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Sammanfattning   

Vi människor har rest under många århundraden. Rest för att lära, rest för att upptäcka 
och uppleva. Idag finns det inga entydiga motiv för vårt resande. Resandet är komplext 
med flera olika motiv. Vi har valt att titta på Leisureturismen och vidare på naturturism 
och specifikt landsbygdsturismen. Att turister bor på bondgårdar har en lång historia. I 
Sverige har detta fenomen organiserats av organisationen Bo på lantgård. Denna 
organisation har funnits sedan 1989 och som har ca 190 gårdar knutna till sig. Syftet 
med detta arbete är att undersöka vad ”Bo på lantgård”- företagarna har för kunskap 
om sina gäster för att öka precisionen i sin marknadsföring mot sina gäster. Detta 
kommer vi att undersöka genom att med hjälp av att göra kvalitativa intervjuer med 
utvalda gårdar i Norrland. Resultatet visar att största anledningen till att turister reser 
till Bo på lantgårdar är att få komma till en lantgårdsmiljö och väl på plats är det 
naturupplevelser de vill vara med om. När det gäller målgruppskunskapen är det få 
som använder sig av en målgrupp i marknadsföringen och endast 40 procent som 
känner till Visit Swedens målgrupper.  
 

 

Nyckelord: Turism, Landsbygdsturism, Marknadsföring, Bo på Lantgård, 

Upplevelseindustrin, Upplevelseproduktion. 
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Abstract 

We humans have traveled over many centuries. Traveled for learning, traveling to 
discover and experience. Today, there is no clear motive for our traveling. Travelling 
is complex with many different motives. We have chosen to look at Leisure Tourism 
and further on the nature tourism and specifically rural tourism. To tourists staying in 
farms has a long history. In Sweden, this phenomenon has been organized by the 
organization Stay on a farm (Bo på lantgård). This organization has existed since 1989 
and has about 190 farms associated with it. The purpose of this work is to examine 
what "Stay on a farm" - entrepreneurs have knowledge of their guests in order to 
increase the precision of their marketing toward their guests. This will we explore by 
using qualitative interviews with selected farms in northern Sweden. The result shows 
that the biggest reason why tourists travel to Stay on farms is to come to a farm 
environment and once in place, it is natural experiences they want to be part of. 
Regarding targetgroups knowledge, there are only a few who use a target audience in 
marketing and only 40 percent who know VisitSweden's target groups. 
 
 

 

Keywords: Tourism, Ruraltourism, Marketing, Farmstay, Experience industry, 

Experience Production  
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1. Inledning 
Vi bestämde oss redan under första kursen på utbildningen att skriva om turism och 

fann varandra under detta gemensamma ämne. Sedan dess har vi skrivit åtskilliga 

arbeten tillsammans, oftast med utgångspunkten turism. Även fast vi har studerat och 

arbetat med andra grenar i upplevelseträdet som till exempel evenemang och 

kulturprojekt har vi ändå tillslut kommit tillbaka till turismen. 

 

Under utbildningstiden har vi sett att inom turismen i Sverige är det många som går 

efter känsla, efter saker som fungerat sedan tidigare. Nu på senare tid har vi börjat se 

att fler grenar inom turismen har startat med att använda olika teorier och metoder, 

exempel är Ice Hotel i Jukkasjärvi som har använt sig av känselupplevelse för att få en 

unik upplevelse som står ut i mängden, samt att kartlägga sina gäster för att kunna 

maximera deras upplevelse. 

 

Det vi såg när vi påbörjade hela processen med c-arbetet var att vi båda är uppvuxna 

på landet och upplever båda att framtidens utveckling av turismen i Sverige kommer 

att ske på landsbygden. Den känslan grundar sig på utvecklingen som vi både har 

upplevt under våra tre år på utbildningen. Detta blev avstampen för vårt sista arbete 

tillsammans på utbildningen som kommer handla om “Bo på lantgårds” företagens 

kunskap om marknadsföring. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrund för vårt arbete så att läsaren får en 

förförståelse för ämnet som vi har valt att studera. 

 

2.1 Samhällsutveckling 
För 200 000 år sedan uppkom den art som vi människor härstammar från, Homo 
sapiens. Allt från dessa människor har vi levt genom olika sorters samhällen. Under 
den äldre stenåldern levde människan i ett jägar- och samlarsamhälle där människan 
levde som nomader genom att samla, jaga och förflytta sig efter var födan fanns 
(Almgren, Bergström och Löwgren, 2007). Eftersom förändrades människans sätt att 
få föda genom att människan började kombinera jakten och samlandet med att bruka 
jorden, det som kallas för jordbrukssamhället (Holmberg, 1987). Detta ledde till att 
människor stannade kvar på platser och bosatte sig, vilket ledde till att människor 
börjar leva tillsammans och skapar boplatser tillsammans (Almgren et al., 2007). 
Människan levde i jordbrukssamhället ända fram till mitten av 1700-talet då den 
industriella revolutionen började genom att jordbrukssamhället industrialiserades och 
ledde till att vi kom in i det industrisamhället (Holmberg, 1987). Detta nya samhälle 
med ett nytt ekonomiskt system ledde till att samhällskulturen förändrades och att de 
kunde lägga pengar på andra saker än överlevnad (Almgren et al., 2007; Holmberg, 
1987). 
 

Under 1960-talet skedde nästa samhällsförändring, informationssamhället med 
internet, telefoni, radio och television (Almgren et al., 2007; Jensen, 1999; Pink, 2006). 
Davenport och Beck (2001) menar att informationssamhället har bidragit till att 
människan har blivit överbelastade med information som gör att det är svårt att fånga 
vår uppmärksamhet idag. De fortsätter med att beskriva att människan behöver vara 
bra på att få uppmärksamhet för att bli framgångsrik och att detta kan leda till att vi inte 
fortsätter att utvecklas. Denna tid som vi lever i nu kallar Davenport och Beck (2001) 
uppmärksamhetssamhälle. 
 
Jensen (1999) förutspådde att informationssamhället snabbt skulle ersättas av ett nytt 
samhälle. Han anser att vi idag lever i ett drömsamhälle med en längtan efter drömmar, 
sagor och fantasier som kontring på informationssamhällets vetenskap, logik och 
förnuft. För att bli framgångsrik i drömsamhället måste människan vara bra på att 
kunna berätta historier och förmedla en känsla. Pink (2006) menar att samhället som 
kommer efter informationssamhället är det konceptuella samhället. Detta samhälle är 
enligt Pink på många sätt likt det drömsamhälle som Jensen (1999) beskriver. Pink 
(2006) menar att vi människor behöver ta ställning till fler och fler val och att det som 
kan bli automatiserat kommer att automatiseras och för att möta denna utveckling 
kommer kreativiteten bli ett viktigt verktyg. Toffler (1970) förutspådde att människor i 
större utsträckning kommer att söka sig till de immateriella värden som en upplevelse 
kan ge. Detta nya samhälle kan enligt Toffler (1970) beskrivas som ett 
upplevelsesamhälle. 

 

2.1.1 Upplevelsesamhället 

Det samhälle som Jensen (1999), Pink (2006), Davenport och Beck (2001) kallar för 
drömsamhälle, konceptuella samhället eller uppmärksamhetssamhälle kallar 
Wahlström (2002) för upplevelsesamhälle. Jensen (1999) menar att detta samhälle 
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kan kallas för Drömsamhället där människor och företag utvecklas med sina 
berättelser som grundpelare. Wahlström (2002) menar att vi i dagens samhälle har 
kommit förbi de grundläggande stegen i Maslows behovstrappa. Det första stegen, de 
fysiska behoven så som mat och tak överhuvudet stod i fokus under jagar- och 
bondesamhället. Trygghetsbehovet, som Wahlström menar kan handla om materiell 
trygghet uppnådde vi i industrisamhället. Enligt Maslow (1943) handlar det tredje 
steget i trappan om vänskap och familjeband. Att känna gemenskap med andra 
människor i sin omgivning. Fjärde steget är uppskattnings behovet där uppskattning 
stärker människans självförtroende och tillhörighet. Det sista steget i trappan handlar 
om självförverkligande. Detta steg handlar om att uppfylla sina drömmar och mål (Ibid). 
Enligt Wahlström (2002) finns de tre sista stegen i Maslows behovstrappa, 
gemenskap, uppskattning och självförverkligande, med i dagens upplevelsesamhälle.  
 
