkommande säsong (2017) så att alla, eventuella samarbetspartners, ska 
känna sig välkomna. Melén (muntl.2016) lägger sig inte i om Kullabergsguiderna tjänar 
pengar eller tar betalt för sina guidningar men i avtalet, bilaga 1 (Länsstyrelsen Skåne 2015a), 
framgår det tydligt att samarbetet inte innefattar några finansiella ersättningar. 
 
3.2.3 Samarbetet med guideföretag 
Kullabergsguidernas VD Joachim Persson (muntl.2016) anser att de har ett mycket bra 
samarbetat med naturum Kullaberg, men menar att om kraven för bilaga 2: ”Krav på 
uppdragstagaren för värdskap i naturum” skulle bli för hårda så skulle de få dra sig ur 
samarbetet. Exempelvis att Kullabergsguiderna skulle få bemanna naturum mer än vad deras 
ekonomi klarar av. Persson (muntl.2016) ser samarbetat med naturum som en bra 
marknadsföringsplats och ett märke på att, företaget, har en bra verksamhet. Persson 
(muntl.2016) anser att samarbetet med naturum Kullaberg kom naturligt då det var 
Kullabergsguiderna som från början, innan naturum etablerade sig i Kullabergs 
naturreservat, ägde byggnaden som nu naturum har sin verksamhet i. Persson (muntl.2016) 
menar att samarbetet mellan naturum Kullaberg och Kullabergsguiderna är ett slags 
pilotprojekt och han ser positivt på att andra tar efter deras samarbete. Melén (muntl.2016) 
tycker att samarbetet med Kullabergsguiderna har gått jättebra och att andra företag inte har 
reagerat speciellt på deras samarbete, då dessa vetat om den bakomliggande historien. Melén 
(muntl.2016) menar att deras samarbete säkert går att applicera på andra företag, men att 
det då borde arrangera på ett annat sätt och ett annorlunda avtal skrivas. Melén (muntl.2016) 
tycker att samarbetet är en chans att erbjuda spännande guidningar, exempelvis 
tumlarsafari. 

 
3.3 Vålådalen 
 
3.3.1 Ekoturismföretag i regionen runt Vålådalen 
I regionen kring naturum Vålådalen var det 5 stycken företag som var tillgängliga för 
intervju, deras svar tydliggörs i texten samt figur 1. Företagen svarade att de alla känner till 
naturum Vålådalen, figur 1. Gällande hinder och möjligheter med ett samarbete, svarar 3 
företag att de ser möjligheter i ett samarbete med naturum, men 2 lyfte hindret att det är 
viktigt att det blir rätt för bägge parter från början. Informant 2 (muntl.2016) förstår inte 
syftet med ett samarbete. Beträffande hållbarhetsfrågan, figur 1, menar 2 företag att de 
absolut arbetar med detta och tänker lokalt och 2 stycken anser att de arbetar hållbart då 
deras verksamhet är hållbar både ur ett ekonomiskt- samt långsiktigt perspektiv. Informant 1 
(2016)anser att de arbetar hållbart då deras naturupplevelser sker på tur med skidor eller 
skoter och Informant 3 (muntl.2016) tillägger att de är väldigt insatta i diskussionen kring 
ekoturism. 
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Beträffande hur de jobbar med ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet så pekade 2 
företag på deras medlemskap i naturens bästa medan 2 andra menar att deras verksamhet 
bygger på lokal förankring och anser att det är på det sättet som deras företag jobbar med 
hållbarhet. Gällande om företagen var beredda på att ansluta sig till naturens bästa (figur 1), 
svarade 2 företag att de redan var certifierade och 2 andra företag att det absolut kunde vara 
intressant. Informant 4 (muntl.2016) anser inte att certifiering är rätt sätt att gå och menar 
att detta var anledningen till att företaget gick ur naturen bästa. 

 
Figur 1. Sammanställning av frågor och svar från intervjuerna med ekoturismföretagen Vålådalen, N=5 av 14 
(bilaga 3). 

 
3.3.2 Naturum Vålådalen 
Fransson (muntl.2016) menar att naturum Vålådalen är positivt inställda till ett samarbete 
med lokala ekoturismföretag. Fransson (muntl.2016) säger vidare att ett sådant samarbete 
skulle ha som krav att det företag som naturum samarbetar med inte får göra saker som 
företaget tjänar pengar på i naturums namn, men att samarbeta framhåller han som positivt. 
Fransson (muntl.2016) berättar att han och naturum Vålådalen inte kan tänka sig att 
använda sig av en samarbetsmall som ställer krav på samarbetspartnern, då detta blir mer 
likt en upphandling. Vidare menar Fransson (muntl.2016) att regler för samarbetet såklart 
måste ställas, från bägge parter. Fransson (muntl.2016) anser att naturums roll är att så ett 
frö av inspiration hos besökaren och inte ha som roll att ge häpnadsväckande och ”coola” 
guidningar. Vidare menar Fransson (muntl. 2016) att alla företag är välkomna in till naturum 
med sina gäster. Enligt Fransson (muntl.2016) skulle ett samarbete, liknande det som 
naturum Kullaberg och Kullabergsguiderna genomfört, vara svårt att applicera på Vålådalen. 
Detta då de regionala företagen skulle motsätta sig det administrativa arbetet som ett 
liknande sammarbetssätt skulle kräva. 
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3.3.3 SWOT-analys 

