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I 

 

Sammanfattning 
 
Kvalitetsmärkningen Naturens Bästa arbetar för att marknadsföra upplevelser som inte är 
bra enbart för turisten utan även för miljön och omgivningen. Idag blir vi som 
konsumenter mer och mer medvetna och måna om vår miljö och den värld vi lever i. 
Således borde en kvalitetsmärkning som Naturens Bästa kunna vägleda oss till att finna 
arrangemang inom turismen som hjälper oss att välja arrangörer som verkligen lever upp 
till de krav vi ställer. Problemet som finns är dock att denna kvalitetsmärkning inte syns i 
den gemensamma marknadsföringen av destinationer i nuläget. Utifrån detta är syftet 
med uppsatsen att undersöka varför kvalitetsmärkningen Naturens Bästa inte har någon 
framskjutande roll i marknadsföringen av destinationer.  
 
Vi har använt oss av en kvalitativ insamlingsmetod i form av personliga intervjuer i vår 
undersökning för att få fram varför kvalitetsmärkningen inte syns i marknadsföringen. 
Intervjuerna genomfördes med respondenter från turistbyrån i Västerås, Västmanlands 
kommuner och landsting samt turistbyrån i Skinnskatteberg. Den teori uppsatsen bygger 
på är turism och marknadsföring, destinationsmarknadsföring och kvalitetsmärkning. 
Utifrån denna teori har intervjufrågorna utformats och den insamlade primärdatan sedan 
analyserats. 
 
Med utgångspunkt i den genomförda analysen framkom det att Naturens Bästa inte har 
någon framskjuten roll i marknadsföringen av destinationer till stor del på grund av att 
kunskapen om kvalitetsmärkningen är dålig ute bland turistorganisationerna. Detta beror 
enligt vår mening på brist av information. Ytterligare en anledning är att det finns en 
ovilja att använda märkningen i broschyrerna.  
 
Nyckelord: Ekoturism, kvalitetsmärkning, marknadsföring, certifiering, 
                      destinationsmarknadsföring, Naturens Bästa 
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Abstract 
 
The quality label Natures Best is committed to market experiences that are not only good 
for the tourist, but also for the environment.  Consumers today become more and more 
aware of their surrounding and the world we live in. Therefore, a quality label like Natures 
Best should be able to guide us to find arrangements within tourism that helps us choose 
arrangers that really lives up to the demands we have. The problem recognized, is that 
this quality label is not visible in the common marketing of destinations today. From this 
point of view, the purpose with this thesis is to investigate why the quality label Natures 
Best does not have a prominent role in the marketing of destinations.   
 
In our examination of why the quality labeling does not have a prominent role, we have 
used a qualitative method of collection in the form of personal interviews. The interviews 
were carried out with respondents from the tourist bureau in Västerås, “Västmanlands 
kommuner och landsting” and the tourist bureau in Skinnskatteberg. The theory which 
the thesis is based upon is tourism and marketing, destination marketing and quality 
labeling. The questions for the interviews and the analysis of the primary data have been 
formed based on this theory. 
 
With a starting point in the conducted analyze, it emerged that Natures Best does not 
have a prominent role in the marketing of destinations because there is a poor 
knowledge about the quality label among the organizations. According to us, this is due 
to a lack of information. Another reason is that it exist a reluctance to use the label in the 
brochures.   
 
Keywords: Ecotourism, quality labeling, marketing, certification, destination marketing, 

Natures Best  
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1 Vad undersökningen 
behandlar 
Naturens Bästa är en kvalitetsmärkning inom 
ekoturismen och denna märkning syns i 
dagsläget inte i den gemensamma 
marknadsföringen av destinationer. Således 
syftar denna undersökning att svara på varför 
kvalitetsmärkningen Naturens Bästa inte har 
någon framskjutande roll i marknadsföringen 
av destinationer. Den framskjutande rollen 
handlar om varför märkningen inte syns i 
turistbroschyrerna och på turistbyrån vilka 
har till syfte att marknadsföra Västerås och 
Västmanland. Då vi fått kunskap om att 
märkningen inte når ut till allmänheten är det 
också viktigt att se till hela proceduren med 
märkningen och inte enbart till symbolen.

 

1.1 Varför denna undersökning 

behövs 

I en tid när miljö, natur och det 
ekologiska är mer angeläget än någon 
gång tidigare har de flesta av oss hört 
talas om miljömärkning i någon form 
(Lindqwist 2002, s. 6). 2002 
introducerades Naturens Bästa av 
Svenska Ekoturismföreningen, Sveriges 
Rese och Turistråd (idag VisitSweden) 
och Naturskyddsföreningen. Detta är ett 
svenskt kvalitetsmärkningssystem för 
ekoturism, arrangemang, arrangörer och 
produkter. Exempel på ett arrangemang 
som klassas som ekoturism och har fått 
kvalitetsmärkningen Naturens Bästa är 
älgsafari i Bergslagen. Det går enkelt 
uttryckt ut på att besökarna befinner sig i 
vildmarken och spanar efter älgar, det 
finns alltså inga tama och inhägnade 
älgar. Allting sker på ”naturens villkor” 
(Naturens Bästa 2008b). 
Kvalitetsmärkningen Naturens Bästa är 
det första nationella systemet för 
märkning av ekoturism på norra 
halvklotet (SOU 2007:32, s. 63). 

Märkningen Naturens Bästa är på god 
väg att utvecklas till ett av de starkaste 
verktygen för att marknadsföra svensk 
ekoturism och även hela Sverige som 
destination (Jiborn 2005, s. 2). Svenska 
Ekoturismföreningen strävar efter att 
marknadsföra märkningen så effektivt 
som möjligt, med syftet att vinna 
respekt, nyfikenhet, intresse och högt 
varumärkesvärde för märket och de 
märkta arrangemangen (Widstrand & 
Kronquist 2005, s. 8). Andra länder 
använder Sverige som förebild när de 
utvecklar sin ekoturism (SOU 2007:32, s. 
64).  Dock är det nästan inte någon av de 
svenska miljö- och/eller 
kvalitetsmärkningarna som har fått 
något kommersiellt genombrott 
(Turistdelegationen 2004, s. 23). Enligt 
vår mening kan detta bero på att 
kvalitetsmärkningen inte kommuniceras 
ut via turistbroschyrerna och på 
turistbyråerna och således vet inte heller 
turisterna om att kvalitetsmärkningen 
finns.  

1.2 Problemet som undersöktes 

Kvalitetsmärkningen Naturens Bästa 
arbetar för att marknadsföra upplevelser 
som inte är bra enbart för turisten utan 
även för miljön och omgivningen. Idag 
blir vi som konsumenter mer och mer 
medvetna och måna om vår miljö och 
den värld vi lever i. Således borde en 
kvalitetsmärkning som Naturens Bästa 
kunna vägleda oss till att finna 
arrangemang inom turismen som hjälper 
oss att välja arrangörer som verkligen 
lever upp till de krav vi ställer. 
Arrangörerna som uppfyller kraven har 
möjlighet att använda kvalitetssymbolen 
i marknadsföringen av sina arrangemang, 
vilket även många gör i sin egen 
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marknadsföring. Enligt Per Jiborn1 är det 
dock ett problem att 
kvalitetsmärkningen inte syns i den 
gemensamma marknadsföringen av 
destinationer.  

 
 

Figur 1 Kvalitetssymbolen för Naturens Bästa 
Naturens Bästa 2008a 

Vi har besökt turistbyrån i Västerås för 
att själva se hur det ligger till. Av besöket 
framkom det att kvalitetsmärkningen 
inte används i turistbroschyrerna eller på 
turistbyrån överhuvudtaget. Efter samtal 
med Per Jiborn2 framkom det att det 
finns ett problem i att allmänheten till 
stor del inte vet vad kvalitetsmärkningen 
står för. Därmed räcker det inte med att 
kvalitetssymbolen syns i 
marknadsföringen, utan hela 
kvalitetsmärkningen behöver 
marknadsföras. Utifrån detta framkom 
ett par frågeställningar som skall 
besvaras i denna undersökning, vilka är 
som följer: 
 

1. Hur mycket kunskap har 
turistorganisationer om 
kvalitetsmärkningar och då i 
synnerhet Naturens Bästa? 

2. Hur viktig är den enskilde aktören 
i turistorganisationer? 

3. Varför återfinns inte 
kvalitetsmärkningen hos 
turistorganisationer som arbetar 

                                                           
1
 Per Jiborn, märkningsansvarig Naturens Bästa, 

telefonsamtal den 22 september 2008 

 
2
 Per Jiborn, märkningsansvarig Naturens Bästa, 

telefonsamtal den 22 september 2008 

med att marknadsföra 
destinationer och då i synnerhet i 
turistbroschyrerna? 

 
Syftet är att undersöka varför 
kvalitetsmärkningen Naturens Bästa inte 
har någon framskjutande roll i 
marknadsföringen av destinationer.  
 
Vi har valt att avgränsa oss till att 
undersöka varför märkningen inte finns 
med i turistbroschyrer därför att det är 
främst här som problemet finns. Det är 
hos turistbyrån som broschyrerna till 
turisterna finns och således är det också 
där som information om 
kvalitetsmärkningen borde finnas. Fokus 
ligger således på den information som 
återfinns i turistbroschyrerna. Dock har vi 
besökt de undersökta turist-
organisationernas hemsidor3 för att se 
om och i så fall hur märkningen används 
där. Det stod klart att inte heller här 
används märkningen i 
marknadsföringen.  
 
Vi är medvetna om att fler och fler 
använder sig av Internet idag när de 
söker turistmål, men vi vill i huvudsak 
undersöka varför märkningen inte syns 
när turisterna väl är på plats och därmed 
lägger vi inget stort fokus på Internet.  
Undersökningen avgränsas vidare till att 
behandla Västmanland med fokus på 
Västerås och Skinnskatteberg då vi vill ha 
närhet till det vi undersöker och enklare 
kunna få direktkontakt med de 
ansvariga. Konsekvenserna av detta blir 
att vi bortser från resten av Sverige, men 
vi får ett mer koncentrerat fokus och kan 
ta fram en tydlig bild för Västerås, 
Skinnskatteberg och Västmanland. 

                                                           
3
 www.vasterasmalarstaden.se, 

www.vastmanland.se via www.vkl.se samt 

www.skinnskatteberg.se  
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Undersökningen vänder sig i huvudsak 
till Svenska Ekoturismföreningen och vår 
uppdragsgivare Naturens Bästa. 
Generellt vänder den sig även till 
personer med intresse för 
marknadsföring och turism.  

1.3 Uppsatsens upplägg 
Kapitel 2:  
Kapitlet behandlar och förklarar 
ekoturism närmare, för att skapa större 
förståelse för begreppet. 
 
Kapitel 3:  
Här förklaras sambandet mellan turism 
och marknadsföring, 
destinationsmarknadsföring och 
kvalitetsmärkning. Detta är teorierna 
som ligger till grund för undersökningen.  
 
Kapitel 4:  
Tillvägagångssättet för undersökningen 
beskrivs med hjälp av till exempel 
utformning av intervjufrågor och 
genomförande. 
 
Kapitel 5:  
Vi har sammanfattat de genomförda 
intervjuerna i detta kapitel och 
respondenterna presenteras var för sig.  
 
Kapitel 6: 
Kapitlet presenterar en analys där teorin 
jämförs med det som framkommit under 
intervjuerna med våra respondenter.  
 
Kapitel 7:  
Analysen kopplas till uppsatsens syfte 
och frågeställningar och slutsatser för 
uppsatsen dras. Här återfinns också 
rekommendationer till uppdragsgivaren.  
 

 

 

2 Vad är ekoturism? 
”Ecotourism is responsible travel to natural 
areas which conserves the environment and 
improves the welfare of local people” (The 
Ecotourism Society 1993 se Sæþórsdóttir 1998, 
s. 55) Enligt vår mening är detta en ganska 
talade definition av ekoturism, men i följande 
kapitel återfinns en djupare förklaring. 
 
 
Inom turistnäringen återfinns en mängd 
olika turistkategorier som alla uppför sig 
på olika sätt beroende på vilket motiv de 
har med sin resa menar Sæþórsdóttir et 
al. (1998, s. 42). En av dessa 
turistkategorier är ekoturisten. 
Ekoturisten uppfattas som människor 
med ett djupgående intresse för 
naturbaserad turism. Därav har 
ekoturism annonserats som en hållbar, 
positiv form av turism anser Gössling och 
Hultman (2006, s. 1). Svenska 
Ekoturismföreningen (2008) anser att 
ekoturismen överlag är en av de mest 
expansiva kategorierna inom den globala 
turismen. Enligt Fennell (1999, s. 30) 
handlar ekoturism om att resa till relativt 
ostörda och orörda naturmiljöer med 
syfte att studera eller beundra och 
uppskatta omgivningen och dess vilda 
växter och djur såväl som kulturella 
sedvanor. Ekoturism är därför enligt 
Mehmetoglu (2005, s. 358) en aktivitet 
där turisten reser till naturliga områden 
för att beundra, studera och uppleva den 
existerande naturen och kulturen på ett 
sätt som inte exploaterar resurserna 
utan bidrar till bevarandet av den 
genuina omgivningen. Bidraget från 
ekoturismen till bevarande, utbildning 
om miljön och provisionen från 
ekonomiska fördelar till lokala samhällen 
är det som särskiljer ekoturismen från 
annan naturbaserad turism 
(Mehmetoglu 2005, s. 358).  
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3 Att marknadsföra sig mot 
turister 
Kapitlet redovisar den teoretiska referensram 
som ligger till grund för denna undersökning. 
Vi har använt oss av turism och 
marknadsföring med destinations-
marknadsföring som tillhörande del. 
Tyngdpunkten ligger dock på 
kvalitetsmärkning, eftersom det är 
huvudpunkten i undersökningen.  