 

 
 

Figur 1 Maslows behovstrappa (Efter Maslow 1943) 

 

2.2 Upplevelse 
Enligt Nationalencyklopedin (2015d) definition är en upplevelse något man upplevt. 
Boswijk, Peelen och Olthof (2013) menar att ett av de äldsta yrken som finns är att 
skapa upplevelser. De beskriver vidare en upplevelse så här Experience is also a 
general term denoting everything that is more than a product and service and that 
involves or arouses emotions (s.319). Upplevelser har alltid funnits men under senare 
år har de fått en större roll i våra liv enligt Pine och Gilmore (1999). Enligt Mossberg 
(2003) handlar upplevelser om att har roligt och att njuta, få känslan av att uppleva 
något nytt. Diller, Shederoff och Rhea (2008) menar att när vi upplever någonting sker 
en förändring i vår omgivning, våra kroppar, våra sinnen. Vi upplever saker varje dag 
men Diller et al (2008) menar att en upplevelse inte handlar om att dricka ett glas vatten 
en varm dag utan att det bör vara något mer av det som att gå och ta en kall öl på 
kvarterskrogen. När du köper en upplevelse enligt Boswijk et al. (2013) och 
Christensen (2009) betalar du för tid att njuta av en serie av minnesvärda händelser, 
upplevelser som är arrangerade och planerade. Christensen (2009) fortsätter med att 
i utvecklade länder där människor är välställda och har alla de saker som de behöver, 
fokuserar på personlig utveckling och självförverkligande än personer som bor i 
utvecklingsländer. Boswijk el al. (2013) menar att det viktiga är att upplevelsen är 
minnesvärd oavsett om den är kommersiell eller inte. För att skapa en upplevelse inom 
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upplevelseindustrin har Gelter (2007) tagit fram en modell som beskriver fem områden 
som bidrar till upplevelsen. Dessa områden är Upplevelsesamhället som har 
förutsättningarna för de övriga områdena, upplevelseproducenten, 
upplevelseproduktionen, upplevelseerbjudandet och gästens upplevelse. Gelter 
(2007) menar att en upplevelse bygger på producentens kunskaper inom 
upplevelseindustrin och upplevelseproduktion och kombinationen av dess skapar en 
helhet.  
 
Inom upplevelseindustrin har den som tar del av en upplevelse olika benämningar. 
Pine och Gilmore (1999) och Gunnarsson och Blohm (2008) kallar den deltagande för 
gäst medan Mossberg (2003) använder ordet kund. 
 

2.2.1 Upplevelsegenerationerna 

Boswijk et al. (2013) myntade konceptet de tre upplevelsegenerationerna som handlar 
om till hur stor del gästen är med och skapar upplevelsen. 
 
En första generationens upplevelse är då gästen är på en upplevelse, men är själv 
passiv och har inte medverkande för resultatet av upplevelsen. Detta kan vara att gå 
på bio eller besöka ett museum. En andra generationens upplevelse handlar om att 
låta gästen vara med och skapa upplevelsen, en co-creation mellan gästen och 
företaget. Även om gästen är med och skapar upplevelsen, så kommer inte hela 
ansvaret för resultatet att ligga på gästen. Detta kan vara en improvisationsteater där 
publiken är med och skapar historien medan skådespelarna utför historien. En tredje 
generationsupplevelse handlar om att gästen skapar själv upplevelsen, även om 
upplevelsen kan vara utformad av ett företag. Detta kallas vara en skidresa i Alperna 
(Boswijk, et al. 2013). 
 

 
 

Figur 2 Upplevelsegenerationerna (Efter Boswijk et al. 2013 s. 11) 
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2.2.2 Pine och Gilmores 4E koncept 

4E är ett koncept som är framtagen av Joseph Pine och James Gilmore och 
presenteras i The Experience Economy från 1999. De 4E handlar om att få in olika 
delar i en upplevelse för att förbättra den. De 4Ena är Education, som handlar om att 
ha med något lärande i upplevelsen, Esthetic, handlar om det estetiska som 
utsmyckning, Entertainment, handlar om att det bör finnas med något underhållande 
och Escapism handlar om verklighetsflykt (Pine och Gilmore, 1999; Quadri-Felitti och 
Fiore 2013) 
 

 
    

Figur 3 Pine och Gilmores 4E koncept (Efter Pine & Gilmore 1999 s.30)  

 

2.3 Upplevelseindustrin 
Samhället vi idag lever i blir en större del av upplevelseindustrin menar Johanna 

Danielsson (2011). Hon menar att upplevelserna får en större och större roll i 

servicesektorn. Denna sektor sysselsatte 70 procent av de arbetande i västvärlden år 

2011. Upplevelseindustrin är en ung och snabbt växande framtidsindustri som befinner 

sig i en spännande utvecklingsfas. Konsumenternas utgifter för upplevelser ökar i takt 

med deras förväntningar på upplevelsen och därmed ökar också kraven på 

upplevelseproducenterna (Ibid.). 

 

Algotson och Daal (2007) menar att begreppet upplevelseindustrin sattes som ett 

samlingsbegrepp för de som har ett kreativt förhållningssätt och som har som uppgift 

att skapa eller leverera upplevelser. Stiftelsen menar att den svenska definitionen av 

denna industri ha ett starkare konsumentperspektiv än andra länders definition och 

perspektiv på upplevelseindustrin. I USA och England används begreppet Creative 

Industries och i Finland samt av EU- kommissionen används Cultural Industries eller 

Creative and Culture Sectors. Detta även om länderna syftar på ungefär samma sak 

(Ibid.). 
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Danielsson (2011) menar att en central faktor inom upplevelsesektorn är 
nöjesparkerna runt om i världen. Det som sker på dessa parker kan tänkas påverka 
upplevelseindustrin. Danielsson (2011) har gjort en lista över sju trender som kan 
tänkas prägla framtidens upplevelser: 
 

 Professionalisering. Mindre aktörer går samman i större koncerner som då 
samlar resurser och kompetens på samma ställe. 

 Tematisering. Sticka ut ur mängden för att konkurrera och locka besökare. 
 Edutainment. Kombinationen av nytta och nöje. 
 Virtualisering. till exempel att det finns 4D upplevelser i parkerna. 
 Upplevelse-kompisar i form av appar i gästens smartphone som gör 

upplevelsen personlig. Samt att upplevelsen direkt kan delas på sociala medier. 
 Fokus på flöde. Få ut maximalt av upplevelser på den tid som kunden betalat 

för. 
 Eko-fokus. Upplevelser bygger vår person. Att framstå som en ansvarsfull 

människa som väljer hållbara alternativ (så länge det inte är för besvärligt). 
Fokus på hållbarhet växer även inom upplevelseindustrin. 

 
Fermgård (2008) menar att efter att denna industri har varit på tapeten i några år utan 

något direkt namn och definition presenterades år 1999 namnet Upplevelseindustrin 

och definitionen lyder enligt KK- stiftelsen så här: Upplevelseindustrin är ett 

samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har 

till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form. (Fermgård, 

2008, s.14). Enligt Algotson och Daal (2007) består upplevelseindustrin av 13 

delområden som är följande: 

 

 Arkitektur – hus, inredning, landskap, planering och stad 
 Design – grafik, konsthantverk och produkt 
 Film/foto – film, foto, animation och video 
 Litteratur – författarskap och publicering 
 Konst – bild, performance och skulptur 
 Media – digitala medier, radio/TV och tryckta medier Mode – modedesign och 

styling 
 Musik – artisteri, komposition och producentskap 
 Måltid – dryckeskunskap, kokkonst och restauration 
 Marknadskommunikation – event, PR och reklam 
 Scenkonst – dans, estradmusik, opera, nycirkus och teater 
 Turism/besöksnäring – evenemang, hotell och natur 
 Upplevelsebaserat lärande – dator/TV-spel, e-lärande, museer, nöjesparker, 

science center samt leksaker och spel 
 

För att lyfta upplevelseindustrin satsade KK-stiftelsen på att skapa ett nätverk av 
mötetsplatser runt om i landet, där Piteå fick i uppdrag att vara mötetsplats för ämnena 
turism, media och musik (Algotson och Daal, 2007).  Hösten 2002 startade 
programmet Upplevelseproduktion vid Luleå tekniska som en förlängning av 
satsningen av mötetsplatsen Piteå (Luleå tekniska universitet, 2015).  
 
På Luleå tekniska universitets hemsida (Luleå tekniska universitet, 2015) beskrivs 
utbildningen upplevelseproduktion så här: 
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Upplevelseproduktion som huvudområde handlar om att utifrån ett kundperspektiv 

producera erbjudanden inom upplevelseindustrin. Upplevelseproduktion baseras på att 

kombinera processer och metoder för kommersiell produktion av meningsskapande och 

berikande upplevelser med kunskap om upplevelse som fenomen, som mänskligt behov 

och som kommersiell produkt (Luleå tekniska universitet, 2015.). 

 

2.4 Turism  
Algotson och Daal anser att turism och besöksnäringen är ett av de 13 delområdena 
som finns inom upplevelseindustrin (2007). Detta bekräftar även Hanefors och 
Mossberg (2007) då de menar att turismen har en självklar plats inom 
upplevelseindustrin. 
 

Tillväxtverket beskriver i sin tur turism enligt följande: Turism omfattar människors 
aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare 
tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften (tillvaxtvarket.se 2015a). Hall och Page 
(2006) beskriver turism på ett liknande sätt genom att lista upp fem punkter som de 
anser karaktäriserar turism. Dessa punkter är: 

 

1) Personers resande och vistelse på olika platser.                         