 
Figur 2. Nutida Styrkor, Svagheter samt framtida Möjligheter och Hot i en anpassad SWOT-analys framtagen med 
hjälp av Skärvad och Olssons (2013) SWOT-modell. Det analyserade är ett eventuellt samarbete i Vålådalen 

 

SWOT-analysen i figur 2 tydliggör nutida styrkor och svagheter samt framtida möjligheter 

och hot för ett eventuellt samarbete mellan naturum och lokala ekoturismföretag i Vålådalen. 

SWOT-analysen visar att naturum Vålådalen har en styrka i att ha blivit utsedd till årets 

naturum 2015 (Naturvårdsverket 2015c). En dagsaktuell svaghet är att ett samarbete med 

externa parter kräver ett tydligt ställningstagande för hur naturum står i frågor, som 

exempelvis ekoturism (Melén muntl.2016). Enligt Fransson (muntl.2016) har naturum 

Vålådalen inte bedrivit ett bestämt samarbete med något turistföretag tidigare, detta blir en 

svaghet som naturum och de lokala ekoturismföretagen ställs inför (Fransson muntl.2016). 

En framtida möjlighet är det eventuella nationalparksbildandet (Naturvårdsverket 2015d) 

och att det, enligt Ekoturismföreningen (2004b) i dagsläget, finns 14 aktiva ekoturismföretag 

i regionen kring Vålådalen. Naturvårdsverket (2015d) menar att ett dagsaktuellt men även 

framtida hot är det faktum att naturum är beroende av statliga pengar och att naturums 

riktlinjer är så pass tolkningsbara att det kan vara svårt att veta hur naturum förväntas agera 

i frågor gällande samarbete. 

 

3.4 Ekoturism och certifiering 
Internationellt sett grundade, miljökämpen och arkitekten Hector Ceballos- Lascurain 
begreppet ekoturism 1983 och beskrev företeelsen som att resa till ett område som inte var 
förorenat, rört eller stört med målet att glädjas, studera eller bara uppskatta den existerande 
men även historiska naturen och kulturen (Ceballos- Lascuráin 1996). Hector Ceballos-
Lascurain (1996) är specialrådgivare i frågan ekoturism hos Internationella 
naturvårdsunionen på bevarandeavdelningen. Emmelin m.fl. (2010) anser att begreppet 
”ekoturism” har blivit omtolkat flera gånger och att det än idag inte finns någon definitiv 
definition av begreppet. Enligt Ceballos- Lascuráin (1996) var, det numera vedertagna 
begreppet, ekoturism, ett av många begrepp som uppkom under 1980-talet, för att beskriva 

Styrkor
Vålådalens naturum har en inspirerande personal och 
blev utsett till årets naturum 2015 (Naturvårdsverket 

2015c)

Svagheter

Ett arbetssätt som kräver ett tydligt ställningstagande 
till valda samarbetspartners (Melén muntl.2016)

Arbetssättet är nytt och parterna har inte erfarenhet 
av ett liknande samarbete (Fransson muntl.2016)

Möjligheter

Det eventuella nationalparksbildandet 
(Naturvårdsverket 2015d)

Det finns 14 aktiva ekoturismföretag i regionen kring 
naturum Vålådalen (Ekoturismföreningen 2004b) 

Hot

Naturum är beroende av statliga pengar 
(Naturvårdsverket 2015d)

Många ekoturismföretag i regionen kring naturum 
Vålådalen gör att man måste tänka på konkurrensen 

och att ge alla en möjlighet att synas via naturum 
Vålådalen, (Selander muntl.2016)

Tolkningsbara riktlinjer (Fransson muntl.2016)

SWOT
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den nya formen av naturresa. Exempel på de olika begreppen är; naturturism, 
naturbaseradturism, vildmarksturism, äventyrsturism, grön turism, hållbar turism.  
 
Enligt Ceballos- Lascuráin (1996), beskriver Internationella naturvårdsunionen ekoturism 
som ansvarsfullt resande och besök i relativt ostörda naturområden, med avsikt att njuta och 
uppskatta naturen(och medföljande kulturella företeelser – både nutida och historiska), 
verka för bevarande, ha lite besökspåverkan och aktivt sörja för ett ekonomiskt-, ekologiskt- 
och socialt välgörande av den lokala befolkningen(Ceballos- Lascuráin 1996).  
 