 

3.1 Turism och marknadsföring 

Vad som är viktigt att komma ihåg vad 
gäller marknadsföring av turism är enligt 
Grip Röst et al. (2003, s. 13) att tjänsten 
produceras och konsumeras samtidigt 
mellan köpare och säljare. 
Marknadsföringen ingår således som en 
del av produktion och leverans av 
turisttjänster. Inom turismen är varken 
varan eller konsumenten det viktiga, 
utan det som är viktigt är upplevelsen. 
Den är viktigare än både turisten och 
turistprodukten eller tjänsten, därför 
måste också företagen enligt Roberts 
och Hall (2004, s. 255) skifta fokus mot 
upplevelsen. Särskilda krav ställs på 
marknadsföringen då företag inom 
turistnäringen säljer upplevelser, känslor 
och förväntningar. Grip Röst et al. (2003, 
s. 11) anser att produkter som 
marknadsförs inom turismen inte kan 
byta ägare rent fysiskt och kan heller inte 
lagras. För att få tillgång till produkten 
måste kunden resa till den. Detta därför 
att turistprodukten är en tjänst eller 
service som blir tillgänglig för kunden på 
en speciell plats vid en speciell tidpunkt.  
Det gäller också att hålla i minnet att 
turistprodukten ofta är säsongsanpassad 
och trendkänslig enligt Grip Röst et al. 
(2003, s. 13). 
 

Herbig och O’Hara (1997, s. 236) anser att 
om marknadsförare skall uppnå 
långsiktigt framgång inom ekoturismen 
måste de vara medvetna om och förstå 
att framgång inte kommer genom 
individuella initiativ. Nyckelpersoner 
såsom kommuner, staten och besökare 
spelar en avgörande roll för framgång. 
Trots detta är det respekt för 
omgivningen, vilket är en grund för 
industrin, som måste praktiseras i första 
hand. Ytterligare menar Herbig och 
O’Hara (1997, s. 233) att till skillnad från 
andra produkter och tjänster som 
marknadsförs måste utvecklare och 
marknadsförare av ekoturism inte bara 
fokusera på behovet hos den slutgiltiga 
konsumenten (turisten). De måste även 
vara uppmärksamma på behoven på den 
lokala platsen och samtidigt praktisera 
bra management för att värna om 
omgivningen. Således måste 
marknadsförare av ekoturism enligt 
Herbig och O’Hara (1997, s. 233) förstå 
den ekonomiska, sociala och 
miljöpåverkan som ekoturismen kan 
generera.  
 
Grängsjö (2006, s. 31) anser att den plats 
som är resmålet och som turisten 
upplever sig köpa definieras av 
organiseringen och marknadsföringen. I 
allmänhet bildas samarbets-
organisationer för turism utifrån en 
gemensam önskan av flera parter att 
utveckla och marknadsföra turismen på 
en geografisk plats. För mer information 
om samarbetsorganisationer se bilaga 1. 

3.1.1 Destinationsmarknadsföring 

Grängsjö (1998, s. 17) anser att en 
huvuduppgift för alla 
turistorganisationer i regel är 
destinationsmarknadsföring.  
Destinationsmarknadsföring involverar 
många intressenter och ett komplext 
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erbjudande av produkter enligt 
Soteriades och Avgeli (2007, s. 336). 
Enligt von Friedrichs Grängsjö (2001, s. 
31) är det för den enskilde 
turistföretagaren lätt att försvinna i den 
globala konkurrensen. Företagaren har i 
de flesta fall varken ekonomiska eller 
personella resurser att på ett traditionellt 
sätt marknadsföra varken sitt företag 
eller turistdestinationen där företaget 
verkar menar von Friedrichs Grängsjö 
(2001, s. 31).   
 
Effektiv gemensam marknadsföring 
kräver mer än bara ett starkt ledarskap 
och administrativ support. Det finns ett 
antal interna faktorer såsom delad vision, 
uppnående av mål och öppen 
kommunikation mellan medlemmarna 
som bidrar till effektiv gemensam 
marknadsföring och tillfredsställelse hos 
medlemmarna (Soteriades & Avgeli 2007, 
s. 336). Turistbyråer måste kunna 
hantera processen för att försäkra sig 
om att den lokala turistindustrin förstår 
att destinationens välmående är 
viktigare än ett företags vinstmaximering 
i ett långt perspektiv. En win-win relation 
är möjlig när alla bidrar till att skapa det 
totala värdet för destinationen, där både 
samarbete och konkurrens presenteras 
simultant och strikt sammanbundna 
menar Wang och Krakover (2008, s. 140). 
Således behövs det förståelse och 
medvetenhet om att det är skillnad på 
att marknadsföra en hel destination som 
produkt och att marknadsföra en enskild 
produkt på destinationen, eftersom det 
är svårt att definiera vad som är 
produkten och svårt att marknadsföra 
något som ägs eller styrs av ett enskilt 
företag anser von Friedrichs Grängsjö 
(2001, s. 32). Destinations-
marknadsföringens uppgift 
karaktäriseras i enlighet med Wang 
(2008, s. 192) av dess fragmenterade 

natur där turismens aktörer är ansvariga 
för komponenter av hela produkten.  
 
Marknadsföring av en turistdestination 
sker på flera plan. En extern 
marknadsföring till turisten när denna 
geografiskt befinner sig utanför 
destinationen och en interaktiv 
marknadsföring när turisten är på plats. 
Den interaktiva marknadsföringen har till 
uppgift att förverkliga de till turisten 
givna löftena (von Friedrichs Grängsjö 
2001, s. 40). En marknadsföringsprocess 
som ingår i destinations-
marknadsföringen är en form av 
transaktionsbaserad marknadsföring. 
Denna kännetecknas av till exempel 
broschyrer som för destinationen 
produceras i samarbetsorganisationerna. 
Således är detta enligt Grängsjö (2006, s. 
28) en destinationsgemensam extern 
marknadsföring mot potentiella 
besökare. Briggs (2001, s. 74) menar att 
dessa turistbroschyrer visar på de 
fördelar en organisation har att erbjuda. 
Genom att destinationen beskrivs i 
broschyrer blir de enda ”beviset” av 
produkten som destinationen erbjuder. 
Därför är det viktigt att känslan och 
kvaliteten förmedlas av broschyren 
enligt Briggs (2001, s. 74).  

3.2 Kvalitetsmärkning 

Certifieringsmärken och 
kvalitetsmärkning kan definieras som: 
”marks used upon or in connection with 
the products and services of one or more 
persons to certify regional or other origin, 
material, mode of manufacture, quality, 
accuracy, or other characteristics of such 
goods or services”. (Moussa & Touzani 
2008, s. 527) 

3.2.1 Vad kvalitetsmärkning är 

Kvalitetsmärkning kan förklaras som 
symboler eller signaler som används i 
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samband med produkter och tjänster, av 
en eller flera personer för att certifiera 
material, tillverkare, kvalitet och andra 
karakteristiska drag av en sådan produkt 
eller service enligt Moussa och Touzani 
(2008, s. 527). Brands och märken 
används av konsumenter för att skapa en 
åsikt om omgivningens soliditet för en 
produkt (Font & Tribe 2001, s. 11). De 
flesta märkena har hittills fokuserat på 
miljörelaterade ämnen. Dock har det 
skett en förändring mot att inkludera 
även sociala ämnen menar Gössling 
(2006, s. 64). En sådan förändring kan 
dock kräva ett större engagemang från 
turismföretagen och kan reducera 
certifieringens roll som marknadslett 
redskap.  

3.2.2 Vikten av information 

Idag kräver köparens marknad enligt 
Fotopoulos och Athanasios (2003, s. 
1351) att företagen närmar sig ämnet 
med förbättrad produktkvalitet från 
konsumentens perspektiv snarare än att 
börja med produkten själv. Således skall 
certifiering definitivt ses som en fördel 
för konsumenten, motiveringen för 
företagen är dock mer skiftande menar 
Hjalager (2001, s. 291). En 
kvalitetsmärkning är ett sätt att 
garantera att en produkt innehåller en 
viss kvalitet då konsumenterna av varan 
har svårt att iaktta tillverkningen. 
Kvalitetsmärkning är därför populärt hos 
konsumenterna då kvaliteten på 
tillverkningen kan garanteras genom 
inspektioner anser Jahn et al. (2005, s. 
55-56). Vidare anser Fotopoulos och 
Athanasios (2003, s. 1352) att 
kvalitetsmärkning assisterar den inte helt 
informerade konsumenten i deras 
beslutsprocess på grund av att den 
strukturerar deras informations-
omgivning. Kvalitetsmärkningar är enligt 
Moussa och Touzani (2008, s. 527) 

designade för att förse konsumenten 
med information om produktkvalitet och 
följaktligen reducera asymmetrin av 
information mellan köpare och säljare. 
Att enbart ge konsumenten mer 
information kommer dock inte att 
reducera asymmetrin när konsumenten 
inte känner sig säker på att använda 
informationen (2008, s. 527).  
 
Trovärdighet beskriver en persons 
förväntningar av sanningen av en viss 
information. Trovärdighet är därför en 
uppfattad kvalitet: den finns inte i ett 
objekt, en person eller viss information. 
Kvalitetsmärkningens trovärdighet beror 
troligtvis på utdelarens trovärdighet.  
För att vara trovärdig måste en märkning 
komma från en tredje organisation 
främmande tillverkaren/säljaren, 
kompetent och inte alls intresserad i 
försäljningen av produkten som bär 
märket. Kvalitetsmärkning verkar dock 
sällan isolerad eftersom tillverkaren eller 
säljaren regelbundet använder en 
kombination av signaler för att förmedla 
kvalitetsinformation i enlighet med 
Moussa och Touzani (2008, s. 527-528). 
Märken är en del av informationen som 
används av konsumenterna när de 
bestämmer sig för att köpa en produkt 
menar Verbeke et al. (2008, s. 1594). Ett 
märke kan också tjäna som en viktig 
produktkvalitetssignal i konsumentens 
beslutsprocess anser Verbeke et al. 
(2008, s. 1594).  

3.2.3 Kvalitetsmärkningens roll 

Honey (2002, s. 5) hävdar att 
certifieringsprogrammen själva och 
övervakaren som gör utvärderingen kan 
vara antingen första, andra eller tredje 
part som drivs och/eller verifieras av 
företaget, en industri, en 
branschförening eller av en oberoende 
part. Tredje part ses som den mest 
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objektiva och är därför mer trovärdig. 
Alla certifieringsprogram för 
turismindustrin är idag frivilliga till 
skillnad från exempelvis matindustrin där 
det finns certifieringsprogram som krävs 
av regeringen (Honey 2002, s. 5). De 
flesta programmen för certifiering är 
regionala eller nationella och är länkade 
till särskilda destinationer med lokalt 
relevanta standarder (Skinner et al. 2004, 
s. 121).  
 
Certifieringsprocessen är enligt Font 
(2002, s. 202) en procedur där tredje part 
förser konsumenten med en skriftlig 
försäkran om att en produkt, process, 
tjänst eller managementsystem uppfyller 
vissa specificerade krav (Font, 2002, s. 
202). Privata eller publika organisationer 
som certifierar produktkvalitet är mycket 
användbara i att förse köparna med 
information och en sådan certifiering, 
identifierbar med ett märke är ett 
frivilligt sätt för producenter att 
signalera produktkvalitet (Jahn et al. 
2005, s. 57-58). Därför fastställer ett 
effektivt kvalitetsmärkningssystem att 
en produkt får certifiering endast när 
den möter en uppsättning av specifika 
krav. De flesta certifieringarna 
organiseras privat.  

3.2.4 Kriterier  

Existensen av certifieringssystem kan 
motivera en ökning i kvalitet totalt sett. 
Miljömärkning har blivit extremt 
populärt, så populärt att det finns för 
många koncept som tenderar att 
konkurrera om konsumenten och även 
göra denne förvirrad. Certifiering är bara 
möjlig om den använder entydiga 
kriterier anser Hjalager (2001, s. 291). 
Dock hävdar Moussa och Touzani (2008, 
s. 527) att kriterierna för 
kvalitetsmärkning kan vara väldigt strikta 
eller inga alls. Vissa kriterier kan hänvisa 

till specifika kvaliteter som uppnåtts, 
som att en produkt är tillverkad med 
hänsyn till naturen medan andra anses 
som generella kvalitetsmärkningar. Enligt 
Moussa och Touzani (2008, s. 527) krävs 
det av den anledningen att signalen som 
kvalitetsmärkningen utsänder gör det 
tydligt att en viss produkt eller tjänst är 
av en viss kvalitet.  

