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Denna publikation handlar om en speciell form av landsbygdsturism, nämligen
bondgårdsturism. Publikationen belyser den idémässiga bakgrunden till begreppet
bondgårdsturism. Den empiriska basen är dels en undersökning av bondgårdsturism i Jämtland
i norra Sverige med erfarenheter från Skåne i södra Sverige samt från uppbyggnaden av
organisationen för bondgårdsturism i Sverige: Bo på Lantgård. En europeisk jämförelse har
också gjorts.

Undersökningen får ses som en första del i ett större engagemang från centrets sida i
landsbygdsturism generellt och bondgårdsturism speciellt. Rapporten kommer att utgöra en
plattform för projektet Det agrara landskapet som startar 1999 på centret tillsammans med
andra forskningsinstitutioner.

Författaren vill sända ett tack till alla som varit behjälpliga med insamlande av material: de
enskilda värdarna i Jämtland, Lennart Bång vid Skånes Turistråd, Conny Näsström vid Bo på
Lantgård, Caroline Trapp vid Riksförenigen Bo på Lantgård, Mats Ryning vid Lantbrukarnas
Riksförbund samt de studenter vid Mitthögskolans Turisminstitution i Östersund som hjälpt till
vid olika fältkurser ute i Europa.
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1. Bakgrund och problemformulering

1.

1

verka för landsbygdens utveckling i Sverige, däri inberäknat den Norrländska glesbygden samt

en icke-administrativ indelning. Landsbygd beskrivs som en funktion av avståndet till större

tätortsnära landsbygd. För att beräkna tillgänglighet krävs att man kan hantera tiden det tar att
långa avstånd tillgänglighet

destinationspunkternas faktiska läge. Effekten av detta blir att större delen av det som

Områden som klassas som  är orter med 3 000 eller fler invånare. är
områden som ligger på 5 till 45 minuters körtid med personbil från tätort. I kategorin landsbygd
inryms i princip tätorter som har 1 000 - 3 000 invånare. Till dessa tätorter hör även ett omland
på 30 minuters körtid med personbil från tätortsgränsen. Glesbygd är områden som har mer än 45
minuters körtid till tätorter som är större än 3 000 invånare och / eller mer än 30 minuters körtid
till tätorter med 1 000 - 3 000 invånare. Området har som regel ett för glest och spritt befolknings-
underlag för att kunna upprätthålla service enligt den traditionella sektorsvisa modellen. Det är
också ett område som ofta präglas av en ensidig arbetsmarknad.2

1.1.1 Brukare av landsbygd
Bruket av naturresurser och inte tillgänglighet till service är det centrala i denna undersökning av
landsbygdsbegreppet i samband med landsbygdsturism. Landsbygd och speciellt glesbygd i
Glesbygdsverkets definition är områden där naturbaserade näringar spelar en stor roll och där
rekreation i de flesta fall betyder ett utnyttjande av naturresurser.

Bruk av naturbaserade resurser måste åtskiljas från brukare av desamma. Det finns fler
brukargrupper än bruk. Många brukargruppers sätt att eller rätt till att bruka naturresurserna
ifrågasätts ofta.3 Med bruk menas här framförallt jordbruk, skogsbruk, renskötsel och rekreation.
Med brukargrupper menas bönder, skogsbolag, samebyar, turismindustri, turister, naturvänner,
lokalbefolkning osv. En särskild brukargrupp är naturvårdare som både vill skydda

                                                       
1 SFS 1994, 577 Förordning om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service.
2 Eriksson, G., 1996, Gles-och landsbygdskategorier. STRUT-uppdraget. Glesbygdsverket.
3 Shaw, G. and Williams, A.M., 1994, Critical  Issues in Tourism, Blackwell, s 231-36.
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naturresurserna och öppna dem för rekreation. Staten uppträder i minst tre former som brukare:
Fastighetsverket som har hand om den skog som finns på och nära fjället, ASSI-Domän som har
hand om övrig fjällnära skog samt länsstyrelsen som har ansvar för rennäring, jakt, fiske och
naturvård. Staten är också aktör då det gäller mineralutvinning och vattenkraftutbyggnad.
Kommunen uppträder som aktör i egenskap av företrädare för lokalbefolkningens rekreations-
intressen.

Figur 1. Utbredning av lands- och glesbygdskategorier beräknat på
tillgänglighet till differentierad arbetsmarknad och service
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En trend under detta århundrade är att antalet brukare minskar medan det totala bruket verkar
förbli detsamma. Med antalet brukare menas då främst privata markägare och inte stat eller
kommun som aktörer. Genom rationalisering av skogs- och jordbruk minskar antalet markägare
stadigt medan den areella näringens omsättning är lika stor eller ökar. Medan antalet markägare
minskar ökar i stället antalet som sysselsätter sig med rekreation och turism kraftigt och gör
bruket av landsbygdens areal mer och mer intensivt.

Den utglesning som är en följd av detta har accentuerat de stora skillnader som finns mellan
markägande befolkning och icke-markägande. I Storbritannien kontrollerar och odlar 2 % av
befolkningen 70 % av landets markyta medan den största delen av befolkningen bor på 11 % av
landets markyta.4 Urbaniseringen verkar medföra att de som blir kvar på landsbygden får ett allt
kraftigare monopol på de rekreativa områdena. Antalet fritidshusägare har dock i Sverige ökat
från 200 000  år 1960 till över 700 000 idag. Därmed har - med Marx vokabulär - delar av det
egen-domslösa, urbana rekreationsproletariatet skaffat sig egendom i rekreativa områden.

1.1.2 Landsbygdens avfolkning
Landsbygdens avfolkning gäller inte bara markägare. Den totala befolkningen på landsbygden
minskar  i de flesta hörn av Europa. Den urbaniseringsprocess, som den industriella revolutionen
åstadkom, tycks aldrig vilja ta slut. Trots mer än hundra år av folkomflyttningar finns det
fortfarande en ström av människor som rör sig från mindre tätbefolkade områden till mer
tätbefolkade. Areella näringar har mindre och mindre behov av arbetskraft.

Figur 2. Glesbygdsbefolkningens utveckling i Sverige 1800-1980. Orter
med mindre än 200 invånare
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4 Shaw and Williams, s 231.
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Det är lätt att se hur dramatisk förändringen i glesbygdsområden i Sverige varit under de sista 180
åren. Utnyttjandet av naturresurser fördubblade nästan befolkningen fram till sekelskiftet men
sedan har de areella näringarnas minskade arbetskraftsbehov skapat en befolkningsnivå på
landsbygden som är historiskt unikt låg.5

Utvecklingen kan också ses som att svensk  ekonomi fram till det här århundradet knappast var
integrerad utan ett  löst nätverk av oberoende överlevnadsekonomier, baserade på självförsörjande
jordbruksenheter och ett restriktivt utbyte av varor och tjänster. Industriellt exploaterande av
naturresurserna och revolutionerna inom utbildning och kommunikationer skapade sedermera ett
system med integrerade ekonomier omkring  primära noder i  nätverk och följaktligen också med
system för finansiering av investeringar beroende av produktivitetsmöjligheter  för kapitalet.
Därför inträffade kapitaltillväxten  proportionellt period för period i  huvudnoderna i  nätverket.
Den kapitalkoncentrationen innebar att krafter utanför regionen styrde
strukturrationaliseringarna.6 Dit kan till viss del turismindustrin räknas.

På senare tid har begreppet kontraurbanisering börjat användas av geografiska forskare i
Västeuropa. Det är den flyttningsrörelse ut på landet som uppstår från en ort där det uppstått en
mättnad på inflyttning. Orten är inte längre lika attraktiv eftersom den drabbas av
stockningsproblem inom olika funktioner. Orten fortsätter att växa men det beror på att det finns
en ung befolkning med stora barnkullar. En viss utflyttning börjar från en sådan ort till
landsbygden men den innebär att den urbana livsstilen och kulturen följer med tillbaka ut på
landet. Den rurala livsstilen får ingen större utbredning genom detta.7

1.2 Landsbygdsturism
Ett undantag från den nedåtgående trenden på landsbygden finns i turismen. Turismen betraktas
normalt som en tertiärnäring, främst baserad på att erbjuda tjänster i form av de klassiska
företeelserna resa, äta, bo. I mångt och mycket kan turismen också ses som en areell näring
eftersom den ofta utnyttjar naturen och landskapet i sin affärsidé.  Som areell näring blir turismen
landsbygdsbaserad men uppvisar en helt annan trend än de övriga - traditionella - areella

arbetskraft, för med sig pengar utifrån till området samt gynnar den lokala servicen och
infrastrukturen. Den går således emot de flesta trender på landsbygden idag.

jämföras med andra areella näringar förutom att landskapet används som en resurs. Turismens
karaktäristika av att vara en sysselsättningsintensiv näring med låg grad av utbildning och god

                                                       
5 Nilsson, J. E., 1995,  Sverige i förnyelsens Europa.
6 Andersson, Åke E., Att forma regional framtid. ERU.
7 Forsberg, G., 1996, Värderingar viktig faktor för människors flyttmönster. Inlägg på en konferens i Duved, I staden eller

på landet eller i samspelet mellan stad och land, Byggforskningsrådet.
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Kan det vara så att dessa drag visar att den är i ett uppbyggnadsskede och att rationaliseringar
utplånar dessa på samma sätt som skett inom jord- och skogsbruk?

Frågor om turismens utveckling på landsbygden blir oftast obesvarade genom den brist på statistik
som gäller för landsbygdsområden. Statistik för landsbygd är svår att särskilja från annan statistik
eftersom landsbygd enligt de flesta meningsfulla definitioner inte följer de administrativa
gränserna. Vill man få explicit statistik från glesbygd och landsbygd får man bygga upp egna
data baserad på den modell Glesbygdsverket gjort i sin definition av landsbygd (fig. 1).

Försök har gjorts att renodla turistströmmarna till landsbygd och glesbygd. Det närmaste man kan
komma är material som tagits fram ur Turistdatabasen i Östersund om turistandet i fjällen.
Turistdatabasen ägs av Telia och samlar in sina data genom 2 000 intervjuer om människors
resvanor varje månad. På det sättet struktureras data på ett helt annat sätt än genom SCB -
Statistiska Centralbyrån. Det finns diskrepanser mellan de olika formerna av statistik som måste
beaktas. Figur 3 är ett exempel på statistik från Turistdatabasen och visar utveckling under 90-
talet i fjällregionen, dvs en icke-administrativ region. Fjällregionen sträcker sig från svensk-finska
gränsen i norr till Värmland i söder och är den del av de svenska fjällkommunerna som har
obrutet fjäll inom sitt område.

Figur 3. Antalet fritidsresor till fjällregionen 1991-1995. Resor i tusental
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synliggörs. Den nedgången skedde samtidigt som det skedde en uppgång i det inhemska
turistandet rent generellt det året. TDB visar på ett skeende som det krävs vidare analyser av för
att förklara.

Hannesdóttir (1994) skriver i en kartläggning av utbildningsbehov för verksamma inom aktiv
turism i Norden att den, förutom att vara naturbaserad, kännetecknas av bristen på homogenitet.
Människor som arrangerar aktiv landsbygdsturism har olika bakgrund och därmed olika
kompetens. Eldsjälar är mycket vanliga. De flesta som börjar med naturbaserad landsbygdsturism
saknar erfarenhet från turistnäringen, och söker inte heller kunskap utan har sina egna idéer som
de helst vill förverkliga på egen hand.

Lyckade projekt kopieras gärna. Missunnsamhet och skepsis är välkända fenomen i branschen.
Verksamheten byggs ofta upp runt en enda person och blir till en one-man-show.8

1.2.1 EU:s landsbygdspolitik
Inom EU har avfolkningsfrågor sedan länge beaktats. Redan 1975 kom ett direktiv för mindre
gynnade områden som förordade ett särskilt stöd till jordbruket i dessa områden9.  Frågorna har
accentuerats  - särskilt på senare tid - eftersom den viktigaste areella näringen i Europa -
jordbruket - starkt stöttats av EU. Det stödet har blivit en sådan ekonomisk börda för unionen att
en omläggning varit av nöden, särskilt som jordbruket producerat ett överskott av livsmedel som
svårligen kunnat utnyttjas av EU-länderna själva. EU:s jordbrukspolitik - CAP - ändrades 1992
från att ha varit  produktionsoavhängigt till att bli produktionsavhängigt. Färre subsidier till
jordbruket blev följden och det tvingade fram en diversifiering av jordbruket inom mindre
produktiva regioner av unionen.

I den nya landsbygdspolitik som utarbetats ses turism och andra former av kommersiell aktivitet
som substitut eller komplement till jordbruket. Denna politik innebär ett samordnat bruk av
landsbygdsresurser, dvs en optimal användning av lokal potential. En mer balanserad relation
mellan traditionellt jordbruk, andra former av landsbygdsaktiviteter samt naturvårdsintressen
eftersträvas. Bonden kan därigenom lättare agera i sina olika roller som matproducent, ledare av
utvecklingen på landsbygden, brukare av naturresurserna samt som bas för den lokala servicen.
Bonden blir mer och mer en landsbygdsentreprenör. En ny landsbygdspolitik förväntas ge
lokalbefolkningen möjligheter att stanna kvar på landsbygden. Lokal identitet, endogen potential
och förståelse för skydd av miljön är nyckelord.10

Den starka regleringen av den svenska jordbruksmarknaden innebar de facto att svenska bönder
alltid var garanterade avsättning för sina produkter, oavsett efterfrågan eller produktionsställe.
Överskott såldes subventionerat utomlands, väl att märka att bönderna själva solidariskt fick
medverka till delar av denna subventionering. All denna reglering betraktades med ovilja från

                                                       
8 Hannesdóttir, S. K., 1994, Kortlægning af aktiv turisme i Nordens samarbejdsregioner. Rapport.
9 Commission of the European Community Less Favoured Areas Directive 75/268.
10 Commission of the European Community Community Action to Promote Rural Tourism COM (90), Bryssel.
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många håll inom landet och näringen själv såg det som ett hinder för de mer livskraftiga delarna
av jordbruket att klara sig i en avreglerad värld där Sverige stod utanför EU. Med svensk
effektivitet beslutade riksdagen därför 1990 att jordbruket skulle avregleras och denna avreglering
började verkställas under 1991. Det skedde bl.a. i form av omställningsbidrag där bönderna
uppmanades att diversifiera sin verksamhet eller direkt gå över till annan verksamhet. Strax efter
ansökte Sverige överraskande om medlemskap i EU. I och med att Sverige kom med i EU
förändrades förutsättningarna och jordbruket återgick till en mer reglerad verksamhet.11

Resultatet av 1990 års jordbruksbeslut i Sverige gav impulser till att starta jordbruksbaserad
turism. Jordbruksverket initierade detta tillsammans med Skånes Turistråd och LRF och man kan
säga att det var starten på begreppet Bo på Lantgård i Sverige.12

1.2.2 Den idealiserade bonden
Landsbygden uppfattas ofta som en inkarnation av lugn och eftertänksamhet med ett drag av
efterblivenhet och med en livsstil som - ur ett urbant perspektiv - verkar annorlunda och med en
miljö dominerad av bönder. Den gamla idealiserande bilden av bonden är inte helt försvunnen,
den bild som Norrlandsutredningen (1901) så målande tecknar. Bondeståndet, hävdade
utredningen, är som befolkningselement av allra största vikt för nationen. Det är för det första
folkets fysiska reserv. Genom ett liv som är organiskt förenat med naturen håller sig böndernas
blod friskt. Bondens ..arbete och lefnadssätt äro helsosammare än industriarbetarens, och hans
oberoende ställning utvecklar hos honom en sjelfständighet, som återverkar rent fysiologiskt till
danandet av ett temperament utmärkt för seg uthållighet och motståndskraft. Som folk åldras inte
bondeståndet vilket däremot stads-och industribefolkningen gör. Denna befolkning skulle gå
under genom en fortgående fysisk och andlig degenerering om inte ..genom det tillströmmande
befolkningsöfverskottet från landsbygden nytt friskt blod städse tillfördes. Kommittén drar sig
inte för att påstå att det historiskt har visat sig att bondeståndet är kulturbärande och att ett land
utan bönder, ..ett, som till väsentligaste del lefvat upp sitt folkkapital, är ett land utan framtid.13

Sörlin (1993) visar hur den idealiserade bilden av bonden får sin första allvarliga kritiker i
Marx. Marx liknar bönderna vid potatisar i en potatissäck, dvs tröga och orörliga, och
därmed menar Sörlin att de får samma placering i Marx världsbild som andra efterblivna
folk ute i världen. Trots det kan Marx tydligen tänka sig att naturen inkarnerar ett
idealtillstånd eftersom han beskriver ett eventuellt idealtillstånd som består av att läsa,
skriva, umgås med vänner och doppa kroken i ån.

Landsbygden som rekreationsområde är oomtvistad. Sörlin konstaterar att det torde finnas
något i botten på alla dessa rörelser som förhärligar landsbygden och om vilka han använder
begreppet pseudo-agrar exodustradition. Han nämner ryska narodnikers och anarkisters gå-
till-folket-rörelse, han tycker att den tangerar den kinesiska kulturrevolutionen, han

                                                       
11 SOU 1996:65.
12 Intervjuer med Lennart Bång, Skånes Turistråd den 17/12 1997 och Mats Ryning på LRF den 22/1 1998.
13 Underdånigt betänkade etc del 1 s 55f 1904 (Norrlandskommittén).
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inkluderar hippierörelsen och Amish people i USA. Det han tycker sig finna i botten på
denna rörelse är ett antal ideal:

• överblickbarhet

• att man känner grannen och har en äkta gemenskap

• viss grad av självförsörjning; man skall kunna lita på vad som står på bordet

• hantverk i stället för fabriksproduktion

• kvalitet i stället för kvantitet

• oberoende av makten

• arbetsgemenskap

Som grund för sina funderingar runt dessa ideal ser Sörlin en dikotomi mellan bilden av den
självständige bonden (som subjekt) och den bild myndigheten vill ha av bonden som
gudfruktig, konservativ, sparsam osv (som objekt).14

Att basera en ny landsbygdspolitik på bönderna kan dock ses som en ganska obsolet tanke.
Idag är bönderna i många delar av Europa en minoritet på landsbygden och deras roll som
kulturbärare omtvistad. Det finns numera många aktörer och bönderna är bara en av dem.
Cork-deklarationen från EU (1996) slår fast att en ny landsbygdspolitik inte kan stödja sig
enbart på bönderna utan på alla aktörer på landsbygden sammantaget 15.

1.2.3 Landsbygdsturism och naturromantik
Längtan efter naturen har funnits i flera århundraden. Denna längtan kan ha många bottnar och
många orsaker.

Det kristna arv vi bär på har ett drag av naturfientlighet i sig. Den judiska och muslimska synen
på naturen är att den är skapad av Gud och därmed god. Det troliga är att den urkristna synen
överensstämde med den judiska. Genom det grekiska och gnostiska inflytandet kom emellertid
hellenismens dualistiska världsbild att prägla även kyrkan: själen är det goda och kroppen är det
onda. Naturen jämställdes med kroppen och blev ond på så sätt att den var otämjd och därmed
inte direkt ett redskap för Gud. Människans plikt blev att tämja naturen, odla upp, hålla boskap
och se till att den vilda naturen med dess vilda djur höll sig på avstånd så att inte det civiliserade
livet hotades. Denna inställning är djupt rotad bland dem som lever på vad naturen ger men finns
också hos många jägare. Begreppet skyddsjakt innebär att naturen hålls under kontroll, en
kontroll som jägarna behöver för att få en meningsfull och lönande jakt.

Hos många urbana människor finns den romantiska natursyn som kom på 1700-talet och där
naturen framställs som ren och god. Den sätts till och med i motsatsställning till den kultiverade,
uppodlade, världen, dvs civilisationen. I naturen kunde man se Gud på ryggen och man började
tala om den ädle vilden som man trodde sig ha funnit i Söderhavsöarnas paradis. Människorna

                                                       
14 Sörlin, S., 1933, Bonden som ideal, i Larsson, B. (red), Bonden i dikt och verklighet. Nordiska Muséet, Stockholm.
15 European Conference on rural development 7-9/11 1996 in Cork, Ireland.
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där var ursprungliga och oförstörda av civilisation. Allt detta kom att sedermera förknippas med
lantliv överhuvudtaget.

För 100 år sedan bodde upp till 90 %  av Sveriges befolkning på landsbygden och var rurala i sitt
vardagsliv. Dvs de flesta av svenskarna har förfäder som de själva mött och som bott eller bor på
landsbygden. Efter 30-talets kamp mellan stad och land och efterkrigstidens urbaniseringsvåg
med dess överhettade ekonomi förlorade landsbygden kampen fullständigt. Till och med det
rurala livet blev starkt urbaniserat. Men den rurala livsstilen vann på så sätt att den fortfarande
tillskrivs ett högre andligt värde. Idag upplevs ruralt vardagsliv som rekreation.16

Den franske historikern Braudel karaktäriserar medelhavsmänniskan på följande sätt: Som bonde
av nödvändighet men bonde mot sin vilja lever medelhavsmänniskan som stadsinnevånare.17 Det
finns en tusenårig kultur i medelhavsområdet som är urban. Försök har gjorts att omformulera
citatet med bäring på den nordiska människan: Som stadsbo av nödvändighet men stadsbo mot
sin vilja lever nordbon som bonde.18  Nordbor är rurala stadsbor som bor i städer men endast
söker det rurala i städerna i form av parker, grönområden, träd och buskar och för vilka rekreation
innebär att flykta staden. I en intervju i en kvällstidning inför sommaren 1996 tillfrågades tio
kända stockholmare om vilket som var deras smultronställe och det visade sig att alla hade
verkligt rurala smultronställen. Den latinska befolkningen i Sydeuropa skall enligt ovan nämnda
teori vara urbana landsbor som alltid tränger ihop sig runt ett torg i en urban miljö och där
naturen inte är något rekreationsalternativ utan en onaturlig plats att vara på.

Den romantiska naturuppfattning som kom på 1700-talet har naturligtvis också bidragit till den
rurala längtan - eller skuld som många hävdar - till naturen som människor har. Enligt
romantiken är naturen det naturliga rum där Gud uppenbarar sig och människan blir hel och ädel,
ett rum för kontemplation och inre utveckling.19 Många studier av turismens väsen visar på att
turister söker helheten i det annorlunda och att det vardagliga inte kan erbjuda denna helhet,
kanske beroende på den närsynthet som behäftar den som finns mitt uppe i ett skeende eller i en
miljö. 20

1.2.4 Landsbygden som  turistattraktion
Eftersom turism kan förväntas bli trendbrytare beträffande landsbygdsutvecklingen blir begreppet
Landsbygdsturism (Rural Tourism) en viktig ingrediens i den nya landsbygds-politiken.
Landsbygdsturism kopplas vanligen ihop med bondgårdsturism men den är förvisso ett vidare
begrepp. Page och Getz (1977)  menar att landsbygdsturism är förbisedd av turismforskningen 21.
Den ses ofta som rekreation och inte som affärsverksamhet. Lane (1994) hävdar att

                                                       
16 Nilsson, J. E., 1995,  Industrialiseringen i Sverige.
17 Braudel, F., 1990, Medelhavet - rummet och historien. Gidlund.
18 Wiklund, T.,  1993, Asatro och träddyrkan - nordiskt perspektiv på staden. Nordplan. Meddelande 1993:7.
19 Carlestam, G.,  1993, Framstegstankens kris.i Plats för känsla. BFR. 1994 och Gustafsson, G: Landscape, the Individual

and Society.
20 MacCannel, D., 1992, Empty Meeting Grounds. Routledge. London.
21 Page, S. J. and D. Getz, 1997, The business of rural tourism. International perspectives.
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landsbygdsturism måste vara förankrad på landsbygd och vara rural till funktion och skala,
baserad på lokal tradition och sprungen ur lokala förhållanden.22 Detta stämmer bra in med den
bild Sörlin ger om den idealiserade bonden. Landsbygdsturism är inte bara vanlig turism utan mer
en livsstil baserad på idéer om vad som är ruralt och vad som är urbant.