Emmelin m.fl. (2010) menar, likasom Ceballos- Lascuráin (1996), att ekoturism bygger på de 
3 dimensionerna av hållbarhet; dvs. att ekoturism ska vara ekologiskt-, ekonomiskt-, samt 
socialt hållbar, se figur 3. Medan den internationella ekoturismorganisationen The 
International Ecotourism Society (TIES) grundar sin syn på ekoturism utifrån tre stolpar, se 
figur 4; bevarande, tolkning samt lokala samhällen. TIES menar att turism som ska få kalla 
sig ekoturism ska i grunden vara hållbar, d.v.s. bygga på de 3 dimensionerna av hållbarhet 
samt ha som krav att verka för bevarande av området, främja det lokala samhället (både 
genom att bevara kulturen som att investera pengar) samt har som uppgift att tolka området 
och berätta berättelser för att på så vis föra vidare kunskaper och traditioner. Detta för att 
den ekoturistiska gästen ska få en egen känsla för området (TIES 2015). 
 

 
I Sverige bildades Svenska Ekoguiderna i början av 1990-talet och var då först i landet med 
att definiera begreppet ekoturism (Eriksson muntl.2016). Eriksson (muntl.2016) förklarar att 
Svenska Ekoguiderna var ett guideföretag som arbetade med ekoturism och hållbarhet.  År 
1995 beskriver Svenska Ekoguiderna (1995) sin policy och definition av ekoturism genom att 
berätta vad de vill åstadkomma; de vill starta en glöd och känsla för naturen och medverka 
till en ökad förståelse för ekosystemen. De strävar efter ett miljövänligt samhälle där miljön 
är en viktig stolpe vid rådslagning, de strävar efter bevarande av den biologiska mångfalden 
och deras bygds, ekologiska-, ekonomiska- samt sociala utveckling, av ekoturism (Svenska 
Ekoguiderna 1995).  
 
Svenska Ekoguiderna lades ned 1995, men delar av dess styrelse var med i bildandet av 
Ekoturismföreningen 1996 (Eriksson 2016). Ekoturismföreningen (2004a) samlar Sveriges 

Figur 3. De 3 dimensionerna av hållbarhet enligt 
Emmelin (2010) 

Figur 4. Ekoturismens 3 stolpar enligt TIES (2015) 
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alla företag som jobbar med ekoturism, men ställer inga klara krav på företagen. Det gör 
däremot, ur Ekoturismföreningen sprungna, Naturens bästa som lanserades 2002 (Naturens 
bästa 2004c). De bägge organisationerna delar sin syn på ekoturism, se tabell 3, men för att 
bli certifierad och kvalitetsmärkt som ett ekoturismföretag ställer Naturens bästa ytterligare 
krav på det turistiska företaget (Naturens bästa 2004a). Naturens bästa (2004a) krav på de 
certifierade ekoturismföretagen; 
 

 Respektera resmålet, tillföra så lite belastning på området som möjligt 

 Ekonomiskt hållbar och förmånlig för den lokala ekonomin 

 Miljöanpassat arbete  

 Medverka till ett effektivt skydd av kultur och natur  

 Fokus ska ligga på upptäckarglädje och respektfullt lärande  

 Tryggt och värdefullt resande  

Haaland och Aas (2010) har jämfört Australiens, Costa Ricas och Sveriges certifieringssystem 
av ekoturism. Haaland och Aas (2010) menar att kriterierna för ett certifieringssystem är de 
viktigaste i organisationen och visar på kunskap och förståelse för ekologi och för 
småföretagares ekonomi. Haaland och Aas (2010) menar att organisationerna som driver 
certifieringssystem måste sätta högre mål och visa på ett seriöst ansvarstagande, detta för att 
undvika att bli uthängda som företag som sysslar med greenwashing. Haaland och Aas 
(2010)  visar på Australiens och Costa Ricas kriterier för ekoturism 
Australien 

 Affärsledning och operativ träning 

 Affärsetik 

 Ansvarsfull marknadsföring 

 Nöjda kunder 

 Fokus på naturområden 

 Hållbar miljö 

 Naturtolkning och utbildning 

 Bidra till bevarande 

 Arbeta tillsammans med det lokala samhället 

 Visa kulturell respekt 

Costa Rica 

 Visa respekt för psykisk och biologisk miljö 

 Anpassa infrastruktur och service 

 Kunder  

 Fokus på den socioekonomiska miljön 

Haaland och Aas (2010) menar att Sveriges Naturens bästa, i jämförelse med Costa Rica och 
Australiens certifieringssystem, inte har en tredje part som utvärderar och hjälper med att 
följa upp företaget.  Bristen på en extern revision och ackreditering är den huvudsakliga 
orsaken till certifieringssystems låga trovärdighet. Haaland och Aas (2010) menar att det, för 
att möjliggöra en tredje parts inverkan, krävs mer investering och dyrare bidrag från 
ekoturismföretagen. Detta kommer i sin tur leda till, enligt Haaland och Aas (2010), att de 
små företagen drar sig ur och att certifieringsprogrammet enbart lyfter de större aktörerna på 
marknaden. Blancas m.fl. (2015) menar att det krävs, från EU, tydliga socioekonomiska 
indikatorer för att bättre förstå sig på den hållbara turismen. De tydliga indikatorerna ska 
bygga på en bred definition av hållbar turism.  
 