3.2.5 Märket på marknaden 

Det är uppenbart att pålitligheten av 
kvalitetsmärkning och deras effektivitet i 
konsumentpolicys är starkt beroende av 
en typ av externa granskningar och deras 
implementering anser Jahn et al. (2005, 
s. 53). Endast om märket känns igen som 
en giltig signal av konsumenten kommer 
det att bli en varaktig kvalitetsökning. 
När ett företag en gång har fått den 
önskade certifieringen är företagen 
berättigade att använda 
kvalitetsmärkningen i marknadsförings-
syfte. Endast om organisationen 
framgångsrikt kan etablera ett 
kvalitetsrykte på marknaden kan det 
motsvarande märket accepteras som ett 
kvalitetssurrogat. Vidare menar Jahn et 
al. (2005, s. 57) att de behöver 
demonstrera ett trovärdigt engagemang 
för principerna och de specifika 
bestämmelserna i certifieringssystemet.  
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4 Tillvägagångssätt 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för 
arbetets gång ifrån första kontakten med 
uppdragsgivaren till hur vi gick tillväga med 
analysen. 
 

 
Följande illustration ger en överblick av 
tillvägagångssättet för denna 
undersökning. Detta för att tydligöra de 
olika stegen i undersökningen och skapa 
en klar struktur. Varje steg kommer 
nedan att beskrivas mer ingående. 
 

 
Figur 2 Arbetsmodell 

Egen bearbetning 

4.1 Kontakt med uppdragsgivaren 

Per Jiborn 

Den första kontakten med 
uppdragsgivaren Per Jiborn, Naturens 
Bästa, skedde via e-post efter att vi blivit 
rekommenderade att kontakta Jiborn. 
Därefter diskuterades olika förslag över 
telefon och e-post tills vi slutligen kom 
fram till ett förslag som passade både 
honom och oss. Kontakten med Jiborn 
har sedan varit kontinuerlig under 
arbetets gång. På så vis har vi kunnat få 

feedback ifrån honom och även snabbt 
få svar på frågor som framkommit under 
processen. Eftersom uppdragsgivaren 
kan ses som part i målet har vi minimerat 
hans roll och själva försökt att finna och i 
vissa fall bekräfta den information vi fått 
ifrån honom. 

4.2 Insamling av information 

De flesta vetenskapliga undersökningar 
har den primära utgångspunkten att 
förstå egenskaperna i det som studeras. 
För att undersökningen skall ta fart bör 
forskaren ha insamling av data som 
startpunkt (Denscombe 2004, s. 17). 
Utgångspunkt för insamlingen av vår 
information har varit att finna relevant 
och viktig data som kunde hjälpa oss att 
uppfylla vårt syfte med undersökningen. 
Därav har både sekundärkällor och 
primärkällor använts. Enligt Andersen 
(1998, s. 150) är sekundärdata 
information som har samlats in av till 
exempel andra personer eller forskare 
medan primärdata har samlats in av 
forskaren själv, i detta fall alltså av oss. 

4.2.1 Sekundärkällor 
Sökningen efter relevanta sekundärkällor 
inleddes med att vi sökte tryckta källor 
på Högskolebiblioteket i Västerås, gjorde 
fjärrlån via samma bibliotek samt sökte i 
våra egna bokhyllor. För att få så stor 
bredd som möjligt och finna så mycket 
användbart material som möjligt sökte vi 
även via databaser som till exempel: 
ELIN@Mälardalen, ABI/Inform och 
EBSCO. Vi begränsade oss till att använda 
databaser vi ansåg var aktuella för våra 
ämnen ekoturism och marknadsföring. 
Sökorden vi använde oss av var till 
exempel: Marketing, ecotourism och 
quality label. För komplett lista över 
databaser och sökord se bilaga 2. 
För att möta samtidskravet som är en 
viktig del i källkritiken enligt Eriksson och 
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Wiedersheim-Paul (2006, s. 167-168) har 
vi använt oss av nyare källor då 
fenomenet kvalitetsmärkning inom 
turismen är relativt nytt. Vi har även burit 
med oss medvetenhet om att, i 
synnerhet vetenskapliga artiklar, är äldre 
än vad som syns på pappret. Vi har 
försökt att finna källor där författaren är 
oberoende av det undersökta och inte 
har någon koppling till vad han/hon har 
undersökt. Detta kan dock vara mycket 
svårt att veta. Vi har inte helt och hållet 
kunnat undvika att källorna är beroende 
av varandra. Samma originalkällor 
återkommer i vissa av de vetenskapliga 
artiklarna, men har använts på olika sätt. 
Således anser vi att beroendet av 
källorna mellan varandra ändock inte är 
så stort att det påverkar 
undersökningens pålitlighet.  
 
För att vara säkra på att originalkällorna 
använts på rätt sätt har vi även i de flesta 
fall sökt reda på dessa. Sist men inte 
minst har vi försökt att kontrollera 
huruvida källorna är äkta eller inte, då 
detta är av stor vikt enligt Thurén (2003, 
s. 21). Våra sekundärkällor har vi 
kontrollerat genom att dels jämföra dem 
med varandra och dels söka reda på 
originalkällorna när sådana finns. 
Användningen av Internet har vi försökt 
att reducera då det enligt vår mening är 
ett enkelt sätt att sprida falska uppgifter 
på, vilket även Thurén (2003, s. 30) håller 
före . Det material som dock kommer 
från Internet har enbart använts för att 
skapa förståelse och därmed påverkar 
det inte undersökningens pålitlighet.  

4.2.2 Primärkällor 

Med utgångspunkt i undersökningens 
syfte, att undersöka varför 
kvalitetsmärkningen Naturens Bästa inte 
har någon framskjutande roll i 
marknadsföringen av destinationer, 

ansåg vi att en kvalitativ metod var att 
föredra. En kvalitativ metod 
kännetecknas nämligen av närhet till den 
källa där vi hämtar vår information 
(Holme & Solvang 1997, s. 14). Vi har 
genomfört personliga intervjuer och 
därmed har vi fått en närhet till källan där 
vi hämtade vår information. Dessa 
intervjuer har genomförts med 
respondenter från Västerås turistbyrå, 
Västmanlands kommuner och landsting 
samt Skinnskattebergs turistbyrå. 
 
Vi ansåg att den delvis strukturerade 
intervjun var mest lämpad att använda 
för att få fram relevant och viktigt 
information. Den delvis strukturerade 
intervjun kännetecknas av att vi har en 
viss teoretisk och empirisk kunskap om 
det vi studerar menar Andersen (1998, s. 
162). Vidare anser han att det i denna 
intervjuform finns en utarbetad 
intervjuguide som intervjuaren använder 
sig av.  
 
Primärkällorna kan inte vara oäkta, då 
det är vi själva som har genomfört 
intervjuerna. Däremot kan vi inte vara 
helt säkra på att de har svarat helt 
sanningsenligt i alla lägen. Vi kan rikta en 
viss kritik mot oss själva som primärkällor 
och de påståenden vi gör. Då vi färgas av 
vår förförståelse gäller det att vara 
medveten om denna för att i möjligaste 
mån kunna undvika att den påverkar hur 
vi tolkar olika saker. 

4.3 Utformning av intervjufrågor 

För att kunna samla in aktuell primärdata 
utformade vi en intervjuguide där ett 
antal frågor fanns formulerade, se bilaga 
4. Intervjufrågorna formulerades utifrån 
den teoretiska referensramen med 
tyngdpunkt på turism och 
marknadsföring, kvalitetsmärkning och 
samarbetsorganisationer. Frågorna om 
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samarbetsorganisationer var enbart för 
att få en bättre förståelse för hur de 
arbetar och fyller egentligen inget direkt 
syfte för undersökningen.  
 
För att utforma intervjufrågorna var vi 
först angelägna om att finna de variabler 
som var viktiga för att vi skulle kunna 
uppfylla vårt syfte. För det första ansåg 
vi det som mycket viktigt att se vad det 
enskilda företaget har för roll och hur de 
kan påverka marknadsföringen. Detta 
eftersom det är de som har fått 
kvalitetsmärkningen och således borde 
de enskilda företagen vara angelägna om 
att märkningen syns.  Vi har som tidigare 
nämnt valt att inrikta oss på 
turistbroschyrerna och därför var även 
denna variabel viktig för 
undersökningen. Detta för att kunna få 
en uppfattning om vem som bestämmer 
vad som skall finnas med och hur viktiga 
broschyrerna är idag. Utifrån det kunde 
vi skönja vem det beror på att 
kvalitetsmärkningen inte är med, om det 
är den enskilde företagaren eller 
turistorganisationerna.  
 
Huvuddelen av frågorna behandlade 
kvalitetsmärkning. Detta för att förstå 
respondenternas syn på 
kvalitetsmärkningar och om det finns 
någonting där som påverkar att de väljer 
att inte ha med Naturens Bästa i sin 
marknadsföring. Vi ställde även två 
frågor om Naturens Bästa för att utreda 
om det finns någon kunskap om 
kvalitetsmärkningen och förstå vad 
respondenterna tycker om märkningen.  

4.4 Urval av respondenter 
Då vi har avgränsat oss till Västerås, 
Skinnskatteberg och Västmanland föll 
det sig naturligt att kontakta turistbyrån i 
Västerås, turistbyrån i Skinnskatteberg 
samt Västmanlands kommuner och 

landsting, eftersom de spelar en stor roll 
i marknadsföringen av dessa regioner. 
Att det är just de som spelar en viktig roll 
i marknadsföringen av dessa regioner 
tog vi reda på genom att söka på 
Internet och därigenom fick vi fram 
namn på vem vi skulle kontakta. Därav 
går det säga att vi har gjort vårt urval 
baserat på särskilda kännetecken 
(Denscombe 2004, s. 173).   
På turistbyrån tog vi kontakt med 
Pernilla Törngren som är turistbyråchef.  
Hon rekommenderade oss sedan vidare 
till Henrik Wester som arbetar som 
turismutvecklare på Västmanlands 
Kommuner och landsting. Både Pernilla 
Törngren och Henrik Wester 
rekommenderade oss sedan vidare till 
Marléne Carlsson som är 
turismsamordnare på turistbyrån i 
Skinnskatteberg.  

4.5 Genomförande 

Den första kontakten med Pernilla 
Törngren och Henrik Wester skedde via 
e-post, där vi skickade med informations-
brevet som återfinns i bilaga 3. 
Respondenterna fick själva möjlighet att 
bestämma tid och datum för 
intervjuerna. Vi har som tidigare nämnt 
valt att genomföra personliga intervjuer 
och enligt Sallnäs (2007, s. 33) får 
intervjuaren en hög svarsfrekvens tack 
vara den personliga kontakten. Det 
medför också att intervjuaren kan ta del 
av respondenternas resonemang kring 
en specifik fråga. Dock menar Sallnäs 
(2007, s. 34) att den personliga intervjun 
inte är lika objektiv jämfört med andra 
metoder på grund av intervjuareffekter 
och den analysmetod som använts. 
Sallnäs (2007, s. 34) menar även att 
personliga intervjuer inte är lika anonyma 
och att de är resurskrävande. Då vi 
genomfört tre intervjuer har 
bearbetningen av dessa inte varit 
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tidskrävande och inte heller 
resurskrävande och därmed kan vårt 
tillvägagångssätt motiveras. 
Intervjuareffekterna är svåra att undvika, 
men genom en medvetenhet om dem 
kan vi ta hänsyn till dem.  
 
Intervjuerna genomfördes på respektive 
respondents arbetsplats. Vi ansåg det 
som ett bra ställe att genomföra 
intervjuerna på, eftersom 
respondenterna befann sig i en miljö de 
är bekväma med.  Intervjuerna spelades 
in med hjälp av en diktafon, allt för att 
undvika att någon information föll bort. 
Dock fördes även anteckningar simultant 
utifall det skulle uppstå problem med 
diktafonen.  
 
Den första kontakten med Marléne 
Carlsson skedde även den via e-post, där 
vi informerade om vårt syfte och varför 
vi ville intervjua henne. Respondenten 
fick sedan bestämma när vi skulle 
genomföra intervjun. Vi genomförde en 
telefonintervju med Marléne Carlsson, av 
praktiska skäl, eftersom vi ansåg att det 
var lite för långt att åka. På samma sätt 
som den personliga intervjun, har 
telefonintervjun enligt Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2006, s. 99) fördelar 
som att den går fort att genomföra och 
det är en hög svarsfrekvens. Däremot 
går det vid telefonintervjuer inte ställa 
alltför komplicerade frågor och 
intervjuareffekter kan existera (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul 2006, s. 99). Vi har i 
möjligaste mån försökt att undvika detta 
genom att inte ha komplicerade frågor 
och vara medvetna om att 
intervjuareffekter kan förekomma. 

4.5.1 Hantering av insamlat material 
Direkt efter intervjuerna transkriberades 
det insamlade materialet för att vi skulle 
kunna arbeta med materialet med en 

gång. Efter det skrevs en 
sammanfattning av intervjuerna. 
Respondenterna fick läsa igenom det 
sammanfattade materialet för vi ville 
undvika att direkta fel kommit med. 
Meningen var alltså inte att de skulle 
kunna ändra på sina svar utan enbart för 
att undvika onödiga och felaktiga 
uppgifter i undersökningen. Primärdatan 
sammanfattades ytterligare och utgör 
undersökningens röster från 
verkligheten. De sammanfattade 
intervjuerna återfinns i bilaga 5 för 
Pernilla Törngren, bilaga 6 för Henrik 
Wester och bilaga 7 för Marléne 
Carlsson.  