Patmore (1983) ser inte landsbygden i sig som en rekreativ resurs. I stället ser han den som ett
continuum mellan en stadspark och en bergstopp. Det finns därmed inga fasta gränser mellan
stad och land och då kan man inte tala om något specifikt karaktäristiskt för landsbygd som kan
göra den till en resurs i sig.23 Landsbygden är attraktiv genom den kulturella prägel den ges av de
människor som lever i detta continuum.24 Enligt Mormont (1990) består landsbygden av
överlappande sociala rum med egen logik, egna institutioner och nätverk av aktörer.25

Landsbygdens attraktivitet ligger i det som det urbana livet inte kan ge. Dessa särarter, som skiljer
landsbygden från staden, kan kommodifieras och paketeras som all annan turism. Cloke uttrycker
det på följande sätt: the countryside ..(is)..an exclusive place to be lived in; rural communities as

which can be crafted, packed and marketed; rural landscapes with a new range of potential from
´pay-as-you-enter´ national parks, to sites for theme park explosion; rural production ranging

externalities have driven them from more urban localities.

Tydligare kan knappast dikotomin mellan turistnäring och turister göras. Denna dikotomi ger
också relief till resonemanget om turismen som en areell näring. Det är turismindustrin som är

Turisten är dock inte beroende av denna kommodifiering utan kan på egen hand tillgodogöra sig
landskapet.

27 visar på en dikotomi mellan ett konkret - praktiskt perspektiv

som en periferi har deras synpunkter relevans också för landsbygdsbegreppet. Med det konkret-
praktiska perspektivet menar författarna ett perspektiv som är baserat på objektiva fakta om

perspektivet menas ett perspektiv som ser på destinationen med turistens ögon. Författarna finner
att dessa två perspektiv å ena sidan ofta ter sig olika men också att de hänger samman och

nödvändigtvis är inneboende i periferin utan representerar subjektivt uppfattade symptom som
fästs vid periferin. Det kan exempelvis vara timrade hus, orörd natur, agrart landskap osv. Det

                                                       
22 What is rural tourism? Journal of sustainable tourism 2:7-21.
23  Patmore, J. A., 1983, Recreation and resources: Leisure patterns and leisure places. Oxford. Blackwll. 1983.
24  Shaw and Williams, 1994, Critical Issues in Tourism, s 223.
25 Mormont, M., 1987, Tourism and rural change in Bouquet-Winter(eds): Who from their labour rest? Aldershot, Avebury

Press.
26  Cloke, P., 1992, in Cloke (ed), Policy and change in Thatcher´s Britain. Oxford. Pergamon Press.
27 Blomgren , K. B. and A. Sørensen, 1996, Peripheral and quaint: reflexions on peripherality in tourism research.
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bygger på vad man tror att turisten uppfattar som det attraktiva med landsbygden. Det kritiskt -
reflexiva perspektivet bygger på de idéer som finns djupt rotade i människor om landsbygd och
periferi men det man missar när man studerar detta perspektiv är att det samtidigt bygger på de
konkreta ting som finns på landsbygden och som måste finnas för att ge relief åt den förändring
som ändå är grunden till det intresse turisten har för landsbygd eller periferi. Om turisten inte kan
se förändring i landsbygden så kan han heller inte se om det svarar mot de idéer om landsbygd
som gör att han dras till den.

Enligt nedanstående modell blir landsbygd dels något som landsbygden själv lägger in i
begreppet, mycket därför att man själv tror att det förväntas av landsbygden att den skall erbjuda
just detta. Dels blir landsbygden något som stadsbon/turisten lägger in i det därför att det stämmer
med den idé han själv har om vad som är landsbygd men som samtidigt grundar sig på vad som
faktiskt finns på landsbygden. Slutsatsen blir att man från bägge sidor tror att landsbygden är
statisk till sin natur men att man också från bägge sidor genom sitt faktiska agerande visar att den
inte är statisk.
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Figur 4. Perspektiv på periferibegreppet: konvergenssfärer

Abstrakt ions-
n ivå

Spekula t iv /
ref lexiv

Empir i sk /
analyt isk

Koncre t /
fakt isk

Implementa t ion  och
vidmakthål lande  av  per i fer ins
kval i téer  för  a t t  möta  en  väntad
turistefterfrågan.

Skenbart  fakt iska kr i ter ia /
hinder/kval i téer  hos per ifer in  i
relat ion t i l l  tur ismutveckl ing.

Varför  söker  tur is ten
det  perifera?

Vad söker  tur is ter  när  de  söker
det  perifera?

Får  tur is terna  vad de  söker?  Hur
kor responderar  de t  mot  den
per i fera  verkl igheten?

De facto fakt iska kr i ter ia /hinder  i
de t  per i fera  mot  v i lka
tur ismutveckl ing r iktas .

Det  konkret -pract iska  perspekt ivet
( tur i sm mot tagande)

Det  kr i t iskt-ref lexiva perspekt ivet
( tur is t  generande)

Primär  konvergenss fär

Secondär  konvergenss fär

Källa: Blomgren og Sørensen.

Uppfattningen att landsbygden kan erbjuda något som inte bara ligger i landskapet utan också i
det kulturella kontext som skiljer stad från land understöds av Fleischer och Pizam (1997) i deras
försök till en definition av landsbygdsturism:  A vacation or a holiday in which a vacationer
occupies a large portion of his time engaged in recreational activities on a farm, ranch or
country home and its environs /.../ typically rural tourism enterprises are small scale,
traditionally operated and relatively geographically isolated, and their individuality gives them a
sense of space.28

                                                       
28 Fleischer och Pizam, 1997.
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EU underlättar inte definierandet av landsbygdsturism (rural tourism) genom sitt försök att fastslå
att landsbygdsturism är all turism som bedrivs på landsbygden. Genom detta blir landsbygds-
turism summan av en mängd olika former av turism med rurala förtecken. Oppermann (1996)
gör följande uppdelning:

Non-Urban Tourism

Wilderness Tourism Rural Tourism
Outdoor recreation in Wilderness Areas, Farm Tourism
National Parks, National Forests, and Non-Farm Tourism in Rural Areas and
Generally Unihibited Areas Communities29

Wilderness tourism blir i den tolkningen det som på svenska kallas friluftsliv och skillnaden mot
turism skulle vara att friluftsliv inte är kommersiellt. Det är dock en sanning med modifikation
eftersom det kommersiella och icke - kommersiella i turismen flyter ihop. De knäckfrågor
turistarrangörer på landsbygden ställs inför är markägarfrågan och hur man slår mynt av natur
inom ramen för allemansrätten. Det finns ett utslag i domstol på att man får tjäna pengar på
aktiviteter på annans mark om man håller sig inom ramarna för vad allemansrätten tillåter. Att ta
inträde till naturen utan att det finns några anläggningar där är emellertid främmande för svenskt
sätt att se på naturen som resurs.30

1.2.5 Definitioner av landsbygdsturism
Landsbygdsturism - eller bygdeturism - och dess inneboende väsen definieras bäst genom följande
två definitioner:

Bygdeturisme er produksjon av varer, oplevelser og tjenster særlig basert på bygdas
naturgitte og kulturelle ressurser og bæreevne, utviklet i samsvar med
bygdesamfunnets forutsettninger og ønsker. Nasjonal og internasjonal reiseliv er
felles markedsgrunnlag.

Källa: NOU 1990:14 Norsk bygdeturisme - ei næring med framtid.

Turism som ger lokalbefolkningen på landsbygden inkomst och sysselsättning genom
intensivt utnyttjande av egna resurser som arbetskraft, kunskap, mark, maskiner,
byggnader och byggnadsmaterial

Källa: Lantbrukarnas Riksförbund - LRF.

                                                       
29 Oppermann, M., 1996, Rural Tourism in Southern Germany. Annals of Tourism Research Vol 23, No 1, pp   86-102.
30  Uttalande av Gunnar Zettersten, Naturvårdsverket, på seminarium vid Turistdelegationen den 18/11 1997.
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1.3 Bondgårdsturism
Bondgårdsturism (farm tourism) är en form av landsbygdsturism (rural tourism). Enligt en EU-
rapport (1997) omfattar bondgårdsturism - eller agriturism som den kontinentala termen lyder - 2
% av landsbygdsturismens totala omsättning och endast 0,3 % av jordbrukets totala omsättning.31

Det är svårt att jämföra med svenska siffror eftersom det inte finns statistik över landsbygds-
turism i Sverige men satt i relation till alla övernattningar i Sverige, inberäknat besök hos
släktingar och vänner samt fritidshusboende torde bondgårdsturismen utgöra 0,03 promille av alla
övernattningar i Sverige.

Bondgårdsturismen bygger på interaktionen mellan arrangörens privatliv och turistens
upplevelser. Det är företagets livsstil man säljer, människan bakom gården, och inte så mycket
olika aktiviteter.32 Nyckelorden är areell produktion, personlig kontakt och kontrollerad kvalitet.33

Bondgårdsturism blir därmed något av kvintessensen av idén om landsbygdsturism som
tillvaratagare av det rurala i motsättning till det urbana. På senare tid verkar en utveckling av
bondgårdsturismen ha skett utifrån postfordistiska idéer. Hummelbrunner och Miglbauer (1994)
konstaterar att denna nya form av bondgårdsturism söker individuellt anpassade upplevelser.
Detta intresserar framförallt medelålders, välutbildade människor.34

1.3.1 Social turism
Idémässigt verkar bondgårdsturism också ha sin rot i begreppet social turism. Social turism var
populär under 1920- och 1930-talen men den har fortfarande sina anhängare. Den betraktas av
sina tillskyndare som den sanna formen för turism. Den är billig, icke-kommersiell och syftar till
att få människor från olika länder att känna frändskap med varandra. Reisinger (1994)
sammanfattar det begrepp som ligger bakom social turism i the contact hypothesis. Denna
hypotes utgår ifrån att kontakt mellan olika kulturer främjar förståelse mellan olika grupper och
motverkar därmed fördomar, konflikter och spänningar. Kontakter fungerar som bryggor mellan
kulturer.35

Social turism framställdes som den enkla människans turism. Vilken betydelse den hade under
1920- och 30-talen finns det ingen forskning som visar på. Den kom dock helt i bakgrunden när
charterflyget i slutet av 1950-talet gav de enkla människorna dittills oanade möjligheter att se
världen och vara turister. Massturismen, som då uppstod, byggde på idéer och föreställningar som
står i bjärt kontrast till den sociala turismens flärdfrämmande och jordbundna integrationsideal.
Den sociala turismen kom i stället att knytas till fackföreningarnas strävan att tillvarata sina
medlemmars intressen. I Sverige tog RESO upp tanken och i Danmark var det Dansk Folkeferie.
I bägge fallen skapade fackföreningarna semesterbyar, i det egna landet eller utomlands, dit

                                                       
31 Rural Europe. LEADER. Marketing Quality Rural Tourism. 1997. European Commission. AEIDL.
32 Intervju med Lennart Bång.  Skånes Turistråd i Lund 17/12 1997.
33 Intervju med Mats Ryning  LRF Turism. Bo på Lantgård. 22/1 1998.
34 Hummelbrunner, R. och E. Miglbauer, 1994, Tourism promotion and potential in peripheral areas: The Austrian Case.

Journal of sustainable tourism 1994:2 s 41-50.
35 Reisinger, Y., 1994, Social contact between tourists and hosts of different cultural backgrounds. In Seaton: Tourism.

State of the Art. Wiley.
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medlemmarna kunde åka billigt. I Sovjetunionen drevs det till sin spets genom att
fackföreningarna helt skötte om människors semestrar. I socialistiska länder blev den sociala
turismens idéer politiskt korrekta. Turism var till för alla och den skulle uppfostra och utveckla
människor. På Cuba, exempelvis, försvann 1959 den utländska massturismen och ersattes med en
mer inhemsk, social turism.36

Huvudtankarna i den sociala turismen finns dock kvar i Europa, nämligen att turisten skall stanna
hos vanliga människor i deras hem och dela vardagen utan större kostnader. Social turism har en
stark ideologisk vinkel och betraktar normal turism som ytlig och alltför kommersialiserad.
Särskilt inom EU har dessa tankar blivit omhuldade i många av unionens utvecklingsprogram för
mindre utvecklade områden. Det har då särskilt gällt den sociala turismens förståelse för lokala
traditioner och lokal förankring.

1.3.2 Teoribildningar
Det har varit svår att framställa farm tourism i teoretiska termer. Shaw and Williams (1994)37

redogör för denna teoribrist och redovisar några teoribildningsförsök utan att själva komma med
något. Ett försök som de redovisar är Friedmanns (1980) föreslag till en möjlig teoretisk
utgångspunkt för att undersöka familjebaserad bondgårdsturism. Hon hävdar att denna
utgångspunkt är balansen mellan interna och externa relationer i hushållet, mellan
arbetsfördelning inom och utom gården. Flera olika strategier för att åstadkomma sidoinkomster
erbjuds det familjejordbruk som försöker överleva konfrontationen med kapitalistiska krafter. En
del familjemedlemmar arbetar kanske utanför gården medan andra lämnar den och ytterligare
andra försöker sig på turism. Vart och ett av dessa försök innehåller olika former av balans mellan
externa och interna relationer med tillhörande arbetsfördelning.38

Friedmanns ansats har kritiserats. Enligt teorin innebär diversifiering av jordbruket till turism en
del av en överlevnadsstrategi som är troligare för en liten gård än för en stor. Ändå verkar
lantbruksturism vanligare på stora gårdar än på små. Dessutom menar Goodman och Redclift att
familjejordbruk inte är någon stereotyp utan att det finns många former av familjegårdar där
balansen mellan externa och interna relationer skiftar beroende på var i livscykeln familjen
befinner sig.39 En annan invändning är skälen för investeringar i bondgårdsturism: om det är för
att effektivisera jordbruket snarare än att bädda för att familjen skall överleva torde turism inte
vara vanligare på små gårdar än på stora.

Det är stor skillnad på de erfarenheter av turism som de olika gårdarna redovisar men en är
konstant och det är att det är kvinnan som bär ansvaret för turismen. Många av undersökningarna

                                                       
36 Bleasedale, S. and S. Tapsell, 1994, Contemporary efforts to expand the tourist industry in Cuba: the perspective from

Britain. In Seaton: Tourism. State of the Art. Wiley.
37 Shaw and Williams, 1994, Critical Issues in Tourism.
38 Friedmann, H., 1980, Household, production and the national economy: concepts for the analysis of agrarian

formations. Journal of Peasant Studies, vol 7 pp 158-84.
39 Goodman, D. and Redclift, M., 1985, Capitalism, petty commodity production and the farm enterprise. Sociologica

Ruralis. Vol 15, pp 231-47.



2
4

andas en viss patriarkalisk syn på genusfrågor och de som intervjuas avviker inte heller från detta
även om det i huvudsak är kvinnor som besvarar frågorna. I Österrike visar en undersökning att
kvinnorna har en dubbel eller till och med tredubbel roll i arbetsfördelningen: 81 % av kvinnorna
involverade i turism var också tvungna att arbeta på gården och nästan alla hade hushållsarbete
att göra.40 Medan turismen ofta ökar hustruns bördor betyder den emellertid också en ökning av
deras makt inom familjen. En undersökning i England anger exempelvis att bondhustrur kan
använda mathållningen för turisterna som ett argument att förbättra köket.41

Gasson (1980) anser att det finns tre roller för bondhustrur att spela: som den hem - centrerade
bondhusmodern; som arbetskamrat till sin man i jordbruk med klart markerad arbetsfördelning;
eller som egen bonde med mannen arbetande utanför hemmet. Införandet av turism på gården får
olika effekter beroende på vilken typ av roll kvinnorna spelar.42

Hjalager (1990) menar att trots att danskarna i sina hjärtan fortfarande är rurala så ger inte
dagens automatiserade produktionskedja av livsmedel på landsbygden dem några reella
möjligheter att återuppliva tidigare generationers lantliv. Därför är det i stället de gamla
bondgårdstraditionerna som måste återupplivas. En stor del av hushållsarbetet på en gård är idag
bortrationaliserat och det som en gång producerades för hand köps idag i tätortens snabbköp.
Något rationellt skäl att återuppliva dessa traditioner finns inte annat än som eftergift till de
turister som tror att det är dessa traditioner de söker när de beger sig ut till landet. De mest
efterfrågade traditionerna är de där turisten själv kan låta sin hand vara med, för att fritt översätta
den engelska termen hand-on-experiences, dvs verksamheter som mjölkning, kardning,
växtfärgning osv.43 Ridning finns på många gårdar men det är knappast någon gammal
landsbygdstradition, snarast en urban tradition.

De flesta av dessa traditioner rör traditionella kvinnliga hushållsgöromål och man skulle kunna
tro att rationalisering och automatisering också påverkat det gamla könsrollsmönstret så att de
idag skulle framställas som mer könlösa beträffande arbetsdelning. Men i de annonser för
bondgårdsferie som denna rapport bygger på är det alltid gårdens värdinna som står för visning av
dylika traditioner.

1.3.3 Definition av bondgårdsturism
Gemensamma drag som finns i de flesta länders mer eller mindre explicita försök till definition av
bondgårdsturism kan sammanfattas i följande punkter:

• Gården skall ha ett levande lantbruk med antingen hel- eller deltidsjordbruk.

• Personligt engagemang krävs och lantbrukarfamiljen bör ha tid över för gästerna.

• En viss basstandard på uthyrningsdelarna är ett annat krav.
                                                       
40 Dernoi, L. A., Canadian country vacations: the farm and rural tourism in Canada. Tourism Recreation Research, vol

16, pp 15-20.
41 Bouquet, M., 1987, Bed, breakfast and an evening meal: commensality in the ninteenth and twentieth century farm

household in Hartland, in Bouquet-Winter(eds): Who from their labour rest?. Aldershot: Avebury Press.
42 Gasson, R., 1980, Role of farm women in England. Sociologica Ruralis vol 20 pp 165-80.
43 Hjalager, A. M., 1996, Agricultural diversification into tourism. Tourism Management. Vol 17  No.2.
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• Ett symbiotiskt förhållande mellan värd och turist.

Varje land har sina speciella regler för hur verksamheten behandlas skattemässigt eller rent
administrativt. Hyr man ut mer än åtta bäddar eller fyra rum/stugor hamnar man i Sverige under
Hotell-och Pensionatslagen. I den stadgas tillstånd från polisen, brandmyndigheten, miljö-och
hälsoskyddsnämnden samt i vissa fall byggnadsnämnden eftersom lagen om hotell-och
pensionatsrörelse då gäller. I de flesta länder försöker man att skattemässigt underlätta för
verksamheten vilket torde bero på att den uppfattas som politiskt önskvärd genom att den ger
jordbruket en möjlighet till diversifiering.

1.4 Rapportens problemområde
Landsbygdsturismen bygger på en uppsättning idéer som kan sammanfattas i följande punkter:
• Behovet av att motverka landsbygdens kontinuerliga avfolkning har tvingat både enskilda

länder och EU att utforma en landsbygdspolitik där bönderna representerar en utvecklings-
potential genom sin koppling till de naturbaserade resurserna, livsmedelsproduktionen och
den sociala basen på landsbygden.

• Vid sidan av bönderna har landsbygdsturismen fått spela en roll som utvecklingsstrategi
genom att den växer, är sysselsättningsintensiv och genererar pengar och service. Basen finns
i den kulturella prägel stadsbor gett landsbygden: landsbygd har det som staden inte har.

• Bondgårdsturism bejakar den rurala livsstilen och har landsbygdskaraktäristika som lokal
förankring och småskalighet.

• Jordbrukspolitiken i enskilda länder samt inom EU kopplas till bondgårdsturismen som idé
genom att bondgårdsturismen implementerar hos turisterna jordbrukspolitikens kärnidéer.

Bondgårdsturism är alltså mer än bara traditionell turism. Den fråga som inställer sig är:
hur påverkar detta faktum bondgårdsturismens turistiska verksamhet? En följdfråga blir:
hur relaterar sig bondgårdsturismen till annan landsbygdsturism?

1.5 Syfte
Att beskriva bondgårdsturismens idémässiga bakgrund utifrån ett nationellt och internationellt
perspektiv och med Bo på Lantgård i Jämtland som case.

1.6 Metod
Alla medlemmar - 15 stycken - i Bo på Lantgård i Jämtland har intervjuats, hälften med person-
ligt besök och hälften per telefon. Vidare har en medlem i Bo på Lantgård i Skåne intervjuats. VD
för Skånes Turistråd har också intervjuats eftersom han var en drivande kraft bakom hela den
satsning som kom 1989 i form av Bo på Lantgård. Jag har också använt mig av mina studenters
arbeten om Farm Tourism ute i Europa samt mina D-studenter i Östersund som skrivit om
landsbygdsturism i Jämtland. Slutligen ingår en icke ringa inläsning av internationell litteratur
om Rural Tourism i metoden
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2. Bondgårdsturism: en internationell utblick

2.1 Inledning
Syftet med följande kapitel är att göra en resumé av bondgårdsturism i olika länder. Någon sådan
heltäckande resumé har icke gjorts och möjligheterna att göra en heltäckande och illustrativ sådan
ligger utanför rapportens ram. Samtidigt finns ett stort intresse för en jämförande studie och jag
har samlat på mig en mängd material och därför gör jag i alla fall en exposé där kvalitén med
nödvändighet är skiftande. Denna exposé manar till uppföljande studier och rapporter.

Studien baseras på tre typer av material:
1)  Lands- eller regionomfattande studier som redan gjorts. Wales och i viss mån Danmark är

exempel på detta.
2)  Fältstudier gjorda av mina studenter vid Mitthögskolans turisminstitution. Italien men också

Spanien, Frankrike, Portugal och Österrike är exempel på detta.
3)  Broschyrer som marknadsför bondgårdsturism i olika länder. Det gäller framförallt Norge

men också Tyskland, Finland och Irland.
4)  Exposén innehåller förutom beskrivning av bondgårdsturismen generellt i landet också idéer

bakom bondgårdsturismen sådana de kommer till uttryck i den marknadsföring som sker.
Vidare innehåller exposén intervjuer med enskilda värdar, i de flesta fall gjorda av någon
annan än mig. De är med för att ge en belysning av hur värdarna ser sig själva och är
representativa nästan enbart genom slump. En viss selektiv process har föregått varje intervju.