Blancas m.fl. (2015) definierar hållbar turism som en turistisk aktivitet som fokuserar på att 
förvalta resurser så att alla ekonomiska, sociala och estetiska behov blir mötta, medan 
kulturell integritet, essentiella ekologiska processer, biologisk diversitet och livsuppehållande 
system ska bestå. Därefter ska politiken skydda natur, kultur samt sociala resurser så att det 
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uppfyller kraven för nutida och kommande generationer turister och lokala invånare (Blancas 
m.fl. 2015).  
 
Utifrån de sociala, ekonomiska samt ekologiska dimensionerna har Blancas m.fl. (2015) 
kommit fram med ett Europeiskt indikatorsystem som möjliggör hållbar turismmärkning av 
hela länder. Länderna ställs mot de sociala, ekonomiska samt ekologiska indikatorernas krav 
och Blancas m.fl. (2015) kan därmed få fram vilken grad av märkning som varje individuellt 
land ska få. Märkningens skala går från Typ A: en destination som uppnår 100 % på alla 
dimensioner och möter den hållbara turismens indikatorskrav, Typ B: en destination som 
uppnår 100 % på två av tre dimensioner och möter den hållbara turismens indikatorskrav 
och Typ C: en destination som uppnår 30-45 % på varje dimension och möter den hållbara 
turismens indikatorskrav (Blancas m.fl. 2015). Varje märkt land har underkategorier som 
visar vart det enskilda landet står i uppfyllandet av de olika kraven för hållbar turism 
(Blancas m.fl. 2015). 
 
Informant 5 (2016) menar att synen på hållbart och ekoturism har förändrats genom åren på 
Ekoturismföreningen. Vidare säger informant 5 (2016) att det finns vissa källor inom 
ekoturismföreningen vars strävan är mer åt det ekonomiska och kommersiella hållet än det 
renodlade som en gång var det som var grunden till starten av Ekoturismföreningen.  
 
Emmelin m.fl. (2010) syn på ekoturism tolkas i tabell 3, där lyfts författarnas kriterier för 
ekoturism, med botten i de 3 dimensionerna av hållbarhet. Emmelin m.fl. (2010) menar även 
att, utöver hållbarhet, det är viktigt med kvalitet och att tillfredsställa besökarens behov på 
resan. The International Ecotourism Society’s aktuella begreppsdefinition av ekoturism är; 
ansvarsfullt resande till naturområden som bevarar naturmiljön, behåller lokalbefolkningens 
välmående och involverar tolkning och utbildning (TIES 2015) detta kompletteras med en 
tolkad lista över organisationens syn på ekoturism, se tabell 3.  
 
I mailkorrenspondense med Ekoturismföreningen(2016) hänvisar organisationen till 
internetsidorna för naturens bästa (2004b) och Ekoturismföreningen (2004a) för 
information om ekoturism. I tabell 3 beskrivs Ekoturismföreningen (2004a), Naturens bästa 
(2004b), TIES (2015) och Emmelin m.fl (2010) tolkade syn av ekoturism. 
 
Tabell 3. Tolkning av Ekoturismföreningens (2004a), Naturens bästa (2004a), The international Ecotourism 
Society (2015) samt Emmelin m.fl. (2010) syn på ekoturism. 

Ekoturismföreningen 
(2004a) och Naturens 
bästa (2004b) 

The International 
Ecotourism Society 
(2015) 

Emmelin m.fl. (2010) 

Sätter ett ekonomisk värde 
på skyddsvärd natur 

Minska psykisk, social, 
beteende och psykologiska 
effekten 
 

Turismbaserade kultur- och 
naturupplevelser 

Skapar jobb på landsbygden 
utan att förstöra naturen. 

Bygga miljö och kulturell 
medvetenhet och respekt 
 

 Ekonomisk, ekologisk och 
social hållbar. 

 En ide som ger faktiska 
resultat på flera platser, över 
hela jorden 

 

Medverka till en positiv 
upplevelse, för både gäst och 
värd 

Utbildade om landskapets 
natur och kultur 

 Sätter Sverige på den 
turistiska kartan och är 
fördelaktig för hela 
resenäringen 

Medverka till direkta 
ekonomiska fördelar för 
bevarande 

Skapar värden i 
förhållanden till 
lokalsamhället och utifrån 
hållbarhetens 3 
dimensioner. 
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Miljö-inspiratör för 
resebranschen, en 
banbrytare inom sätt att 
resa 

Medverka till direkta 
ekonomiska fördela för 
privatperson och företag 

Kvalitet och tillfredsställer 
besökarens behov på resan 
 

En välarbetad och 
fungerande ide som innebär 
en möjlighet att arbeta med 
traditionell kommersiell 
turism på ett omtänksamt 
sätt och samtidigt visa 
hänsyn till kulturer och 
sedvanliga ekonomier  

Ge minnesvärda 
tolkningsbara upplevelser 
till besökare, som hjälper till 
att öka medvetandet för 
känsliga värdländers miljö 
och politiska, sociala klimat.  
 