2) Hur personer reser till platser och själva vistelsen samt de aktiviteter som personen 
ägnar sig åt.                                                    

3) Personens resa och vistelse sker inte vid bostads- eller arbetsplatsen. 

4) Vistelsen på̊ platsen är tillfällig. 

5) Platsen besöks inte för att bo där permanent eller för att arbeta där (Ibid).     
  

En turist är en individ som är borta från sin vardagliga miljö mer än 24 timmar men 
mindre än ett år, detta beskrivs av både Hanefors och Mossberg (2007) och 
Christensen (2009). Nationalencyklopedin (2015c) beskriver turist på följande sätt: 
person som reser (långt från hemorten) i nöjes- eller avkopplingssyfte. 

 

2.4.1 Turismens utveckling 

Turism är inget nytt fenomen enligt Page och Connell (2009), utan är något som vi 
människor har gjort under lång tid. Turismens födelse skedde i Mesopotamien redan 
under 3500-200 f kr genom att produktiviteten i jordbruket förbättrades och gav 
människor tid till andra aktiviteter och yrken, och bidrog därför med förutsättningar för 
turism, det vill säga fritid och inkomst (Vidal-Naquet, 1991). Vidare utvecklades detta 
med nya livsstilar, handelsmän som reste mellan marknader, “vanliga människor” som 
besökte heliga platser och festivaler och reseledare som organiserade trafiken mellan 
Mesopotamiens centrum och landsbygden via floder och kusten (Blom, 2005). 
Resandet har sedan dess utvecklas genom århundradena, Egyptierna som reste för 
utbildning och nöje, Grekerna som reste under antiken för idrottsevenemang och 
religiösa festivaler, medeltiden med pilgrimsresor som är de första “charterresorna” 
med organiserat resande i grupp med souvenirer och matställen efter lederna och alla 
upptäcktsresorna som genomfördes för att upptäcka nya platser (Ibid). 
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I slutet av 1500-talet började adeln att införa utbildningsresor till Europas 
lärdomscentrum för sina söner eftersom detta ansågs vara betydelsefullt i deras 
utbildningsprocess (Winberg, 2000). Detta fördes vidare senare under 1600- och 1700-
talet till borgarklassens- och storböndernas söner och fick namnet “Grand Tour”. 
Resan kunde vara uppåt fyra år, genomfördes ofta med en handledare och det var 
vanligt att resorna startade kring områdena vid medelhavet som ansågs vara den plats 
där studenterna kunde studera ursprunget till deras kultur (Blom, 2005). Vidare under 
1600- och 1700-talet kom hälsoturismen tillbaka efter att nästan helt slutat existera 
efter romarrikets fall enligt Christensen (2009) och Blom (2005). Blom (2005) tar upp 
att de vanligaste anledningen till att människor genomförde dessa resor var i syfte att 
finna bot för olika sjukdomar, som reumatism, syfilis och barnlöshet genom att besöka 
kurorter. 

 

Enligt Hevosmaa (2000) ökade intresset för naturen som tidigare inte varit en 
betydelsefull attraktion vid resor under romantiken på slutet av 1700-talet. En ny grupp 
av resenärer skapades, de som ville uppleva naturen med sinnena i fokus, inte 
kunskap som tidigare under upptäcktsresorna hade varit i fokus för resandet (Ibid.). 
Under romantiken uppkom ett ökat intresse för ens egna land och dess historia, och 
detta var det som människor främst fokuserade på, det som fanns i närheten, och 
mindre på det som fanns utanför gränserna (Blom, 2005). 

 

Blom (2005) menar att industrialiseringen på 1800-talet banade väg för en ny 
samhällsklass, medelklassen med mer pengar och fritid, som i stor utsträckning 
intresserade sig för resor. Transporterna utvecklades genom tåg och ångbåtar som 
bidrog till att resandet blev enklare genom att dessa gick att ankomstberäkna (Ibid.). I 
Sverige under 1800-talet delades turismen upp i två delar, de som ville besöka 
storstäderna och de som ville ha aktiva naturupplevelser (Hevosmaa, 2000). 
Samhällsutvecklingen som startade under andra halvan av 1800-talet fortsatte under 
1900-talet, med bättre arbetsförhållanden för arbetarklassen med tydligare skillnad 
mellan fritid och arbete, och dessutom semester för de som arbetar. Förutom detta 
fortsatte utvecklingen med transportmöjligheter som bidrog till att fler än bara 
medelklassen kunde resa (Blom, 2005). 

 

2.4.2 Dagens turism 

Dagens turism skiljer sig från de tidigare århundradena genom att turistens motiv till 

resan inte längre är entydig skriver Hanefors och Mossberg (2007). Resandet är 

komplext med flera olika motiv, men det finns två motiv som alla turister har, att hen 

reser till något från något (Ibid.). Pizam och Mansfield (1999) menar att vi människor 

reser för att uppleva något som inte finns i vår vardag, för att uppleva det vi drömmer 

om eller för att träffa släkt och vänner. De fortsätter vidare att beskriva om de två 

beslutfaktorer som påverkar vårt val innan resan, de så kallade push- and pull-

faktorerna. Faktorerna som motiverar oss att resa är push-faktorer och de effekter som 

avgör var vi vill åka till är pull-faktorerna (Pizam och Mansfield, 1999). 

 

2.4.3 Turismens värde i Sverige 

Statistik från Tillväxtverket visar att 2013 hade Sverige 18,8 miljoner utländska besök. 
Av dessa var 63 % av den siffran från de nordiska grannländerna. Utanför Europa stod 
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USA för flest resenärer till Sverige (tillvaxtvarket.se 2015b). Stockholms län är det 
område som fått mest utländska besök under 2013 och även i norra Norrland ökade 
andelen utländska besökare (Ibid.). Sommaren 2014 passerade övernattningarna i 
Sverige för första gången 25 miljoner. Denna ökning skedde främst i juni, juli och 
augusti. Utländska besökare stod för den största ökningen med 6,6 procent och 
svenska övernattningar ökade med 2,1 procent, och dessa besökare kom främst från 
Tyskland, Nederländerna, Norge och Storbritannien (tillvaxtverket.se 2015c). År 2014 
steg antalet besökare från länder utanför Europa till Sverige med 22 procent. Den 
inhemska turismen ökade med 4,7 procent från 2013 (Ibid). 

 

2.4.4 Syftet till att vi reser idag 

Turistdelegationen (1995) beskriver i Turismens begreppsnyckel som är baserad på 
begreppssamling som sammanställts av WTO (World tourism organization) med olika 
sortens syften till att vi reser. Dessa syften är: 

Businessturism - Människor som reser i jobbet med syfte att vara med på möten, 
konferenser, mässor, delta i tävlingar, montera/installera material med mera. 
Besök hos släkt och vänner - Människor som reser med motivet att besöka familj 
och vänner men även familjehögtider, tillsyn och vård vid sjukdom, men som även kan 
innehålla nöjesresa 

Hälsoresor - Människor som reser för att besöka hälsohem, få behandlingar eller 
kurer. 
Religionsutövning - Människor som reser med syfte att delta i religiösa evenemang, 
som till exempel pilgrimsresor 
Leisureturism - Människor som reser på sin fritid som rekreation eller semester. 
Dessa resor omfattar olika aktiviteter så som sightseeing, shopping, sport, vandring 
med mera (Ibid.).     
 

2.5 Leisureturism 
Inom leisureturismen har Mossberg och Hanefors (2007) tagit fram modellen Åka, 
Bo, Äta, Göra som handlar om motiv till att en person väljer en viss resa. Åka handlar 
om att det primära motivet för resan är själva platsen, till exempel att turisten vill 
besöka ett visst land eller stad. Bo är att det primära motivet för resan är just 
boendet, till exempel att bo i en igloo eller på en gård. Äta är att det primära motivet 
för resan har med mat eller dryck, till exempel en vinresa eller matmarknad. Göra är 
att det primära motivet för resan är en upplevelse, till exempel en fotbollsmatch eller 
en musikal. Mossberg och Hanefors (2007) fortsätter att beskriva att turisten oftast 
bestämmer vad hen ska göra först, där efter bestämmer hen resan dit, boende och 
matmöjligheter (Mossberg & Hanefors, 2007). Detta backas även upp av Lundmark, 
Marjavaara och Müller (2011) som beskriver att turisten kan ha en eller flera 
primärattraktioner när hen ska resa och att det är attraktionen som är det viktigaste 
vid val av resa och att de övriga tre hamnar i andra hand men kan i vissa fall vara 
avgörande (Lundmark et al. 2011). 

 

2.5.1 Naturturism 

Fredman, Wall-Reinius och Grundén (2012) skriver att det finns olika sorts 
naturmänniskor. De som vill ha upplevelser som är beroende av den naturliga 
omgivningen som till exempel safari. De som vill ha upplevelser som blir bättre med 
den naturliga omgivningen till exempel campa. Samt de som vill uppleva den naturliga 
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omgivningen där naturen har en underordnad roll som att bada i en utomhus pool 
(Ibid). 