2.2 Bondgårdsturism som företeelse
Bondgårdsturism är av gammalt slag och har delvis yttre omständigheter som orsak till sin
existens.

Den ursprungliga formen skulle i Sverige kunna vara de landerier (Västsverige) eller malmgårdar
(Stockholm) som dök upp på 1600-talet och där adelsmän i städerna kunde placera sin familj
åtminstone sommartid. Under 1700-talet fick adelsmännens lustslott efterföljare bland fåfängor
som stadens burgna borgare lät uppföra, ofta på klippliknande höjder. Denna vana att låta
familjen dra ut på landet sommartid utvecklades under det sena 1800-talet till en uppkomst av
grosshandlarvillor utanför städerna. Efter semesterlagens införande i Sverige 1938 började även
vanligt folk skaffa sig sommarnöjen. Efter krigets inverkan på människornas friluftstänkande -
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den fysiska aktiviteten kom i centrum under kriget - kom de att kallas för sportstugor för att
numera få den mer neutrala benämningen fritidshus.44 De idéer som ligger bakom denna längtan
till landet är förmodligen desamma som ligger till grund för bondgårdsturismen, och som
beskrivits i avsnittet om naturromantiken och landsbygdsturismen.

Efter andra världskriget blir det vanligt att de krigshärjade städernas invånare i Europa sänder
sina barn ut på landet på sommaren för att de ska få ljus och luft och hälsosam tillvaro i största
allmänhet. Här lyfts grundidéerna i bondgårdsturismen verkligen fram: det är sunt och stärkande
att leva på landet, åtminstone sommartid.

Slutligen kan man säga att bondgårdsturism haft den egna bonderörelsen som stark pådrivare och
därmed också den statliga jordbrukspolitik som bedrivits vid olika tillfällen, särskilt inom EU med
dess intresse för social turism.

Bondgårdsturism verkar idag vara en växande verksamhet i Europa.

Här nedan följer en exposé över bondeturism i Europa med inriktning framförallt på det budskap
som bondgårdsturismen sänder ut till marknaden. Förutom budskapet - eller den image man vill
ge - beskrivs organisationsformer och verksamhet i de fall material varit tillgängligt.  Exposén är
inte heltäckande utan syftet är att ge glimtar av den europeiska bondgårdsturismen.
Framställningen bygger på sekundärmaterial som broschyrer, annan litteratur samt egna
studenters arbeten under fältkurser eller som examensuppgifter för kandidatexamen. En hel del
intervjuer med värdar i olika länder har tagits med, inte för att de är representativa för sitt land -
det vet jag inte om de är - utan för att ytterligare ge belysning åt olika former av budskap som
förknippas med bondgårdsturism, dvs de budskap som beskrivs i kapitel 1.

2.3 Norden
Skandinavien ger både en enhetlig och splittrad bild av synen på bondgårdsturism. Danmark får
det största utrymmet i det här avsnittet eftersom bondgårdsturism är större i Danmark än i övriga
Norden. Eftersom rapporten till stor del är skriven i Danmark har det också varit lättare att göra
intervjuer där. Uppgifterna om Norge och Finland bygger på broschyrer. Brist på material - det
finns säkert  ett sådant - har gjort att Island utelämnas.

2.3.1 Danmark
Även om landsbygdsturism inte varit lika vanlig i Danmark, jämfört med andra europeiska
länder, så är bondgårdsturism av relativt gammalt dato. Själva daterar danskarna sin
bondgårdsturism till 1700-talet då välbeställda stadsbor började tillbringa somrarna ute på landet,
dvs ungefär samma utveckling som det var med landerier och malmgårdar i Sverige. I Danmark
bodde man på bondgårdar och oftast flyttade bonden själv med familj till något uthus medan
själva boningshuset hyrdes ut. 45

                                                       
44 Sundin, E., Sommarfåglarna vid Åssjöns strand.
45 Turister på gården. LUIC. 1994.



2
9

1965 reagerade turistchefen i Horsens, Inge Rodum, på en impuls ifrån den danske turistchefen i
England om bondgårdsturism. Hon fick ett antal gårdar att sätta igång med uthyrning till turister
och 1966 var 35 gårdar med i nätverket.46 Ca 10 % av de danska bönderna - det finns idag cirka
60 000 lantbruk i Danmark - håller på med någon form av bondgårdsturism och det är mindre än
i många andra europeiska länder.47 Det danska jordbruket har antingen inte behövt supplementär
inkomst eller så har arbetskraft och tid varit en bristvara. Det kan också bero på andra faktorer
som t.ex. tradition. Under de sista tioårsperioderna har danskt jordbruk konfronterats med
specialisering med minskning av manuellt arbete som resultat. Specialiseringen har också delat in
landet i olika områden med olika specialisering.  Specialiseringen har ibland fått karaktären av
monokultur - som svinavel - varigenom det har uppstått utsläppsproblem, något som också
påverkar turismen.

Det är denna monokultur som kan ses som en av orsakerna till att en offentlig satsning på att
stötta bondgårdsturism kommit till stånd. Som tidigare visats har EU stöttat turism på
landsbygden av det skälet att jordbruket behöver diversifiering för att överleva i områden där det
inte är särskilt överlevnadsduktigt. För Danmarks del finns inte det problemet. Däremot kan
monokulturen bli ett problem om den bas som monokulturen innebär plötsligt sviktar. Då blir
oftast tillvaron kritisk och diversifiering minskar den utsatthet som dessa bönder har trots den
oftast goda förtjänst som monokulturen inbringar när inga störningar finns. Å andra sidan
innebär monokultur alltid en kalkylerad risk så den borde matchas av att kapital avsätts om något
skulle gå galet. Uthyrning till turister skulle i så fall knappast göra från eller till.

Bönderna i Danmark är organiserade i två intresseföreningar i princip: Den Danske
Landboforening för de stora och medelstora lantbruken och Husmansforeningen för de små
lantbruken. Som ett gemensamt organ finns Danskt Lantbrugsråd. Bägge dessa föreningar har
starka band med och en positiv syn på bondgårdsturism.

Bondgårdar som erbjuder bondgårdssemester är organiserade i Landsforeningen for
Landboturisme. I föreningens rikskatalog fanns 210 värdar med i 1995 års utgåva.48 I den står att
landboturismen erbjuder kontakt med djuren, dansk natur och icke minst det at opleve samværet
med værtsfamiljen. Förorden är två och skrivna av dels Bente Lyder Hansen, ordförande i
Landsforeningen for Landboturisme och dels H.O.A. Kjeldsen som är president för
Landbrugsraadet.  Uppbackningen från bonderörelsen är tydlig.

I den senaste utgåvan (1997)49 står det: At høre hanen gale. Spise nylagte morgenæg. Mærke den
kildrende fornemmelse af en ru kalvetunge. De timelange traveture på jagt efter firkløvere.
Duften af nyhøstet korn og de stille brøl fra kostalden, der bryder tavsheden. Drengedrømmen om
at sidde på traktoren, højt hævet over det hele. De varme, æblerøde barnekinder, der hviler trygt

                                                       
46 Ibid.
47 Hjalager, A. M., 1996, Agricultural diversification into tourism. Tourism Management. Vol 17  No.2 s 105.
48 Bondegårdsferie. Lejligheder og værelser overalt i Danmark. Landsforeningen for Landboturisme. Rønde. 1995.
49 De skønneste pletter på jorden. Bondegårdsferie og Ferie på Landet i Danmark. Ferie på Landet. Rønde. 1997.
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på puden efter en god dag, mættet med indtryk. Det er livet på landet. Det liv som ungerne
elsker!.

Dessa beskrivningar stämmer väl överens med myten om den idealiserade bonden och med
bonderörelsens vilja att sprida en positiv bild av jordbruket till den icke-jordbrukande delen av
befolkningen. Att höra tuppen i stället för trafiken, att veta vad man äter, naturliga och sunda
aktiviteter som gör att barnen oskuldsfullt somnar in efter dagens id. Kinderna är naturligt
äppelblommiga och inte osunt storstadsbleka.

Bondgårdsturism kan bli ett medel för folk att stanna kvar  på landsbygden även om jordbruket i
sig inte har behov av ytterligare manuellt arbete. Inrikesministeriet i Danmark redovisar i ett
betänkande olika uppfattningar om landsbygden som man funnit i framförallt yngre stadshushåll
och som visar att det finns en potential för utflyttning till landsbygden : Det er et liv nær naturen,
med rolige omgivelser og med et godt socialt miljø til gagn for ikke mindst børnene. 50 Att man
här nämner en god social miljö pekar på en möjlig olikhet i attityder hos å ena sidan danskar och
å andra sidan andra Skandinaver. Det är sällan den sociala miljön framförs i undersökningar från
Norge, Sverige och Finland. Som negativa faktorer och som talar mot en utflyttning, framför de
urbana danskar som intervjuats bristen på goda kommunikations-möjligheter.

Eftersom jordbruk oftast är ett familjeföretag, kan en av makarna finna en substantiell inkomst i
turismen om man specialiserar sig på lantbruksturism. I Danmark verkar den ena maken - liksom
i det övriga Europa är det kvinnan - ha ett arbete i en näraliggande stad och vanligtvis inte inom
turism. Biinkomstens betydelse (i mdr DKK) framgår av följande tabell: 51

Figur 5. Inkomster i mdr DKK i det danska jordbruket

                                                       
50 Betænkning nr. 1333 om landdistrikternes udviklingsmuligheder. Indenrigsministeriet. 1997.
51 Jordbrug og fiskeri 1995-årlig rapport. Landbrugs- og Fiskeriministeriet.
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Tabellen visar att biinkomsten  har varit den basala inkomsten för jordbruksföretaget fram till
idag men att inkomsten från företaget självt börjar kunna matcha biinkomsten. En del av detta
kan förmodligen bero på de ökande priserna på fläsk och därmed de goda tiderna för svinavel.  I
en studie av bondgårdsturismen i Danmark påpekar Hjalager (1996) att den inte verkar ha
medfört någon markant vinst. I en studie av EU-stöd (Mål 5B) finner hon att vinsten hos de
stödsökande var lägre än vad dessa förväntat och inte högre än vad traditionellt jordbruk skulle ha
gett. Framförallt krävde turismsatsningarna mer arbetskraft än förväntat. Bondgårdsturism skapar
knappast nya jobb men omfördelar arbete inom familjen. Den verkar inte ha nått upp till  vare sig
politikernas eller jordbrukarnas förväntningar.52

Huruvida det är främst deltidsarbetande eller heltidsarbetande bönder i Danmark som intresserar
sig för bondgårdsturism är en fråga som det återstår att besvara efter insamling av data.

Bornholm
Bull (1998) har studerat EU:s regionalpolitiska stöd till Bornholm som Mål 5b område. I detta
stöd ingick stöd till turismsatsningar på bondgårdar. Av 33 lantbrukare som fått stöd för
investeringar i bondgårdsturism intervjuades 13. Två av de intervjuade har inte gjort av med
pengarna och en tänker inte göra det heller av skattetekniska skäl. Fyra av projekten fick stöd för
att renovera en befintlig byggnad på gården så att den kan användas för turism. I ett fall fick man
bidrag för att uppföra en helt ny byggnad och i ett annat fall gavs bidrag till en uppställningsplats
för husvagnar. Ytterligare en fick stöd för att bygga en swimmingpool och bastu i en redan
befintlig byggnad som hyrs ut till turister. I tio fall var turismfaciliteterna belägna på gården

                                                       
52 Hjalager, A. M., 1996, Agricultural diversification into tourism. Tourism Management. Vol 17  No.2 s 108.
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medan i tre fall skedde boendet på annan plats.53 Det man eventuellt kan läsa ut om
bondgårdsturism ur en sådan undersökning är ett förmodande om att det på bondgårdarna finns
tomma byggnader som utnyttjas till turiständamål. Endast en behövde stöd för att uppföra en ny
byggnad.  Inrikesministeriet pekar också på de tomma byggnaderna på den danska landsbygden
som en stor resurs om man vill utveckla landsbygden och dra mer folk dit.54 Att bygga en
swimmingpool ger kanske inte den känsla av lantliv som många förknippar med
bondgårdsturism.

Mål 5b var viktigt för uppkomsten av bondgårdsturism på Bornholm i modern tappning. Den
typen av turism har alltid funnits på ön men den har i mångt och mycket saknat kvalitetstänkande
och affärsidé. Man satte gärna de gamla möblerna i de utrymmen som man hyrde ut till turisterna
och tog inte det hela särskilt seriöst. I samband med Mål 5b blev det möjligt att få bidrag till
turism för bönderna som visas av Bulls rapport. Det var knutet till att man jobbade ett visst antal
timmar per år med jordbruket och att högst hälften av de timmar man arbetade rörde verksamhet
utanför gården. 1992 gjorde hanteringen av EU-medlen att det skapades ett organ på Bornholm
som initierade och ledde projekt med bl.a. EU-finansiering: Landbrugets Udviklings- &
InnovationsCenter (LUIC). LUIC fick fart på bondgårdssemestern - eller landboferie som
danskarna kallar det - igen och en landboferieförening startade på ön. Föreningen heter Landbrug
og Aktiv Turisme, Bornholm. Ungefär 50 värdar sökte medlemskap och ett gemensamt
informationsblad utformades. De övriga - mellan 30-50 bondgårdar med uthyrningsverksamhet -
fortsatte att förlita sig på turistbyråernas uthyrning av deras utbud. Turistbyråerna tar 40 % av
intäkterna och det var ett av incitamenten till att föreningen bildades. Marknadsföringen blev
dock ett problem för den nya föreningen eftersom den visserligen hade fått pengar till att trycka
upp ett stort antal informationsblad av god kvalitet men man hade inga distributionskanaler och
inga pengar till att skaffa sig sådana heller.55

Hans Jørgen Jensen på LUIC är noga med att understryka att det på Bornholm knappast finns
något incitament till en turismform där det skall skapas kontakt mellan värd och gäst. Han menar
att bondgårdsturism på Bornholm bara är en intjäningshistoria med något enstaka undantag.
Enligt honom är den kontroll som gårdarna underkastar sig beträffande kvalitet mest en fråga om
självkontroll.

På Bornholm finns det 13 gårdar som är anslutna till föreningen Landbrug og Aktiv Turisme.
Den har som motto: Det er stadig dejligt - derude på landet och trycker i sin broschyr56 på de
bornholmska landbofamiljernes önskan om att deras gårdar skall bevaras som levande jordbruk.
Det som man förmodar är attraktivt för turisten är i nämnd ordning:

• Danmarks mest varierande natur.

                                                       
53 Bull, B., 1998, Encouraging Tourism Development Through the EU Structural Funds - the implementation of EU

 Research Centre of Bornholm.
  

55 Intervju med Hans Jørgen Jensen, LUIC, 19/2 1998.
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• Möjligheten att stressa av från storstadens jäkt trots att - som man påpekar - tiden inte står helt
stilla på landet.

• Möjligheten att höra, lukta och känna naturens puls.

Gårdarna erbjuder varierande produktion: kor, grisavel och växtodling. Några har ingen
produktion alls. De flesta pekar på barnvänliga faciliteter.

Nygård är en gård som inte finns med i föreningens katalog. Den ligger mitt på ön och erbjuder
en lägenhet med kök och det mesta som kan finnas även i en stadslägenhet. Broschyren förklarar
att Bornholm är attraktivt och att gården kan utnyttjas för att upptäcka detta attraktiva landskap.
Beskrivningen slutar med Endelig skal man heller ikke glemme, at vi ikke har noget imod at vore
gæster - især børnene - med lidt forsigtighed færdes i gårdens stalde og på markerne.

2.3.2 Norge
I Norge har antalet lokala och regionala aktörer ökat markant sedan 1990. Norsk Oplevelsesferie
är ett  projekt för framförallt marknadsföring och de parter som ingår där är Norsk Bondelag,
Norges Skogseierforbund samt Den norske Hytteformidling AS. Trenden på 90-talet i Norge har
gått mot mer individuell trafik med ökad efterfrågan på aktiv ferie och livsstilsbaserade
upplevelser. Självhushåll efterfrågas också mer.57 Vissa rapporter tyder på att det inte alltid är så
lönsamt med bygdeturism. I Nordland visar en undersökning att av 36 svarande ur en
totalpopulation av 105 entreprenörer som håller på med bygdeturisme var 19 gårdsanknutna och
av dem ansåg 12 att de hade ett dåligt ekonomiskt utbyte av verksamheten. Av de 17 som inte var
gårdsanknutna ansåg bara 4 att de hade dåligt utbyte. Siffrorna för dem som var tillfreds med
utbytet var 5 för de gårdsanknutna och 8 för de icke-gårdsanknutna.58

Rorbuferie har blivit en mycket populär form för bygdeturism. Gamla rorbuer - hus där fiskare
som kom utifrån bodde under fångstperioderna - renoveras och nya byggs upp i gammal stil.
Strandläge vid havet är ett krav men de nya rorbuerna lever inte alltid upp till det. I Aktiv Feries
katalog 1995 beskriver man rorbuer som något som ligger tätt vid havet och med en god standard.
Sedan skriver man: Hvis bostedet er en autentisk rorbu som ikke oppfyller disse kravene, vil dette
være spesielt oppgitt i informasjonen.59 Det är svårt att finna ett bättre inlägg i diskussionen om
turisternas verkliga eller skenbara krav på autencitet och arrangörernas föreställningar om vad
autencitet och kultur egentligen betyder i förhållande till turister.

I samma katalog beskriver man gardsferie med följande nyckelmeningar: ..Det hviler et
romantikkens skjær og en egen ro over livet på landet. Og selv om hverdagen er en smule
annerledes..  kan du oppleve mange av gamle stemninger og tradisjoner.. for deg som søker fred
og ro, harmoni og ekthet, opplevelser og nærhet til det som lever og vokser.. følge gardens rytme,
delta i arbeidet. Det är svårt att beskriva den bonderomantiska stämningen på ett bättre sätt.

                                                       
57 Solberg, I., 1995, Slutrapport. Prosjekt Norsk Opplevelsesferie 1992-1995. Norsk Opplevelsesferie nov 1995.
58 Status for små bygdeorienterte reiselivsbedrifter i Nordland. Senter for Næringsutvikling AS. 1997.
59 Aktiv Ferie 1995, Fakta/Priskatalog, NORTRA, Oslo.
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Nyckelbegreppen är harmoni och äkthet. Katalogen bjuder ut följande landsbygdsturism:
Kystferie, fiske i elver og vann, gardsferie, temaferie, friluftsopplevelser, bygdeopplevelser och
olika försök till säsongsförlängning.

I en annan katalog, utgiven av Norsk Opplevelsesferie,60 delar man in upplevelserna i Opplev
fiskegleden, Opplev gården, Opplev naturen. I Opplev gården bjuder man ut 18 bondgårdsferier
där två är av mer pensionatskaraktär. Av de 16 som kan räknas som  utbud av bondgårdsturism
framhåller 8 stycken att de har fantastisk utsikt och natur och det är bland det första som står i
deras annons. Gammalt tun eller gammal miljö kommer som nummer två med 6 utbud. Fyra
gårdar framhåller möjligheten till kontakt mellan värdpar och gäster. Övriga upplevelseutbud är
central belägenhet (1), idyllisk miljö (3), ekologisk odling (2), rikt jordbruksområde (2), staselig
huvudbyggnad (1), tryggt och fredligt (1). Ytterligare en framhåller endast omgivningen.
Omgivning och utflykter i denna finns annars med i de flesta andra utbuden som en del av
utbudet.

Naturromantik och ett idealiserat bondeliv går uppenbarligen bra att sälja liksom det gamla och
traditionsrika. På många av gårdarna har hustrun - det påpekas varje gång att det är just hon -
kurser i matlagning, bonadssömnad och garnhantering. En av gårdarna ber i princip om ursäkt
för att de totalrenoverat och hoppas att det skall gå att trivas ändå. Alla gårdarna har djur, främst
får och getter, men också hästar. Få har kor. Närheten till Oslo är påtaglig. Från elva gårdar är det
en timmas körtid eller mindre till huvudstaden. Tröndelag verkar vara en nordgräns för
bondgårdsferie även om det finns en gård som erbjuder detta också i Troms fylke på Senja.
Eldhus, stabbur eller hus är de vanliga boendeformer som erbjuds. I några fall bjuder man också
ut lägenheter i huvudbyggnaden. En herrgård finns med i utbudet.
I sin analys av bygdeturismen i Nordland fylke finner Senter for Næringslivsutvikling i Bodö att
gårdsanknuten bygdeturisme har i genomsnitt 205 övernattningsdygn vilket ger ca tio veckor per
år om man räknar med tre personer per stuga och sju dagar i veckan. Endast hälften av gästerna
är norrmän. Ca 30 % kommer från Tyskland och ca 12 %  från Sverige. Den genomsnittliga
årsomsättningen på rumsuthyrning var för den gårdsanknutna aktiviteten SEK 55 000 per år
(1995) medan den icke-gårdsanknutna var SEK 195 000 (1995). Servering och försäljning för de
gårdsanknutna var ca SEK 20 000 medan den för de icke-gårdsanknutna uppgick till hela SEK
750 000.61 Av detta framgår klart att gårdsturism ekonomiskt inte kan mäta sig med annan
aktivitetsinriktad landsbygdsturism. Nordland fylke är å andra sidan inte representativt för
välutvecklad gårdsturism.

Bondgårdsturismen i Norge kan exemplifieras med Bollerud Gård i Romerike, Akershus. Anne
Mette Bollerud, gårdens värdinna, låter sig intervjuas i tidskriften Bygdeliv. Hon berättar att de
tidigare bedrev grisuppfödning men att de slutat med det och i stället satsat på turism. De har
restaurerat gårdens gamla hus på ett sätt som gjort att det fyller kraven för att vara med i Stiftelsen
Norsk Kulturarv. Deras affärsidé är kurser och konferenser i genuin bondemiljö med visningar av
gården. Kunderna kan kombinera ett ämnesmässigt innehåll med en kulturupplevelse.

                                                       
60 Norsk Opplevelsesferie. Sommer 1995. Den Norske Hytteformidling AS. Oslo 1995.
61 Senter for Næringslivsutvikling: Status for små bygdeorienterte reiselivsbedrifter i Nordland. Bodø. 1998.
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Kundkretsen är van vid höga priser men förväntar sig också hög kvalitet. God service och
men man får inte överdriva. Verksamheten startade

1993. Anne Mette har utbildat sig bl.a. genom ett stipendium till en Starta-eget-kurs för
kvinnor.62

Om man analyserar intervjun finner man följande generella karaktärsdrag för bondgårdsturism:

• värden är en kvinna

• kvalitetssäkringen framhävs

• gården är restaurerad så att den ger intryck av gammal miljö

Utöver dessa generalla drag framhålls i intervjun att värdfolket slutat med jordbruket för
turismens skull. Det är mindre vanligt att man verkligen gör det. Den intervjuade framhåller
också att kontakten mellan värd och gäst skall vara personlig men med måtta. Vad som ligger i
det är svårt att veta eftersom det inte sägs mer om det men det tyder ändå på en restriktiv hållning
till symbiosbegreppet. Ôverhuvudtaget är det tveksamt om gården bedriver bondgårdsturism
eftersom den saknar jordbruk samt satsar på konferenser och kurser, vilket ger volym och mer
opersonligt förhållningssätt mellan turist och gäst.