 Ekoturism stärker och 
skyddar kultur och natur, på 
sätt som annan turism inte 
gör 

Designa byggnader med 
liten effekt på miljön 
 

Ett bättre och mer 
inspirerande sätt för alla att 
resa på. Från arrangör till 
den besökande 
lokalbefolkningen 

Erkänna urbefolkningens 
rättigheter, och tro, i det 
lokala samhället och 
samarbeta med dem för att 
skapa inflytande. 
 

Ekoturism är en av de 
snabbaste växande 
branscherna i världen 
Ekoturism är en hit och har 
bidragit till ett effektivt 
skyddande av hotade och 
viktiga naturområden och 
djurarter i välden 

 
 

4. Diskussion 
 
4.1 Offentlig upphandling och samarbetets förutsättningar 
Selander (muntl.2016) talar om att naturum främjar samarbeten med externa aktörer men 
pekar på vikten av att ge alla en möjlighet till att få samarbete på lika villkor, hon menar att 
en samarbetsmöjlighet, eller förmån, kan vara att få annonsera i naturums blad. Selander 
(muntl.2016) säger vidare att om det gäller ett samarbete av kommersiell karaktär så måste 
det föregås av en offentlig upphandling då naturum sponsras av statliga pengar (Selander 
muntl.2016). Enligt lagen om offentlig upphandling är naturum en upphandlande myndighet 
och ska följa lagen om offentlig upphandling, detta betyder att vid ett samarbete eller där två 
företag har ett utbyte av kostnader så måste samarbetet föregås av en offentlig upphandling 
(SFS 2007: 1091). Samarbetet mellan Kullabergsguiderna och naturum Kullaberg har inget 
kostnadsutbyte och avtalet visar klart att Kullabergsguiderna inte får någon ersättning för 
samarbetet (Länsstyrelsen Skåne 2015). Men Kullabergsguiderna tar betalt för sina guidade 
turer från besökarna. SFS 2007: 1091 visar även möjligheten med direktupphandling där 
ersättningen eller kostnadsutbytet ligger under 534,000/år. Samtidigt menar 
konkurrensverket (2012) att en myndighet kan ha ett samarbete med ett företag där 
myndigheten uppdrar företaget på plus minus noll, detta kallas tjänstekoncession och 
myndigheten blir då fri att inte använda sig av en offentlig upphandling. Vidare menar 
konkurrensverket (2012) att en tjänstekoncession inte enbart räknar finansiella medel som 
ersättning utan ersättningen kan då vara att ett företag, gentemot andra företag, gynnas i 
form av fler kunder, enklare marknadsföring osv. Konkurrensverket (2012) menar att 
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myndigheten ändå tjänar på att ha en offentlig upphandling då processen kräver offentlig 
insyn och kräver att förloppet är opartiskt och objektivt. 
 
Enligt naturum Kullabergs naturumföreståndare Malin Melén (muntl.2016) är samarbetet 
mellan naturum Kullaberg och Kullabergsguiderna ett direktavtal och bygger inte på an 
offentlig upphandling, men avtal som ligger till grund finns tillgängligt offentligt. Melén 
(muntl.2016) berättar att samtal mellan Kullabergsguiderna, länsstyrelsen Skåne och 
naturum Kullaberg ligger till grund för avtalet i bilaga 1 (Länsstyrelsen Skåne 2015a). 
Samtalen ledde fram till ett dokument med krav för samarbetspartnern, bilaga 2 
(Länsstyrelsen Skåne 2015b), och ett avtal, bilaga 1 (Länsstyrelsen Skåne 2015a), med 
uppdragets regler, tidsplan och förutsättningar (Melén muntl.2016).  
 
Samarbetet med Kullabergsguiderna kom till naturligt då naturum Kullaberg konkurrerade 
ut och tog över Kullabergsguidernas byggnad och guideområde vid etablering i Kullabergs 
naturreservat säger Persson (muntl.2016). Melén (muntl.2016) menar att kraven för 
samarbete delvis är utformade så att de passar Kullabergsguiderna men berättar att 
upplägget för samarbete år 2017 sannolikt kommer att bli annorlunda, så att alla som 
uppfyller kraven för samarbete känner sig välkomna.  
 
4.2 Applicera samarbetsmodellen i Vålådalen 
Den här undersökningen menar att SWOT-analysen (figur 2) visar att det är möjligt omvända 
svagheter och hot till styrkor och möjligheter. Svagheter som lyfts är naturums ansvar till att 
göra ett offentligt ställningstagande till, som SWOT-analysen lyfter, vad naturum anser vara 
hållbar ekoturism (Melén muntl.2016). Undersökningen tror inte att ett offentligt 
ställningstagande skulle vara en svaghet, utan kanske mer besvärlig och kontroversiell. Om 
de i sitt ställningstagande visar upp att kraven dom har inte är till för att konkurrera med 
något av de lokala företagen, utan istället för att, med ett samarbete, främja en hållbar 
samverkan och värna om allas gemensamma intresse.  
 