4.5.2 Hur vi gick till väga med 
analysen 
Enligt Denscombe (2004, s. 116) kan ny 
data göras meningsfull genom en analys. 
Han menar att rådata kan omarbetas 
genom användning av vedertagna 
teorier. Således handlar det om att passa 
in data i teorin (Denscombe 2004, s. 116).  
Utifrån syftet med undersökning ansåg vi 
att detta var bästa sättet att analysera 
vårt insamlade material på. Vi jämförde 
empirin med den teori som vi använt oss 
av för att komma fram till hur väl teorin 
stämde överens med verkligheten. Det 
analyserade materialet användes sedan 
för att besvara syftet.  

5 Röster från verkligheten 
I kommande kapitel presenteras den 
primärdata vi har samlat in. Materialet från 
intervjun med Pernilla Törngren på 
turistbyrån i Västerås inleder, efter det följer 
intervjun med Henrik Wester på Västmanlands 
kommuner och landsting. Sist återfinns 
intervjun med Marléne Carlsson på turistbyrån 
i Skinnskatteberg. För en mer omfattande 
sammanfattning av intervjuerna se bilagorna 
5, 6 och 7.  
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5.1 Turistbyrån Västerås 

Törngren menar att de märker av trender 
inom turismen, men påpekar att trender 
inte är någonting som går upp och ner på 
ett år utan de håller i sig längre tider. 
 
Enligt Törngren är de enskilda företagen 
mycket viktiga och det är turistbyråns 
roll att marknadsföra dem och ge dem en 
bra plattform. Sen är det självklart upp 
till varje enskilt företag att sälja sina 
arrangemang. Törngren menar vidare att 
varje enskilt företag har möjlighet att 
lämna in sina egna broschyrer på 
turistbyrån, under förutsättning att 
arrangemanget är för allmänheten. Dock 
anser Törngren att broschyrerna får 
mindre och mindre betydelse och det 
beror till stor del på att Internet har blivit 
så stort. Det finns fortfarande många 
som vill läsa broschyrer, men då måste 
broschyrerna vara mer intresseväckare 
än faktabroschyrer. Broschyrerna får inte 
bara mindre betydelse enligt Törngren, 
även antalet broschyrer minskar. Det går 
dock inte att byta ut den personliga 
kontakten mot Internet menar Törngren 
och därmed spelar broschyrer och 
turistbyråer fortfarande en viktig roll.  
 
Den gemensamma turistbroschyren är 
inte färdig ännu, då de i dagsläget håller 
på med en ny kommunikationsplan. 
Törngren påpekar dock att det inte går 
att ha med allting i en gemensam 
broschyr, men att de i broschyren påvisar 
hemsidan där det går att ha med mer. 
För att förmedla rätt känsla och kvalitet i 
broschyrerna menar Törngren att det är 
viktigt med mycket bilder och inte för 
mycket tung text. Det bör istället vara 
bra men kortare texter. Att använda 
symboler och signaler såsom Naturens 
Bästas symbol anser Törngren lite 
problematiskt. Skulle alla ha med olika 
logotyper i den gemensamma 

broschyren skulle det bli alldeles för 
mycket. Törngren menar att de gärna 
skriver om det i ord, men att ha med en 
massa logotyper skulle göra det otydligt. 
 
Törngren anser att ekoturismen är 
mycket viktig och då i synnerhet 
eftersom miljön är viktig för alla. Det har 
också enligt Törngren blivit lite modernt 
att vara miljömedveten vilket gör att 
ekoturismen spelar en ännu större roll.  
Vidare menar hon att om ett företag inte 
tänker på miljön så försvinner de 
troligtvis ganska snart, i synnerhet om 
det märks att de inte tänker på miljön.  
 
Kvalitetsmärkningar är enligt Törngren 
väldigt bra och de kan vara bevis på att 
det är ett seriöst företag. Hon skulle 
dock hellre kalla det för kvalitetssäkring. 
Vidare menar Törngren att om ett 
företag har en kvalitetsmärkning har de 
genomgått en process där det krävs en 
hel del av företaget och därmed bör de 
också vara seriösa. Det kan dock enligt 
Törngren vara ett problem med att det 
finns för många kvalitetsmärkningar. 
Finns det för många kvalitetsmärkningar 
kan det betyda att det finns märkningar 
som existerar enbart för att företaget 
som skapat den har gjort det för att tjäna 
pengar på det. Därav menar hon att om 
det finns för många kvalitetsmärkningar 
kommer trovärdigheten att minska och 
folk har inte möjlighet att ta det till sig.  
 
Att ha en tredje part som utvärderar 
turistprodukter ser Törngren som en 
kvalitetssäkring för kunden. Vidare anser 
hon att en tredje part kan öka 
trovärdigheten men att det då är av stor 
vikt att det är en ganska väletablerad 
kvalitetsmärkning.  
Törngren menar även att det är viktigt 
för aktörerna som är kvalitetsmärkta att 
förmedla ut det. Det är enligt Törngren 
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inte någon arrangör som har kommit till 
henne och sagt att de är med i Naturens 
Bästa och förklarat vad det innebär. Hon 
tycker därför att det vore bra med en 
presentation där någon berättar vad det 
innebär att vara godkänd av Naturens 
Bästa för att öka kunskapen om det. 
Törngren själv vet att det är en 
kvalitetsmärkning, men inte mycket mer 
än så. Törngren menar att 
kvalitetsmärkning kan vara ett 
komplement till deras nuvarande 
marknadsföringsverktyg, detta i 
synnerhet om det är någonting känt så 
att folk söker efter det. Slutligen anser 
Törngren att Naturens Bästa som 
kvalitetsmärkning ligger helt rätt i tiden 
eftersom det är så stort att vara 
miljömedveten idag.   

5.2 Västmanlands kommuner och 
landsting 
Marknadsföringen av Västmanland 
handlar idag inte om att sätta länet på 
kartan utan fokus ligger istället på att se 
vad Västmanlands kommuner och 
landsting egentligen är ute efter, 
nämligen näringslivsutveckling. 
Västmanlands län befinner sig enligt 
Wester i den absoluta knatteligan vad 
gäller turism och länet har bland de 
lägsta turismsiffrorna i hela landet. 
Utifrån en procentuell utveckling ligger 
dock länet i topp menar Wester.  
 
Enligt Wester är de enskilda aktörerna 
viktiga eftersom det är de som lockar hit 
nya besökare. Utan aktörerna har länet 
ingenting att signalera ut. För att nå ut 
till de enskilda arrangörerna använder sig 
länet av olika kanaler menar Wester. Det 
är två olika former av kanaler och den 
första är en passiv kanal. Denna är i 
huvudsak länets hemsida som baseras på 
att företagen är aktiva. Det är länets roll 
att uppdatera hemsidan samt att ge ut 

en gemensam broschyr med ett 
redaktionellt innehåll. Den andra 
kanalen, den aktiva, är turistbyrån enligt 
Wester. De har kompetens och det är de 
som arbetar på lokal nivå.  
 
Rent trendmässigt menar Wester att det 
ser positivt ut för regionen och då i 
synnerhet vad gäller ekoturismen. 
Wester anser att turism i sig inte är 
känslig för trender. Det finns en stor 
potential att utveckla ekoturismen 
ytterligare i Västmanland. Wester tycker 
att ekoturism är spännande eftersom det 
tillhör den rådande trenden, vare sig det 
handlar om turism eller inte. För att 
utveckla kvalitetsprodukter som länet 
kan tjäna pengar på anser han att 
Naturens Bästa är helt rätt sätt att gå 
tillväga. Det är enligt Wester viktigt att 
forma den typen av aktörer. Exempel på 
detta är att Kolarbyn och Västmanlands 
kommuner och landsting har ansökt om 
att arrangera en ekoturismutbildning 
som kommer att baseras på 
Ekoturismföreningen och dess material. 
Tanken med denna utbildning är att få 
igång fler aktörer inom ekoturismen.  
 
Det är aktörerna inom ekoturismen som 
är viktiga för att locka hit nya besökare 
och visa människor vilka enorma resurser 
det finns i området. Länet kan försöka 
att påverka aktörerna genom att få dem 
att agera utifrån till exempel Naturens 
Bästa och således få en positiv påverkan 
på miljön. Wester vet att Naturens Bästa 
är initierat och startat av Svenska 
Ekoturismföreningen och att det är en 
kvalitetssäkring av arrangörer inom 
ekoturismen. Han berättar också att 
kvalitetssäkringen har sex grundkriterier 
som bland annat handlar om att värna 
om naturen och destinationerna där 
arrangörerna finns och arbetar. 
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Turistbroschyrerna är inte viktiga när det 
handlar om att locka nya turister till 
Västmanland enligt Wester. Däremot 
spelar broschyrerna en större roll internt. 
Den broschyr länet har tagit fram nu 
beskriver olika arrangemang som sker i 
länet, exempelvis Power Meet. Där kan 
besökarna inte enbart finna information 
om Power Meet utan även om andra 
aktiviteter som pågår samtidigt i 
området. Således fungerar broschyren 
som informationsbroschyr till besökare 
som redan befinner sig i området. De 
enskilda aktörerna kan göra reklam i 
länets broschyr via annonser. Det 
redaktionella innehållet spelar en mycket 
stor roll och det skall vara ett 
kvalitetsmässigt innehåll.  
 
Kvalitetsmärkningar är överlag väldigt 
positiva menar Wester eftersom de leder 
utvecklingen och detta gäller även för 
ekoturismen och Naturens Bästa. 
Kvalitetsmärkningar höjer ribban för alla 
andra arrangörer och berättar 
exempelvis om vad ekoturism är enligt 
Wester. Han anser att det är en tjänst till 
turisten eftersom det höjer kvaliteten på 
arrangemangen. Dock menar Wester att 
svenskar överlag inte väljer en resa 
enbart för märkningen Naturens Bästa. 
Detta trots att vi svenskar idag är 
världens mest naturmedvetna folk. 
Problemet är att vi pratar om det, men 
agerar inte. Trots det anser Wester att 
märkningen på sikt kan bli väldigt viktig.  
 
Kvalitetsmärkningen kan vara väldigt 
viktig för en aktör som aktivt 
marknadsför sig. Vidare tycker Wester 
att merförsäljningen mellan aktörer 
märkta med Naturens Bästa kan öka. 
Detta eftersom besökare kan bli 
intresserade av vad det finns mer för 
arrangemang med den symbolen. 
Wester anser att det kan vara positivt när 

en aktör som Naturens Bästa går in som 
tredje person och utvärderar kvaliteten 
hos ett arrangemang. Den bästa 
kvalitetssäkringen enligt Wester är dock 
att arrangemanget i sig fungerar. Han 
påpekar även att han inte sympatiserar 
med att det springer runt kontrollanter 
på olika arrangemang enbart för att 
kontrollera. En kvalitetsmärkning kan 
vara ett komplement i marknadsföringen 
för enskilda aktörer eftersom det gäller 
för dem att locka till sig besökare. 
Wester anser att Naturens Bästa ligger 
helt rätt i tiden både trendmässigt och 
för de arrangemang som går att utveckla 
inom länet. Han tycker att Naturens 
Bästa är trovärdigt som kvalitetsmärke. 

5.3 Turistbyrån Skinnskatteberg 
Carlsson anser att de enskilda 
arrangörerna är mycket viktiga och att 
de tillsammans utgör en helhet. 
Turistbyrån och arrangörerna 
kommunicerar främst via brev, e-post 
och möten.  
 
Turismen är enligt Carlsson inte särskilt 
trendkänslig. Dock kan hon se att 
upplevelseindustrin är mycket populär 
just nu och således påverkas också 
turismen av de pågående trenderna. 
Ekoturismen är viktig menar Carlsson och 
även den kan ses som en trend enligt 
henne. I Skinnskattebergs kommun finns 
det ett antal ekoturismarrangörer, vilket i 
sin tur ger att det är ännu fler som väljer 
att haka på. Carlsson menar att Naturens 
Bästa handlar om ekologisk turism där 
flera företag går samma och det är en 
kvalitetssäkring. 
 
För att turisterna skall ha en positiv 
påverkan på ekonomin menar Carlsson 
att det går att försöka påverka dem så 
att de handlar sin mat och utrustning 
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lokalt, dock påpekar hon att detta inte är 
någon enkel uppgift.  
 
Då människor idag använder sig mer och 
mer av Internet anser Carlsson att 
turistbroschyrerna inte spelar lika stor 
roll längre. Hon påpekar dock att när 
turisterna väl är på plats vill de gärna ha 
någonting att titta i. Det material som 
finns i turistbroschyrerna har 
arrangörerna stor möjlighet att påverka. 
De kan lämna in sitt eget material på 
turistbyrån, men enligt Carlsson är det 
inte många arrangörer som producerar 
sitt eget material. På turistbyrån och ute 
på besöksmålen finns därför en pärm där 
de har sammanställt alla besöksmål och 
äventyr som finns i kommunen. Att få 
fram rätt känsla i broschyrerna menar 
Carlsson kan vara svårt, i synnerhet 
eftersom de vänder sig till flera olika 
målgrupper som är intresserade av olika 
saker.  
 
Kvalitetsmärkningar är någonting som 
blir allt viktigare anser Carlsson. Dock 
anser hon att utländska turister är mer 
medvetna om begreppet än vad vi 
svenskar är. Att använda 
kvalitetsmärkningar i marknadsföringen 
ser Carlsson som någonting positivt 
eftersom det signalerar ut att 
arrangemanget är bra. Vidare menar hon 
att det är kvalitetssäkrat, någonting 
besökaren kan lita på och som ger 
besökaren en form av trygghet. En tredje 
part som utvärderar arrangemanget ser 
Carlsson som någonting positivt, under 
förutsättning att tredje part är neutral. 
Till sist anser Carlsson att Naturens bästa 
ligger helt rätt i tiden eftersom det idag 
är viktigt att tänka på miljön. Mer eller 
mindre alla människor anser att miljön är 
viktigt idag menar Carlsson. 