2.3.3 Finland
I Finland har intresset för landsbygdspolitik varit stort men där har inte landsbygdsturismen fått
någon tydlig plats och ännu mindre bondgårdsturism. I slutet av 1980-talet beslutade den finska
lantdagen om en ny landsbygdspolitik som syftade till att diversifiera landsbygdens ekonomiska
struktur. Landsbygden delades in i tre delar: stadsnära landsbygd, den egentliga landsbygden och
fjärran landsbygd. Tidskriften Maaseudun uusi aika  från 1996 nämner landsbygdsturism endast
på ett ställe och det är i en artikel om kvinnans ställning på landet. Författarna kommer in på
framtida scenarier och då nämns landsbygdsturism efter livsmedelstillverkning och skogsbruk
men före hantverk, vård och basala servicefunktioner.63

I 1998 års katalog över vad Finland kan erbjuda, utgiven av Finlands Turistbureau, finns några
rader om bondgårdssemester64. Man skriver att i bondgårdssemester ingår som regel frukost men
hel- och halvpension kan också ingå. Många värdar erbjuder rundturer och aktiviteter.
Marknadsföringen av bondgårdssemester sker i katalogen under rubriken Naturnära
övernattningar tillsammans med stuguthyrning och camping. Varje län i Finland presenteras
sedan och det är endast under Karelens Län som det finns ett direkt utbud av en
bondgårdssemester. Det är gården Lomamukkila, 12 km från Nyslott (Savonlinna). I den
presentationen nämns inte lantbruket men väl att gården har sju nyrenoverade stugor vid
sjöstranden, var och en med sauna och båtbrygga. Det enda som erbjuds med anknytning till
lantbruket är lantlig kost och husdjur. Det är tveksamt om detta kan räknas som bondgårdsturism.

                                                       
62 Intervju i Bygdeliv, Informasjon og fagartikler fra Statens Landbruksbank, nr 5 1997, Bergen.
63 Högbacka, R. and P. Siiskonen,  1996, Change and Continuity in the Economic Role of Rural Women. New Rural

Policy (Maaseudun uusi aika). English supplement.
64 Suomi Finland. Finlands turistbyrå. Helsinki. 1998.
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I en broschyr över fritidshusuthyrning i länet Egentliga Finland lyfts däremot lantbruket fram som

övergripande beskrivningen det framhävs att stugorna har jordbruksanknytning. När de enskilda

Kopplingen till jordbruket finns inte helt igenom i konceptet.65 Man kan inte säga att det är
representativt för bondgårdssemester eftersom det saknas levande jordbruk, kvalitetssäkring och
personlig kontakt mellan värd och gäst.

2.4 UK
Farm Holiday Bureau är en gemensam marknadsföringsorganisation för hela UK, stöttad av de
olika ländernas turistråd. De ger ut en årlig guide som kallas Stay on a Farm. Den har en logo
som kan användas av medlemmarna och sättas upp på gårdarna. Organisationen är uppdelad i
lokala föreningar där de lokala gårdarna är medlemmar. Alla medlemmar presenteras i Stay on a
Farm men organisationen sköter också mediakontakter och internationella kontakter.

2.4.1 England
Vid University of Aberdeen bedrivs forskning om rural tourism med både Skottland och England
som undersökningsområde. Slee et alt (1996)66 beskriver efterfråge- och utbudssituationen
beträffande agrotourism i England som en splittrad verksamhet. Efterfrågan poppar upp och det
verkar överhuvudtaget vara en efterfrågan på sk soft tourism, dvs turistanläggningar med mindre
än 10 bäddar. Författarna ger följande karaktäristik av utbudsmarknaden:

• Gårdar i närheten av populära turistorter där denna närhet är det principiella skälet till varför
de bjuder ut bondgårdsturism. Detta gäller exempelvis södra Devon.

• Gårdar som erbjuder värde-för-pengarna, dvs serverar frukost och andra måltider och ger
också annan service till rimliga priser

• Gårdar där naturbaserade aktiviteter erbjuds, exempelvis ridning i speciellt Exmoor och
Dartmoor.

• Gårdar där gästerna erbjuds en alternativ livsstil. Genom sin övernattning köper turisten in
sig i en annan livsstil än hans egen. Gårdarna kan variera från torp till slott.

2.4.2 Wales
I Wales har Wales Turistråd varit mycket aktivt i sin strävan att stimulera landsbygdsturism och
även då bondgårdsturism. 1992-1993 gjorde rådet en studie kallad Farm Tourism in Wales
tillsammans med andra organisationer för regional utveckling knutna till Wales regering.

I figur 6 framgår det att turismsatsningar sker i dels mycket små gårdar där jordbruket knappast
kan ha någon företagsekonomisk betydelse, dels i relativt stora gårdar på över 50 hektar. I bägge
                                                       
65 Finlands sydspets. Fritidshus Båtar. Ekenäs. 1997.
66 Slee, B., H. Farr and  P. Snowdon, The impact of different styles of tourism on the ecenomic development of rural areas

in Europe. Dep of Agriculture, University of Aberdeen.
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kategorierna är turismgårdar överrepresenterade i förhållande till det totala antalet gårdar i Wales.
Det totala antalet turismgårdar är 242 och även den totala siffran ger övervikt för de stora (108 st)
och mycket små gårdarna (27 st). Den förhoppning som ligger i EU:s landsbygdspolitik att
turismen skall hjälpa de små gårdarna verkar inte fungera helt i Wales. De gårdar som borde
behöva extra inkomster - de som är mellan 5 och 20 hektar - satsar uppenbarligen inte på turism.

Figur 6. Gårdsstorlek i förhållande till antalet gårdar med turism och
till totala antalet bondgårdar i Wales
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Källa: Farm Tourism in Wales to the Year 2000.

Bondgårdsturism i Wales ökar även om det sker viss tillbakagång ibland. Nästan hälften (38%)
har engagerats under åren 1988 till 1993. Svängningarna i siffrorna hänger antagligen ihop med
att det är stor mobilitet i gruppen: många slutar och många nya kommer. Det troliga är också att
åren 1960-64, 1970-74 och 1985-89 sammanfaller med kampanjer för bondgårdsturism.

Figur 7. Startår för gårdarnas turismsatsning
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Impulsen till att börja med bondgårdsturism är lite svårfångat eftersom nästan en tredjedel av de
tillfrågade i undersökningen inte svarat på den frågan i turistrådets undersökning. De som svarat
är lika fördelade på svaren: Har sett andra som håller på med bondgårdsturism och Uppmuntrad
av andra. Det sistnämnda är uppenbarligen inte synonymt med det förstnämnda eftersom det
verkar främst ha varit släktingar och vänner som uppmuntrat dem till att börja.

Hela 85 % av de intervjuade hävdade att de startade därför att de gärna ville ha extrainkomster.
För 39 % var det fråga om att utveckla ett intresse eller en hobby. En något mindre men ändå
betydande andel - 27 % - såg det som en möjlighet att fortsätta med lantbruket. Endast 10 % såg
det som en möjlighet för en familjemedlem att stanna hemma på gården i stället för att söka
arbete utanför. Att få bruk för oanvända byggnader spelar en viss men inte avgörande (15%) roll.

De intervjuade fick möjlighet att fritt lista andra orsaker till att de valde att börja med turism. Här
redovisas dessa skäl:
Trevligt att möta folk 21 Redan inne i branschen 4
Ett alltför stort hus 20 Föräldrarna höll på med turism 4
Extra pengar för reparationer 17 För att bli oberoende 2
Behov av övernattningar i området 7 Mjölkkvoter tvingar fram diversifiering 2
Ett sätt att arbeta hemma med familjen 7 Ville möta särskilda behov 1
Idealiskt just nu 5 Ville erbjuda den här formen av turism 1

Orban och Teckenberg (1994) bekräftar i en studie av bondgårdsturism i Wales67 många av de
resultat som framkom i intervjuundersökningen. Många av de framgångsrika företagen finns på
stora gårdar och lantbrukarna har en professionell inställning till turism med en solid ekonomisk

                                                       
67 Orban, C. och K. Teckenberg, 1996, Farm Tourism as a substitute for decline in agro-based economies - case studies in

Wales. C-uppsats. Mitthögskolan. Östersund.
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bas att stå på.  Många av de mindre bondgårdarna med mindre solid ekonomisk bas är dock

organisation utan förlitar sig på grannar för stöd och råd. Generellt sett överväger få att

sysselsättningseffekten av bondgårdsturism är låg. Gästerna är i stor utsträckning medelklass och

Orban-Teckenbergs egen studie omfattar fyra bondgårdar som visar samma kom lexa bild 
även 

Gård nr 1  får 90 % av sin omsättning från turismen och man behåller jordbruket endast för att
det ger verksamheten den karaktär som krävs för att det skall vara bondgårdsturism, ett koncept
som ägarna är mycket nöjda med. Gården ligger i en nationalpark i norra Wales.

Gård nr 2  ser turismen som en egen verksamhet och ägarna är mycket måna om att den skall
bära sina egna kostnader. Det gör den och skapar också en möjlighet till ett bekvämare liv, hävdar
de. I det livet ingår möjligen också det faktum att fruns intresse för människor tillgodoses. Ett av
skälen till att man startade med turism var just för hustruns covenience.

Gård nr 3  har skiftat från mjölkkor till turism med affärsidén kontakten mellan barn och djur.
Det har varit en stormig tid för ägarna med trial-and-error som huvudsaklig utvecklingsmetod
enligt dem själva. Turistrådet har ogillat deras idé och de känner sig motarbetade. De finner
turismens osäkra inkomster väsensskilda från jordbrukets milkcheck som kom punktligt varje
månad.

Gård nr 4  har just startat med turism och det främsta motivet är att det ger hustrun möjlighet att
vara hemma på gården istället för att ta jobb utanför hemmet. Halva omsättningen kommer från
turismen men vinsten är liten.

 Man kan se de flesta av bondgårdsturismens särdrag i beskrivningen av dessa gårdar.

• Läget har betydelse. Den gård som lever bäst på turism finns i ett turistrikt område i norr
medan det är kärvare i söder där jordbruket ger bättre möjligheter.

• Könsrollernas betydelse. Det är betecknande att en av ägarna säger att han tycker turismen är
viktig for my wife´s convenience. Arbetsdelningen ifrågasätts inte. För gård nr 4 är det
uppenbart att frun i huset vill vara hemma med barnen.

• Bonden som företagare. Den familj som bestämt sig för att satsa helt på turism har haft en hel
del mentala problem att brottas med vid övergången från statsreglerad verksamhet med
garanterad avsättning till riskabel serviceverksamhet utan skyddsnät. Gård nr 2 har en till
synes företagsekonomiskt sund inställning till verksamheten: turismen skall bära sina egna
kostnader.
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..agricultural development, its mind-soothing rural

visitor..
Gästerna kommer att få ta del av de hemligheter som vilar över den avslappade irländska

De upplevelser på själva gården som ordföranden lyfter fram är i tur och ordning:

att lära känna det irländska jordbruket

att lära känna lantlivets omhuldade traditioner och den lugna livsrytmen

att utifrån dessa ting uppleva de vackra scenerierna, den rena och hälsosamma miljön och den

I en broschyr från Bord Fáilte - Irish Tourist Board - med namnet 69

Farmhouses 
irländska traditionerna tillsammans med familjen som i många generationer har drivit gårdens

hus som hyrs ut. Vill man vistas i familjens vardagsrum är det OK men vill man hellre delta i det

skall man bara beställa detta i förväg. Det som kommer att särskilt märkas om man väljer denna

som gården själv producerar. Kvaliteten på boendet är också i topp, lovar broschyren.

och gårdens egna produkter. Marknadsföringen av bondgårdsturism framställer vistelsen på

hur människor skall uppfatta jordbruket.

                         
68 
69 Ireland. Live a different life. Irish Tourist Board. Bord Failte. 1997.



4
1

2.6 Tyskland
Tyskland är ett land med en lång tradition av landsbygdsturism. Det går upp emot 150 år tillbaka
i tiden. Man tillbringade semestrar i anslutning till städerna när det blev allmänt med semester för
vanligt folk. Medelklassen bodde gärna i mer påkostade anläggningar, gärna i bergiga områden
nära städerna. Även bondgårdsturismen blev populär.

I Tyskland registreras endast sådan uthyrning där man har nio eller fler bäddar.

Resultat från forskning om rural tourism i Baden-Württemberg (Oppermann 1996) visar att
bondgårdsturism - som Oppermann kallar landsbygdsturism - inte är ekonomiskt lönsam eftersom
den inte kan expandera. Orsaken till att den inte har någon nämnvärd volym finner Oppermann i
att bönderna inte får utöka sin verksamhet. Byggnadslov för bondgårdar ger restriktioner för hur
många lägenheter det får finnas och man kan hyra ut maximalt två stycken eftersom det får finnas
endast tre lägenheter. Vidare är det problem med avloppssystemet. Man når snabbt den övre
gränsen för hur mycket systemet tål, enligt bestämmelserna. Att inrätta ett svinstall för 1 000 svin
är enklare, hävdas det. Oppermann finner bondgårdsturism mest vara en social affär för bönderna
och ser den inte som ett ekonomiskt alternativ till jordbruket.70

2.6.1 Hessen
I en broschyr utgiven av Landesarbeitsgemeinschaft der Urlaubsringe i Hessen beskrivs tysk
bondgårdsferie71. Broschyren hälsar alla välkomna som vill lära känna lantliv och bondens
vardag. Urlaub auf dem Bauernhof (Bo på Lantgård) är inte ämnat endast för familjer med barn
utan också äldre människor och handikappade är gärna sedda gäster. Livet på en bondgård ger
inblickar i en livs- och arbetsform som knappast finns längre i den allmänna vardagen. Den
ursprungliga harmonin mellan natur och människa blir gripbar. Njut av direktkontakten,
uppmanar broschyren, och kasta mer än bara en blick innanför ladugårdsdörren. Särskilt barn
söker kontakt med djur. Barnen upptäcker snabbt att gården är en enda stor äventyrslekplats:
lador och höskullar fulla med hö, sädesbingar eller sågspånshögar väcker barnens leklust osv. En
närbelägen kulle blir till en utsiktsplats för stora och små.

För de allra flesta värdar är det självklart att gästerna får vara med. De kan vara med och hämta
foder, jobba med högaffel, skörda äpplen. På så sätt blir naturens kretslopp levande - man ser
tingen växa och skördandets möda förborgas inte heller.

De flesta gårdarna serverar sina gäster direkt från de produkter som gården ger. Det är avfallsfri
mat utan långa transporter. De flesta i familjen på gården arbetar tillsammans och det blir kanske
första mötet för många gäster med ett storfamiljsliv. Täta vänskapsband kan skapas mellan
barnen i huset eller med sommarfarmor och sommarfarfar.

                                                       
70 Oppermann, M., 1996, Rural Tourism in Southern Germany. Annals of Tourism Research Vol 23, No 1, pp  86-102.
71 Urlaub auf dem Bauernhof. Hessen einfach einmalig. 1997/98. Landesarbeitsgemeinschaft der Urlaubsringe in Hessen e.V.

Langen. 1997.
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Urlaub auf dem Bauernhof  har 335 gårdar i sin katalog från Hessens 8 olika regioner.

Harmoni och natur är nyckelbegrepp samt kontakten med djur, dvs det levande lantbruket.
Ekologiska inslag finns liksom tanken att människorna skall knytas till landsbygden - jordbruket -
genom personliga band som varar längre än själva semestern.

2.7 Österrike
Österrike är det ledande landet i Europa inom bondgårdsturism.72 Den fick ett ordentligt uppsving
efter andra världskriget då befolkningen i de sönderbombade städerna sökte sig ut till landsbygden
och inkvarterade sig hos bönderna. Bönderna insåg att denna verksamhet var lönsam och började
därför i allt större utsträckning kombinera jordbruket med rumsuthyrning. Säsongerna är två:
vintersäsongen mellan jul och påsk samt sommarsäsongen från maj till oktober.

Många av de bönder som håller på med uthyrning till turister är numera beroende av detta för att
kunna driva sin bondgård. En andel på över 50 % av intäkterna från turismen är inte ovanligt.
Turismen är viktig också på så sätt att den ger ytterligare avsättningsmöjligheter beträffande
gårdens produkter. Men det är också viktigt att verksamheten inte bara blir en kommersiell
historia. Den innebär ett personligt boende, där man får nära kontakt mellan värd och gäst.

1991 bildades en landsomfattande organisation, Urlaub am Bauernhof, med följande uppgifter:

• vara professionella företrädare för bondgårdsuthyrning i kontakt med departementen

• verka för professionell marknadsföring i utlandet

• koordinera landsförbundets aktiviteter

• verka för förnyelse och utveckling av bondgårdsturismen

• inrätta en informationscentral för värdar, gäster och resebyråer

Landsförbundets argument för bondgårdsturism är fyra:
1.  Den bidrar till Österrikes image som turistland.
2.  Diversifiering. Det ger ekonomisk trygghet för många bönder, särskilt för småbönderna.
3.  Länk mellan turism och jordbruk. Eftersom bägge näringarna är betydande i Österrike är det

bra med en kommunikation dem emellan.
4.  En del av Österrikes regionalpolitik. Turistströmmarna sprids över landet, något som också är

miljömässigt önskvärt.

Lokalt finns underavdelningar - Gästeringe - av landsförbundet som skall främja
bondgårdsturismen. De utger prospekt med bild på gården för marknadsföring. För att få vara
med måste man kvalificera sig. Det gäller framförallt att det måste finnas ett levande lantbruk,
boendet måste hålla god standard och det måste finnas minst en aktivitet att erbjuda. Ett

                                                       
72 Fältkursrapport om Österrike. Institutionen för Turismvetenskap. Högskolan i Östersund. 1992.
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frukostrum måste också finnas och det förutsätts att frukosten serveras så långt som möjligt med
ingredienser från gården.

I Österrike finns det (1992) 21 276 värdar med 220 000 bäddar, dvs en femtedel av Österrikes
hela utbud av gästbäddar. Antalet värdar och bäddar har minskat efter kriget och Embacher
(1994) finner olika förklaringar till detta:73

• Det totala antalet bondgårdar i Österrike minskar

• Investeringar i turism som kräver investeringar i tid och kvalité uppfattas inte som särskilt
lönsamma

• Jordbruk och turism innebär en mängd arbete för jordbrukaren

• Kvalitetskraven har ökat och det är idag nästan omöjligt att hyra ut utan dusch och WC, vilket
för en del betyder avsevärda investeringar

• Den yngre generationen är inte lika förtjust som deras föräldrar i att ha turister ständigt och
jämt på gården när de övertar den

• Det totala utbudet inom turistnäringen av bäddar har ökat kraftigt i Österrike vilket har gjort
att efterfrågan på enskilt boende minskat

Embacher noterar också vissa fakta och trender inom den österrikiska bondgårdsturismen:

• 40 % av utbudet 1994 saknade dusch och WC

• Det är mest Rum & Frukost som erbjuds

• Efterfrågan på självhushåll ökar markant

• Utbudet av aktiviteter ökar liksom kravet på dem - läget i naturen blir mer och mer
betydelsefullt

• Gårdsbutiker ökar i antal och betydelse

Gården Nögelhof i Radstadt i provinsen Salzburg får illustrera verksamheten. Familjen Kirchner
driver gården som är 800 år gammal. De har 40 kor förutom hästar och höns. Deras Gästering
startade 1981 och orsaken till att den startade var att man ville samordna marknadsföringen.
Ringens målsättning är att få i medeltal 10 bäddar per gård. De flesta som bor på gården är
stamgäster och de kommer i regel en gång varje år. De bokar genom att ringa direkt till gården.
1991 erbjöd man ortens turistbyrå att sälja bäddarna vilket man också lyckades bra med. Den
höga provisionen gjorde emellertid att man har återgått till det gamla systemet.

Gården representerar den måttlighet man föredrar då det gäller volymtänkande.
Marknadsföringens kardinalproblem framgår också tydligt: gärna marknadsföring men ingen
provision. Dvs företaget föredrar färre gäster med amatörmässig marknadsföring än många gäster
med professionell och dyr marknadsföring.

                                                       
73 Embacher, H., 1994, Marketing for Agri-tourism in Austria. Journal of Sustainable Tourism Vol 2:1&2.
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2.8 Frankrike
På 1950-talet initierade den franska regeringen ett projekt för främjande av landsbygdsturism som
gick under benämningen Gîtes Ruraux. Det primära syftet var att förhindra
landsbygdsbefolkningen att flytta in till städerna. Stöd gavs till bönder för att renovera oanvända
byggnader för främst Bed & Breakfast. Det finns idag flera olika former av Gîtes. Gîtes de France
är idag en kvalitetsstämpel. Gîtes rural beskrivs numera som en boendeform där man på
bondgården restaurerat en källarvåning i huset.

Fermes de Séjour är det som närmast kan liknas vid Bo på Lantgård, dvs Farm Tourism. Det
beskrivs som en form av boende där bönderna tar emot gästerna och låter dem delta i deras liv
genom att lyssna på dem när de berättar med inlevelse och kraft om arbetet på gården. Det kan
ske under arbetet eller vid middagsbordet. Eftersom värdarna känner trakten är de perfekta
rådgivare när olika upptäcktsrutter i omgivningen skall läggas upp. Antalet rum som hyrs ut är
maximalt 6 rum. Det finns anläggningar som har kapacitet att ta emot över 15 personer och de
kallas Accueil de Groupes. Miljön är dock fortfarande lantlig. Bed & Breakfast kallas vanligtvis
Chambre d`Hôtes.

2.9 Italien
Agriturism är den snabbast växande turismformen i Italien för närvarande.74 Enligt Toscanas
regionala turistråd innebär agriturism att aktiva lantbrukare som bisyssla erbjuder boende till
turister. Ursprungligen är agriturismen en regionalpolitisk åtgärd vilken kom till som motvikt till
urbaniseringen. Tanken är att lantbrukare genom agriturismen skall ges bättre möjligheter att
försörja sig på sitt jordbruk och därigenom ge bättre förutsättningar för landsbygdens överlevnad.
Åtgärden innebär att intäkter från turismen bara beskattas till hälften och att resten av pengarna
stannar kvar på gården för att exempelvis användas till investeringar. Kravet är dock att
intäkterna från turismverksamheten inte överstiger 50 % av gårdens intäkter.

2.9.1 Regler för agriturism i Toscana
Det finns en ramlag gällande agriturism för hela Italien men varje region bestämmer själv vilka
kriterier som skall gälla just där. De kriterier som skiljer sig mellan olika regioner är exempelvis
byggnormerna, tillåtna ombyggnationer och nybyggnationer på gården. För gårdarna i Toscana
gäller att inga nybyggnationer tillåts. Agriturismen skall bedrivas i gamla men väl restaurerade
byggnader. Vidare skall standarden invändigt vara modern vilket innebär god
ventilationsförsörjning i köket med direktutsug och viss takhöjd.