Ett mer komplext hot är de riktlinjer som Naturvårdsverket (2015d) satt upp för naturum, 
detta då riktlinjerna har allt för lösa ramar och är, enligt rapporten, för tolkningsbara för att 
vara ett realt stöd. En lösning är faktumet att Selander (2016) menar att samarbeten ska 
främjas, även de av kommersiell karaktär. Detta så länge inget av de 14 aktiva 
ekoturismföretagen i regionen kring Vålådalen (Ekoturismföreningen (2004b) konkurreras 
ut. Genom tolkning av Konkurrensverket (2012) kan både en ökning och minskning av 
ekoturismföretag ses som en möjlighet, då färre minskar hotet om att konkurrera ut och fler 
ökar möjligheten till bredare samarbetsavtal med fler aktörer (Konkurrensverket 2012). Så 
rent teoretiskt skulle det vara möjligt att applicera naturum Kullabergs arbetssätt på naturum 
Vålådalen, men rent praktiskt så skulle det vara något mer komplicerat. Detta då Fransson 
(muntl.2016) och Melén (muntl.2016) har olika utgångspunkter och därmed olika syn på vad 
som är naturums roll och hur naturum på bästa sätt kan främja begreppet ekoturism och på 
så vis de lokala företagen.  
 
Fransson (muntl.2016) menar att naturum har som roll att agera plattform och hjälpande 
hand åt de lokala turistföretagen, medan Melén (muntl.2016) menar på att det krävs ett visst 
antal krav för att ett ekoturismföretag ska få samarbeta med ett naturum och att det är 
naturumets roll att se till och styra det så att de kraven uppnås. Selander (muntl.2016) menar 
att naturums riktlinjer främjar samarbete, så länge naturum inte utesluter någon och följer 
LOU.  
 

4.3 Ekoturism och certifiering 
Ekoturismen utvecklades år 1983 av Hector Ceballos- Lascuráin. Definitionen som Ceballos- 
Lascuráin gav om ekoturism var; resa till ett område som inte var förorenat, rört eller stört 
med målet att glädjas, studera eller bara uppskatta den existerande men även historiska 
naturen och kulturen (Ceballos- Lascuráin 1996). Den traditionella, och idag mest 
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accepterade, definitionen av ekoturism är ett naturföretag som stödjer det lokala samhället 
ekonomiskt, bidrar till lärande om lokalens natur- och kulturbetydelse samt skapar och 
förankrar positiva sociokulturella värden i lokalsamhället. (Emmelin m.fl. 2010). 
 
Undersökningen menar att det hållbara, se figur 3, ska vara grunden för alla 
ekoturismföretag. Ekoturismföretaget har sedan som ansvar att, på ett inspirerande vis, tolka 
och förmedla naturen och kulturen så att varje besökare får en personlig känsla och förståelse 
för området. Denna rapports definition av ekoturism; är en hållbar aktivitet som stödjer och 
förankrar sin verksamhet i det lokala området, där områdets natur och kultur bevaras, 
förvaltas och förmedlas. Det ekonomiska, ekologiska samt sociala ska vara återkommande i 
verksamheten och som varje ekoturistisk besökare ska få ta del av. 
 
Naturum Kullaberg ställer krav på samarbetsföretaget att vara certifierad via naturens bästa 
(Länsstyrelsen Skåne 2015b), alternativt vara beredd på att bli certifierad (Melén 
muntl.2016). Jag anser att krav+ på ekoturismcertifikat, i teorin, är en fin tanke.  
Men när Ekoturismföreningen (2004a) och naturens bästa (2004b) menar att ekoturism 
sätter Sverige på den turistiska kartan och är fördelaktig för hela resenäringen (se tabell 3) så 
kan definitionen tyckas vara värd att diskutera, detta då resandet till ekoturismföretaget kan 
ske på ett icke hållbart vis.  
 
Denna rapport anser att det inte ska göras någon skillnad på ekoturism och hållbart, utan 
företag som marknadsför sig som ekoturismföretag ska vara ett hållbart företag. Detta då 
resultatet visar på att definieringarna hör ihop och tillsammans ger en tydligare bild av 
begreppet. Denna rapports definition av ekoturism ska ses som en kombination av 
hållbarhetens 3 dimensioner (Emmelin m.fl. 2010) och de olika definitionerna av ekoturism 
(Blancas m.fl. 2015, Ekoturismföreningen 2004a, Emmelin m.fl. 2010, Naturens bästa 
2004b, TIES 2015 och Ceballos- Lascuráin 1996). Vidare är det upp till de enskilda 
ekoturismföretagen att diskutera den komplexa frågan om vad ekoturism är för dem och visa 
för kunden hur de säkerställer att aktiviteten är hållbar från början till slut. 
 