6 Jämförelse mellan teori och 
verklighet 
I kapitlet presenteras analysen av primärdatan 
kopplat till den teoretiska referensramen. 
Rubrikerna i detta kapitel är desamma som i 
teorin för att tydligt visa på sambanden.  
  

6.1 Turism och marknadsföring 

Grip Röst et al (2003, s. 13) menar att 
turistprodukter ofta är trendkänsliga, 
något som alla tre respondenterna 
motsäger. Ingen av dem anser att 
turismen är särskilt trendkänslig, även 
om alla ser att det finns trender inom 
turismen. Vad som framstår ganska 
tydligt är att ekoturismen tillhör den 
rådande trenden. Med utgångspunkt i 
att turismen inte är trendkänslig och 
ekoturismen tillhör den rådanden 
trenden menar vi att ekoturismen är 
stabil del av turismnäringen. Som Wester 
uttrycker det finns det en stor 
utvecklingspotential inom ekoturismen 
och därför kommer den enligt vår 
mening tillhöra den rådande trenden 
under en lång tid.  
 
Alla tre respondenterna anser att 
ekoturismen är viktig och anledningen till 
detta genomsyras av att det är aktuellt 
att tänka på miljön idag. Enligt Herbig 
och O`Hara (1997, s. 236) spelar 
nyckelpersoner som kommuner en 
avgörande roll för framgång inom 
ekoturismen. Utifrån detta menar vi att 
tack vare att alla respondenterna anser 
att ekoturismen är viktig borde den 
också ha stor förutsättning att bli 
framgångsrik inom turismnäringen. 
Detta gäller dock under förutsättning att 
organisationerna förstår att om 
marknadsförare inom ekoturismen skall 
bli framgångsrika måste de vara 
medvetna om och förstå att framgång 
inte kommer genom individuella initiativ 
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(Herbig & O´Hara 1997, s. 236).  Således 
måste alla aktörer förstå vikten av 
samarbete dem emellan. Det gäller inte 
bara den enskilda aktören utan även 
turistorganisationerna och Naturens 
Bästa. För att skapa en framgångsrik 
ekoturism måste dessa tre samspela med 
varandra enligt vår mening. Ett tydligt 
exempel på detta är den utbildning som 
Västmanlands kommuner och landsting 
skall genomföra i samarbete med 
Svenska Ekoturismföreningen och 
Kolarbyn. Två turistorganisationer och en 
enskild aktör samarbetar för att få igång 
fler aktörer inom ekoturismen. Enligt vår 
mening är detta ett stort steg mot 
förståelse för hur viktigt samarbetet är.  
 
Då respondenterna anser att turismen 
inte är trendkänslig, ekoturismen som 
sådan tillhör den rådande trenden och 
att ekoturismen ses som mycket viktig 
går det utläsa att ekoturismen som 
sådan bör gå en ljus framtid till möte. Då 
ekoturismen handlar om upplevelser går 
det även koppla till vad Roberts och Hall 
(2004, s. 255) anser, nämligen att varken 
varan eller konsumenten är det viktiga 
inom turismen, det är upplevelsen. 
Således vill vi säga att ekoturismen har 
förstått vad som är det viktiga då den har 
fokus på upplevelsen.  

6.1.1 Destinationsmarknadsföring 
Von Friedrichs Grängsjö (2001, s. 31) 
menar att det är lätt hänt att den 
enskilde företagaren försvinner i den 
globala konkurrensen, eftersom 
företagaren i de flesta fall varken har 
ekonomiska eller personella resurser att 
på traditionella sätt marknadsföra sitt 
företag eller turistdestinationen. Då alla 
tre respondenter anser att den enskilde 
företagaren är mycket viktig i 
organisationen minskar det risken att de 
försvinner i den globala konkurrensen. 

Det är upp till varje enskild företagare att 
sälja sitt arrangemang, men tack vare att 
han/hon ses som viktiga i den 
gemensamma turistorganisationen kan 
de också få hjälp att synas. Som 
Törngren uttrycker det är det 
turistbyråns roll att marknadsföra de 
enskilda företagen och ge dem en bra 
plattform.  
 
Eftersom det är de enskilda företagen 
som får kvalitetsmärkningen Naturens 
Bästa och det är turistbyråns roll att 
marknadsföra dem borde märkningen 
enligt vår mening finnas med, i synnerhet 
om det är någonting som den enskilda 
företagaren vill. Detta kan också styrkas 
av vad Wang (2008, s. 192) anser, 
nämligen att destinations-
marknadsföring handlar om att 
aktörerna är ansvariga för komponenter 
av hela produkten. Eftersom de enskilda 
aktörerna har ansvar för sin del av 
destinationen borde de också vara 
väldigt viktiga, vilket respondenternas 
svar visar.  
 
Turistbroschyrer visar på de fördelar en 
destination har att erbjuda och genom 
att destinationen beskrivs i en broschyr 
blir de enda ”beviset” av produkten som 
destinationen erbjuder enligt Briggs 
(2001, s. 74) . Respondenterna motsäger 
denna teori till viss del, efters0m de 
överlag anser att turistbroschyrerna 
spelar mindre och mindre roll. Detta 
baseras på att Internet bara blir större 
och större och fler söker sin information 
där. Dock går det se ett genomgående 
mönster hos respondenterna, nämligen 
att turistbroschyrerna spelar en större 
roll när besökarna väl är på plats. Således 
kan konstateras att turistbroschyren inte 
är det enda ”beviset” av produkten som 
destinationen erbjuder, Internet tycks 
mer och mer ta över den rollen. 
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Turistbroschyrerna visar fortfarande på 
de fördelar en destination har, men på 
ett mer intresseväckande sätt. Som 
Wester uttrycker det skall de ha ett 
redaktionellt och kvalitetsmässigt 
innehåll. Briggs (2001, s. 74) menar att 
det är viktigt att rätt känsla och kvalitet 
förmedlas av broschyren eftersom de 
enligt henne kan ses som enda 
”beviset”, vilket går att koppla till 
Westers uttalande.  
 
Eftersom turistbroschyrerna enligt 
Grängsjö (2006, s. 28) är en 
destinationsgemensam extern 
marknadsföring mot potentiella 
besökare borde de enskilda aktörerna ha 
möjlighet att påverka vad som finns med. 
Det framgår tydligt att de enskilda 
aktörerna inte har någon större 
möjlighet att påverka vad som finns med 
i den gemensamma broschyren över 
Västmanland. Detta påverkas till stor del 
av att det från Västmanlands kommuner 
och landstings sida inte längre handlar 
om att marknadsföra Västmanland som 
destination. Dock har de enskilda 
aktörerna möjlighet att göra reklam i 
denna broschyr via annonser. De 
enskilda företagen kan också lämna in 
eget material på turistbyråerna. Därav 
önskar vi säga att turistbroschyrernas roll 
minskar, även om de finns där och spelar 
en viss roll, i synnerhet för besökare som 
befinner sig på destinationen.  

6.2 Kvalitetsmärkning 
Överlag anser respondenterna att 
kvalitetsmärkningar är mycket viktiga 
och de kan exempelvis vara bevis för att 
det är ett seriöst företag. Enligt Jahn et 
al. (2005, s. 55-56) är en 
kvalitetsmärkning ett sätt att kunna 
garantera att en produkt innehåller en 
viss kvalitet. Vidare menar han att 
kvalitetsmärkningar därför är populära 

hos konsumenterna, eftersom kvaliteten 
kan garanteras. Eftersom 
respondenterna anser att 
kvalitetsmärkningar är väldigt viktiga kan 
det tolkas som att de har förstått den roll 
de spelar för konsumenterna. Wester 
påpekar till exempel att 
kvalitetsmärkningar är en tjänst till 
turisten eftersom det höjer kvaliteten på 
arrangemangen.  
 
Vidare menar Moussa och Touzani (2008, 
s. 527) att kvalitetsmärkningar är 
designade för att förse konsumenten 
med information om produktkvalitet och 
följaktligen reducera asymmetrin av 
information mellan köpare och säljare. 
Detta går att koppla till vad Wester 
menar, nämligen att kvalitetsmärkningar 
höjer ribban för alla andra arrangörer. 
Genom att ribban höjs för arrangörerna 
ökar kvaliteten på produkten och därav 
kan konsumenterna lita på den 
information de får tack vare 
kvalitetsmärkningen. Pr0blemet är dock 
att informationen inte når ut till 
konsumenterna helt och fullt och 
därmed är det svårt för dem att lita på 
informationen. Genom ökad information 
kan detta problem minskas. I sin tur kan 
detta kopplas till vad Törngren anser, 
nämligen att ett företag som har en 
kvalitetsmärkning har genomgått en 
process där det krävs en hel del av 
företaget och det torde ge att de är 
seriösa.  
 

Moussa och Touzani (2008, s. 527) menar 
att kvalitetsmärkning kan förklaras som 
symboler och signaler som används i 
samband med produkter och tjänster. 
Det går att utläsa från intervjuerna att 
det finns ett visst motstånd till att ha 
med symboler och signaler i den 
gemensamma broschyren. Törngren i 
huvudsak påpekar att en massa 
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logotyper skulle göra broschyren otydlig. 
Dock påpekar Törngren att de gärna 
skriver om kvalitetsmärkningen i ord. 
Således går säga att kvalitetsmärkningen 
som sådan finns där, men symbolen för 
den når inte ut. Brands och märken 
används enligt Font och Tribe (2001, s. 11) 
av konsumenter för att skapa en åsikt 
om omgivningens soliditet för en 
produkt. Genom att symbolen inte når ut 
kan konsumenterna inte heller använda 
sig av den för att skapa sig någon form 
av åsikt och därav ökar inte heller 
kunskapen om kvalitetsmärkningen. Det i 
sin tur ger att en kvalitetsökning uteblir 
vilket styrks av vad Jahn et al. (2005, s. 
53) anser, att endast om märket känns 
igen som en giltig signal av konsumenten 
kommer det att bli en varaktig 
kvalitetsökning. Detta går även att 
koppla till kunskapen om Naturens Bästa 
som kvalitetsmärkning, vilken varierar 
mellan respondenterna. Överlag finns 
det någon form av kunskap om det, alla 
har åtminstone någon gång hört talas 
om det. Genom att öka kunskapen hos 
turistorganisationerna menar vi att 
kunskapen hos konsumenterna skulle 
kunna öka, eftersom organisationerna 
skulle kunna föra informationen vidare.  
 
Kvalitetsmärkningens trovärdighet beror 
troligtvis på utdelarens trovärdighet och 
för att vara trovärdigt måste märkningen 
komma från en tredje organisation 
främmande tillverkaren/säljaren enligt 
Moussa och Touzani (2008, s. 527-528). 
På det stora hela anser vi att 
trovärdigheten spelar en stor roll och 
respondenternas svar visar att det är 
viktigt att det är en tredje part som står 
för kvalitetsmärkningen. Dock gäller 
detta under förutsättning att tredje part 
är väletablerad och neutral. Detta går 
även koppla till vad Honey (2002, s.5) 
anser, nämligen att tredje part ses som 

den mest objektiva och är därför mer 
trovärdig. Här måste påpekas att 
trovärdigheten enligt Törngren kan 
minska om det finns för många 
kvalitetsmärkningar och det i sin tur ger 
att folk inte kan ta det till sig. Törngrens 
påstående bekräftas också av teorin där 
Hjalager (2001, s. 291) menar att 
miljömärkningar har blivit så populära att 
det finns för många koncept som 
tenderar att konkurrera om 
k0nsumenten och även göra denne 
förvirrad.  Dock menar vi att 
kvalitetsmärkningar skapade av tredje 
part hjälper till att öka trovärdigheten för 
ett företag och därmed fyller också 
kvalitetsmärkningen sin roll.  Då 
Naturens Bästa är det första nationella 
systemet för märkning av ekoturism i 
Sverige elimineras problemet med för 
många märkningar enligt vår mening. 
Dock får inte förglömmas att fler 
märkningar kan komma, men Naturens 
Bästa kan genom att redan nu skapa 
kunskap om märkningen också erhålla en 
plats som trovärdig kvalitetsmärkning.  
 
Enligt Jahn et al. (2005, s. 57) är ett 
företag som fått den önskade 
kvalitetsmärkningen berättigade att 
använda kvalitetsmärkningen i 
marknadsföringssyfte. Endast om 
organisationen framgångsrikt kan 
etablera ett kvalitetsrykte på marknaden 
kan det motsvarande märket accepteras 
som kvalitetssurrogat. Alla 
respondenterna anser att företag som 
har fått kvalitetsmärkningen även kan 
tjäna på att använda den i sin 
marknadsföring. Carlsson anser till 
exempel att kvalitetsmärkningar i 
marknadsföringen signalerar att 
arrangemanget är bra och någonting 
som besökaren kan lita på. Har 
organisationen bakom 
kvalitetsmärkningen även lyckats att 
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etablera ett kvalitetsrykte kan 
märkningen absolut användas som ett 
marknadsföringsverktyg. Naturens Bästa 
har ett bra rykte hos turist-
organisationerna men som tidigare 
nämnt brister det i informationen och 
därför når inte ryktet hela vägen ut till 
konsumenterna.  
 