Ännu finns inget officiellt organiserat klassifieringssystem för agriturism och därför är det svårt
att som turist veta vilken standard som erbjuds. Inte heller priset kan användas som riktmärke då

                                                       
74 Fältkursrapport, Agriturism i Toscana - drivkrafter, produkt och marknadssituation. Bergström, I., A. Eriksson, H.

Svensson och A.  Årblom, Institutionen för Turismvetenskap, Mitthögskolan i Östersund, oktober 1997.
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gårdsägaren själv får prissätta sin produkt. Kravet på prissättningen är att det måste finnas en
övre och undre prisgräns uppsatt på dörren, väl synlig för gästerna. Vill gården erbjuda gästerna
mat eller kurser i exempelvis toscanskt hantverk så måste de söka utökad licens för detta. Har
gården en restaurang i sin agriturismverksamhet får endast de boende besöka denna och en viss
del av råvarorna måste komma från gårdens egna produkter.

2.9.2 Agriturismens storlek och organisation i Toscana
I Italien finns totalt 7 500 agriturismgårdar varav 1 226 är belägna i Toscana, vilket motsvarar
16,53 % av det totala utbudet. Antalet jordbruk i Toscana är 40 000 och 3 % är aktiva inom
Agriturism. Från 1991 till 1997 har antalet Agriturismgårdar ökat med 225 %.

Organisationen Agriturist, som är en av Italiens tre agriturismorganisationer, startade i samband
med att staten stiftade lagar som gynnade agriturismen. Markägare såg möjligheterna och gick
samman för att stödja och hjälpa varandra eftersom man saknade turistisk erfarenhet. Agriturism
är idag en ideell organisation med huvudkontor i Rom och med regionkontor i varje region. Det
är i de regionala organisationerna som gårdarna är medlemmar. Medlemskapet innebär viss
juridisk hjälp, lobbyhjälp samt marknadsföringshjälp. För detta betalar varje gård ca SEK 7 000
per år.

Figur 8. Antalet agriturismgårdar i Toscana 1991-97
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Källa: Agriturismo Toscana, Florens.

Enligt chefen för det toscanska regionkontoret har gårdarna dålig framförhållning. Då de flesta
gårdar är fullbokade sommartid och efterfrågan är stor inser inte gårdarna att de måste vårda sin
produkt. Han anser att gårdarna måste vara mer uppmärksamma på sin produktutveckling, öka
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kvalitén och tänka på konkurrensen. Alltför många mellanled finns genom att gården ofta anlitar
en agent för bokning som i sin tur anlitar en annan agent osv.75

Toscana är indelat i tio provinser och i fig. 9 visas antalet gårdar i de olika provinserna. Det
framgår tydligt att det är ett samband mellan attraktiva turiststäder och antalet agrituristgårdar.
Siena, som är den mest eftersökta turistorten i Toscana,  ligger högst, tätt följd av de andra två
kulturstäderna Florens och Grosseto. Även Pisa är attraktivt trots att man från stadens sida klagar
över att turisterna tror att det bara är det lutande tornet som Pisa har att erbjuda turisterna.
Kulturell omgivning är uppenbarligen gynnsam för agriturismen.

Figur 9. Antalet agriturismgårdar i regionen Toscanas olika provinser
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Källa: Giunta Regionale Dipartimento Sviluppo, Florens.

Den egna undersökningen rör fem gårdar i Toscana. Gemensamt för de fem gårdarna är att de
alltid har fullbelagt under högsäsong - april till oktober -  trots att de nästan enbart förlitar sig på
mun-till-mun-metoden som marknadsföring.  Ingen av gårdarna har djur.
De producerar samtliga olivolja och vin.

Gård nr 1  ägs av en arkeolog som tröttnade på stadslivets stress i Florens och bestämde sig för
turism i stället. Sina fackkunskaper använder han vid guidade turer i regionen.  Turismen
inbringar  ca 20-30 % av gårdens intäkter. Han vill inte utöka verksamheten eftersom den då
förlorar sin själ, den rurala livsstilen.

                                                       
75 Intervju med Gianni Canalicchion, Il Direttore, Agriturismo Toscana, Florens. 27/10 1997.
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Gård nr 2  är ett slott från 1100-talet. Ägaren ville ha nya och meningsfulla arbetsuppgifter och
bestämde sig för turism. Så gott som alla gäster är utlänningar.

Gård nr 3  drivs av änka som fullföljer sin makes idé att hyra ut delar av deras stora hus till
turister. Ägarinnan betonar att gästerna bibringar gården en egen livsstil genom deras
mångkulturella och internationella bakgrund. 30 % av intäkterna på gården kommer från
turismen.

Gård nr 4  drivs av en svenska. Hon är den enda som inte är nöjd med Agrituristorganisationen
som hon inte anser sig ha fått något stöd ifrån. Hon har endast skandinaviska gäster och hon
annonserar sparsamt i distingerade svenska dagstidningar.

Gård nr 5  är ytterligare ett slott som delvis är från 1300-talet. Ägarna är britter och gästerna är
till 100 % utlänningar. Det ordnas inga aktiviteter för gästerna eftersom de, enligt ägarna, är
individualister och vill själva bestämma över sin semester.

Det som frapperar med den toscanska bondgårdsturismen är dels dess lönsamhet, dels att man
trots detta trycker på att det är en livsstil man erbjuder, inte endast ett boende även om gård 5
ligger nära det sistnämnda. Frånvaron av djur gör också ägarna mer flexibla i sin kontakt med
gästerna. På några av gårdarna deltar gästerna i vin- eller olivskörden.

För de toscanska bönderna är säkert möjligheten att tjäna extra pengar en drivkraft. Även om det
är den enda drivkraften, vilket långt ifrån verkar säkert, skapar skattesystemet en situation där det
är möjligt att tjäna pengar och som bieffekt gör det att pengar reinvesteras i gården och därmed
förhöjs dess värde. De intervjuade påpekar att livsstilen är en stark drivkraft. För att livsstilen
skall vara en driftkraft bör den upplevas som viktig och eftersträvansvärd även för värdfolket
eftersom den kräver så stark interaktion mellan gäst och värd. Ett engagemang i livsstilen krävs
således för att slutprodukten skall upplevas som en eftersträvansvärd helhet av gästen. De
intervjuade påpekar att man måste verkligen själv njuta av verksamheten, annars går det inte.

2.10 Den Iberiska Halvön
På den Iberiska halvön finns mycket gamla traditioner beträffande landsbygdsturism men de
skiljer sig starkt från de traditioner som finns i resten av Europa. Traditionen bygger på statsägda
anläggningar som drivs utan privat vinstintresse. Bondgårdsturism finns vid sidan av dessa
paradores och posadas. Bondgårdsturismen bedrivs i ungefär samma former som i resten av
Västeuropa.
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2.10.1 Pousadas
Enligt den portugisiska samorganisationen för Pousadas härstammar ordet pousada från
portugisiskans pousar, vilket betyder en plats att vila på.76 Det beskriver en plats där resande gör
ett uppehåll i sin resa och där resandet både är en konst och en njutning. Idén härstammar från
1940-talet när regeringen beslöt att ge en chans för varje resande att ta del av varje regions kultur
och traditioner. Den första pousadan, Pousada de Santa Luzia i Elvas, öppnades 1942. De första
pousadas var som små värdshus med enkel traditionell inredning och få rum. Än idag har man
behållit tanken att inte utöka rumsantalet. Det är endast ett fåtal som har mer än 20 rum.

Allteftersom tiden gick ändrades synen på pousadas. De kom att ligga inte bara i geografiskt
attraktiva omgivningar utan även i historiska byggnader såsom borgar, slott och kloster. Varje
pousada blev unik. De klassificeras också i en tregradig skala. Efter revolutionen 1974 har
pousadas blivit statliga och drivs genom den statliga organisationen ENATUR. 1993 fanns 37
pousadas, spridda över hela landet med totalt 700 rum. Den minsta har 6 rum och den största 55
rum De tar inte emot företag eller grupper utan bara privatpersoner. 31 % är inhemska gäster.
Den genomsnittliga längden på en vistelse är 1,3 dagar.  Den typiska gästen är i medelåldern och
tillhör medelklassen. Han vill uppleva det besökta landets kultur och atmosfär och har inga behov
av aktiviteter. Han vill helst vara ifred under sin vistelse.

Intrycket från intervjuer med olika direktörer är att verksamheten i bägge länderna är starkt
centralstyrd och kontrollerad av staten. De enskilda enheterna drivs nästan i kolchos- eller
kibbutzstil. En av direktörerna menar att det är olämpligt att personalen ska lära känna gästerna
för då kan vissa bli favoriserade. Hans motto är vänlighet men avstånd. Hans pousada har en dyr
restaurang och därför är det bra att gästerna bara stannar i 2-3 dagar för då har de lärt känna
restaurangen och vill ha ombyte samtidigt som personalen inte har hunnit lära känna gästerna. En
annan av direktörerna hade dock motsatt uppfattning och hans motto är att vänlighet kostar inget.
Till pousadan finns en billig restaurang med rätt många gäster. Bägge dessa direktörer handlar
lokalt och har lokala maträtter på menyn.

2.10.2 Paradores
Enligt den spanska samarbetsorganisationen för Paradores  betyder detta ord också viloplats men
har i Spanien blivit en viloplats för mer respekterade människor. I slutet på 1920-talet startade
verksamheten på statligt initiativ och grundidén var att staten skulle erbjuda boende på platser där
det inte varit lönsamt att bygga för privata företag. Man ville så mycket som möjligt utnyttja
gamla monument som slott, borgar och kloster för att ta vara på den historiska traditionen. 1928
byggdes den första paradoren i Gredosbergen dit folk kom främst för att jaga. 1994 fanns det i
Spanien 86 paradores.

Paradoresna fungerar som en hotellkedja men styrs av staten. Varje enskild parador drivs som ett
privat företag men balansräkningen är gemensam för alla paradorer. En parador ska ha något
personligt över sig. Få rum och vänlighet är deras koncept. Lokal tradition framhävs och lokal
                                                       
76 Fältkurs i Algarve och Andalusien vid Institutionen för Turismvetenskap, Högskolan i Östersund. 1992.
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produktion gynnas. Hälften av paradores är slott. 55 % av gästerna är inhemska. Paradores tar
emot grupper och har konferensfaciliteter.

En tripp till paradores är inte bara en resa genom det spanska landskapet utan också en resa
genom tiden i de flesta fall. Historien kan ibland föras långt tillbaka och för många innebär det en
upplevelse att få övernatta på en parador. Man låter gästerna ta del av historien bakom paradoren,
vilka människor som bodde där och på så sätt försöka förmedla en känsla av hur det var att leva
på den tiden och få gästerna att känna att de tillhör det förflutna. Exteriör och interiör påverkar i
hög grad detta tänkande.
Paradores popularitet ökar fortfarande men till deras nackdel kan sägas att de tenderar att ge en
fläkt av institutionell verksamhet. De är dock fortfarande relativt små och turistgrupper är
sällsynta.

Det är inte fråga om någon direkt rural livsstil utan fastmer om ett utnyttjande av mer materiella
rurala verkligheter som byggnader och landskapet i sig.  Om man med en rural livsstil inskränker
sig till att mena en rofylld tillvaro så verkar dock enheterna kunna erbjuda detta. De enheter som
besöktes gav en nästan klosterlik förnimmelse av lugn och ro.

2.10.3 Bondgårdsturism i Baskien
Bondgårdsturism är en relativt ny företeelse i Baskien och är stödd av den baskiska regeringen. 77

Syftet med denna form av turism är att stödja det konkurrensutsatta jordbruket genom att ge
jordbrukarna turismintäkter.

Det finns en rad regleringar beträffande bondgårdsturismen. För det första måste man bedriva ett
levande lantbruk. Antalet bäddar är maximerat till 12 st. Bondgårdarna skall vara öppna året om
och ska tillhandahålla frukost eller hel/halvpension. Finansiellt stöd till investeringar utgår med
30-40 % av investeringskostnaderna. De lantbrukare som har exklusiva fasader prioriteras. Har
man fått stöd har man också förbundit sig att hyra ut till turister i minst sex år.

Bondgårdsturismen i organiserad form startade omkring 1990. På denna korta tid har den blivit
en succé med både nöjda ägare och gäster enligt Baskiens Turistråd. Man vill nu försöka dämpa
ökningstakten av gårdar och i stället utvärdera och utveckla dem som finns (170 st 1994).
Säsongsförlängning och aktivitetsutbud står på rådets önskelista.

Värdarna är samlade i en förening som heter Nekazal - Turism. Det är främst marknadsföring
som föreningen sköter.

                                                       
77 Fältkursrapport från Institutionen för Turismvetenskap vid Högskolan i Östersund. 1994.
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Figur 10. Gästkategorier, bondgårdsturism i Baskien 1993
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Källa: Officina de Agroturismo, San Sebastian.

Profilen på gästerna stämmer någorlunda med de som finns i de flesta andra länder, särskilt då
det gäller högutbildade. 46 % av gästerna är spanjorer - nästan hälften kommer från Madrid - och
av utlänningarna kommer endast en femtedel från Europa. Det är uppenbarligen latinamerikaner
eller angloamerikaner som kommer på besök. De flesta verkar ha kommit genom mun-till-mun-
metoden.

Bondgården Aristondo ligger cirka 10 minuters bilväg från San Sebastian. Den har ett vackert
läge med utsikt över staden och de gröna kullarna. Ägaren av gården har bedrivit
bondgårdsturism i ett år. Gården har fyra rum. Ägaren ser verksamheten som ett komplement till
jordbruket eftersom den ekonomiska situationen blivit svårare för lantbrukare i Baskien. På
gården odlas grönsaker som säljs på marknaden i San Sebastian. Allt odlas ekologiskt. Det finns
också en ko, höns och gäss. Gården förfogar endast över en hektar så jordbruket kan knappast
expandera. Gästerna deltar sällan i bondens arbete på gården.
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3. Bondgårdsturism: en nationell utblick
I kapitel 1 diskuterades de teoretiska utgångspunkterna för bondgårdsturism och i kapitel 2 har
dessa utgångspunkter illustrerats utifrån ett internationellt perspektiv. En genomgång av dessa
visar på olika bevekelsegrunder som både turister och arrangörer har beträffande denna typ av
turism. En sammanfattning utifrån ett utbudsperspektiv visar på de möjligheter bondgårdsturism
innebär för hushåll inom jordbruket att diversifiera sin ekonomi. Bondgårdsturismen integrerar
den fysiska och socioekonomiska miljön, den är spridd, har föga infrastruktur och drivs av
människor på landsbygden. Kommersiell bondgårdsturism innebär en form av rekreation likaväl
som utbildning. Att utvidga sin verksamhet till bondgårdsturism kan t.ex. innebära att man
erbjuder boende, attraktioner, aktiviteter, gårdsbutiker och självhushåll samt konferensfaciliteter.

Skälen för turisterna att utnyttja utbudet varierar också. Slee (1996) pekar, då det gäller brittiska
förhållanden,  framförallt på förändringar i konsumenternas efterfrågan genom att t.ex. fler
människor tar en andra semester. Korta avbrott i arbetet, ett ökat intresse för aktiviteter och en
högre medvetandegrad beträffande miljön spelar också in. Den här typen av landsbygdsturism
kallas vanligen soft rural tourism. Hard rural tourism karaktäriseras av hotell med över 10 rum,
stugbyar eller  timeshare-erbjudanden.78

En del större gårdar, särskilt i södra Skandinavien,  har byggt upp olika tjänster som erbjuds
turister och lokalbefolkningen. Som komplementär aktivitet till jordbruket har ibland etablerats
gårdsslakterier eller gårdsmejerier där man säljer direkt till kunderna. Man kan också ha bagerier
eller hemslöjdsförsäljning i sk gårdsbutiker. Föreningen Svensk Lantmat, som står bakom
gårdsbutikerna, ger synergieffekter tillsammans med Bo på Lantgård, som står bakom
bondgårdsturismen i Sverige. Föreningen bildades 1994 och syftar till att utveckla kontakterna
mellan konsumenter och landsbygdsföretagare med småskalig livsmedelsproduktion baserad på
egna eller bygdens råvaror. Det finns 350 medlemmar i föreningen. Det senaste skottet på det
trädet verkar vara Landsbygdskaféer som startar sin verksamhet i Västernorrland 1998. Det är ett
försök att skapa möjligheter för vägfarande turister att stanna till vid ett kafé på landsbygden och
njuta av lokala och traditionella alster.79

Den form av bondgårdsturism som finns i södra Skandinavien och till dels i norra Skandinavien
är till sin karaktär komplementär och stödjer en icke hotad jordbruksdrift. För den hotade

                                                       
78 Slee, R. W. et alt.
79 Intervju med Mats Ryning, LRF.
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jordbruksdriften i norra Skandinaviens utkantsområden kan turismen vara ett substitut och
därmed ställs andra krav på dess ekonomiska bärighet.

3.1 Bondgårdssemester
Bondgårdssemester kallades en form av bondgårdsturism som existerade på 1970-talet. Tidningen
Land startade en kampanj omkring 1975 och en hel del lantbrukare nappade på möjligheten.
Bondgårdssemestern innebar att man genom annonser i Land kunde få gäster till gårdarna. Det
fanns ingen kvalitetskontroll av gårdarna. I många fall ställde värdfolket upp med skjutsning till
och från tåg eller flyg. Mat serverades och gästerna togs omhand på ett sätt som gjorde att det
knappast var någon ekonomi i det hela. För värdfolket kunde det bli ett trevligt avbrott i arbetet på
gården men knappast några större intäkter. En del värdar hade dessutom inte alls klart för sig vad
turism innebär och vad som krävs för att turister ska trivas. Klagomål från både värd och turist
blev ofta resultatet av dessa kulturkollisioner.

Verksamheten var vildvuxen och okontrollerad och självdog efter en tioårsperiod.

3.2 Bo på Lantgård
Bo på Lantgård är det gemensamma namnet på en verksamhet som, liksom bondgårdssemestern,
försöker att underlätta för aktiva lantbrukare att satsa på turism vid sidan av gårdens normala
verksamhet. Tanken är dels att föreningens signum skall garantera kunden en viss standard på
boendet, dels att de enskilda gårdarna kan få hjälp och råd av föreningen. Man genomför också
gemensamma utbildningar och föreslår marknadsföringsåtgärder. Namnet Bo på Lantgård är en
översättning från det engelska Stay on a Farm. ( Som kuriositet kan nämnas att i danska öron
låter det som namnet på en saga för barn om lille Bo som vistas på en lantgård. Den tolkningen
kan väl knappast skada verksamhetens image)

Det finns en hotell- och pensionatsförordning i Sverige som stadgar att det är fritt fram att hyra ut
högst åtta bäddar eller fyra rum.80 Överskrider man denna volym måste det anmälas hos polisen.
Det är en kvarleva från en tid då utlänningar måste kontrolleras liksom resande överhuvudtaget.
Brand- och hälsovårdsmyndigheter måste också underrättas. Detta har inneburit en naturlig gräns
för Bo på Lantgård och understödjer den småskalighet som själva verksamhetsformen kräver.

3.2.1 Kvalitetskrav
För att få delta i Bo på Lantgård kräver föreningen att gården skall ha ett levande lantbruk med
antingen hel- eller deltidsjordbruk. Det finns inget krav på att djur skall finnas på gården men det
påpekas att det är en fördel eftersom turisterna uppskattar detta. Personligt engagemang krävs
också och lantbrukarfamiljen bör ha tid över för gästerna. En viss basstandard på
uthyrningsdelarna är ett annat krav.

                                                       
80 SFS 1966:742.
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Grundinvesteringarna för att rusta en gård för turismverksamhet ligger, enligt föreningen, på
mellan SEK 1 000 och SEK 50 000. Tanken med Bo på Lantgård är att investeringarna skall vara
låga och i stort sett endast avse upprustning av befintliga lokaler. Hur stora sedan intäkterna blir
är mycket beroende på vilka möjligheter som finns i området samt vad man gör det till.

Så här presenterar riksföreningen sin produkt på föreningens hemsida
(http/www/bopalantgard.org/):

Det samlande namnet för olika sorters boende på lantgård, dvs veckouthyrning respektive Rum &
Frukost.

För din vanliga semester är kanske en vecka i en självhushållsstuga det idealiska. Du kan delta i
gårdens aktiviteter, umgås med djuren eller göra dina egna utflykter. Värden har god kännedom
om bygden och kan delge möjligheterna. Många stugor för självhushåll är också möjliga att hyra
dygnsvis.

För kortsemestrar och tillfälligt boende är “Bo på Lantgård - Rum & Frukost” det perfekta! Som
namnet antyder ingår alltid frukost när du bor på Rum & Frukost, och eftersom du bor på en
gård är frukosten en rejäl lantfrukost, ofta med hembakat bröd och ägg och andra produkter från
den egna gården.

Bo på Lantgård kan du också göra när du reser i tjänsten! När du bor på lantgård har du
möjlighet att börja dagen med en uppfriskande promenad eller joggingtur. Med frisk luft i
lungorna och en stadig lantfrukost i magen, är du redo för vilka arbetsuppgifter som helst! Efter
arbetsdagens jäkt väntar dig en varm och hemlik miljö.
Alla gårdar i "Bo på Lantgård" har rätt att använda vår speciella "Bo på Lantgård"-symbol. Den
garanterar levande lantbruksmiljö, personligt bemötande och kontrollerad boendestandard.
Gårdar som använder symbolen har besiktigats av representanter för "Bo på Lantgård"-
organisationen.

3.2.2 Pilotprojektet Bo på Lantgård, Skåne
 I slutet av 80-talet började turism på landsbygd bli intressant i Sverige och många bönder ansåg
att alternativ till lantbruket behövdes. Ett projekt som kallades Bo på Lantgård startades i Skåne
1989 med ekonomiskt stöd av Jordbruksverket, LRF, NUTEK m fl.81

Enligt Lennart Bång på Skånes Turistråd var jordbrukets omställningspengar det viktigaste
motivet till att sätta igång Bo på Lantgård-verksamheten. Dessa pengar var ett resultat av 1990
års jordbrukspolitiska beslut i riksdagen och innebar att det svenska jordbruket skulle
konkurrensutsättas för att få bättre möjligheter att verka i konkurrens med EU. 1933 års
krisuppgörelse eller ko-handel mellan socialdemokrater och bondeförbundare hade verkat färdigt.
Subventioneringarna minskades och bönderna uppmanades att ställa om sin produktion så att den

                                                       
81 Intervju med Lennart Bång, Skånes Turistråd, dec. 1997.
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passade en fri, konsumentstyrd marknad, från att hittills fungerat i en mer eller mindre
kommandostyrd ekonomi med produktion som ledstjärna.