 

Fors, Flygt och Wall-Reinius (2010) menar att de utländska besökarna som kommer 
till Sverige lockas av de orörda naturen och möjligheten att röra sig fritt i den svenska 
naturen. Fredman et al. (2012) skriver att det som många uppskattar med naturen, 
både de som jobbar med naturturism samt de som gillar att röra sig i naturen är 
Allemansrätten. Detta är något som är unikt för de nordiska länderna Sverige, Norge 
och Finland (Ibid.). Allemansrätten innebär att alla ska ha tillgång till naturen enligt 
allemansrätten (s. 7). Allemansrätten har sedan 1994 stöd i grundlagen. 
Allemansrätten är allmänt känd för svenskar och innebär att med begränsad rätt att 
använda annans mark och vatten för att främst färdas över den, framför allt till fots 
samt att under en kortare tid uppehålla sig där. Den som rör sig i skog och mark skall 
man ta hänsyn till växt- och djurliv samt till människor i närheten (Bengtsson, 2004). 

 

Enligt den studie som Fors et al. (2010) gjort är det oftast inte naturen det som är 
huvudmålet med resan men det är något många uppskattar och vill uppleva. Enligt 
expertgruppen som studien baserar sig på är den vanligaste aktiviteten bland 
utländska besökare vandring. Men även dagsaktiviteter som cykling och hundspann 
är populärt. Denna grupp av resenärer köper oftast paketerade resor som pågår från 
en dag till en vecka. Enligt expertgruppen finns en tydlig trend att det blir attraktivare 
med korta och lärorika resor (Ibid). 

 
Som vi beskrivit så är människor som reser och vistas utanför sin hemmamiljö turister 
och då borde de turister, enligt Fredman, Wall-Reinius och Lundberg (2009) som 
befinner sig i naturen kallas för naturturister. Detta är ett begrepp som är enkelt att 
förstå men som är svårt att få ner i exakta termer. Idag finns inte någon etablerad 
definition som enkelt kan användas vid mätning av vad naturturism är. Fredman et al. 
(2009) diskuterar att antingen formulera en detaljerad definition som beskriver varje 
del av naturturismen för att ge en heltäckande bild av begreppet eller att formulera en 
minimalistisk definition med begreppets centrala delar. Författarna har valt att definiera 
naturturism på det minimalistiska sättet enligt följande: Naturturism omfattar 
människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning 
(s.25). Naturturism har som beskrivits ovan, ingen tydlig definition. Inte nog med det 
så finns det ett antal begrepp som beskrivs på liknande sätt. Naturturism, naturbaserad 
turism, äventyrsturism, naturområdesturism, vildmarksturism, miljöturism och inte 
minst ekoturism är begrepp som används ofta med innebörden att besöka, utöva 
aktiviteter och uppleva naturen i egenskap av turister. Ekoturismen är den del som de 
senaste åren har utvecklas till en egen gren inom naturturismen. I många beskrivningar 
och definitioner av naturturism få återkommer det att turisten är en besökare i ett 
naturområde. Under besöket i naturen förväntas turisten få uppleva något i den miljö 
som besöks, oftast då i samband med en specifik aktivitet. 

 

2.5.2 Ekoturism 

Lai, Lee och Pan (2011) definierar att ekoturism är en form av turism som sker i 
naturområden med ett fokus på att bevara och har ett yttersta mål för hållbarhet. The 
International Ecotourism Society (ecotourism.org) definierar turism som ansvarsfullt 
resande till naturområden som behåller miljön och förbättrar välbefinnandet hos 
lokalbefolkningen. Denna definition togs fram 1990 då organisationen startades. Enligt 
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The International Ecotourism Society handlar ekoturism om att förena bevarande, 
samhällen och det hållbara resandet. Det innebär att de som genomför och deltar i 
ekoturismens verksamhet bör följa följande ekoturism principer: 

 Minimal påverkan 
 Bygga miljömässigt och med kulturell medvetenhet och respekt 
 Ge positiva upplevelser för både besökare och värdar. 
 Ge ekonomiska fördelar och egenmakt för lokalbefolkningen 
 Ge direkta ekonomiska fördelar för bevarande. 
 Ge ekonomiska fördelar och egenmakt för lokalbefolkningen (ecotourism.org). 

 

Ekoturismföreningen, bildat 1996, skriver på sin hemsida att ekoturism bland annat 
handlar om att inte förstöra och slita ner det man kommit för att uppleva. Enligt 
Ekoturismföreningen (ekoturism.org) är ekoturism bland annat 

 Ett effektivt sätt att ge skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde. 
 En möjlighet att skapa jobb och försörjning i glesbygd, utan att förstöra naturen. 
 En stark profil för Sverige som resmål, vilket gynnar resenäringen i hela landet. 
 En form av turism som stärker natur- och kulturskydd, och ger mindre och färre 

miljöskador än annan turism.  

 

Page och Connell (2009) definierar Ekoturism som ostört eller oförorenat naturområde 
med det specifika målet att studera, beundra och njuta av landskapet och dess vilda 
växter och djur (s. 642). Enligt Nationalencyklopedin (2015a) är Ekoturism: En form av 
turism som fokuserar på upplevelser av lokala ekosystem och lokal kultur. Till skillnad 
från den mer traditionella turismen går ekoturismens resor ofta till platser med höga 
naturvärden som inte tidigare exploaterats av turistindustrin. Sverige var först på norra 
halvklotet med att använda en kvalitetssäkring av ekoturistiska upplevelser. Idag 
erbjuds ca 300 Naturens Bästa märkta resor av ca 80 arrangörer över hela Sverige. 
Bland erbjudandena finns bland annat ridning, fiske och flottfärder. Ekoturism 
fokuserar på att bevara och skydda naturen. Den gynnar den lokala ekonomin 
samtidigt som gästen får en lärande upplevelse (partner.visitsweden.se). 
 
För att bli certifierad som naturorganisation enligt Naturens bästa så ska dessa sex 
grundprinciper uppfyllas: 

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

2. Gynna den lokala ekonomin. 
3. Miljöanpassa hela verksamheten. 
4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd. 
5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt. 
6. Kvalitet och trygghet på resan. 

 
I Sverige har denna kvalitetsmärkning funnits sedan 2002 och utses av Svenska 
ekoturismföreningen. Ekoturismen bygger på enkelhet men ekoturismens ökande 
besöksantal har ökat belastningen på växt- och djurlivet samt den lokala naturmiljön 
(ekoturism.org). I den lista som finns på Naturens bästas hemsida (naturensbasta.se) 
över vilka som är certifierade finns totalt 82 företag listade. 
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2.6 Landsbygdsturism 
Enligt Nationalencyklopedin (2015b) betyder landsbygd: område med ringa 
tätortsbebyggelse. Jordbruksverket definierar att landsbygd är kommuner med största 
tätorten med mindre än 25 000 invånare, men minst med en befolkningstäthet med 
minst fem invånare per km2. De definierar även att gles landsbygd innebär att det är 
kommuner med befolkning mindre än fem invånare per km2 (jordbruksverket.se 
2015a). 

 

Boende för turister på bondgårdar har en lång historia enligt Gössling och Mattsson 
(2002). Det började i England i slutet av 1800 talet som typiska Bed & Breakfast 
boenden. Detta har spridit sig och ökat i övriga Europa, Nord Amerika, Australien och 
Nya Zeeland. De gårdar som erbjuder boende och aktiviteter för turister är ofta 
organiserade i någon form av förening, som i Sverige heter Bo på lantgård (Ibid), detta 
skriver vi om i kommande kapitel. Lundmark et al. (2011) lyfter att naturen är en viktig 
del för rekreation och detta bidrar till att landsbygden har blivit en viktig del inom turism. 
Page och Connell (2009) menar att landsbygdsturismen baseras på småskaliga 
aktiviteter, traditioner och arv. Aktiviteterna och boende för turister drivs av 
lokalbefolkningen, och vad dessa aktiviteter är och hur boendet är utformat beror på 
platsen då platsen ska avspeglas i aktiviteterna och boendet. De har listat vad 
människor uppskattar med landsbygden. Bland annat tar de upp: 

 avlägsenhet och ensamhet 
 lugn och ro 
 äventyr och utmaningar 
 få uppleva landsbygdens kultur och livsstil 
 att få omväxling från stadslivets vardag 
 upptäcka historia och arv (Ibid.). 

 
Sanagustín Fons, Fierro och Patiño (2011) skriver att miljön har blivit 2000-talets stora 
problem. Landsbygdsturismaktörer är väl medvetna att miljön är viktig för deras 
verksamhet. Alla är medvetna om att de måste ta hand om miljön. De vill behålla miljön 
så naturlig som möjligt. Landsbygdsturismen växer och utvecklas som en del av miljön 
och gör att området behåller sin lantliga stil (Ibid.). 
 