Vidare menar Haaland och Aas (2010) att det är viktigt för ett ekoturistiskt 
certifieringsföretag att ha en extern oberoende part för utvärdering, revison samt 
ackreditering. En oberoende part är kostsamt och den här undersökningen har inte som syfte 
att mana inte till ett beteende där de små företagen finner det för kostsamt att vara medlem, 
enligt Haaland och Aas (2010) skulle konsekvensen av små företags avhopp medföra att 
kvarvarande medlemmar skulle bestå utav en tunn skara stora certifierade ekoturismföretag 
som på sikt skulle ta över marknaden. Haaland och Aas (2010) menar att det är viktigt att ett 
certifieringsföretag har höga mål och visar på ett tydligt hållbart arbete, detta för att inte råka 
ut för att bli smutskastade i media som ett företag som arbetar med greenwashing, som enligt 
Corpwatch (2010) är när ett företag försöker skapa en bild av att vara miljövänligt men i 
praktiken inte bedriver ett aktivt hållbart miljöarbete.  
 
4.4 Slutsats 
 
Naturum ser positivt på samarbeten, det spelar egentligen ingen roll om de är kommersiella, 
så länge det inte blir någon konkurrens, se kapitel 3.1 och 3.1.2. Naturum Kullaberg och 
Kullabergsguidernas samarbetsavtal kom till genom en direktupphandling (Melén 
muntl.2016) och där behöver inte lagen om offentlig upphandling appliceras (SFS 2007: 
1091). I den här undersökningen anser jag att det finns möjligheter till ett samarbete mellan 
naturum Vålådalen och lokala ekoturismföretag i regionen kring Vålådalen. Denna rapport 
anser att ett samarbete bör ha som krav att samarbetspartnerna tänker hållbart och att deras 
arbetssätt möter denna rapports definition av ekoturism. Ekoturism är en hållbar aktivitet 
som stödjer och förankrar sin verksamhet i det lokala området, där områdets natur och 
kultur bevaras, förvaltas och förmedlas. Det ekonomiska, ekologiska samt sociala ska vara 
återkommande i verksamheten och som varje ekoturistisk besökare ska få ta del av. Krav 
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för samarbete bör inte vara certifiering via naturens bästa utan ska istället ställas på ett 
tydligt ställningstagande där samarbetspartnern visar på ett hållbart arbets- och 
förhållningssätt. Detta ställer större administrativa krav på naturum Vålådalen men öppnar 
upp för ett bredare samarbete. 
 
Förslag på vidare studier är att titta närmare på ett samarbete mellan naturum och 
ekoturismföreningen. Skulle dessa två aktörer kunna hjälpa till att skapa en plattform för 
ekoturismföretag, där företagen kan få en möjlighet att lyftas fram och en egen arena att vara 
verksamma på?  
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Bilagor 
Bilaga 1. Samarbetsavtal angående guideverksamhet samt turist- och 
naturvägledning Kullaberg (Länsstyrelsen Skåne 2015a) 



 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
  



 
 



 

 
 

Bilaga 2. Krav på uppdragstagaren för värdskap i naturum 
(Länsstyrelsen Skåne 2015b) 

Bilaga 1 

Krav på uppdragstagaren för värdskap i naturum 

Uppdragstagaren ska vara Naturens bästa märkt guideföretag som har 

genomgått naturum Kullabergs certifiering och policy. 

Uppdragstagaren skall vara ett guideföretag som erbjuder fasta 

guideturer under säsong som utgår ifrån naturum.  

Uppdragstagaren skall vara turistinformatörer och naturvägledare när 

de är på plats i naturum. Uppdragstagaren får sälja böcker, filmer och 

souvenirer etc. i mindre utsträckning som godkänts av 

naturumföreståndare. Personal ifrån uppdragstagaren ska ha enhetlig 

profilklädsel som lätt går att särskilja ifrån naturums identitet.  

Uppdragstagarens skyltar och informationsmaterial ska lätt gå att 

särskilja ifrån naturums identitet och vara godkänd av 

naturumföreståndaren. Uppdragstagarens personal skall vara utbildad i 

HLR. Uppdragstagaren skall ha arbetat fram följande: miljöpåverkan 

av sitt företag, säkerhetspolicy, riskanalys, räddningsplaner och 

krishantering.  

Uppdragstagarens kunder vid guideverksamhet ska vara försäkrade. 

Uppdragstagaren skall utföra och delge hyresvärden sin 

kundutvärdering. Uppdragstagaren skall medverka i planeringsmöte 2 

x per år (för och efter säsong). Uppdragstagaren skall använda sig av 

ett registrerat kassaregister. Uppdragstagaren skall medverka i 

veckomöte med naturumsansvarig mellan maj och september. 

Uppdragstagaren skall arbeta tillsammans med andra lämpliga aktörer 

som vill synas i naturum och som följer naturums syfte och mål. 

Lämpligheten hos dessa andra aktörer ska bedömas utifrån kriterierna 

för Naturens bästa märkning och bedömas i samråd mellan 

Uppdragstagaren och Länsstyrelsen. Uppdragstagaren skall delge 

uppdragsgivaren statistik på antal deltagare som har varit närvarande 

på uppdragstagarens aktiviteter.  

Uppdragsgivaren äger rätt att genom hyresgästens revisor taga del av 

uppdragstagaren räkenskaper och bokföring. 