Omställningen förutsattes bli svår och därför fick jordbruket omställningspengar som också skulle
användas för alternativ verksamhet, sk diversifiering. Skånes Turistråd insåg snabbt att denna
kunde innebära turism, något som Jordbruksverket också ivrade för. Turistrådet hade genom sin
personal kunskap om bondgårdsturism i Europa.
Projektet initierades 1988 inom ramen för Skånes Turistråd och 1989 drog det igång.
Projektansvariga var förutom Lennart Bång, Erika von Buxhoven - bonde, LRF:are och
Föreningsbankstjänsteman - och Tord Olsson, konsult. Skåne betraktades som den del av landet
som bäst skulle kunna utveckla bondgårdsturism. Jordbruksverket var tillsammans med den
regionalekonomiska enheten på länsstyrelsen den viktigaste basresursen i projektet, sedermera
anslöt sig Glesbygdsverket.

Det var viktigt att ett kvalitetstänkande byggdes upp. Man ville inte förknippas med den tidigare
bondgårdssatsningen i dess form av Bondgårdssemester. Bo på Lantgård har, i likhet med
bondgårdssemestern, en stark social prägel, men som sådan nu reglerad och kontrollerad.
Eftersom kontakten med bonden är A och  O i verksamheten, måste bonden vara klar över
uppgiften som entreprenör i servicebranschen och se sin roll dels som förmedlare av en livsstil,
dels sin roll som turismföretagare. Vidare lades det vikt vid att gårdens standard var så hög att
den kunde profilera sig mot vanlig stuguthyrning. Projektet kontrollerade kvalitén på alla
deltagande gårdar, och kvalitetsbegreppet innefattade allt från bäddarnas standard till den
allmänna atmosfären  som skulle vara varm och välkomnande.

Behovet av bondgårdsturism ute på marknaden fann Skånes Turistråd i den naturlängtan som
började breda ut sig mer och mer i samhället. Folk hade börjat tröttna på massturism och stora
attraktioner. Samma tendenser finns idag, menar Lennart Bång, inom kulturvärlden: Museer har
blivit intressantare än Sommarland. Det finns en utvecklingsbar målgrupp.

Lennart Bång pratar också om bristen på informationskanaler. I städerna saknas djupare
kunskaper om landet, naturen och miljön - men intresse för detta finns. Ensamstående mammor
har, som ett exempel, visat sig vara en viktig kundgrupp. Han förvånas över att bondgårdsturism i
Skåne blivit en närturistprodukt, d v s att många av gästerna inte kommer längre bortifrån än
Malmö. För bonden som har svårigheter att själv hinna ta semester under en stor del av året,
särskilt sommartid, blir turister på gården ett sätt att vända på steken. Istället för att själv dra ut i
världen, tar han  på det här sättet världen hem till gården. Den skapar liv och rörelse på gården,
är en vanlig formulering från värdarnas sida på frågan om varför de satsar på turism.

3.2.3 Bo på Lantgård i Skåne 1997
Den skånske bonden Conny Näsström kom med i Bo på Lantgård  ett år efter dess start.82 Han har
en gård på Linderödsåsen - ett torp kallar han det själv - och är mycket aktiv i föreningen.

                                                       
82 Intervju med Conny Näsström Linderödsåsen. Brostorp 4.  28/11 1997.
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Nyfikenhet drev honom, liksom möjligheten att få träffa andra människor. Lantbrukare arbetar
ofta ensamma och bland många finns ett stort behov av att få träffa andra. Vid en gemensam
inventering upptäckte man den ur projektets synvinkel oanvända resursen i form av gårdarnas
många outnyttjade, tomma, bostäder.

Först hade lantbrukargruppen i Skåne tänkt sig en verksamhet i stil med den engelska Bed &
Breakfast-modellen. Vägverket sa dock nej till skyltar på engelska, (den svenska motsvarigheten
fanns inte vid det tillfället), och det fick istället bli Bo på Lantgård. Bägge verksamhetsformerna
räknas i Sverige till bondgårdsturism och därmed  till Bo på Lantgård. Skillnaden mellan Bo på
Lantgård och annan uthyrningsverksamhet är, hävdar han, den garanterade standarden för den
förstnämnda. Att tjäna pengar, var från början inte motivet till satsningen för flertalet av
medlemmarna, men idag finns det där som ett mycket starkt motiv. Det har också blivit svårare
för partnern att få jobb, jämfört med tidpunkten för projektets start.

Det totala antalet gårdar i  Skåne är 12 124 st (1994), vilket innebär att drygt 0,5  procent  (ett 70-
tal) är med i Bo på Lantgård. Ett tiotal tillkommer årligen, medan lika många gamla medlemmar
försvinner. Flertalet värdar är medelålders, men även barnfamiljer är representerade. Gårdarnas
storlek varierar från allt mellan småbruk till slott.

Verksamheten kan i bästa fall ge så mycket att det går att leva på den och för många gårdsägare
innebär den en betydande inkomst och ett tillskott till den övriga driften.

Investeringar för Bo på Lantgård kan ligga på ända upp till SEK 200 000-300 000. Säsongen är i
genomsnitt runt 20-25 veckor. En stadig årlig ökning av gästnätter visar att det  finns en stor
potential.

På Österlen har gårdarna en stark sommarsäsong. En del gårdar här har haft endast ett års
intjänandetid på sina investeringar. Någon enstaka har börjat hyra ut i stor skala. Det finns i
föreningen en avvisande hållning mot sådana tendenser även om de inte motarbetas. Den
kvalitetsstämpel föreningen ställer till förfogande garanterar bland annat ett symbiotiskt
förhållande mellan gäst och värd  i  så motto att värden skall ha tid med gästen - inom rimliga
gränser - antalet gäster vid samma tidpunkt får av denna anledning inte bli för stort.



5
7

Figur 11. Totala antalet gästnätter i Skåne och Sverige 1990-1995
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Källa: Bo på lantgård i Skåne.

Man kan av fig. 11 utläsa att den skånska andelen av gästnätter i hela Sverige utgör en tredjedel
samt att antalet gästnätter i Sverige som helhet ökar medan det står stilla i Skåne. Siffran för 1997
är preliminärt  20 370 övernattningar vilket betyder att man ligger på en utplanad stabil nivå.

Säsongen omfattas i huvudsak av sommarmånaderna men flera värdfamiljer har goda
uthyrningssiffror även under vintern.

De flesta håller sig runt 200 gästnätter vilket omräknat betyder ungefär 10 veckor om man
stannar i sju dagar och är tre personer. Conny Näsströms uppgift att säsongen varar i 20-25
veckor kan förklaras av att det gäller  även start och slut på huvudsäsongen. 10 veckor är en
nettosiffra, dvs det antal veckor som är uthyrda. Som synes finns det några som har över 1 000
gästnätter vilket betyder att gästerna är spridda över de flesta av årets 52 veckor om det inte är
frågan om uthyrning av fler än åtta bäddar per natt.
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Figur 12. Gästnätter gårdsvis, Skåne 1997
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Källa: Bo på Lantgård i Skåne.

Juli är den stora uthyrningsmånaden av lättförklarliga skäl. Att även juni och augusti är bra
månader betyder att man får turister även utanför den svenska industrisemesterperioden.
Utlänningar kommer mest sannolikt i augusti. Våren är en bättre tid än hösten. Det är julen som
startar det lilla, men dock märkbara uppsvinget under våren.
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Figur 13. Uthyrning över året, Skåne 1997, månadsvis
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Källa: Bo på Lantgård i Skåne.

Växtodling är den huvudsakliga inriktningen på jordbruket. Endast ett fåtal har mjölkkor. En hel
del har svinuppfödning. Det finns fördelar med både växtodling och mjölkkor. Växtodling gör dig
mer flexibel som värd medan mjölkkor är mer uppskattat av gästerna.

Conny Näsström menar att boendet, helst på gamla genuina gårdar, är den främsta produkt man
erbjuder. Målgruppen är framförallt storstadsbor med barn och för Skånes del betyder det i
klartext Malmö. Men man får även gäster från ett område söder om en linje från Göteborg till
Stockholm samt från norra Europa De flesta turister är svenskar som vill ha lugn och ro, en del
för att de uppskattar naturen och några, ett fåtal, för att uppleva lantlivet. En och annan turistande
lantbrukare förekommer också.
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Källa: Bo på Lantgård i Skåne.

Barnfamiljer där barnen är under 12 år utgör nästan hälften av alla gäster i Bo på Lantgård,
Skåne. Tillsammans med de förmodade barnfamiljer som döljer sig i gruppen 13-17 år blir
barnfamiljedominansen ännu klarare. Förklaringen till att det finns en grupp 13-17 år som inte
förs ihop med barnfamiljer beror på att de tonåriga besökarna betalar fullt eller reducerat pris och
därför redovisas särskilt. En femtedel av besökarna är över 40 år vilket innebär att Bo på Lantgård
inte är pensionärsdominerad, något som ibland görs gällande i debatten.

Styrelsen för föreningen Bo på Lantgård i Skåne utses av gårdarna plus representanter för
turistbyråerna. Det finns ett missnöje i Skåne, menar Conny Näsström, med den dåliga
marknadsföring som sker i riksföreningen och den styrning som riksföreningen försöker utöva
mot Skåneregionen. Skåne, Småland, Västergötland och Bohuslän har gemensamt skaffat sig
Boxersystemet som bokningssystem och kommer därmed att vara  med i den nya katalogen för
1998 som ges ut i Tyskland i 250 000 exemplar. Skåneregionen ingår sedan tidigare i katalogen
Stugor i Skåne. Enligt Conny Näsström har dessa broschyrer otvetydigt en större genomslagskraft
än broschyren Bo på Lantgård.83 Dock är rikskatalogen Bo på Lantgård mycket viktig för Rum
och Frukost. Diskussionen mellan nord och syd pekar på landsbygdsturismens största problem:
den spridda och småskaliga verksamheten innebär stora marknadsförings-svårigheter.

                                                       
83 Intervju med Conny Näsström Linderödsåsen. Brostorp 4.  28/11 1997.
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Figur 15. Turistens uppfattning om Bo på Lantgård, Skåne, 1997
(N=85)
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Källa: Bo på Lantgård i Skåne.

Priset är inte utslagsgivande för den som åker på bondgårdssemester. Tvärtom är det upplevelsen
av de klassiska begreppen som natur och livsstil som dominerar. Intressant är att turisterna inte
bara säger att de vill vistas på en gård, de vill också träffa folket på gården. Bo på Lantgård är
ingen deciderad affärsturismverksamhet, men antalet som säger sig välja den boendeformen i
tjänsten är ändå betydande: 30 personer i en population på 85, dvs drygt en tredjedel.
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Figur 16. Bo på Lantgård, Skåne. Karta

Källa: Bo på Lantgård, katalog 1997.
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3.2.4 Bo på Lantgård i Sverige
För Skånes Turistråd är hela riket viktigt som destination. Det är svårare att utomlands sälja
endast en del av Sverige än att sälja hela Sverige, menar Lennart Bång. Därför är det viktigt att
hela Sverige är med i Bo på Lantgård-rörelsen.

Det är dock svårt att ur ett bondgårdsturist-perspektiv hitta något homogent i landet som helhet.
Hur man organiserar turistnäringen i länen är, enligt Lennart Bång, förmodligen problemet
bakom de dåliga resultaten i resten av landet där organisationen inte är uppbyggd så att den
fungerar. Skånes Turistråd ägs av länsstyrelsen och landstinget. Detta ger den neutrala bas, menar
han, som de andra länens organisationer saknar. I de flesta län är turistorganisationen för länet
uppbyggd av de företag som finns i länet samt olika kommuner. Därmed blir den synliga turismen
väl representerad, medan den som också finns men som inte syns så väl - som Bo på Lantgård -
blir mindre tydlig. På de olika turistbyråerna har man ofta dåliga kunskaper om vad Bo på
Lantgård står för, och själva upplever sig gårdsägarna övergivna av sin egen turistorganisation
och oförmögna till egna kontakter.

Bo på Lantgård borde inrangeras i det regionala utbudet, hävdar både Lennart Bång och Mats
Ryning. Norrland är fullt av utbudsanläggningar som turistorganisationerna inte bryr sig om
därför att dessa inte genererar några pengar till organisationerna. Norrlandsbonden måste inse att
det går att hyra ut till semesterfirare under högst 4-5 veckor på ett år. Därför måste han också
inse, och rätta sig efter, att andra norrlänningar som exempelvis Umebor och Östersundsbor är
turister som alla andra och vill utnyttja området även utanför industrisemestersäsongen. Det finns
goda möjligheter att utveckla sin verksamhet bara genom den insikten.84

Mats Ryning menar att Bo på Lantgård skiljer ut sig från annan landsbygdsturism genom dess
relation till marknaden. För bonden kan det vara svårt att se något särskilt med Bo på Lantgård
medan det helt klart är så för marknaden. Nyckelorden är areell produktion, personlig kontakt och
kontrollerad kvalitet.

Mats Ryning  hade befarat en negativ kvalitetsutveckling när besiktningen av gårdarna togs över
av de regionala föreningarna som genomsyras av starka vänskapsband. Men hans oro visade sig
vara obefogad. Systemet med 8 bäddar kommer att luckras upp, tror han, men även när så sker
måste kriterierna  hållas,  så att man inte går ut med falska förespeglingar. Det viktiga är en god
miljö och att man kan ta emot mer än 8 nattgäster samtidigt, med samma personliga känsla.

                                                       
84 Intervju med Lennart Bång.
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Figur 17. Antalet gårdar i Bo på Lantgård 1992-1995
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Källa: Bo på Lantgård i Skåne.

För Lennart Bång är det viktigt att det är människan bakom gården, inte medlemmen i
föreningen,  som står i centrum. Han vill hålla LRF utanför det inre arbetet eftersom han misstror
LRF:s förmåga att lyfta fram det affärsmässiga i verksamheten. För LRF blir verksamheten inte
affärsstyrd utan medlemsstyrd.  LRF håller tillbaka, tycker Lennart Bång. Det kan knappast ligga
i  LRF:s intresse att jordbrukarna ska lyckas så bra med sin turismsatsning att de överger lantbruk
och medlemskap i LRF, är vad han befarar. Marknadsföring och utveckling dämpas när LRF tar
befälet. Man har, enligt Bång, bromsat Bo på Lantgårdprojektets intentioner om att på sikt få bort
bidragen för att istället låta det affärsmässiga genomdrivas genom egen marknadsföring och eget
bokningsbolag. När LRF gick in och finansierade riksföreningens marknadsföring,och
bokningskontoret i Dals-Ed upprättades 1998,  försvann bondens syn på sig själv som företagare.
Det är, enligt Lennart Bång,  det största misstag som skett i föreningens korta historia. På nytt blir
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bonden en del i den verksamhet där marknadskrafterna regleras av den egna organisationen på ett
mer eller mindre kommandoekonomiskt vis och inte av de krafter som finns utanför.

Mats Ryning på LRF protesterar mot Lennart Bångs syn på LRF:s roll i Bo på Lantgård. Mats
Ryning understryker att LRF riktar sig till ägare och brukare av jord och skog och därmed också
till turistisk verksamhet. Någon rädsla för att förlora medlemmar på grund av turistverksamhet
skulle därmed, enligt Ryning, inte finnas hos LRF.

På frågan om inte Bo på Lantgård är ett uppifrån-projekt som projektledningen försöker applicera
på en verklighet som möjligen inte är lämpad för den, svarar Lennart Bång nekande. Han tycker
inte att projektet kommer uppifrån. Det enskilde bonden står i centrum och det är  endast hans sätt
att sköta verksamheten som är utslagsgivande. Men han understryker att idéen med kvalitet,
småskalighet och medveten företagsamhet, som pilotprojektet skisserade, inte får försvinna.

Framtiden kan bli problematisk enligt Lennart Bång. Om inte de enskilda gårdarna fungerar som
företag, i tillägg till en dålig organisation, kommer Bo på Lantgård att splittras.  Skåne-Småland
behöver ett operativt instrument för sin verksamhet och lyckas man inte få detta inom ramen för
riksföreningen, kommer man att skaffa det på egen hand. Om riksföreningen splittras kommer
Mälardalen att organisatoriskt söka andra lösningar och därmed blir Norrland i behov av mer
värdvård. Det viktiga är, menar Lennart Bång, att Sverigeprodukten inte äventyras av en
utbrytning och slösas bort. Skulle så ske måste riksorganisationen göras om och delas upp i
kanske tre regioner, alla med olika förutsättningar.85

Mats Ryning på LRF understryker att Skåne har en särställning framför allt på grund av det
pilotprojekt som startade där och som varade i  två år och gav Skåne en flygande start. Han anser
att Skånes Turistråd är det mest professionella i sitt slag i Sverige, något som förmodligen beror
på dess struktur och organisation. Organisationsformen här innebär att turistorganisationer och
turismföretag blir ömsesidigt beroende av varandra. Ju längre norrut man kommer desto svagare
blir denna ömsesidighet. Det är färre som sysslar med bokningsverksamhet norrut och
turistkatalogen blir därför för tung för de enskilda Bo på Lantgårdföreningarna. Affärsturismen är
också svag i Norrland vilket kan bidra till brist på professionalitet.

3.2.5 Riksföreningen Bo på Lantgård
Bo på Lantgårds riksförening står för huvuddelen av marknadsföringen av de olika lantgårdar
som finns i landet. Under många år har en rikskatalog för Rum och Frukost givits ut av
riksföreningen, i år har även en rikskatalog över självhushållsstugor framställts. Den senare är
först och främst till för de områden som saknar ett naturligt samarbete mellan de lokala
turistorganisationerna. Eftersom riksföreningen har  tämligen dålig ekonomi blev man observant
på att den egna marknadsföringen var både oenhetlig och otillräcklig. Idag arbetar riksföreningen
på att skapa en hemsida på Internet för att synas bättre och samtidigt ge människor större
möjlighet att ta kontakt med föreningarna. I sin rikskatalog presenteras gårdarna länsvis i avsnitt

                                                       
85 Intervju med Lennart Bång.  Skånes Turistråd i Lund 17/12 1997.
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som är försedda med  områdeskartor, foton av de olika lantgårdarna, beskrivningar över vad var
och en av gårdarna erbjuder, samt vilka priser som gäller.86 Rikskatalogen är riksföreningens
stora insats.  Också via kontakter med media, och genom att delta på olika mässor, arbetar den på
att föra ut budskapet om att bo på lantgård.

Föreningen har små resurser trots dess 350 medlemmar (0,38 % av landets totala antal gårdar).
Medel finns för utbildning, och genom LRF:s försorg har under 1997 en annonskampanj
bedrivits. I riksorganisationens första styrelse satt endast kvinnor. Idag är könsfördelningen tre
män och två kvinnor och inte längre representativ för den kvinnodominans som råder i
bondgårdssemester över hela Europa. Riksföreningens nuvarande ordförande Caroline Trapp ser
det snarare som ett uttryck för hur mycket man vill satsa på just turismen i
bondgårdsverksamheten, dvs om den ska vara småskalig eller av ett mer betydande inslag.
Männen representerar större satsningar menar hon, medan kvinnorna ser satsningen på
bondgårdsturism som en naturlig bisyssla. 87

Det projekt i Skåne som Mats Ryning var med om att starta tillsammans med Lennart Bång, har
nu resulterat i föreningar som i sin tur bildar årsmötet i riksföreningen. Där sitter representanter
för de regionala föreningarna med en röst per 50 gårdar.

Föreningarna arbetar regionvis, antingen uppdelade i län eller landskap. Organisationerna ansåg
att det behövdes en riksförening som samarbetscentral och bildade 1994  Bo på Lantgård där de
olika regionföreningarna blev medlemmar.88

Till  riksföreningens huvuduppgifter hör att ansvara för gemensamma marknadsförings-
aktiviteter, anordna utbildningar, sköta kontakter med organisationer och myndigheter med mera.
Föreningen har också det övergripande ansvaret för den fortsatta utvecklingen av
lantgårdsturismen. 89

1995 hade Bo på Lantgård i Sverige 67 914 gästnätter vilket enligt egna beräkningar ger en
omsättning på  17,7 miljoner kronor. Beräkningarna  bygger på en utgiftsmetod där en gäst på
Rum och Frukost spenderar ca 275 kr/dygn medan en veckogäst spenderar ca 255 kr/dygn.
Antalet värdar är 1998 ca 300, en minskning under de senaste åren med 100 värdar.

Caroline Trapp menar att spänningen mellan framförallt Skåne och norra Sverige ligger i
problemen med den gemensamma marknadsföringen, främst beroende på att skåningarna finns
med i lokala och regionala kataloger av stort format. Hon ser också problem i norr med att de
länsvisa turistorganisationerna där inte är lika starka som i Skåne. Hennes lista över
problemområden som kommer fram i styrelsen är följande:

• Hur mycket skall man satsa på turismen?

                                                       
86 Ibid.
87 Telefonintervju med Caroline Trapp, ordförande i  Bo på Lantgårds riksförening, 17/2 1998.
88 LRF Manual 1994.
89 Bo på Lantgård, informationsmaterial 1997.
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• Vad menas med kvalitet?

• Hur skall marknadsföringen ske?

För Caroline Trapp är det viktigt att verksamheterna går runt ekonomiskt, både Rum & Frukost
samt det som föreningen kallar självhushåll. Beträffande R&F är kontakten mellan värd och gäst
nödvändig och viktig, menar hon, medan den har mindre betydelse vid självhushåll. Hon ser inte
symbiosen mellan gäst och värd som något man bör eftersträva och har egentligen inte sett detta
som en central fråga. Tanken att turisten skall delta i gårdens middagar känns främmande för
henne. Frukost får man i R&F, men inte som om man vore medlem i familjen utan som en ren
service. Självhushåll är det självklara om man inte vill ha R&F.

På frågan om skillnaden mellan stuguthyrning och Bo på Lantgård framhåller hon det levande
lantbruket och kvalitén. Det levande lantbruket betyder dock litet för de turister som föredrar R&F
medan det betyder mer för självhushållsturisterna. Vad beträffar kvalitén menar Caroline Trapp
att denna mest rör sig om materiella ting i boendet. Personligt bemötande har diskuterats,  och det
ingår i kvalitetsbegreppet, men hon vill inte att det skall knytas till en enskild person för då skapar
man nästan en form av livegenskap i verksamheten. Den personliga relationen mellan värd och
gäst har inte, enligt henne, diskuterats inom ramen för kvalitetsbegreppet.90

                                                       
90 Telefonintervju med Caroline Trapp.
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4. Bo på Lantgård i Jämtland
Bondgårdsturism fanns i Jämtland redan på 1970-talet och vissa lokala turistföreningar hyrde
redan på 1950-talet ut fäbodstugor till turister där det var meningen att turisterna skulle få pröva
på den lantliga stillheten och det gammaldags sättet att leva. Dessa fäbodar ställdes iordning för
att ge ett fräscht intryck, men de saknade moderniteter.91 Bondgårdsturismen på 70-talet lockade
en del gårdsägare, varav åtminstone en i Jämtland fortfarande är verksam och med i Bo på
Lantgård.

Bo på Lantgård startade 1989 som ett projekt inspirerat av Lantbruksnämnden.92

Dessförinnan fanns ett projekt på Lantbruksnämnden som hade rubriken Samlade åtgärder för
inlandet och som innebar lite friare händer att arbeta med småföretagsutveckling i Norrlands
inland. Helen Holmberg var engagerad i det projektet och deltog bl.a. i en resa till Skottland där
man studerade bondgårdsturism och bodde på bondgårdar. Den kontakt hon fick med denna form
av turism inspirerade henne till att vilja tillämpa den även i Jämtland. En inbjudan från Skånes
Turistråd om Bo på Lantgård kom därför lägligt för henne, och utifrån den kursen startade hon en
förening i Jämtland 1992.