2.6.1 Bo på lantgård 

Bo på lantgård är en ideell förening som startades i Skåne 1989 (Lundmark et al. 
2007). Det finnas ca 190 gårdar i Sverige som är kopplade till organisationen Bo på 
lantgård. Gårdarna kan antingen erbjuda Bed & Breakfast, självhushåll eller både och. 
Samt att de kan erbjuda olika aktiviteter på gården. För att en gård ska bli godkänd 
som en Bo på Lantgård ska gården uppfattas som en levande lantgård, ägarna ska 
erbjuda personligt värdskap och boendestandarden ska godkännas av föreningen 
(bopalantgard.org). Bo på Lantgård har ett huvudkontor som ansvarar för bland annat 
marknadsföring och statistik. Medan de 20 regionala kontoren ansvarar för support till 
gårdarna samt besök och kontroll av gårdarna i regionen (Gössling och Mattsson, 
2002). 

 

2.6.2 Marknadsföring inom turism 

Fahy och Jobber (2012) menar att dagens marknadsföring handlar om att överträffa 
sina kunders behov bättre än konkurrenterna. Företagen måste vinna kundernas 
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förtroende både en och två gånger för att de tillslut ska välja just ditt märke när kunden 
står i butiken och ska välja. Dolnicar och Ring (2014) menar att marknadsföring 
matchar kunders behov och marknadens erbjudanden. Fill (2013) menar att det är 
själva kommunikationen runt en produkt som gör att kunden väljer just den produkten. 
Är det en produkt, till exempel mineralvatten, som i stort sätt är samma produkt oavsett 
märke så är det hur kunden uppfattar märket genom marknadskommunikationen som 
gör att kunden väljer just ditt vatten (Ibid).  
 
I regel är det inte möjligt att skapa en marknadsföringsstrategi som vänder sig till varje 
specifik kund enligt Fahy och Jobber (2012). Genom att gruppera kunder med liknande 
behov så skapas en marknadsföringsstrategi som når de kunder som företaget är 
intresserade att nå med en specifik produkt och detta gör att företaget når sina kunder 
bättre än sin konkurrenter (Ibid). 
 

Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som främst jobbar med att marknadsföra 
varumärket Sverige, destinationer i landet samt upplevelser mot den internationella 
marknaden (partner.visitsweden.com). Precis som Fahy och Jobber (2012) ser Visit 
Sweden (2015) värdet av att ha specifika målgrupper för att skapa en 
marknadsföringsstrategi för en bättre träffsäkerhet i tonalitet, kanaler och 
argumentation och arbetar aktivt för att företag runt om i Sverige ska arbeta med 
marknadsföringsstrategier.  
 

2.6.2.1 Målgrupper inom svensk turism 

Visit Sweden har tagit fram en övergripande målgrupp som kallas Den globala 
resenären. De personer som definieras som global resenär är resvana, sociala, har 
internet och sociala medier som en självklarhet i sina liv. De söker upplevelser som 
står ut i mängden men som samtidigt utvecklar de själva och är avkopplande 
(visitsweden.se). Resor som attraherar den globala resenären är sol- och badresor, 
storstadssemester, natur- och outdoorsemester och kultursemester. Det är viktigt att 
det finns bra faciliteter på resan, som god fysik komfort på hotellet, att transporten 
mellan olika platser vara bekväm och att det finns ett bra utbud av aktiviteter. För att 
göra målgruppen den globala resenären mer specifik kan den delas upp i tre olika 
segment, DINKs, WHOPs och Active family. 

WHOPs står för Wealthy, Healthy Older People, är personer i åldersgruppen 45-64 år 
utan hemmaboende barn samt är friska och aktiva. De lägger gärna tid och pengar på 
upplevelser. De upplevelser de är intresserade av kultur och naturupplevelser och vill 
uppleva och lära sig nya saker. 

DINKs står för Double Income No Kids, är personer i åldersgruppen 25-44 år och är 
till stor del par utan barn. De är vana resenärer och har höga krav på resan och vill åka 
på resor som är annorlunda och kan bättra på deras personliga varumärke. DINKsen 
strävar efter att maximera sin tid och prioriterar det som känns meningsfullt. 

Active Family Denna målgrupp definieras att vara i åldern 25-54 år med minst ett barn 
som bor hemma. Det är en familj med ordnad ekonomi och som prioriterar familjen och 
barnen högt. Active Family uppskattar aktiviteter där hela familjen kan medverka. 
Denna målgrupp är intresserade av framförallt kultur och naturupplevelser (Ibid.). 
                                        

  



Lisa Jansson & Louise Mörk   Övernatta bland kossor, grisar och får 

 

19 
 

3. Problemområdet 
Enligt internationella bedömningar kommer turismen öka med cirka 3 procent per år till 
och med 2030 och Sverige har en god chans att vara en del av denna ökning 
(Tillväxtverket, 2014). De basresurser Sverige har i form av attraktiva resmål samt 
natur och kultur är det som förväntas att efterfrågas av fritids- och affärsresenärer 
(Ibid.) Enligt Jordbruksverket (2014b) är besöksnäringen en bransch som expanderar 
snabbast av alla näringar i Sverige, och 2013 ökade Svenska fritidsresenärernas 
konsumtion inom Sverige medan de Svenska affärsresenärernas konsumtion sjönk 
enligt Tillväxtverket (2014). Enligt Jordbruksverket (2014b) ökar just intresset för att 
besöka landsbygden bland turister mycket. Det är i jakten på nya upplevelser som 
intresset att besöka landsbygd ökar bland turister. Stefan Gössling, forskare vid Linné 
Universitet, ger en liknande bild i en intervju med Svd (Wikström, 2014, 5 april) 
“Trenderna vi ser inom resebranschen är att vi blir mer individualistiska och är beredda 
att betala för unika upplevelser”. Han fortsätter i intervjun att behandla ämnet med att 
turister inte är beredda att ge upp sitt resande för miljön men kan tänka sig att bo 
miljövänligt. Gösslings mening är om branschen skulle erbjuda miljövänligare boende 
och lokalproducerad mat så skulle fler turister bli miljövänligare (ibid). I Strategi 2020 
som Svensk Turism AB gett ut tillsammans med bland annat Visit Sweden och 
Tillväxtverket tar de upp att konsumenternas intresse för hållbart resande ökar 
(strategi2020.se). 
                                                                                                                              
Inom landsbygdsturismen är den vanligaste verksamheten uthyrning av fritidshus eller 
annat boende, till exempel Bed & Breakfast och Bo på Lantgård. Under 2010 stod “Bo 
på lantgård” för 200 000 övernattningar (jordbruketisiffror.wordpress.com). Vi har 
under vår studietid fått en bild av att företagen på landsbygden inte har specifika 
målgrupper som de vänder sig mot. När vi var i kontakt med Stefan Jönsson på 
organisationen “Bo på lantgård” bekräftade han vår bild av att detta, att det inte finns 
några specifika målgrupper som företagen inom organisationen riktar sig mot, genom 
att han sa Vi har gäster av alla olika typer. Familjer, äldre par som söker lite avkoppling. 
Grupper som firar en händelse och behöver många bäddar och lite aktivitet på dagen. 
 

Problemet att företag inom besöksnäringen inte har specifika målgrupper lyfter även 
Visit Sweden upp. Det kan vara frestande att vända sig mot alla men att detta kommer 
bara leda till en sämre effektivitet eftersom träffsäkerheten i tonalitet, kanaler och 
argumentationen blir sämre (visitsweden.com). Enligt Fahy och Jobber (2012) är det 
svårt att skapa en marknadsföringsstrategi som tillfredsställer varje enskild kunds 
behov. Genom att gruppera sina kunder efter deras behov skapas målgrupper som 
företagen senare kan marknadsföra mot och detta gör att företagen når sina kunder 
bättre än sin konkurrenter (Ibid.). 
 

Problemet som vi ser utifrån detta är att småföretagare inom besöksnäringen inte 
utnyttjar sina tillgångar på ett effektivt sätt, utan går miste om ett stort antal besökare 
då de inte når ut med sin marknadsföring till rätt målgrupp.  

 

3.1 Syfte 
Syftet för detta arbete är att studera “Bo på lantgård”-företags kunskaper om sina 
målgrupper och deras syfte till övernattning för att utifrån detta studera om 
problembilden vi identifierat överensstämmer med detta.  
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3.2 Forskarfrågor 
För att kunna uppfylla vårt syfte kommer vi att besvara dessa två frågor: 

Varför besöker gästerna “Bo på lantgård” enligt företagen? 

Vilka målgrupper arbetar företagen mot enligt dem själva? 

 

3.3 Avgränsningar 
Detta arbete är avgränsat till Leisureturism inom landsbygden. Vi valde att göra detta 
eftersom vi är intresserade av privatpersoners turistande på sin fritid, samt för att göra 
detta arbete relevant för företag som arbetar mot Leisureturism på landsbygden. 
 