Överlag kan sägas att 
kvalitetsmärkningar ses som någonting 
positivt av respondenterna, vilket även 
stämmer väl överens med teorin som 
synes ovan. Dock får inte symbolen för 
kvalitetsmärkningen samma roll i 
verkligheten som den borde ha enligt 
teorin. Således menar vi att 
kvalitetsmärkningar är bra för den 
enskilde aktören, men svårare att 
förmedla via gemensamma kanaler. 
Kvalitetsmärken är en del av 
informationen som används av 
konsumenterna när de bestämmer sig 
för att köpa en produkt menar Verbeke 
et al. (2008, s. 1594). Utifrån det borde 
alltså kvalitetsmärkningen ha en större 
roll, då det mycket väl kan hjälpa till att 
locka turister till ett särskilt resmål. Vi 
skulle vilja påstå att desto mer 
information turisten har, desto större är 
chansen att de väljer ett specifikt ställe 
för sin semester.  
 
Moussa och Touzani (2008, s. 527) menar 
dock att enbart ge konsumenten mer 
information inte hjälper när 
konsumenten inte känner sig säker på att 
använda den. Därför representerar 
trovärdigheten av signalen en 
huvudaspekt. Utifrån detta kan 
fastställas att för att öka trovärdigheten 
behövs mer information och för att 
konsumenterna skall ta det till sig behövs 
information, vilket i sin tur kan öka 
trovärdigheten. Trovärdighet och 
information är som synes två mycket 

viktiga begrepp, dock når inget av dem 
hela vägen ut eftersom 
kvalitetsmärkningen som sådan inte når 
hela vägen ut till konsumenterna. Detta 
menar vi beror på att kunskapen hos 
turistorganisationerna är för dålig, 
någonting som vi även har påpekat 
tidigare. Kunskapen om Naturens Bästa 
måste öka hos organisationerna för att 
trovärdigheten och informationen skall 
öka hos konsumenterna.  
 
Sist men inte minst kan påpekas att alla 
respondenter anser att Naturens Bästa 
som kvalitetsmärkning ligger helt rätt i 
tiden, mycket baserat på att det idag är 
så pass viktigt att vara miljömedveten. 
Utifrån detta anser vi att kvalitets-
märkningen borde få en mer 
framskjutande roll. Enligt vår mening är 
ekoturism någonting som kommer att 
finnas kvar under en lång framtid och 
därför bör turistorganisationerna vara 
redo att satsa på det redan idag.  

7 Vad vi har kommit fram till 
Kapitlet presenterar vad vi har kommit fram 
till, våra slutsatser. Här kopplas analysen ihop 
med syftet och de frågeställningar som vi 
använts oss av. Det avslutas med förslag till 
uppdragsgivaren.  
 
 
Vi inleder detta kapitel med att besvara 
de frågeställningar som återfinns i första 
kapitlet. Efter det kommer vi att svara på 
syftet med undersökningen. Den första 
frågan vi önskar besvara är hur mycket 
kunskap turistorganisationer har om 
kvalitetsmärkningar och då i synnerhet 
Naturens Bästa. Undersökningen har 
visat att det finns en viss kunskap om 
kvalitetsmärkningen Naturens Bästa. 
Denna kunskap är överlag ganska 
generell och vi menar att det som saknas 
är information. Det syns tydligt att 



 

20 

 

kvalitetsmärkningar anses viktiga, men i 
första hand ses de som viktiga för den 
enskilde aktören. Detta i sin tur går att 
koppla till den andra frågeställningen, 
nämligen hur viktig den enskilde aktören 
är i turistorganisationer. Det har 
framkommit att den enskilde aktören är 
mycket viktig eftersom det är de som gör 
att destinationen har någonting att sälja 
överhuvudtaget. Det i sin tur borde ge 
att de resmål som har fått 
kvalitetsmärkningen Naturens Bästa 
borde få ha med märkningen i den 
gemensamma marknadsföringen, men så 
är alltså inte fallet.  
 
Det leder oss in på den tredje 
frågeställningen, varför återfinns inte 
kvalitetsmärkningen hos 
turistorganisationer som arbetar med att 
marknadsföra destinationer och då i 
synnerhet i turistbroschyrerna. Den 
första anledningen vi identifierat till 
varför det är så är en viss ovilja att 
använda märkningen i den tryckta 
broschyren. Detta beror till viss del på att 
broschyren kan uppfattas som plottrig. 
Det beror också på att fokus inte längre 
ligger på att sälja Västmanland som 
destination. Till allra största delen beror 
det dock på att broschyren inte längre 
skall vara en faktabroschyr utan mer en 
intresseväckare med redaktionellt 
innehåll. Som Törngren uttrycker det 
skriver de dock gärna om det i ord och 
således finns det också en väg för 
Naturens Bästa att göra märkningen 
synlig. Måhända syns inte symbolen som 
sådan, men genom att turisterna kan läsa 
om kvalitetsmärkningen ökar kunskapen 
och informationen. 
 
Vi har konstaterat att broschyrerna har 
en mindre roll än vad vi från början 
antog. Som vi nämnde i inledningen av 
undersökningen är vi medvetna om att 

Internet spelar en större och större roll 
idag, något som även framkom tydligt i 
undersökningen. Trots det spelar 
broschyrerna en ganska stor roll och 
därmed borde kvalitetsmärkningen 
Naturens Bästa finnas med där.  
 
Vi kommer nu att besvara syftet med 
denna undersökning vilket är att 
undersöka varför kvalitetsmärkningen 
Naturens Bästa inte har någon 
framskjutande roll i marknadsföringen av 
destinationer. I första hand går det 
koppla till ovan nämnda, att den 
gemensamma broschyren inte längre 
handlar om att ge turisterna en massa 
fakta. Det är mycket upp till de enskilda 
aktörerna att ha med kvalitets-
märkningen i sitt eget material som de 
lämnar in på till exempel turistbyrån. 
Därmed vilar mycket ansvar på de 
enskilda aktörerna för att 
kvalitetsmärkningen skall synas i 
marknadsföringen. Som tidigare nämnt 
finns det en ovilja att använda 
kvalitetsmärkningen i den gemensamma 
marknadsföringen eftersom 
turistorganisationerna anser att det finns 
en risk att materialet blir överbelamrat 
med logotyper. Kvalitetsmärkningen 
används inte på organisationernas 
hemsidor, vilket påvisats i inledningen, 
trots att Internet blir större och större. 
Detta ligger utanför undersökningens 
ramar och därför kan vi inte svara på 
varför det är så, men vi kan konstatera 
att kvalitetsmärkningen Naturens Bästa 
borde synas även här.  
 
Vi menar att en djupare kunskap om 
Naturens Bästa skulle ge 
turistorganisationerna mer incitament till 
att använda märkningen i sin 
marknadsföring.  Finns det inte 
tillräckligt med kunskap är chansen 
ganska liten att en organisation väljer att 



 

21 

 

ha med kvalitetsmärkningen i sin 
marknadsföring. Med ökad kunskap 
borde kvalitetsmärkningen få en mer 
framskjutande roll i marknadsföringen. 
Ekoturism tillhör den rådande trenden 
idag, vilket i sig borde vara en sporre för 
turistorganisationerna att visa ekoturism-
arrangemang som finns i omgivningen.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att 
kvalitetsmärkningen Naturens Bästa inte 
har någon framskjuten roll i 
marknadsföringen av destinationer på 
grund av att kunskapen om märkningen 
är dålig, vilket i sin tur beror på brist på 
information om kvalitetsmärkningen. 
Märkningen har en hög trovärdighet ute 
hos turistorganisationerna, men 
symbolen syns inte av den enkla 
anledningen att broschyren kan upplevas 
som otydlig. Det är alltså fortfarande upp 
till de enskilda aktörerna att få ut 
märkningen genom sin egen 
marknadsföring.  
 
Utifrån ovan genomförda analys och 
slutsats framkom att följande punkter 
ligger till grund för att kvalitets-
märkningen Naturens Bästa inte har 
någon framskjuten roll i 
marknadsföringen av destinationer. 
 

� Låg kunskap om Naturens Bästa 
ute bland turistorganisationerna. 
 

� Brist på information från 
Naturens Bästa till 
turistorganisationerna. 
 

� Turistbroschyrer kan upplevas 
som otydliga med för mycket 
logotyper. 

 
� Fortfarande upp till de enskilda 

aktörerna att marknadsföra 
kvalitetsmärkningen. 

7.1 Förslag till uppdragsgivaren 

Det första förslaget vi har till vår 
uppdragsgivare är att hålla föredrag om 
Naturens Bästa hos turist-
organisationerna för att få ut 
information om kvalitetsmärkningen och 
öka kunskapen. Vi har som synes i 
slutsatsen konstaterat att kunskapen 
inte är tillräcklig och en mycket viktig del 
i kvalitetsmärkningar är att det finns 
kunskap om dem, annars finns risken att 
människor inte vågar lita på märkningen.  
 
Ytterligare kan Naturens Bästa skapa en 
egen broschyr över hela Sverige där de 
samlar godkända arrangemang 
alternativt ha en specifik broschyr för 
varje län som uppdateras en gång per 
säsong eller halvår. Dock bör de i så fall 
ha i åtanke att Internet blir större och 
större och därmed kan broschyrernas roll 
minskas mer och mer. Därför anser vi att 
det är mer aktuellt att lyfta fram 
hemsidan via olika kanaler.  
Naturens Bästa har idag en bra hemsida 
där alla arrangemang finns samlade och 
därför borde de se till att öka kunskapen 
om var den finns någonstans. Detta kan 
till exempel vara att arbeta mer för att få 
länkar till Naturens Bästas hemsida på 
destinationsgemensamma hemsidor. För 
att göra kvalitetssymbolen mer känd bör 
denna länk utgöras av själva symbolen. 
Därigenom kan de öka kunskapen om 
inte bara symbolen utan även om 
kvalitetsmärkningen i sig. Naturens Bästa 
ligger helt rätt i tiden och därför anser vi 
att de bör agera så snart som möjligt.  
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Bilaga 1 
Samarbetsorganisationer 

Samarbetsorganisationer återfinns i ett vidare sammanhang på destinationen 
tillsammans med offentliga organisationer, turistföretag och den externa marknaden av 
turister, se figur 1.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1: Samarbetsorganisationernas intressenter 
Grängsjö 2006 s. 31, egen bearbetning 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (2006, s. 97) spelar kommuner eller 
turistorganisationer en viktig roll som opartisk koordinator och samordnare tack vare att 
de skapar exempelvis nätverk där näringsidkare och i vissa fall även delar av den 
kommunala verksamheten får möjligheten att tillsammans ta hand om gemensamma 
frågor. Vidare menar Sveriges kommuner och landsting (2006, s. 97) att det är av största 
betydelse för turismutvecklingen att finna vägar för samverkan och gemensamma 
satsningar och det inte enbart för regionen i stort, utan även för de enskilda 
näringsidkarna. Förutom marknadsföringsfunktion har de regionala och lokala 
turistorganisationerna enligt Grängsjö (1998, s. 32) till uppgift att stödja och underlätta 
gentemot turistföretag. Huvudaktiviteterna i en regional turistorganisation är bland 
annat: 
 

• ”att arbeta fram en koordinerad strategi för regionens turism i samarbete med 
berörda samhällsorganisationer och övriga parter. 

• att marknadsföra regionen genom att ge mottagningsservice och information, i 
samklang med den nationella turistorganisationen, produktion och försörjning av 
passande litteratur samt att utföra enklare marknadsföring.” (Heath & Wall 1992 se 
Grängsjö 1998, s. 32) 

 
King (2002, s. 107) argumenterar för att ansvaret för turistorganisationer mer och mer 
handlar om att generera maximal vinst till samhället som den stödjer genom att förse 
turisterna med den bästa möjliga semesterupplevelsen. Turistorganisationerna kan uppnå 
detta genom att etablera direkta kontakter med turisterna och förstå vad de vill ha för 
semesterupplevelse. I en lokal turistorganisation ingår ofta turistbyrån, åtminstone i fallet 
med större kommuner (Sveriges Kommuner och landsting, 2006, s. 88). I dessa fall är 



 

 

 

turistbyrån ansiktet utåt mot turisterna och står för bland annat besöksservice, 
marknadsföring och information. Det är till exempel den lokala turistorganisationen eller 
turistchefen som sköter framtagandet av marknadsföringsåtgärder, 
informationsmaterial, marknadsanalyser och produktutveckling. I vissa fall läggs 
turistbyrån och den lokala turistorganisationen ut på entreprenad, men även här har 
kommunerna stort inflytande över funktionen och utvecklingsmöjligheterna, då de oftast 
är finansiärer enligt Sveriges Kommuner och landsting (2006, s. 88).  
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Bilaga 3 
Västerås den 3 november 2008 

 

Varför vi vill intervjua Dig 
 

Vi är två stycken studenter vid Mälardalens Högskola, Västerås, som just nu håller på med 
vår D-uppsats i företagsekonomi, marknadsföring. Syftet med uppsatsen är att undersöka 
varför kvalitetsmärkningen Naturens Bästa (www.naturensbasta.se) inte har någon 
framskjuten roll i marknadsföringen av Västerås och Västmanland i det material som 
återfinns på turistbyrån. Vår uppdragsgivare, vilken är just Naturens Bästa, upplever detta 
som ett problem och således är det vår uppgift att utröna varför det är så.  
 