Enligt Helen Holmberg var det från början viktigt med livsstilen. Hon uppfattade det som om alla
var inställda på att det inte bara var ett ekonomiskt projekt utan lika mycket ett projekt där det
gällde att medvetandegöra gästerna om lantbrukets villkor för att därmed bidra till
landsbygdsutvecklingen. Intresset var stort från lantbrukarnas sida.

Från början ställdes höga krav och Helen Holmberg tycker att dessa i stort sett blev tillgodosedda.
Värdarnas inställning till företagandet som sådant  hade dock, enligt hennes bedömning, kunnat
vara mer pregnant. Som affärsidé finner  hon  turistformen väl anpassad till de
landsbygdsutvecklingsidéer hon omfattat som tjänsteman på Lantbruksnämnden, men hon anser
att den behöver mer kontakt med större turistverksamheter för att kunna klara sin
marknadsföring.

                                                       
91 Material från Hammerdals Turistförening 1957.
92 Intervju med Helen Holmberg, Projektbyrån, Östersund den 23/2 1998.
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De första två åren gick sex gårdar med i verksamheten. Under 1994 och 1995 stagnerade den
enligt de flestas mening. Men året därpå, 1996, upplevde man en nytändning- och fyra nya
medlemmar kom in i verksamheten. Inför 1998 har tre gårdar meddelat att de tänker lämna den,
och ytterligare två är tveksamma till en fortsättning för deras del. Bristande tid och besvikelse
över uteblivna turister ligger till grund. Men samtidigt har tre nya anmält inträde i föreningen,
vilket betyder att antalet medlemmar 1998 torde bli detsamma som 1997.

4.1 Den undersökta populationen
Under vinterhalvåret 1997/98 intervjuades alla som tillhörde Bo på Lantgård i Jämtlands län.
I föreningen fanns 15 gårdar anslutna under 1997. Gårdarna ligger utspridda över länet
med långa inbördes avstånd. 6 av dem besöktes personligen, 2 har besökts vid tidigare tillfällen, 7
intervjuades på telefon. Det uppstod inte något bortfall. Föreningens ordförande, Astrid Olausson,
har också intervjuats, både som värd och som ordförande. Den utvärdering som gårdarnas gäster
gav under 1997 har hon bibringat projektet. I Jämtland fanns 2 691 jordbruksföretag93 under
1994, dvs 0,5 % av företagen bedriver turismverksamhet i Bo på Lantgårds regi.

Intervjuerna baserade sig på följande nyckelord:
Bakgrund Verksamheten Framtiden
startår produkt utfall
lantbruksstatus marknadsföring utvecklingspotential
befintligt boendeutbud säsongsstruktur
skäl till att börja verksamheten gäststruktur

arbetsdelning
samverkan
kontakt värd - gäst

4.2 Resultat

4.2.1 Typ av gård
Kravet på att få vara med i Bo på Lantgård är, som vi sett, att man bedriver ett levande lantbruk.
Alla intervjuade hade ett levande lantbruk, om än inte med jordbruket som en huvudsysselsättning
för samtliga. Elva hade jordbruk som huvudsyssla, av dessa hade tio av gårdarna djur, medan den
elfte hade växtodling. Av de övriga fyra hade tre gårdsägare fasta arbeten utanför den egna gården
och en gårdsägare för avsikt att upphöra med jordbruket för att helt övergå till turism. I den
sistnämnda gruppen hade man i alla fall djur (en bara sommartid) på sina gårdar.

Jordbruket i norra Skandinavien är animaliskt inriktat och ställer därmed andra krav än de
vegetabiliskt inriktade jordbruken i södra Europa. Åtta av de femton gårdarna i Jämtland hade
mjölkkor och var därmed starkt bundna till gårdens arbete året runt. För turister är mjölkkor
intressantare än köttdjur, enligt uppfattningar från Skåne där man också noterat att grisar inte är

                                                       
93 Statistisk Årsbok 1996 Tab 73.
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griseknoen som halvtam springer omkring
på gården, men det är knappast spännande för bondgårdsturister att betrakta  1 000 svin i en
svinstall. En av gårdarna i Jämtland, den som varit med längst i projektet, har grisuppfödning och
visar med sitt exempel att detta går att kombinera.

Endast en av gårdarna saknade djur men har istället specialiserat sig på trädgårdsodling och
ekologiskt betonad  verksamhet. Vilthägn fanns på en gård.

Gårdarna utgör således ett tvärsnitt av vad som i Europa i övrigt visat sig vara typiskt för gårdar
som inriktar sig på bondgårdsturism:

• djur på gården som ger särskilt barnen speciella upplevelser

• växtodling som ger värdarna större flexibilitet och möjlighet att erbjuda aktiviteter

• ekologisk odling som lyfter fram en viss livsstil.
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Figur 18. Bo på Lantgård, Jämtland. Karta
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Källa: Bo på Lantgård, katalog 1997.

Gårdarna har en jämn spridning beträffande storlek. För jämtländska förhållanden stora gårdar
blandas med det kompletta (ägarens benämning) jordbruket med en ko, en häst, ett får, en get, en
anka, en höna, en hund och en katt. Som synes är den geografiska spridningen mycket stor. Från
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gård 2 till gård 8 är avståndet 350 km. Denna spridning gör det mycket vanskligt att samarbeta.
Man kan möjligen samlas i Östersund till någon träff men det är förenat med stora svårigheter att
resa runt för att hämta inspiration hos varandra. Skillnaden mot de förhållanden som råder i
Skåne är enorm.

4.2.2 Typ av boende
Boendet är det centrala för alla. Självhushåll är det man erbjuder. I endast ett fall erbjuds boendet
i en lägenhet, de övriga värdarna erbjuder det i friliggande hus. Sju av husen har ursprunget i
äldre hus som tidigare tjänat som bostad, vanligtvis av föräldrarna. Efter deras bortgång har husen
börjat användas för Bo på Lantgård.  Många har renoverat sin bryggstu och använder den för
uthyrning till turister, även om bara fyra uppger att man gör det i Bo på Lantgårds regi. I de flesta
fall har denna bryggstu tidigare använts som bagarstuga vintertid och bostad sommartid då
gårdsfolket flyttade ut ur boningshuset, enligt en sed som var regel i Jämtland fram till strax efter
andra världskriget. Bryggstu finns på de flesta bondgårdar och används ofta som förråd, eller
upprustat till gästrum. I de allra flesta fall har reparationer av både bryggstu och boningshus skett
långt innan tanken på Bo på Lantgård blev aktuell. Tre fall får i vår undersökning ses som
undantag från regeln om bryggstu eller boningshus; I det första fallet hyr man ut en hel
vildmarksby, i det andra en omodern stuga belägen vid en sjö ett par hundra meter från gården, i
det tredje en lägenhet i det egna boningshuset.

I inget av fallen har man byggt nytt enbart för medverkan i Bo på Lantgård. Om huset redan
tidigare byggts med tanke på turister, så har man gått in i föreningen i förhoppningen om att
lättare få huset uthyrt. Alla har satsat på självhushåll och övervägande i friliggande hus. I
Jämtland uppstår inte tanken på symbios mellan gäst och värd beträffande boende och
mathållning. Det kan ses som symptomatiskt att det är ordföranden i föreningen som hyr ut en del
av sitt hus som lägenhet till turisterna. Som ordförande står hon antagligen närmast idén om
kontakten mellan värd och gäst som är den bärande i Bo på Lantgård-konceptet.

Kontroll och kvalitetssäkring av boendet sker genom föreningen.

4.2.3 Varför hyra ut?
För många innebär Bo på Lantgård en möjlighet att hyra ut befintliga hus som idag inte används i
det vanliga boendet. Det kan röra sig om gamla undantagsstugor där den äldre generationen en
gång bodde och som stått tomma i lång tid. I takt med den moderna äldrevårdens insteg har det
blivit alltmer ovanligt att äldre människor stannar kvar på gården till livets slut. Ett alternativ för
gårdsägaren, till att låta husen stå tomma, är att hyra ut  till turister -  för att få liv på gården eller
för att tjäna pengar.

De gamla uthusen, vanligtvis kallade bryggstur i Jämtland trots att de ofta användes som
bakstugor och sällan som brygghus, är vanliga uthyrningsobjekt. Förutom själva bakugns-
rummet, kunde den lilla fristående stugan innehålla också dräng- och pigkammare som man nu
snyggat upp och gjort beboeligt för turister.
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Fyra av de aktuella gårdarna har som skäl  till att starta verksamheten angett hus som av olika
anledningar plötsligt blivit tomma. Via annonser om Bo på Lantgård uppmärksammades de på
möjligheten. I tre fall har husen redan stått renoverade en längre tid och då använts av släkt och
vänner. I två fall beslöt man satsa på turism av rädsla för att  husen skulle förfalla, och i ett fall
hade man barnen i åtanke när man renoverade. På fyra av gårdarna såg man redan när man
renoverade sina stugor turismen som en möjlighet, men långt senare tagit kontakt med Bo på
Lantgård.

Det är svårt att skönja någon generell strategi för hur utbudet kommit till. Att iordningsställa
huset för barnen eller för släkt och vänner har varit en utångspunkt för flera. Den generella lusten
att reparera eller snygga till, är ett annat påfallande skäl. Det är först senare, när åtgärderna är
gjorda, som man slagits av tanken  att hyra ut till turister.

4.2.4 Investeringar
Kostnader för att starta i Bo på Lantgård:s regi  har alltså varit små och det  är endast två som
uppger direkta investeringskostnader, SEK 15 000 - medan en anger glesbygdsstöd i samband
med investeringar, här rör det sig dock om en stugby.

Skälet till att man inte anger investeringskostnader hänger antagligen samman med antagandet
ovan, att husen ursprungligen inte renoverades med tanke på kommersiell verksamhet utan för
släkt och vänner.

Få av medlemmarna i Bo på Lantgård har uppgett att verksamheten har någon direkt ekonomisk
betydelse. De flesta anser att den har en blygsam eller till och med en direkt negativ betydelse
eftersom man inte får tillbaka till medlemsavgiften för Bo på Lantgård eller till uppvärmningen
av husen. Ingen har räknat på den egna arbetsinsatsen i samband med turistverksamheten. Trots
detta fortsätter de flesta med verksamheten vilket torde tyda på att det finns något i den som är
värdefullt, även om det inte går att mäta i kronor och ören.

4.2.5 Varifrån kom impulsen till att gå med i Bo på Lantgård?
Bondgårdssemester verkar vara en turistform som inspireras uppifrån. Redan den första
bondgårdssemestern på 1970-talet hämtade sin inspiration från bl.a. artiklar i tidningen Land. Bo
på Lantgård har inspiratörer på så centrala  platser som Jordbruksverket och LRF. För Jämtlands
del är Lantbruksnämndens och den regionala LRF:organisationens agerande dokumenterat. Av
intervjuerna framgår också, i några fall, LRF:s och Bo på Lantgårds betydelse. Men viss betydelse
har också  det till synes diffusa liv och rörelse på gården, som visar på bondens sociala isolering
orsakad av rationalisering och animalisk produktion. Bondens möjligheter till personliga
kontakter på sin gård är minimala, liksom möjligheterna till semester där han/hon är beroende av
avbytarsystemet. Att få turister till gården kan mot den bakgrunden mycket väl vara ett substitut
till att själv turista.
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För en del har den politiska viljan att göra något för hembygden haft så stor betydelse att man
spontant angett detta som huvudorsak till att man gått med i föreningen, medan andra angett det
egna engagemanget för  hembygden som en del av motivet, dock icke ett huvudsakligt sådant.
Endast en av de intervjuade sade sig aldrig ha funderat över motivet.

Att komplettera jordbruket, ha flera ben att stå på eller till och med att försöka ersätta jordbruket,
har varit syftet för fem. En har verkligen avvecklat sitt jordbruk, medan en annan besviket
konstaterar att turismen haft en alltför liten ekonomisk betydelse för hans planer att avveckla.

Tre av de intervjuade hade tidigare erfarenhet av  turism. I en familj angav man arbetslöshet som
orsak till intresset för föreningen, men det förhållandet har förändrats för både mannen och
kvinnan som nu uppger sig ha så mycket arbete att de inte hinner med Bo på Lantgård.

Figur 19. Impuls till Bo på Lantgård

•  1 LRF, lokalt

•  2 LRF, centralt

•  3 Bo på Lantgård, lokalt

•  4 Göra något för bygden

•  5 Arbetslöshet

•  6 Aktiv inom turism

•  7 Mer liv och rörelse
1.  o•  8 Diversifiera
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Om man jämför med andra delar av Europa återfinns de flesta argumenten.

• Kontakten mellan värd och turist finns med

• EU:s argument om diversifiering finns med

• Att lyfta fram jordbruket kan skönjas bakom formuleringen att göra något för bygden

• Gemensamt för all landsbygdsturism i liten skala är också den låga andelen företagare med
branschvana från turism

4.2.6 Erbjudna aktiviteter
De flesta har boende med självhushåll som enda erbjudande. Detta gör det svårt att se någon klar
skillnad mellan Bo på Lantgård och vanlig stuguthyrning. En har annonserat med Rum och
Frukost utan att få ett enda napp. En annan har förvånat sig över att turisterna blivit irriterade
över att frukost inte erbjuds. Överhuvudtaget är kontakten mellan värd och gäst av underordnad
betydelse. Det är troligen också så att de turister som söker sig till Bo på Lantgård inte ser detta
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som annat än ren stuguthyrning fast i lantbruksmiljö. Bilburna turister i Sverige eller norra
Skandinavien är vana vid självhushållsprincipen och tar det för naturligt att det är det som
erbjuds. Att äta tillsammans med gårdsfolket finns dock som ett alternativ hos en värdfamilj.

Jakt och fiske är aktiviteter som förekommer men är vanligare i den uthyrningsverksamhet som
förekommer utanför Bo på Lantgård. Fyra gårdar uppger att de inte har några aktiviteter alls att
erbjuda En av medlemmarna har en stugby och är därför tvungen att erbjuda ett större paket av
aktiviteter eftersom stugbyn inte ligger vid allfarvägarna. Han härbärgerar polacker under
bärtider, säljer småviltjakt till så många han kan ta emot -200 jaktdygn med ofta jägare långt
nerifrån Småland. Fisket är för honom inte lika intressant, eftersom utbudet där är för stort. Han
ordnar också konferenser, lokala/regionala. I hans aktivitetserbjudanden finns skoteruthyrning,
kanoting, båtuthyrning, yxkastning, klättervägg, kafé i vildmarksbyn under våren.

Figur 20. Erbjudna aktiviteter
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Det går en skarp gräns i Jämtland, beträffande utbud av aktiviteter, mellan turistföretag på
landsbygden generellt och bondgårdsturism. De förra är oftast inriktade på aktiv turism i olika
former, medan de senare är tämligen smala i sitt utbud. När man jämför med Norge och Danmark
slås man av bristen på den typ av aktiviteter som är baserade på den enskilda gårdens livsstil i
form av hantverk eller gamla brukasformer.

4.2.7 Marknadsföring
Alla har problem med marknadsföring, något som de flesta småföretag brukar åberopa. Frågan är
om inte svårigheterna här är något större p.g.a. gruppens avsaknad på erfarenhet. Det är endast
tre av de intervjuade som aktivt har arbetat med marknadsföring  på ett mer professionellt sätt. En
del har varit med på mässor, men annonsering har varit den vanligast förekommande
marknadsföringen samt att man funnits med  i  några av stuguthyrningsbranschens broschyrer.

Figur 21. Marknadsföringserfarenhet
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Mun-till-mun-metoden är den mest tillämpade och den enda marknadsföring man riktigt tror på
generellt. De flesta är mycket desillusionerade. Det är främst själva katalogen med Bo på
Lantgård och den lokala turistbyrån som väcker besvikelse. Många uppger att de besökt
turistbyrån och konstaterat att personalen där inte varit riktigt på det klara med vad
bondgårdsturism verkligen innebär. Den vanligaste missuppfattningen har där varit att man trott
att turisterna skulle vara tvungna att delta i arbetet på gården. Östersunds turistbyrå är ett
undantag, anser en av medlemmarna. En viss passivitet förmärks vilket kan vara naturligt med
tanke på den ovana bönder har vid att behöva marknadsföra sin produkt. Lanseringen av
katalogen kan också ha gett intrycket att katalogen ensam skulle räcka som marknadsföring.

Dålig koordinering har gjort att endast åtta av gårdarna kommit med i Bo på Lantgårds
rikskatalog för 1997,  vilket har inneburit att man också måste ha en lokal broschyr där alla 15 är
med.

4.2.8 Typ av gäster
Eftersom det varit så få gäster har det varit svårt att genom intervjuerna få något grepp om trender
i gästernas bakgrund. Det som uppgetts är hemvändare, kamrater, släkt, folk söderifrån, en del
utlänningar. Sammantaget har de intervjuade inte varit helt säkra på vilka av deras gäster  som
borde hänföras till gruppen Bo på Lantgård och vilka som inte skall räknas dit. Släkt och vänner
har tillhört en sådan osäker kategori,  men hit räknas också turister som inte kommit genom Bo
på Lantgård-broschyren eller genom turistbyrån, utan helt genom värdarnas egen aktivitet.. Ofta
har man menat att Bo på Lantgård inte gett särskilt många gästnätter. En oklar uppfattning om
Bo på Lantgårds affärsidé lyser därmed igenom.

En del har fått spontanturister, andra har endast fått förbokade turister

Den regionala föreningen i Jämtland för Bo på Lantgård har samlat in de utvärderingar som
gästerna lämnat.  Samtliga av de som fyllt i utvärderingsblanketten (9 st varav 5 utlänningar) har
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gett boendet högsta eller högt betyg. Sängkvalitén har ett något lägre genomsnitt än
rumsstandarden. Alla ger värdparet högsta betyg.

De bevekelsegrunder man haft  för att välja Bo på Lantgård har varit:

• prisvärt boende (3)

• lugn och ro (3)

• kontakt med folk (4)

• naturen (3)

• lantliv (2)

• för barnens skull (1)

Gemensamt för utvärderingarna är kritiken av den bristande marknadsföringen och svårigheterna
att på turistbyråer få upplysningar om verksamheten.

Gästernas svar tyder på att de är mer medvetna än värdarna om vad bondgårdsturism egentligen
går ut på. Deras synpunkter återfinns i de broschyrer som ges ut i hela Europa  (med undantag för
prisvärt boende):

• naturen

• det annorlunda och gammaldags livet på landet

• den sociala dimensionen

• lugn och ro

4.2.9 Genus
I de allra flesta fallen vilar ansvaret för Bo på Lantgård på kvinnan. Någon måste ju städa efter
turisterna som en hustru uttryckte det. De män som råkat svara på telefon, vid förfrågan om
intervju, har direkt lämnat över luren till hustrun, och om hon inte varit hemma har vederbörande
helt avböjt att kommentera verksamheten. I just det här fallet bestämmer hustrun var en
kommentar. Männen har inte angett några orsaker till att de inte tar hand om verksamheten, men
kvinnorna uppger att de tror sig ha bättre hand med turister än vad männen har. Något
ekonomiskt motiv har inte framskymtat, tvärtom har några kvinnor påpekat att man uppfattar sin
roll i jordbruket som helt jämställd med mannens. En av de intervjuade kvinnorna menar att det
kan bero på  att männen tidigare, vintertid, ofta var borta på skogsarbete och att kvinnorna då
övertog ansvaret för gården i dess helhet. En annan menar att kvinnor är mer utvecklade på det
sociala planet och därför mer lämpade för marknadsföring och turism.

I de flesta fallen har värdarna bestått av man och hustru. Undantaget är en värdfamilj som bestod
av bror och syster.

Jämfört med Europa kan tre olika roller skönjas som styrker Gassons teori (avsnitt 1.3.2) om
arbetsfördelningen inom jordbruket.
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I Wales säger en av de intervjuade männen att det är för hustruns convenience som man startat
turismverksamheten, dvs för hennes förnöjelse. Hustrun är inte aktiv i jordbruket utan har alltid
varit husmor på gården. Orsaken till att hon inte deltagit i jordbrukets skötsel ligger antagligen i
det faktum att jordbruket baserats på fåravel som inte kräver så stora insatser.

I Italien bestod de intervjuade gårdsägarna bl a av en änka, en svenska som bedrev gårdsbruk efter
svenskt mönster, ett engelskt par som anställt en kvinnlig förvaltare. På ytterligare några gårdar
var männen  de aktiva. Gemensamt för alla gårdarna var avsaknaden av djur och att man därmed
hade ett förhållandevis litet behov av arbetskraft. Den änka som ensam bedrev gårdsbruk är dels
ett exempel på Gassons typologi med den ensamma kvinnliga jordbrukaren, dels ett exempel på
strukturen inom olika jordbruk.

I Skandinavien är jordbruken mer arbetskrävande, särskilt de jordbruk som har mjölkkor vilket är
det normala i norra Skandinavien. Både man och hustru krävs i jordbruksarbetet. Detta faktum
tillsammans med det omfattande markägandet är antagligen skarpa barriärer för skilsmässor
bland lantbrukare i Skandinavien. Det är praktiskt mycket besvärligt att skilja sig. Det kan också
vara ett av skälen till att arbetsdelningen mellan man och kvinna blir så strikt. Den har djupa
rötter och är förmodligen praktisk. Varför turismen hamnar på den kvinnliga sidan är svårt att
uttala sig om utan ytterligare undersökningar av arbetsdelningens totala struktur. En hypotes är
att kvinnans arbetsdag, genom barnens närvaro, har större hål (i en jämförelse med mannens) där
hon av tvingande skäl lämnar själva jordbruksarbetet. När barnen blivit stora nog att klara sig
själva, kan hålen lätt fyllas med turism eller annat som inte direkt har med jordbruksarbetet att
göra.  Uppgiften manar till vidare undersökningar.

4.2.10 Samverkan och värdkontakt
Det är endast undantagsvis som de intervjuade hänvisar till någon form av samverkan.
Undantaget gäller en gård som driver turism i större skala än de andra genom att man har en
stugby till uthyrning. För att fylla stugbyn krävs samverkan med andra uthyrare, bl.a. med ett
hotell i byn. Ytterligare en värd har haft samverkan med ortens hotell och en annan med
campingen och turistbyrån

De flesta av värdarna är aktiva för utvecklingen av den bygd de lever i, framförallt som aktiva i
ortens byalag och den lokala LRF-avdelningen. Värdarna ger intryck av att främst vilja se Bo på
Lantgård  ur det perspektivet. Kontakten mellan värd och gäst är inte lika viktig. Det kan bero på
det jämtländska eller svenska kynnet både hos gäst och värd. De gäster som i utvärderingen
skriver att de haft särskilt goda kontakter med värdparet har varit utlänningar. Populationen
medger dock inte några vidlyftiga slutsatser.