Vi har valt att kontakta tio gårdar som är kopplade till organisationen “Bo på lantgård” 
som är belägna i Norrland. Detta för att kunna arbeta inom tidsramen för denna 
uppsats samt för att få en samlad geografisk syn på resultatet.   
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4. Metoder 
Det första en forskare behöver ta ställning till är vilket vetenskapligt förhållningssätt 
som forskningen ska förhålla sig till. Ett vetenskapligt förhållningssätt är hur vi som 
forskare väljer att tolka, analysera och förhålla oss till vetenskapen (Patel och 
Davidsson, 2003). 
 
Vi har valt att ha ett hermeneutisk förhållningssätt i vårt arbete. Westlund (2009) menar 
att hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla data. Detta förhållningssätt 
är lämpligt att använda i vårt arbete då våra informanter har fått svara fritt på de frågor 
de fått. Inom hermeneutiken tolkas och analyseras olika data så som intervjuer (Ibid). 
Thurén (2007) menar att det hermeneutiska forskningsresultatet endast är relevant för 
just den specifika situationen och kan där med inte användas på någon annan grupp 
än den som blivit undersökt. Ödman (2007) menar att en tolkningsprocess ofta är 
tvetydig och komplex och att det är svårt att veta vilken tolkning som är korrekt. Vidare 
skriver Ödman (2007) att det främsta problemet med hermeneutiskt är att det kan vara 
svårt att välja vilken tolkning som i slutändan används. Tolkningsprocessen skall enligt 
Westlund (2009) göras genomskinlig genom att klargöra för läsaren hur forskaren har 
gjort tolkningen. Enligt Westlund (2009) finns det ingen vanlig arbetsgång för hur den 
hermeneutiska arbetsgången sker. Forskare har olika förförståelse ser på sitt material 
på olika sätt och utifrån det tolkar forskaren sitt material. Westlund (2009) liknar den 
hermeneutiska processen vid en spiral. En spiral som söker olika vägar och gräver 
djupare i förståelsen. Den förförståelse forskaren har spelar en stor roll inom 
hermeneutiken. Alla bär på olika övertygelser, förutfattade meningar och fördomar som 
forskaren måste förhålla sig till genom hela forskningsprocessen. Inom hermeneutisk 
tolkning jämför forskaren sin data mot den litteratur och forskning som tidigare tagits 
fram inom området. Detta för att få bekräftelse på den egna tolkningen av sin data 
(Ibid.)   
      

4.1 Kvalitativ metod 
Denscombe (2009) beskriver att med kvalitativ metod får vi fram data i form av ord och 
bilder. De undersökningsmetoder som kan användas i kvalitativ metod kan vara 
intervjuer och observationer (Ibid.). Denscombe (2009) menar att tillförlitligheten i 
kvalitativ forskning är det omöjligt att återskapa samma situation flera gånger. 
 
För att kunna besvara våra frågor och uppfylla vårt syfte har vi valt att använda oss av 
primärdokument, hemsidor samt kvalitativa intervjuer med gårdar som är kopplade till 
organisationen “Bo på lantgård” och som valt att delta i vår forskningsstudie. 
 

4.1.1 Intervjuer 

En intervju är till för att samla in data från olika personer som är relevanta för 

forskningen. Detta kan genomföras på olika sätt, via telefon, mail eller fysiska möten, 

men har som utgångspunkt att minst en person ställer frågor och att minst en person 

svarar på frågorna. Beroende på hur dessa genomförs kan resultatet påverkas, till 

exempel vid ett fysiskt möte eller telefon kan frågorna vidare utvecklas men via mail är 

det svårare att vidareutveckla frågorna (Denscombe, 2009). 
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Att använda intervjuer som metod kräver förberedelse, är tidkrävande och ställer krav 

på personen som intervjuar att vara medveten om sin egen påverkan av resultatet 

Denscombe, 2009). Denna metod är lämpad om kvalitativdata ska insamlas enligt 

Denscombe (2009) då djupintervjuer kan användas. 

Frågorna som vi ställer till “intervjuobjekten” utgår från samma mall, men beroende på 

svaren i de övriga frågorna kommer vi att i viss mån formulera om frågorna. Svaren 

kommer sedan att organiseras i olika gemensamma kategorier och presenteras i en 

figurbild för analysen. 

Dessa fem “Bo på lantgårdar”-företag kommer vi att intervjua samt har gett oss tillstånd 

att nämna dem vid namn: 

 Baggnäsgården, Stöde, Medelpad    

 Rönngården, Lits-Böle, Jämtland 

 Stormyrbergets Lantgård, Piteå, Norrbotten 

 Di-Ni Farmen, Sikfors, Norrbotten 

 Skatauddens lantgård, Älvsbyn, Norrbotten 

Vi valde dessa fem genom att först via organisationen “Bo på lantgård”s hemsida 

överblicka vilka företag som ligger inom det geografiska området Norrland. Vi tog 

sedan kontakt med alla företag som hade en mail-adress angiven på organisationens 

hemsida, vilket var tio stycken, om de ville ställa upp på intervjuer kopplar mot vår 

uppsats. Av dessa tio var fem positiva till en medverkan och genom detta är dessa 

med i vår uppsats.  

 

När vi har tolkat intervjusvaren har vi använt oss av ett hermeneutistiskt förhållningsätt, 

genom att det vi har kommit fram till utifrån intervjusvaren har gemförts med relevanta 

primärdokument för att bekräfta att vår tolkning av resultatet som vi har fått genom 

intervjuerna är riktiga och stämmer överens med verkligheten. 

 

4.2 Primärdokument 
Primärdokument som vi har valt att använda i vår forskning är vetenskapliga artiklar, 

rapporter och litteratur. De vetenskapliga artiklarna som vi har använt oss av i 

forskningen har vi tagit fram via databasen Primo. Rapporterna vi har använt oss av 

har vi fått fram via Jordbruksverket och Mittuniversitetet. Litteraturen är både 

kurslitteratur som vi har använt i tidigare kurser samt att en del litteratur har vi letat 

fram via källförteckningar från andra arbeten och sökt via bibliotek efter specifika 

områden, exempelvis “Turismens historia”. 

 

4.3 Kvalitetssäkring 
Oavsett om en forskning är gjord med en kvalitativ- eller kvantitativmetod är det viktigt 
att kunna bevisa att resultaten är tillförlitliga. Under hela forskningsprocessen ska 
trovärdigheten visas av forskaren och inte tas förgivet av den samma. För att kunna 
påvisa att forskningskvalitén för ett arbete är bra brukar forskaren hänvisa till 
reliabiliteten och validiteten i forskningen (Denscombe, 2009).   
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Reliabilitet visar att de mätningar som forskaren har gjort är gjorda på ett korrekt sätt. 
Det ska framgå att det som forskaren har kommit fram till är riktigt och att resultatet 
inte är av en slump, utan är en sann bild av verkligheten (Thurén, 2007). Vi har i denna 
uppsats jämfört 5 gårdar av 16 som finns i Norrland. Detta betyder att 31,25% av alla 
“Bo på lantgårdar” i Norrland deltog i vår uppsats, vilket visar att vårt resultat inte är en 
slump utan en bild av företagarnas uppfattning i frågan. 
  

Validitet handlar om att i stora drag se om data är trovärdig. Stommen i hur validiteten 
mäts är frågorna, Har forskaren använt sig av relevant metod för att undersöka det 
specifika ämnet? och, Har forskaren mätt den insamlade datan på ett tillförlitligt sätt?. 
Dessa frågor ska leda till att läsaren av forskningen ser att den insamlade datan 
reflekterar sanningen och verkligheten (Denscombe, 2009). Detta var något som vi 
diskuterade när vi skulle välja metod för uppsatsen. Vi valde att genomföra kvalitativa 
intervjuer för att få djupare svar än om vi gjort en enkät med färdiga svarsalternativ, då 
“intervjuobjekten” kan få vidareutveckla sina svar samt för att få kvalitativdata till vår 
forskning. Intervjuerna vi genomför kommer att ske på det sätt som passar 
“intervjuobjektet” och oss forskare bäst, via besök, telefon och mail. Besöket som 
genomfördes var hos ett av företagen och där ställde vi frågor under en fikastund som 
blev en mindre strukturerad form där intervjuobjektet kunde känna sig mer avslappnad. 
Två intervjuer skedde via telefon som sedan transkriberades. Två intervjuer gjordes 
via mail där svaren blev korta och koncisa. Dessa finns som bilagor.  
 