 

 
 

Bilaga 3. Intervjuer - lokala ekoturismföretag i Vålådalen  

Frågor Känne
r du 
till 
natur
um 
Vålåd
alen? 

Vad ser 
ni för 
hinder 
och 
möjlighet
er med 
ett 
samarbet
e? 

Anser 
ni att 
ert 
företag 
är 
hållbar
t? 
Varför? 

Kan ni 
beskriva hur 
ni, ert 
företag, 
arbetar med 
ekonomisk- 
social- och 
ekologisk 
hållbarhet(S
kl. 
Ekoturism)? 

Skulle du, om det var 
kravet för att få 
samarbeta med 
naturum Vålådalen, 
kunna tänka dig att 
kvalitetsmärka ditt 
företag genom att 
ansöka om certifiering 
hos naturens bästa? 
Om nej, varför? 

      
Informant 1 ja Möjligheter 

är 
guidningarn
a, hinder är 
att hitta 
tillgänglig 
tid för att ta 
emot våra 
grupper. 

Ja, vi 
jobbar 
med 
naturturi
sm och vi 
ser ökat 
intresse 
varje år. 
Våra 
turer är 
naturupp
levelser 
på skidor 
eller 
snöskor 
med 
guide. 

Vi kör en stor 
del med egna 
guider men 
besöker även 
andra lokala 
aktörer som 
grottkrypning, 
hundspann, 
Naturum etc. 

Certifiering kan vara 
intressant. 
 
 
 

 

Informant 2 Ja Jag kan inte 
se hur ett 
samarbete 
skulle se ut 

och vad 
syftet skulle 

vara 

Ja det är 
det. Jag 
har 
jobbat 
med 
äventyrst
urism 
sedan 
1986 och 
skapat en 
hållbar 
verksamh
et både 
ur 
ekonomis
k och 
långsiktig
t 
perspekti
v.  

Jag har en hel 
pärm med 
papper i vår 
ansökan om att 
bli ett naturens 
bästa företag så 
går inte med 
korta ordalag 
beskriva. Vi 
lyckades märka 
alla våra 
sommaraktivite
ter. Mitt måtto 
var allt eller 
inget och vi 
lyckades få vår 
ansökan 
godkänd 2004  

Se svar ovan. 

Tabellen redogör för företagens svar på enkätundersökningen. X = vill inte vara med i undersökningen alt. Inget svar från företag. 
Företagen redovisas inte vid namn utan beskrivs som Informant (nummer). 



 
 

Informant 3 Ja Inga direkta 
hinder mer 
än att det 
ska bli bra 
från båda 
parter. 
Bra 
möjligheter, 
kanske 
agöra något 
till Kids 
adventure 

Ja Är med i 
naturensbästa 
eller har just nu 
gått ur då det är 
en kostnad  
och får inga 
bokningar vi 
dem. 
 
 

 

Ja om det kommer 
bokningar. 

Informant 4 Ja Måste bli 
bra från 
bägge, 
öppen för 
ett 
samarbete. 

Absolut! 
Vi 
tänker 
lokalt! 

Vi arbetar 
mycket med 
lokal ekonomi 
och lokal 
förankring. 

Har varit medlem, men 
gått ur. Ser inte att vi går 
med igen. Ser inte 
certifiering via naturens 
bästa, eller certifiering 
över huvud taget som en 
positiv grej då det tar bort 
ansvaret från företaget. 

Informant 5 Ja Vi 
samarbetar 
redan i viss 
mån. 

Absolut, 
vi är 
med i 
naturens 
bästa 
och 
väldigt 
insatta i 
diskussi
onen 
kring 
ekoturis
m och 
dess 
framtid. 

Se naturens 
bästa 
ekoturismdefi
nition och 
krav för 
medlemmar. 

Ja, är med. 

Informant 6 X X X X X 
Informant 7 X X X X X 
Informant 8 X X X X X 
Informant 9 X X X X X 
Informant 10 X X X X X 
Informant 11 X X X X X 
Informant 12 X X X X X 
Informant 13 X X X X X 
Informant 14 X X X X X 

 
 
 
 



 
 

Vad är er inställning till ett samarbete med naturum Vålådalen?  
(Sätt ett kryss på axeln nedan) 
 
Mycket positivt!                                       Vet inte                                           Mycket negativt! 
Informant 1                                                    Informant 2 
Informant 3                                                    Informant 4 
Informant 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuren redogör för företagens svar på enkätundersökningens fråga gällande samarbete med naturum Vålådalen. De företag som 
svarat redovisas inte vid namn utan beskrivs som Informant (nummer) på skalan. 



 

 
 

Bilaga 4. Intervju med Evelina Selander 
 
Telefonintervju 

 Hur ser naturum på samarbete med externa aktörer? 

 Hur ser naturum på samarbete med kommersiella, externa, aktörer?



 

 
 

Bilaga 5. Intervju med Karin Eriksson  
 
Telefonintervju 

 Vilka var Svenska Ekoguiderna? 

 När bildades de? 

 Existerar de fortfarande? 

 Vart tog Svenska Ekoguiderna vägen? 