Detta innebär att vi önskar att intervjua Dig vid ett tillfälle. Vi kommer då att närvara båda 
två och ha med oss en bandspelare för att spela in intervjun. Detta för att några viktiga 
detaljer inte skall förbises. Vi kommer även att anteckna som säkerhet utifall det tekniska 
skulle vålla besvär. Har Du något emot att dessa metoder används, då i synnerhet 
bandspelare, meddela oss gärna om det så får vi anpassa oss efter det.  
 
Intervjufrågorna kommer att behandla ämnen som till exempel kvalitetsmärkning, 
destinationsmarknadsföring och samarbetsorganisationer. Detta för att utröna om och i 
så fall varför märkningen inte har någon större roll i marknadsföringen. Efter intervjun 
kommer Du även få möjlighet att läsa igenom det transkriberade materialet, då vi vill 
undvika att direkta felaktigheter kommer med i undersökningen.  
 
Vår önska är att genomföra denna intervju antingen i slutet av vecka 46 eller början av 
vecka 47. Återkom gärna så snart som möjligt om vilken vecka, vilken dag och tid som 
passar Dig.  
 
Vi hoppas att Du har tid och lust att medverka i denna intervju! Har du några frågor 
kontakta gärna någon av oss på nedanstående telefonnummer eller e-postadress. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Rikard Jörnesten & Johanna Söderberg 
 
 
Rikard Jörnesten:  073-038 51 01,  

        rikardj931@hotmail.com 
 
Johanna Söderberg:  0703-55 71 80,  
            soderberg.johanna@gmail.com



 

 

 

Bilaga 4 
Intervjuguide 

 
1. Vad vet du om Naturens Bästa? 

 
2. Vad är marknadsföring och turism för dig? 

 
3. Hur ser er samarbetsorganisation ut? 

– Er och medlemmarnas roll? 
 

4. Hur viktiga är de enskilda företagen i organisationen? 
 

5. Hur gör ni för att nå ut till de enskilda företagen? 
 

6. Hur trendkänslig är turism i Västerås och Västmanland? 
 

7. Hur viktig är ekoturism för Västerås/Västmanland enligt dig? 
 

8. Vad gör ni för att turistens påverkan på omgivningen skall vara positiv? 
(ekonomisk, social och miljö) 
 

9. Hur viktiga är era turistbroschyrer? 
 

10. På vilket sätt kan de enskilda företagen påverka vad som finns med i 
turistbroschyrerna och på turistbyrån? 
 

11. Vad gör ni för att förmedla rätt känsla och kvalitet i turistbroschyrerna? 
 

12. Hur viktiga anser du att kvalitetsmärkningar är? 
– Kan det ses som en tjänst till turisterna? Varför/ varför inte?  

 
13. Hur ser du på användningen av särskilda symboler och signaler i er 

marknadsföring? 
 

14. På vilket sätt kan det vara viktigt med en tredje part som utvärderar 
turistprodukter? 
 

15. Kan en tredje part öka trovärdigheten av en kvalitetsmärkning? 

– Varför/Varför inte? 
 

16. Anser du att kvalitetsmärkningen kan vara ett komplement till era nuvarande 

marknadsföringsverktyg? 
– Varför/Varför inte? 

 



 

 

 

17. Ligger Naturens Bästa som kvalitetsmärkning rätt i tiden enligt dig? 

– Varför/Varför inte? 
 



 

 

 

Bilaga 5 
Sammanfattning av intervju med Pernilla Törngren 

Onsdagen den 12 november 2008, klockan 15:00 
 
Törngren arbetar som turistbyråchef på Västerås turistbyrå som ingår i Västerås & Co, 
vilka är Västerås stads marknadsföringsbolag. Uppgiften för Västerås & Co är att 
marknadsföra staden och då särskilt för att locka fler människor att flytta hit och för att 
fler etableringar skall lägga sina verksamheter i Västerås. Törngren anser att turistbyrån 
använder turismen mycket som en kanal för att nå det, då de säger att för att man skall få 
mycket besökare eller mycket folk att bo och trivas i Västerås måste det vara en bra 
turiststad. Vidare säger Törngren att man ska ha ett besöksmål att visa upp, men att det 
inte behöver vara något Liseberg. Den största turistattraktionen i Västerås är shoppingen 
och turistbyrån arbetar även mycket med Mälaren.  
 
Västerås turistbyrå har enligt Törngren samarbetspartners som exempelvis Västmanlands 
kommuner och landsting, vilket i sin tur innebär att de samarbetar med alla turistbyråer i 
länet. I Västerås samarbetar hon främst med de aktörer som finns här och det är till 
exempel hotellen, besöksmålen, aktivitetsbolagen och rederiet. Törngren säger att de 
enskilda företagen är mycket viktiga och det är turistbyråns roll att marknadsföra dem 
och ge dem en bra plattform. Dock är det upp till varje enskilt företag att sedan se till att 
sälja sina egna arrangemang. De enskilda företagen har möjlighet att lämna in sina egna 
broschyrer på turistbyrån enligt Törngren. Det kan även vara så att hon tar kontakt med 
företagen om det till exempel finns ett nystartat företag som hon precis har hört talas 
om. En arrangör som har en aktivitet har möjlighet att ha en broschyr på turistbyrån, 
under förutsättning att arrangemanget är för allmänheten. Således sätter de till exempel 
inte ut en affisch för någonting som pågår i en förening och enbart är för föreningens 
medlemmar, men annars är utbudet väldigt brett.   
 
Törngren menar att de märker av trender inom turismen. Under en längre tid har trenden 
att människor göra kortare resor till närmare resmål märkts tydligt. För Västerås del ser 
Törngren det som en fördel tack vare närheten till Stockholm. Ytterligare något som 
märks tydligt är att människor vill ha sina resor färdigpaketerade. Törngren påpekar även 
att trender inte är någonting som går upp och ner på ett år utan de håller i sig längre 
tider.  
 
Ekoturismen är mycket viktig enligt Törngren och detta anser hon är självklart eftersom 
miljön är viktig för alla. Vidare menar hon att det har blivit lite modernt att vara 
miljömedveten, vilket också gör ekoturismen väldigt viktig. Törngren anser att om ett 
företag inte tänker på miljön så är de troligtvis borta ganska snart, i synnerhet om det 
märks att de inte tänker på miljön.  
 
För Törngren är värdskapet mycket viktigt och det är någonting som de jobbar mycket 
med. Vidare menar hon att det är otroligt viktigt att alla aktörer inom Västerås förstår att 
alla ingår i en kedja där alla bidrar till gästupplevelsen i staden.  
 



 

 

 

Turistbroschyrerna får mindre och mindre betydelse enligt Törngren och detta beror till 
stor del på att Internet är så stort idag. Det är dock så att det fortfarande är många som 
vill läsa en broschyr, men Törngren anser att en broschyr idag skall vara mer 
intresseväckare än att vara en faktabroschyr. Detta eftersom vi idag har möjlighet att 
söka informationen på andra sätt. Även antalet broschyrer minskar enligt Törngren, dock 
anser hon att man inte riktigt kan ta bort dem helt eftersom det kommer in gäster som 
vill ha mer information om övriga Sverige. Detta kan bero på att när människor är ute och 
reser så vill de kanske inte sitta och surfa på Internet på samma sätt som hemma. 
Törngren menar vidare att det aldrig går att byta ut den personliga kontakten, det går 
inte att via Internet få det där lilla extra som besökare kan få vid det personliga mötet.  
 
Den enskilda företagen kan enligt Törngren, som tidigare nämnt, lämna in en 
turistbroschyr på turistbyrån om de vill ha den där. Vad gäller den gemensamma 
turistbroschyren så är det inte färdig ännu, då de vid dags dato håller på med en ny 
kommunikationsplan. Törngren påpekar att det inte går att ha med allt i en gemensam 
broschyr, men att de i broschyren påvisar hemsidan där de kan ha med mer. Hemsidans 
gränser är satta till kommunens gränser, men detta säger inte att de inte arbetar 
gränsöverskridande. Törngren anser att de kan ha med pärlor från Västmanland på sin 
hemsida och därifrån lotsa besökaren vidare till Västmanlands hemsida då det är viktigt 
för turistbyrån i Västerås att det fungerar även i resten av Västmanland.  
 
För att förmedla rätt känsla och kvalitet i turistbroschyrerna menar Törngren att det är 
viktigt med mycket bilder och inte för mycket tung text, utan att det är kortare men bra 
texter. Bilden på första sidan är viktig, dock inte fullt lika viktig på turistbyrån i Västerås 
då de har många exemplar av den egna broschyren. Men skall den stå på en annan 
turistbyrå till exempel i Stockholm så är första sidan väldigt viktig för att de skall synas.  
 
Törngren anser att kvalitetsmärkningar är väldigt bra och att de kan vara bevis på att det 
är ett seriöst företag. Vidare menar hon att det kan vara en trygghet för gästen när de 
skall göra någonting. Dock skulle Törngren hellre kalla det för kvalitetssäkring istället för 
kvalitetsmärkning. Det är också viktigt för turistbyrån att om de rekommenderar 
någonting så stämmer den informationen de har om aktören med verkligheten. För skulle 
det inte stämma så är det turistbyrån som sedan får svara för varför informationen inte 
stämde. Törngren anser också att om ett företag har en kvalitetsmärkning så har de 
genomgått en process och för att göra detta krävs det en hel del av företaget och 
därmed bör de också vara seriösa. Hon påpekar dock att det kan vara ett problem att det 
finns för många kvalitetsmärkningar. Törngren vet att Naturens Bästa är en 
kvalitetsmärkning, men inte mycket mer än så. Det enda stället hon ser märkningen på är 
när hon får nyhetsbrev från Kolarbyn som använder det i sina brev.  
 
Att använda symboler och signaler såsom Naturens Bästas symbol menar Törngren kan 
vara lite problematiskt. Skulle alla ha med olika logotyper i den gemensamma broschyren 
skulle det blir alldeles för mycket. Hon säger att de gärna skriver om det i ord, men att ha 
med en massa logotyper anser hon skulle göra att det såg ”plottrigt” ut.  
 



 

 

 

Att ha en tredje part som utvärderar turistprodukter ser Törngren som en kvalitetssäkring 
för kunden. Hon anser också att en tredje part kan öka trovärdigheten, men att det är av 
stor vikt att det är en ganska väletablerad kvalitetsmärkning. Dock bör man enligt 
Törngren se upp om det kommer för många kvalitetsmärkningar då det kan betyda att 
det finns kvalitetsmärkningar inte för att företaget brinner för det utan för att företaget 
som har skapat märkningen har gjort det för att tjäna pengar på det. Således menar hon 
också att om det finns för många kvalitetsmärkningar kommer också trovärdigheten att 
minska och människor har inte möjlighet att ta det till sig. Det är viktigt för aktörerna som 
är kvalitetsmärkta att förmedla ut det till andra enligt Törngren. Hon säger till exempel 
att det inte är någon arrangör som har sagt till henne att de är med i Naturens Bästa och 
förklarat vad det innebär. Törngren menar att det mycket väl kan finnas andra i länet som 
vet mer om Naturens Bästa på grund av att de har mer aktörer som är godkända än vad 
det finns i Västerås. Hon tycker att det vore bra med en presentation där någon berättar 
vad det innebär att vara godkänd av Naturens Bästa, för att öka kunskapen om det.  
 
Törngren menar att kvalitetsmärkning kan vara ett komplement till deras nuvarande 
marknadsföringsverktyg. Detta i synnerhet om det är någonting som är så pass känt att 
folk söker efter det och hon anser att det faktiskt kan vara så att besökare söker sina 
semestrar utifrån Naturens Bästas hemsida och på så vis kan det vara ett komplement 
enligt Törngren. Som kvalitetsmärkning anser Törngren att Naturens Bästa ligger helt rätt 
i tiden eftersom det är så stort att vara miljömedveten idag.  
 



 

 

 

Bilaga 6 
Sammanfattning av intervju med Henrik Wester 

Måndagen den 17 november 2008, klockan 14:00 
 
Wester arbetar som turismutvecklare på Västmanlands kommuner och landsting. Wester 
definierar turism som resor vilka genomförs mer än en dag och under kortare tid än ett 
halvår och sker utanför resenärens ordinarie arbets- och boendeområde. Ett annat 
begrepp för turism anser Wester är förflyttad konsumtion. Enligt Wester är 
marknadsföring ett brett och situationsanpassat begrepp där de teoretiska begreppen 
och modellerna fungerar relativt bra vid till exempel destinationsmarknadsföring. Detta 
gäller dock enbart i sällsynta och extrema fall. I de flesta fall fungerar nämligen 
modellerna och teorierna inte alls enligt Wester.  När det handlar om att marknadsföra en 
specifik produkt eller ett företag fungerar modellerna teoretiskt sätt, men enligt Wester 
går det inte att koppla turismen till något av dessa begrepp eftersom det inte är ett 
enskilt företag som äger produktionen eller försäljningen. 
 