4.4 Etik 
Enligt Denscombe (2009) skall samhällsforskare vara etiska. När forskning genomförs 
ska deltagarnas rättigheter och värdighet respekteras, deltagarna ska inte ta skada 
genom att vara med i forskningen och deltagarnas integritet ska respekteras. Ingen får 
tvingas till att vara med i ett forskningsprojekt. Deltagandet i forskningen måste vara 
frivilligt och de tillfrågade måste ha tillräcklig information om forskningen för att de skall 
kunna ta ställning till om de vill delta eller inte (Ibid.).  
 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer och det leder till att vi får djupa och 
utförliga svar. Under processen har vi diskuterat hur vida det i resultatet ska stå namn 
på gårdarna. Vi har valde tidigt att inte skriva ut namn på gårdarna, då detta kan leda 
till att de kan känna sig påhoppade om okunskap och liknande. Detta meddelade vi till 
företagen, att de är anonyma i sina svar, och detta leder enligt oss till att företagen kan 
känna sig mer bekväma att lämna ut information om deras företagsätt.  
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5. Resultat 
Vi kommer att presentera vårt resultat från intervjuerna med företagen i form av 
mindmaps, som är ett visuellt verktyg för att på ett lätt sätt visa vårt resultat. Vi har valt 
att kategorisera de svar vi fått från företagen i fyra olika huvudkategorier: Anledning, 
populära aktiviteter, målgrupper och Visit Swedens målgrupper. Kategorierna 
presenteras i den ordning som de anges här ovan med början av anledningen till 
besöket för att läsaren ska på ett lätt sätt kunna ta till sig resultatet.  Huvudgrupperna 
valde vi genom att dessa ska vara i symbios med frågorna som vi har ställt till 
företagen. 
 

Därefter har vi underkategorier med olika svar som kom upp under intervjuerna med 

företagen. Beroende på hur många som har nämnt de olika kategorierna i sina svar 

så har vi gjort bubblorna olika stora, desto fler liknade svar desto större bubbla. 

Resultatet av forskarfråga 1, Varför besöker gästerna ”Bo på lantgård” framgår av 

figur 4 här nedan 

 
 

 

Figur 4 Svar på den ställda frågan: 

Vad tror ni är anledningen till att privatpersoner besöker er gård? 

 

Datan i figur 4 visar att syftet till att privatpersoner besöker “Bo på lantgårdar” företagen 
i första hand vill uppleva en lantgårdsmiljö. 
 
En följdfråga ställdes till informanterna om vad som var populärast bland övernattande 
gäster att ägna sig åt under sin vistelse på gården. Resultatet av svaren framgår av 
figur 5 här nedan. 
 

Anledning

Lantgårdsmiljö

Rekreation

Annorlunda

Billigt
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Figur 5 Svar på den ställda frågan: 

Vad är populärast att göra bland de som sover över? 

 

Figur fem visar att när besökarna väl på plats ägnar sig åt är naturupplevelser samt 
bad och bastu. 

 

Informanterna fick frågan om de hade någon speciell målgrupp som de arbetade med. 
Svaret presenteras i figur 6 här nedan. 
 

 

Figur 6 Svar på de ställda frågorna: 

Har ni någon specifik målgrupp som ni arbetar mot? 

Populära 
aktiviteter

Återhämtning

Djur

Bad/BastuNaturaktiviteter

Historia

Målgrupper

Ja

Barnfamiljer

Active 
family

Nej Alla
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Om ni har det vilken målgrupp arbetar ni mot? 

 

Figur 6 visar det inte är många som använder sig av målgrupper i dags läget utan att 
de då vänder sig mot alla. De som vänder sig mot någon målgrupp vänder sig mot 
Active Family eller Barnfamiljer. 
 

Som följdfråga fick informanterna svara på om de känner till Visit Swedens och/eller 

Swedish Laplands målgrupper samt om de använder sig av dessa. Svaret presenteras 

i figur 7 här nedan.  

 

 

 

Figur 7 Svar på de ställda frågorna: 

Känner ni till Visit Swedens och/eller Swedish Laplands målgrupper (Active Family, 
WHOPs och DINKs)? 

Har ni använt er av dessa på något sätt? 

 

Figur 7 visar att data visar kännedomen om Visit Sweden/Swedish Laplands 
målgrupper är 60 % men att endast 33 % använder sig av någon av dessa. 

 

  

Visit Swedens 
målgrupper

Känner till 
60%

Använder 
33%

Använder ej

66%

Känner inte 
till 40%
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6. Diskussion 
I detta kapitel kommer vår uppsats och arbetet kring den att diskuteras.  

6.1 Metoddiskussion 
Den information vi hämtat i primärdokument och på hemsidor har gett oss en bra 

bakgrund till vårt ämne och en god grund att stå på inför insamlandet av vår data. 

För att komma fram till vårt resultat har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med 

gårdar som är kopplade till organisationen “Bo på lantgård”. Vi valde att ta första 

kontakten med gårdarna genom e-mail och då det endast var tio stycken som hade 

uppgett sin e-mail adress på “Bo på lantgårds” hemsida så blev det enbart dessa som 

vi kontaktade. 

 

De företag vi har varit i kontakt med har varit med frivilligt i vår forskningsstudie. 

Intervjuerna har genomförts via mail, telefon och besök på företagens gårdar som vi 

tidigare har beskrivit i metodkapitlet. Detta har fungerat bra då företagen och gårdarna 

har varit geografiskt spridda så det hade varit omöjligt att besöka alla. Svaren har vi 

sammanställt och organiserat i kategorier genom gemensamma ord. Detta för att få en 

bra överblick över resultatet. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi resultaten på våra forkningsfrågor 

6.2.1 Forskarfråga 1: “Varför besöker gästerna “Bo på lantgård” enligt företagen?” 

När företagen själva fick berätta om motivet till varför turister väljer att besöka deras 
gårdar kunde vi kategorisera deras svar på motiven till fyra olika anledningar: Lugnt, 
lantgårdsmiljö, rekreation, annorlunda och billigt. När gästerna väl är på plats vill de 
enligt företagen återhämta sig, vara med djuren, ägna sig åt naturaktiviteter, lära sig 
om gården samt bada och basta. 
 

Gårdarna hade väldigt liknande svar på motiven till gästernas besök, där 
naturupplevelser samt lantgårdsmiljön stack ut i respektive kategori. Innan arbetet 
hade vi på känn att detta nog skulle bli svaret som företagen skulle ge eftersom detta 
är det som gör att “Bo på lantgårdar” sticker ut ur mängden bland övernattnings 
möjligheter och att dessa passar in på Page och Connells (2009) lista på vad 
människor uppskattar med landsbygden. Samtidigt ser vi genom svaren vi fick från 
mailen och intervjuerna som vi har genomfört att gårdarna inte tänker i tankarna om 
hur de ska stå ut från mängden inom kategorin “Bo på lantgård”. I dagsläget kanske 
inte gårdarna känner att detta har någon större betydelse eftersom det inte finns någon 
större konkurrens i Norrland mellan gårdarna i den meningen att gårdarna är belägrade 
med ett stort avstånd mellan sig. Möjligheten som vi ser om gårdarna skulle satsa på 
att erbjuda något unik till gästerna som bara finns på deras gård är att fånga upp gäster 
som besöker deras gård för utbudet, inte på grund av platsen som gården är belägrad 
på. Detta och gästerna som redan besöker gården skulle kunna bidra till att gården får 
ökat antal gästnätter. 

 

Vårt resultat visar att anledningen till varför turister väljer att besöka “Bo på lantgårdar” 
är att trenden att uppleva naturupplevelser och att vara på en “Bo på lantgård” kan 
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vara att turismen är på väg att komma tillbaka till romantiken, då turisterna ville uppleva 
naturen och lära sig om ens egna land och dess historia enligt Hevosmaa (2000), likt 
anledningen som företagen ser att turister besöker deras gårdar.  Resultatet visar även 
att trender inom turismen återvänder, till exempel hälsoturismen som var under 1600- 
och 1700-talet väldigt populärt återkom för några år sedan genom yogaresor, 
träningssemestrar och sparesor. 
 

Ytterligare en anledning som vi ser till varför turister väljer att besöka “Bo på lantgårdar” 
är att vi är inne i upplevelsesamhället, turisterna vill uppleva något utöver det vanliga. 
Detta har vi även sett i svaren från gårdarna, att deras besökare söker något unikt. Här 
återkommer våra tankar om detta kommer att räcka i framtiden för företagen att det 
som är speciellt för deras företag är att de är ett “Bo på lantgård”-företag. Vi anser att 
om företagen vill fortsätta med samma eller ökade gästnätter behöver de hitta gårdens 
unika erbjudande, varför turisterna ska åka till en lantgård i Norrland och inte i Skåne 
eller varför de ska åka till en lantgård istället för Tree Hotel. Detta är i samma mening 
som Danielssons (2011) lista sju trender som kan tänkas prägla framtidens upplevelser 
där hon tar upp tematiseringen, att företagen måste Sticka ut ur mängden för att 
konkurrera och locka besökare. Även att hon tar upp att Konsumenternas utgifter för 
upplevelser ökar i takt med deras förväntningar på upplevelsen och där med ökar 
också kraven på upplevelseproducenterna. Att turister idag besöker “Bo på lantgårdar” 
för att de tycker det är en unik upplevelse betyder inte att de i framtiden kommer 
fortsätta tycka att det är en unik upplevelse, utan företagen måste fortsätta att finna 
det unika. 
 
Nu när vi befinner oss i upplevelsesamhället ser vi att konceptet 4E av Pine och 
Gilmore (1999) är något som kan appliceras på den upplevelse det är att bo på en 
lantgård. Då ett av svaren från gårdarna var att anledningen att besöka dem var att få 
uppleva en lantgårdsmiljö. Detta kan vara för att få lära sig (Education) mer om hur det 
är att ha en gård. Det kan vara att få uppleva något annorlunda vilket gör att det mesta 
på gården blir nytt och underhållande (Entertainment). Ett annat av svaren från 
gårdarna var att få lugn vilket kan göra att många söker sig ut på landet för att för en 
stund få fly från vardagen (Escapism). Detta kan även vara en anledning till varför 
turister besöker “Bo på lantgårdar”, att de vill uppleva saker som passar in i konceptet 
4E på grund av att vi är inne i upplevelsesamhället.   
 
Av de gårdar vi har haft kontakt med och det vi kan läsa på gårdens hemsida berättar 
företagarna att om gästen vill får de gärna vara med på gården och gårdens sysslor. 
Många har olika aktiviteter som gästen kan vara med på. Beroende på vad gästen har 
för motiv med sin vistelse kan alla tre generationers upplevelser som beskrivs av 
Boswijk et al. (2013) uppfyllas. De gäster som endast vill ha en övernattning längs 
vägen (första generationen). De gäster som vill utnyttja någon aktivitet kan göra det 
(andra generationen). Den generation som kan utvecklas är generation tre. Det kan 
vara att gårdarna kan ha aktiviteter som gästen får utföra själv. 

 

6.2.2 Forskarfråga 2: “Vilka målgrupper arbetar företagen mot enligt dem själva?” 

Av de fem gårdar vi har varit i kontakt med och intervjuat har endast en svarat att de 
använder sig av någon av de målgrupper som Visit Sweden har tagit fram. Av de övriga 
fyra gårdarna svarar endast två att de kände till dessa, men de jobbar inte med dessa 
på något sätt i sin marknadsföring. Detta var något som vi i förväg hade föraningar om, 
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även om vi anser det vara märkligt då de jobbar med turism och något vi anser att de 
bör känna till även om de inte använder sig av dem. 
 
I frågan om företaget vänder sig till någon målgrupp, egen eller Visit Swedens, svarade 
60 procent att de vänder sig till alla. Detta gör det svårt att skapa en 
marknadsföringsstrategi då det är svårt att tillfredsställa varje gästs behov enligt Fahy 
och Jobber (2012). Genom att använda sig en marknadsföringsstrategi som vänder 
sig mot en specifik målgrupp eller segment så ökar chansen att nå ut till den grupp 
människor som faktiskt är intresserade av deras produkter även att det blir lättare att 
marknadsföra företaget på de platser där dessa kunder finns detta menar både Fahy 
och Jobber (2012) och Visit Sweden (2015). Om företagen skulle göra detta bidrar det 
till att deras insats på marknadsföringen blir effektiv och att de inte slänger iväg pengar 
på marknadsföring som inte är effektiv. 
 
Många av företagen som vi har intervjuat har en tro att om de börjar använda 
målgrupper kommer de inte kunna ta emot alla sorters gäster på sin gård. Det verkar 
finnas en lucka i kunskapen hos dessa företag om marknadsföring och målgrupper, att 
dessa enbart används i marknadsföringen och inte att det på något sätt utestänger 
personer som inte tillhör den specifika målgrupp som företaget väljer att vända sig mot. 
Ett företag förklarade att även om de vänder sig mot en specifik målgrupp betyder det 
inte att andra inte är välkomna. De menar att alla som vill får besöka dem men i sin 
marknadsföring vänder de sig till en specifik grupp. 
 
Är gästerna nöjda kan detta göra att de berättar om sitt besök för vänner och bekanta 
vilket kan ge fler besökare och mer gäster som övernattar på gården. I och med detta 
kan det vara att det kommer gäster som inte tillhör den målgrupp som gården vänder 
sig till. 

 

6.3 Kvalitetssäkring 

Den metod vi använt oss av anser vi vara relevant för att få svar på våra forskarfrågor. 
Eftersom att vi ville få reda på varför gästerna besöker gårdarna enligt företagarna och 
vilka målgrupper gårdarna vänder sig mot enligt företagarna passar en kvalitativ metod 
bra för att få fram svar som kan besvara dessa frågor. Svaren i vårt resultat anser vi 
är trovärdiga då det är företagens egna svar på våra frågor vi använt oss av. 
 
Vi kontaktade tio olika företag inom “Bo på lantgård” och av dessa valde fem att delta. 
Detta ger vårt resultat ett bra utgångsläge, men samtidigt kan detta inte ses som en 
absolut sanning utan som en väldig stark indikation då hälften av företagen har deltagit. 
 
Vår avgränsning till att enbart använda oss mot företag som är med i organisationen 
“Bo på lantgård” och som är belägrade i Norrland kan vårt resultat inte ge en bild av 
alla gårdar i organisationen, utan enbart ge ett resultat hur det är i Norrland. 

 

6.4 Etik 
Etiken har varit en viktig punkt i vår uppsats som vi har tagit väldigt mycket hänsyn till. 
Företagen som har deltagit i vår uppsats har alla gett sitt godkännande att vara med 
efter att ha fått information om uppsatsen via mail. 
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I resultatdelen har vi valt att behandla företagen anonymt och därför framkommer det 
inte vilket företag som sagt vad under intervjuerna som vi har genomfört. Detta har vi 
gjort för att företagen inte ska känna sig påhoppade eller utpekade av våra slutsatser, 
då dessa kan anses vara negativa för företagen och deras framtida affärsmöjligheter. 
 
Vi har ansett det vara väldigt viktigt att företagen som valt att delta ska känna att de 
har blivit bra behandlade under processen och av resultatet, även om det påvisar något 
som kan anses negativt. Företagen har gjort oss en stor tjänst genom att ställa upp 
och detta ska inte på något sätt försvåra framtiden för företagen. 

 

6.5 Fortsatt forskning 
Vi har endast haft kontakt med “Bo på lantgård” företag i Norrland så något som kan 
undersökas vidare är om det resultat som vi presenterat stämmer överens med resten 
av Sverige. Är det någon skillnad på var i Sverige gården ligger och vad då resemotivet 
kan vara? 

 
Något annat som kan undersökas vidare är vad gästen har för anledning till att besöka 
en “Bo på lantgård” gård. Eftersom att vi endast har undersökt företagarnas syn på 
sina gästers besöksmotiv, skulle det vara intressant att veta gästens motiv, om 
stämmer det med vad företagen anser är gästers besöksmotiv. 
 
Ytterligare något som kan vara intressant att undersöka vidare är olika restrender. Vi 
har nämnt det kort i vårt arbete men det kan vara intressant att titta djupare på 
restrender genom tiderna och om dessa har någonting gemensamt med trenderna 
som finns i dagens samhälle. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Detta är det mail vi skickade ut till gårdarna när vi tog en första kontakt. 
 

Hej! Vi heter Lisa Jansson och Louise Mörk och studerar sista året på Upplevelseproduktion 
på Musikhögskolan i Piteå via LTU. Under vår studietid har vi inriktat oss på turism, och inte 
minst nu när vi sitter och skriver vår C-uppsats.  
 

Vår uppsats handlar om turism på landsbygden i Norrland och om gäster som bor/besöker 
“bo på lantgårdar”. Det vi undrar är om ni skulle vilja ställa upp på en intervju om era gäster, 
om deras besök och hur ni marknadsför er gentemot dessa?  
 

Om ni ställer upp på detta kommer så kommer ni förutom att glädja två studenter även få ta 
del av vår uppsats som förhoppningsvis kommer vara intressant även för er!  

 

Mvh Lisa och Louise  
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Bilaga 2 
Detta är frågorna vi ställde till gårdarna. 

 

Frågorna 

1. Vad tror ni är anledningen till att privatpersoner besöker er gård?  

2. Har ni sett någon förändring de senaste åren på hur många som besöker er gård?  

3. Gästerna som övernattar på er gård, vad mer kan de göra på gården?  

4. Vad är populärast att göra bland de som sover över?  

5. Ser ni skillnad på vad dagsbesökarna vill göra när de besöker er gård gentemot de som 
övernattar på er gård?  

6. Har ni sett någon förändring de senaste åren på vad era besökare vill göra på er gård, 
både de som sover över och de som är dagsbesökare?  

7. Har ni någon specifik målgrupp som ni arbetar mot?  

8. Om ni har det vilken målgrupp arbetar ni mot? 

9. Känner ni till Visit Swedens och/eller Swedish Laplands målgrupper (Active Family, 
WHOPs och DINKs)? 

10. Har ni använt er av dessa på något sätt?  

 

 

 

 