Fram till år 2005 hade Västmanlands län en klassisk samarbetsorganisation med 
länsorganisationen och kommunala organisationer menar Wester. Organisationen 
startade i slutet på 60-talet då länsturismen tog fart och det satsades i huvudsak på 
friluftsturism. Offentligheten har varit involverad i turismen sedan 1800-talet, men 
framförallt sedan 1960-talet och utifrån det menar Wester att de eventuellt kan ha 
förstört branschen lite. Fram till för ungefär fem år sedan hade länet mycket pengar att 
arbeta med och kunde därför medverka på mässor och liknande för att sätta Västmanland 
på kartan, vilket också var uppdraget då. 2005 avstannade allt det här på grund av olika 
anledningar enligt Wester. Den offensiva rollen försvann och det handlade inte längre om 
att sätta Västmanland på kartan. Idag arbetar länet istället med en helt annan approach 
då fokus istället ligger på att titta på vad de egentligen är ute efter, vilket är 
näringslivsutveckling. Enligt Wester vill länet tjäna mer pengar på de besökare som 
kommer hit och finna fler affärssamarbeten.  
 
De kommunala organisationerna kan enligt Wester göra väldigt mycket med enkla medel 
under förutsättning att de vet vilken marknad som är rätt. För Västmanland är denna 
marknad de som kommer hit på affärsresor eller på är genomresa. Länet vill till största 
delen satsa på lokal patriotism menar Wester.  
 
Wester tycker att de enskilda aktörerna är viktiga eftersom de lockar hit nya besökare och 
utan dessa aktörer har länet ingenting att signalera ut. Således är arrangörerna en 
grundförutsättning för att få besökare att komma till Västmanland.  
 
Länet når ut till de enskilda arrangörerna genom olika kanaler enligt Wester. Dessa är 
passiva och aktiva kanaler. Den passiva kanalen för länets del är hemsidan vilken baseras 
på att företagen är aktiva. Länet uppdaterar hemsidan och ger ut en gemensam broschyr 
med ett redaktionellt innehåll.  Den aktiva kanalen är enligt Wester turistbyrån som har 
kompetensen och arbetar på lokal nivå. Övrig kommunikation sker genom att 
arrangörerna är på hugget och själva vill visa framfötterna. Alla är välkomna in, men 
måste visa engagemang för att kommunikationen skall nå ut. Kommunernas offentliga 



 

 

 

roll är enligt Wester en struktur som kompletteras med andra spontana nätverk mellan 
olika företag som kan sträcka sig över länsgränserna. Exempel på detta är Svartådalens 
bygdeutveckling menar Wester.  
 
Enligt Wester befinner sig Västmanlands län i den absoluta knatteliga vad gäller turism 
och de har bland de lägsta turismsiffrorna i hela landet. Utifrån en procentuell utveckling 
de senaste åren ligger dock Västmanland i topp. Wester menar att 75 % av de svenska 
besökarna som kommer till Västmanland gör det för att besöka släkt och vänner. Länet är 
som Wester uttrycker det ingen ”sexig” region. Västmanland domineras av mycket 
dagsturism, vilket länet inte tjänar några större pengar på enligt Wester. Utöver det är 
länet starkt dominerat av affärsresenärer och konferensresenärer. Rent trendmässigt 
anser Wester att det ser positivt ut för regionen i synnerhet vad gäller ekoturismen, dock 
anser han inte att turismen generellt sätt är särskilt trendkänslig. I området finns det stor 
potential att utveckla ekoturismen vidare som till exempel Kolarbyn. Wester vet att 
Naturens Bästa är initierat och startat av Svenska Ekoturismföreningen och att det är en 
kvalitetssäkring av arrangörer inom ekoturismen. Wester berättar också att 
kvalitetssäkringen har sex grundkriterier som bland annat handlar om att värna om 
naturen och destinationerna där arrangörerna finns och arbetar.  
 
Wester tycker att ekoturism är spännande då det tillhör den rådande trenden, vare sig det 
handlar om turism eller inte. För att utveckla kvalitetsprodukter som länet kan tjäna 
pengar på anser Wester att Naturens Bästa är helt rätt väg att gå. Det är enligt honom 
viktigt att forma den typen av aktörer. Kolarbyn och Västmanlands kommuner och 
landsting har ansökt om att arrangera en ekoturismutbildning som kommer att baseras 
på Ekoturismföreningen och deras material. Tanken med denna utbildning är enligt 
Wester att få igång fler aktörer inom ekoturismen. Det kan vara aktörer som vill spetsa till 
sin kompetens inom området, eller nya aktörer som funderar på att starta en verksamhet 
som behöver stöd för att komma igång. Dock menar Wester att det inte är länet som 
marknadsförs eller att de använder Västmanland som avsändare. Aktörerna inom 
ekoturismen är däremot viktiga för att locka hit nya besökare och visa människor vilka 
enorma resurser det finns i området. Wester menar att de vill satsa på mer lokal 
patriotism snarare än att locka nya besökare till Västmanlands län. Wester menar dock att 
frågan är vems ansvar det är att locka hit fler besökare.   

Länet kan försöka att påverka aktörerna genom att få dem att agera efter till exempel 
Naturens Bästa och därigenom få en positiv påverkan på miljön. Däremot går det göra 
insatser genom att skicka ut nyhetsbrev och arrangera utbildningar. För skapa en positiv 
påverkan på ekonomin arbetar länet exempelvis mot den tyska marknaden där länet 
köper en tjänst, en affärskanal, via researrangörer. I skrivande stund håller länet på att 
undersöka vad det finns för möjligheter i Västmanland att utöka verksamheten.  Wester 
menar att de på så vis vill öka täckningsbidraget, att gå från en övernattning på hotell till 
en övernattning med trerättersmiddag kombinerat med någon form av upplevelser. De 
vill på så sätt röra sig från att marknadsföra en destination utifrån länsgränserna till att se 
till vad turisterna har för krav och anpassa sig efter dem anser Wester. För att skapa en 
social positiv påverkan handlar det enligt Wester om att arbeta med enkla medel. 
Exempel på detta är en charterresetävling som anordnades i Skinnskatteberg, där 



 

 

 

skolbarn fick ta fram en paketresa åt en tysk familj som skulle komma hit för en veckas 
semester.      

Wester anser att turistbroschyrerna inte är viktiga när det handlar om att locka nya 
turister till Västmanland. Däremot spelar de en större roll internet. Den broschyr som de 
har tagit fram nu beskriver olika arrangemang som sker i länet. Exempel på detta är 
Power Meet, där besökarna inte bara kan hitta information om just det arrangemanget 
utan även andra aktiviteter som pågår i området samtidigt. Således fungerar broschyren 
som informationsbroschyr till besökare som redan befinner sig i området och kan lockas 
till att åka på andra aktiviteter menar Wester.  

Den enskilda arrangören kan göra reklam i länets broschyr via annonser. I den broschyr 
som länet ger ut handlar det om att skriva om sådant som människor är intresserade att 
läsa om. Således spelar det redaktionella innehållet en mycket stor roll menar Wester och 
det skall vara ett kvalitetsmässigt innehåll.  

Wester anser att kvalitetsmärkningar överlag är väldigt positiva eftersom de leder 
utvecklingen och detta gäller även för ekoturismen och Naturens Bästa. 
Kvalitetsmärkningar höjer ribban för alla arrangörer och berättar exempelvis också om 
vad ekoturism är menar Wester. Han säger också att det blir en tjänst till turisten 
eftersom det höjer kvaliteten på arrangemangen. Wester menar dock att svenskar 
överlag inte väljer en resa enbart för att märkningen Naturens Bästa finns med 
arrangemangets marknadsföring. Detta trots att vi svenskar idag är världens mest 
naturmedvetna folk. Problemet är att vi pratar om det, men agerar inte. Wester anser 
trots det att märkningen på sikt kan bli väldigt viktig. För en aktör som aktivt marknadsför 
sig kan kvalitetsmärkningen vara väldigt viktig påpekar Wester. Han menar att de på sikt 
kanske kan lyfta fram arrangörer med kvalitetsmärkningar som exempelvis Naturens 
Bästa. Wester anser också att merförsäljningen mellan aktörer märkta med Naturens 
Bästa kan öka, eftersom besökare kan bli intresserade av vad det finns mer för 
arrangemang som är märkta med den symbolen efter att de besökt ett sådant 
arrangemang.  

Det kan vara positivt när en aktör som Naturens Bästa går in som tredje person och 
utvärderar kvaliteten hos ett arrangemang. Den bästa kvalitetssäkringen enligt Wester är 
dock att arrangemanget i sig fungerar. Avtal mellan olika parter inom ett arrangemang 
skall helt enkelt fungera. Wester påpekar att han inte sympatisör till att det springer runt 
kontrollanter på olika arrangemang enbart för att kontrollera. Den faktiska kvaliteten på 
resan är den som resenären upplever.  

Eftersom länet inte arbetar offensivt används inte kvalitetssymbolen Naturens Bästa på 
exempelvis länets hemsida säger Wester. Däremot kan en kvalitetsmärkning vara ett 
komplement i marknadsföringen för de enskilda aktörerna då det gäller för dem att locka 
till sig besökare.  

Wester menar att Naturens Bästa ligger helt rätt i tiden. Detta gäller både trendmässigt 
och för de arrangemang som går att utveckla inom länet. Länet satsar enligt Wester just 
nu extra på ekoturismen. Naturens Bästa är också trovärdigt som kvalitetsmärke menar 
Wester. 



 

 

 

Bilaga 7 
Sammanfattning av intervju med Marléne Carlsson 

Måndagen den 24 november 2008, klockan 13:00 

 
Carlsson arbetar som turismsamordnare på turistbyrån i Skinnskatteberg.  
Carlsson menar att Naturens Bästa handlar om ekologisk turism där flera företag går 
samman och att det är en kvalitetssäkring. Exempel på arrangör med Naturens Bästa är 
Kolarbyn enligt Carlsson. Turism för Carlsson handlar om människor som kommer och 
besöker kommunen, antingen privat eller via jobbet. Marknadsföring menar hon är 
information och en del säljande.  
 
Turistbyrån i Skinnskatteberg samarbetar med Västmanlands kommuner och landsting 
och det är mycket som går via dem. De har även ett nätverk mellan arrangörer och 
turistbyråer i länet. Vidare menar Carlsson också att hemsidan är något som används i 
dessa samarbeten.  
 
Carlsson anser att de enskilda arrangörerna är mycket viktiga och tillsammans utgör de en 
helhet. Kommunikationen som sker mellan turistbyrån och arrangörerna gör det främst 
via brev, e-post och möten. Det ordnas även kurser och seminarier och vid sådana 
tillfällen kontaktas arrangörerna av turistbyrån.  
 
Turismen är inte särskilt trendkänsligt enligt Carlsson. Hon menar att regionen har ganska 
mycket industrihistoria som påverkar och påpekar att de personer som är intresserade av 
industrihistoria alltid är det. Carlsson anser att upplevelseindustrin är väldigt populär just 
nu, besökarna vill att det skall hända någonting exempelvis någon form av äventyr. 
Utifrån det menar Carlsson att turismen kan vara lite trendkänslig, men inte mycket.  
 
Carlsson menar att ekoturism är viktig och att det kan ses som en trend. I 
Skinnskattebergs kommun finns det ekoturismarrangörer som till exempel Marcus med 
Kolarbyn. Kolarbyn växer och i och med det så är det också fler som väljer att haka på.  
 
Turistens påverkan på miljön är ingenting som det arbetas så mycket med enligt Carlsson. 
Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det till exempel vara att få folk att handla i närområdet. 
Carlsson menar till exempel att det är väldigt många som kommer till kommunen och 
fiskar. Dessa personer går det berätta för att de kan handla sin mat eller fiskeutrustning 
på plats, även om Carlsson har svårt att se att det helt och fullt går att påverka detta.  
 
Eftersom folk idag använder sig av Internet mer och mer anser Carlsson att broschyrerna 
kanske inte är så viktiga. Dock menar hon att när de väl är på plats vill de ha någonting att 
titta i och kartor är till exempel någonting som efterfrågas. Arrangörerna har möjlighet 
att påverka mycket om vad som skall finnas med i turistbroschyrerna. De har till exempel 
möjlighet att lämna in sitt eget material på turistbyrån.  Dock påpekar Carlsson att det 
inte är så många som producerar sitt eget material. På turistbyrån och ute på 
besöksmålen finns en pärm där de har sammanställt alla besöksmål och äventyr som finns 
i kommunen. Carlsson anser att det är svårt att förmedla rätt känsla i turistbroschyrerna 



 

 

 

då det enligt henne kan vara enkelt att falla i gropen att räkna upp allting som finns att 
göra. Vidare är det också viktigt att inte favorisera någon i turistbroschyren anser 
Carlsson. Hon anser även att det kan vara svårt när det är olika målgrupper som de vill nå 
ut till. Att förmedla rätt känsla i en broschyr som riktar sig till både barnfamiljer, 
naturintresserade och historieintresserade är svårt enligt Carlsson.  
 
Carlsson anser att kvalitetsmärkningar är någonting som blir viktigare och viktigare. Hon 
menar att utländska turister är mer medvetna om begreppet kvalitetsmärkningar än vad 
vi svenskar är. Att använda märkningar i marknadsföringen ser Carlsson som någonting 
positivt då det signalerar att arrangemanget är bra, det är kvalitetssäkrat och det är 
någonting som besökaren kan lita på, det ger besökaren en form av trygghet.  Att det 
finns en tredje part som utvärderar arrangemang ser Carlsson som någonting positivt, så 
länge de är neutrala.  
 
Naturens Bästa ligger enligt Carlsson helt rätt i tiden eftersom det idag är viktigt att tänka 
på miljön. Mer eller mindre alla människor anser att miljön är viktig idag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