4.2.11 Utfall
Bo på Lantgård är, enligt medlemmarna, ingen god affär. Genomsnittligt är det två veckor som
hyrs ut per år. Tar man bara sommarperioden inskränker det sig till drygt en vecka.
Vinteruthyrning sker i västra Jämtland i anslutning till sportlov och närbelägna skidbackar. Å
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andra sidan minskar, sommartid, möjligheterna till uthyrning i västra Jämtland på grund av den
prisdumpning som de stora anläggningarna i fjällvärlden tillämpar för att överhuvudtaget få
intäkter under en lågsäsong som ändå kostar dem pengar. Flera av medlemmarna ser gärna en
utvidgning till vinteruthyrning. Jakt under hösten har också för en del blivit en möjlighet till
förlängd säsong. Detta sker dock inte i Bo på Lantgårds regi. Åtta av medlemmarna uppger att de
fått fler turister vid sidan av Bo på Lantgård än vad deras medverkan i Bo på Lantgård-katalogen
gett. Två av gårdarna uppger att de haft 5 ggr så många vid sidan av, medan två av gårdarna
uppger att  inga av deras turister kan hänföras till Bo på Lantgård. Två av medlemmarna har
överhuvudtaget inte haft turister.

Figur 22. Veckor uthyrda 1996/97 i snitt, Bo på Lantgård i Jämtland
(n=15)
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5. Analys
Som framgått av kapitel 4 baserades undersökningen av Bo på Lantgård i Jämtland på tre
huvudteman med vissa nyckelord inom varje tema. Det kan vara lämpligt att utgå från dessa
nyckelord vid en samlande analys av det som framkommit i kapitel 2-4. I kapitel 6 görs en
jämförelse med de teorier som presenterats i kapitel 1.

5.1 Bakgrund

5.1.1 När började bondgårdsturismen?
I Danmark och Sverige försöker man föra rötterna till bondgårdsturism tillbaka till 1700-talet och
då till medelklassens sätt att ta sig ut på landet under de heta somrarna i staden. För bönderna
själva fanns en liknande tradition fast i blygsammare skala: man flyttade ut ur boningshuset till ett
av uthusen av något skäl. Denna bakgrund får väl mer ses som en kuriositet.

Om man bortser från dessa traditioner verkar den äldsta formen för bondgårdssemester i modern
tid vara en effekt främst av andra världskriget. Vissa formuleringar i materialet tyder på att det
fanns en liknande rörelse redan efter första världskriget. Semesterlagstiftning,
arbetstidsförkortning  samt höjda reallöner var förutsättningar för bondgårdsturism lika väl som
för all annan turism för vanligt folk.

En politisk påverkan tycks ha förekommit för framväxten av bondgårdsturism. Först fanns den
sociala turismens ideologi som lätt inkorporerades i den politiska arbetarrörelsen. Sedan kom den
mer gröna politiska impulsen, dvs från bonderörelsen själv och de politiska partier som står denna
nära. I många av intervjuerna framhålls vikten av att föra fram lantbrukets livsstil och att skapa
förståelse för livsmedelsprocessens förlopp. När man läser de olika broschyrerna från Europa och
ser deras samstämmighet i ordval och underliggande budskap, är det nära till hands att se
böndernas egna intresseorganisationer bakom denna marknadsföring. Det är lantbruket man
säljer under täckmantel av en livsstil som alltid framställs som obsolet men tilltalande. Det riktiga
lantbruket är ju inte obsolet i sina produktionsformer eller till sin livsstil, men livet på gården
framställs som något som inte finns i den allmänna vardagen. Som belysning av denna dikotomi
mellan ett aktivt jordbruk och en obsolet livsstil fungerar Blomgren-Sørensens figur väl (avsnitt
1.2.4). Både stadsbor och landsbygdsbor har en uppfattning om vad landsbygd är och tenderar att
betrakta den statiskt medan det spännande för stadsbon ligger i den obsoleta livsstilens relation till
det moderna lantbruket. Om inte det moderna jordbruket vore så mekaniserat och  rationellt
skulle knappast idén om den gamla formen av lantbruk framstå i så positiv dager för stadsbon.
Bonden måste leva ett dubbelliv för att fånga turistens intresse och i de flesta fall ser man nog inte
hur nödvändigt det är att bägge liven exponeras.

EU verkar också ha haft en stor påverkan. För EU är  jordbruket ett problem på grund av att det
slukar en mycket stor del av EU:s budget. Dessutom kommer utvidgningen mot öst att innebära
mycket stora omställningsproblem för de gamla medlemsländerna. För att underlätta dessa
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omställningar och minska jordbrukets andel av budgeten är diversifiering av jordbruket ett viktigt
mål för EU:s jordbrukspolitik. Turism är en önskvärd del i denna diversifiering. Danmark är det
enda land där argumenten används på ett väl fungerande och lönsamt jordbruk, men då är det
istället monokulturens utsatthet som lyfts fram.

Sammantaget verkar bondgårdssemester vara en turistform som knappast skulle ha existerat om
den inte haft starka intressenter i ryggen utan endast initierats av en efterfrågan på marknaden.

5.1.2 Vilka gårdar har valt att satsa på bondgårdsturism?
Materialet erbjuder inte några säkra antaganden om gårdsstorleken annat än beträffande Wales.
Där visar det sig att det är de minsta och de största gårdarna som är överrepresenterade i
statistiken över gårdar som satsat på turism..

I södra Europa är det påfallande att de som satsar på bondgårdsturism inte har djur. Vingårdar
och olivodling dominerar. I norra Skandinavien är djur en nödvändig ingrediens i de flesta
jordbruk. Mellan dessa ytterligheter finns blandverksamheter. De som har vingårdar och
olivodling verkar ha lätt att få gästerna att delta i skördearbetet, vilket väl också kan förklaras med
att de erbjuds köpa produkterna till ett förmodligen överkomligt pris. Omvänt är djur på gården
en attraktion i sig utan att gästerna är med i arbetet. Där kan också produkter från jordbruket
säljas även om det är svårare att låta turisterna vara med i själva framställningen av produkterna.
Växtodling kan vara än svårare att erbjuda som intressant lantupplevelse.

5.1.3 Vilket boende erbjuds?
I det kontinentala Europa och Brittiska öarna erbjuds allt från små bondgårdar till stora slott. De
verkar dock ha ett gemensamt och det är husens ålder och genuina stil. Det påpekas hela tiden att
gårdarna erbjuder en gammal miljö som samtidigt är bekväm och inbjudande. I Skandinavien
erbjuder man byggnader som dels är uttjänta men renoverade, dels fritidshus av både gammal och
ny tappning.

Ett problem i Skandinavien är seden att erbjuda turisterna det som inte brukas längre av
värdfolket, dvs gamla möbler och husgeråd samt i övrigt gammal och sliten inredning i husen.
Föreningen Bo på Lantgård i Sverige har lagt ned mycket arbete på att eliminera dessa brister
genom att bl .a. framhålla vikten av god standard på det som hyrs ut.

5.2 Verksamheten

5.2.1 Produkten
Den produkt som säljs är boende. All turism som inte är dagturism erbjuds boende, för
bondgårdsturismen ett boende i lantlig miljö. Det som ständigt lyser igenom i diskussionerna om
bondgårdsturism är det unika med just detta boende. Bondgårdsturismens typ av boende särskiljer
den från annan verksamhet, som stugbyar, camping, fritidshusuthyrning och uthyrning av vanliga
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villor. Boendet skall upplevas som personligt med relationen till värden som det centrala. Bed and
Breakfast betraktas ofta som bondgårdsturism men saknar det unika i bondgårdsmiljön. I
bondgårdsturism skall man inte endast erbjudas frukost utan även middag. B&B skiljer sig inte
mycket från hotellkonceptet annat än att det sker i ett privathus. Lantlig miljö, som upplevs som
nödvändig i bondgårdsturismen, erbjuds också i andra former som gîtes, paradores och pousadas.
Den lantliga miljön består där av en allmän landsbygdsmiljö utan jordbrukskoppling och ofta
driven i offentlig regi.

Bondgårdsturismen skall också vara kvalitetssäkrad.

Aktiviteter framhålls av de flesta, dock inte av alla, som en del av boendeutbudet inom
bondgårdsturismen. Inte heller där är bondgårdsturismen unik. Det finns ett mycket stort utbud av
aktiviteter som erbjuds av en mängd små turistföretag på landsbygden under namn av Aktiv
Turism. Bondgårdsturismen utgör en mycket liten del av detta utbud. Å andra sidan har denna en
god möjlighet att erbjuda aktiviteter som knyter an till lantbrukets forna livsstil. Dit kan räknas
konsthantverk men också gamla former för matframställning, växtfärgning med mera. Gamla
myter och berättelser liksom visning av miljöer med ålderdomlig prägel låter sig också väl göras
på en bondgård.

Boendet skall vara kvalitetssäkrat, något som skiljer ut bondgårdsturism från många andra former
av landsbygdsturism.

Det blir utifrån dessa synpunkter viktigt att särskilja bondgårdsturism från annat som erbjuder
boende i lantligt miljö. Här kommer det levande lantbruket in. I Italien sägs att Agriturism är den
snabbast växande turismformen och i Skåne säger man att det finns en stor marknad för
bondgårdsturism. Men varför är det så viktigt att det skall vara ett levande lantbruk? Varför är det
så viktigt att särskilja sig från annan uthyrningsverksamhet? Det finns uppenbarligen ett lantbruk
som gärna vill ha turister eller i vart fall finns det företrädare för lantbruket som säger så.

Det finns ett ytterligare krav på bondgårdssemestern och det är kontakten mellan värd och gäst.
Detta kan vara sprunget ur en spontan känsla hos lantmän. Det finns i materialet intervjuer som
tyder på att man gärna vill ha mer liv och rörelse på gården. Men det finns också mycket i
materialet som pekar på att det är en politisk ideologi om social turism som ligger till grund för
många av de här formuleringarna.

5.2.2 Marknadsföringen
Små företag har alltid svårt med marknadsföring och när dessutom kunden måste konsumera
varan eller tjänsten på plats, är det extra svårt. Därför är det ett genomgående drag att man säger
sig ha besvär med marknadsföringen.

De flesta säger att de har allt för liten hjälp av den marknadsföring som de får från de
organisationer som de är med i och som de betalar pengar till. De tycker också att den offentliga
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marknadsföringen, som består av turistbyråers och turistorganisationers verksamhet, ger för lite.
Mun-till-mun-metoden återkommer gång på gång som den kanal man väljer.
Det är  svårt att dra några långtgående slutsatser av intervjuerna. När de intervjuade blir utsatta
för följdfrågor visar det sig ofta att tingen är mer komplicerade än man från början framställde
dem. Man har ofta någon kanal som man använder med framgång, utan att därför inse att den är
viktig, och man uppfattar den istället ofta som informell och därför inget att redovisa. Indirekta
effekter av marknadsföringen är också svåra för de intervjuade att se vid ett första ögonkast. Att
turister stannar till spontant kopplas sällan ihop med någon marknadsföringsåtgärd, utan
framställs oftast som ett bevis på att marknadsföring är onödig. Någon analys av varför turister
stannar till spontant görs sällan, exempelvis skyltning eller gårdens belägenhet. Turistens
spontana besök betraktas istället som en tillfällighet.

Det råder en stor, allmän villrådighet i hur man ska hantera övergången från
avsättningsgaranterad ekonomi till fullständigt konkurrensutsatt verksamhet där man själv måste
sälja sin produkt. Det behov av fantasi som aktivitetsturism kräver, har inte lantbrukarna känt i
sin tidigare vardag där en annan form av fantasi varit nödvändig. Stora insatser för utbildning och
studieresor har gjorts, men det är den egna verkligheten som gäller och där kan det ta tid att få
bort de invanda skygglapparna. Detta gäller inte bara bondgårdsturism. Gård nummer 3 i
exemplet från Wales pekar tydligt på detta när den ..finner turismens osäkra inkomster
väsensskilda från jordbrukets ”milkcheck” som kom punktligt varje månad.

5.2.3 Säsongen
Över hela Europa finns det hög- och lågsäsong. På vissa ställen är högsäsongen fullbokad och
lågsäsongen mindre frekventerad. Det kan gälla Sydeuropa men också vissa delar av Skåne, som t
ex  Österlen. På andra ställen är högsäsongen måttligt frekventerad och lågsäsongen en närmast
död säsong, vilket är fallet i norra Skandinavien, där det antingen finns en sommarsäsong på fyra
- fem veckor eller en vintersäsong som i bästa fall består av jul, tre sportlovsveckor och  påsk. Det
finns bara ett par exempel på att man i Jämtland har kunnat utnyttja bägge säsongerna.

Korta säsonger tyder på att man har ett traditionellt utbud av boende, kopplat till sedvanliga
semesterperioder. Med den lilla volym det här rör sig om - för det mesta utanför hotell- och
pensionatslagens jurisdiktion - kan aktiviteter eller livsstilserbjudanden spela en stor roll för att
förlänga säsongen.

Den marknad som man vänder sig till är varierande enligt materialet. I Skåne vänder man sig till
storstadsborna - dvs Malmöborna, ofta barnfamiljer - medan man i Jämtland är hänvisad till de
allmänna semesterfirarna. Sett över hela materialet är bondgårdsturisten en välutbildad,
medelålders person med utflugna barn.

5.2.4 Arbetsdelning inåt och samverkan utåt
Det mest karaktäristiska draget i bondgårdsturismen finns i arbetsdelningen mellan könen. Detta
är kvinnornas marknad. I Sverige är man mån om att påpeka att det svenska jordbruket i hög grad
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är jämställt och att både man och hustru har samma ansvar för gårdens utveckling. Inom ramen
för denna jämställdhet verkar det dock finnas en tämligen strikt arbetsdelning mellan könen. Det
är svårt att annars förklara den självklarhet med vilken man konstaterar att det är hustrun som
sköter turismverksamheten. Denna arbetsfördelning inom lantbruket torde utifrån detta bygga på
arbetsuppgifternas karaktärsdrag. Om detta är nedärvda fördelningsmönster eller funktionella
sådana, undandrar sig bedömning utifrån materialet. Men att det finns en kvinnlig och en manlig
värld inom lantbruket verkar klar. Turism har en social sida och kvinnors läggning är, enligt de
intervjuade, mer lämpad till att lösa sociala uppgifter.

Det är frapperande hur aktiva de jämtländska värdarna är i samhället. De engagerar sig för
bygden och det kan i norr vara ett utslag för den utsatthet man känner i avfolkningsbygder där
landsbygden hela tiden tappar mark mot både staden och de södra landsdelarna. Tyvärr ger inte
materialet möjlighet att göra jämförelser av liknande art i andra delar av Sverige eller Europa.

Beträffande samverkan med andra turistföretag går det att göra vissa jämförelser mellan Skåne
och Jämtland. I Skåne sätter man samverkan högt med starkt stöd från de egna organisationerna,
dvs av både regionföreningen av Bo på Lantgård och Skånes Turistförening. I Jämtland, och
uppenbarligen i Norrland överhuvudtaget, att döma av intervjuerna, är samverkan lägre
prioriterad av både de enskilda medlemmarna och av organisationerna. Med lägre prioritering
menas inte viljan till samverkan utan de reella insatserna. Om de bristande insatserna beror på
ogynnsammare yttre omständigheter eller mindre företagsamhet hos de inblandade går det bara
att spekulera kring. Medvetandet om den bristande samordningen finns i vart fall hos de flesta.

5.2.5 Kontakt värd - gäst
Grovt sett kan man säga att kontakten mellan värd och gäst klingar av ju längre norrut man
kommer i Europa. I studien av Wales, som ju är det mest utförliga i materialet från Europa
utanför Sverige, framhålls kontakten mellan värd och gäst som mycket viktig. Det är vanligt att
gästen äter middag hos värden och att gästen bereds tillfälle att sitta i någon form av lounge eller
hotell-lobby i boningshuset. Skillnaden mellan B&B och Farm Tourism blir därigenom en större
kontakt mellan gäst och värd.

I Jämtland är det tvärtom. Den som tillhandahåller Rum och Frukost träffar sina gäster mer -
eftersom det serveras frukost till dem - än vad som sker inom ramen för den egentliga
bondgårdsturismen. Den senare verksamheten erbjuder vanligtvis självhushåll, endast i
undantagsfall har man här gemensamma måltider. Genom detta uppstår en osäkerhet om
bondgårdsturismens karaktär i en jämförelse mellan norra och södra Europa. I södra Europa
kommer symbiosen mellan värd och gäst klart i dagen i agriturism eller farm tourism, medan den
kommer mer i dagen i norra Europa inom ramen för Rum och Frukost-verksamheten.

Att särskilja bondgårdsturism från vanlig uthyrning av självhushållsstugor i Skandinavien blir
därför mer krystat än i övriga Europa. Den övergripande tanke som präglar bondgårdsturismen
måste därför lyftas fram ännu tydligare i värdutbildningen i Skandinavien. På så sätt blir det
levande lantbruket viktigt att framhålla. Kontakten värd/gäst reduceras däremot till att bli en fråga
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om hur man bemöter gästen på ett professionellt sätt. Detta stämmer inte särskilt väl med den
sydeuropeiska tanken där det är den spontana kontakten som prioriteras.

5.3 Framtiden
Det råder en förvirring om det ekonomiska utfallet av bondgårdsturism. I många utvärderingar
blandar man ihop Rural Tourism med Farm Tourism och får olika multiplikatoreffekter för
samhället som resultat av verksamheterna. Hjalager visar på dansk farm tourism och konstaterar
att det inte finns stora pengar i den. Studien av turismen i Jämtland visar på samma nedslående
resultat. I Sverige bedöms delar av den skånska bondgårdsturismen tillsammans med ett antal
andra distrikt i södra Sverige som relativt lukrativa. I Europa i övrigt verkar vissa områden gå
ganska bra, ekonomiskt sett. Det är dock ytterligt få som uppger att de tänker sluta med jordbruket
för att endast förlita sig på turism.

När man kommer in på bondgårdsturismens roll som diversifierare av jordbruket blir det ännu
mer oklart. Det finns en del underligheter i intervjuerna på den punkten. Flera säger att turismen
gör att jordbruket går ihop. Det måste betyda att jordbruket är en förlustnäring och att turismen
bara minskar själva förlusten. En minskning av det förlustbringande jordbruket borde därmed öka
vinsten i turismen i samma grad. Det är klart att en del av jordbruket ger de faciliteter som
turismen bygger på,  men själva driften verkar vara en börda för ekonomin. Det finns dock inga
möjligheter att skärskåda detta närmare utan att få tillgång till mer ingående räkenskaper.

Överhuvudtaget måste en skarp skiljelinje dras mellan bondgårdsturism, såsom den bedrivs av de
allra flesta värdarna, och landsbygdsturism i allmänhet. Bondgårdsturism laborerar inte med
volymer utan har i sig en inbyggd småskalighet som gör att den aldrig kan bli en betydande faktor
i landsbygdsekonomin. Landsbygdsturism i allmänhet saknar dessa restriktioner och kan bli hur
stor som helst, särskilt med tanke på att allt färre människor bor på  landsbygden och att allt fler
människor i de urbana områdena söker rekreation. Bondgårdsturism har genom att appellera till
människors naturromantiska grundsyn sin givna nisch inom denna marknad som komplement till
annan landsbygdsturism, men kan knappast utgöra någon substansiell del av den.

Mot bakgrund av detta verkar bondgårdsturismens roll i den allmänna turismverksamheten litet
speciell. Dess utvecklingspotential är begränsad och den ger mycket små kringeffekter. Men den
bärs upp av starka krafter inom böndernas egna organisationer, och den bärs upp också
ideologiskt från olika håll i samhället. Dess fokusering på den idealiserade bonden har sin plats i
ett betydligt större kontext än det småskaligt turistiska. För att råda bot på landsbygdens
avfolkning torde bondgårdsturismens roll som sysselsättningsskapare vara marginell. Men som
marknadsförare av jordbruket i ett nationellt perspektiv har den en mer än marginell betydelse.
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6. Slutsatser
Syftet med denna rapport har varit att försöka finna bondgårdsturismens idémässiga bakgrund.
Skälet till intresset för detta har främst varit svårigheter att kunna klart avgränsa vad som menas
med begreppet farm tourism - bondgårdsturism - jämfört med andra former av rural tourism -
landsbygdsturism. För att lösa uppgiften har det varit nödvändigt att gå fram stegvis. Det första
har varit att definiera begreppen landsbygd, landsbygdsturism och bondgårdsturism så som
begreppen används i dagligt tal. Det andra har varit att granska olika idémässiga strömningar
som kan appliceras på bondgårdsturism. Det tredje, slutligen, att dels göra en internationell
exposé över bondgårdsturism i Europa, dels en studie av bondgårdsturismen i Skåne.

Som case study har en fältstudie av bondgårdsturismen i Jämtland gjorts.

6.1 Bondgårdsturismens särdrag
Vid genomgång av allt detta kan man finna att bondgårdsturismen har en alldeles egen särprägel
inom begreppet landsbygdsturism. Dess särdrag är:

• Den är ytterligt småskalig

• Den kräver kvalitetssäkring

• Den backas upp på ett helt annat sätt än annan småskalig landsbygdsturism genom att den har
böndernas intresseorganisationer i ryggen

• Den präglas av myten om den idealiserade bonden som representant för en svunnen, god, tid

• Den präglas av mötet mellan värd och gäst

• Den präglas av idén om diversifiering av jordbruket

• Den präglas av idén om landsbygdsutveckling

Småskalighet
Endast ett fåtal utövare kan tänka sig bondgårdsturism i en storskalig form även om man i
Sverige från ledande håll inom Föreningen Bo på Lantgård inte motsätter sig detta. I Sverige
innebär lagstiftningen en naturlig begränsning genom att Hotell-och Pensionatsförordningen inte
medger uthyrning av mer än fyra rum eller till högst åtta personer pr natt utan restriktioner från
myndigheternas sida. I andra länder är det en mer uttalad affärsidé att bondgårdsturism skall vara
småskalig. Småskaligheten uppfattas som en förutsättning för den intima kontakt mellan värd och
gäst och som ligger i bondgårdsturismens affärsidé.

I England finns begreppet soft tourism (2.4.1) och denna verksamhet präglas av lokal anknytning
i högre grad än sk hard tourism. Gränsen går vid 10 bäddar. I Tyskland får det finnas maximalt
tre lägenheter på en gård och därför kan man bara hyra ut två (2.6). I Österrike är målsättningen
för Urlaub am Bauernhof att man skall ha 10 bäddar i snitt per medlem (2.7). I Frankrike är det
maximala antalet rum 6 i Fermes de Séjour, det som närmast motsvaras av Bo på Lantgård (2.8).
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Kvalitetssäkring
Från föreningarnas sida inom bondgårdsturismen framhålls alltid den goda kvalitén som dess
adelsmärke. I alla länder finns någon form av kontrollsystem. I Sverige sker kontrollen genom de
regionala föreningarnas försorg (3.2.1). Det väckte en del farhågor i början (3.2.4) men dessa
verkar ha kommit på skam. Sängstandard framhålls som mycket viktigt (3.2.2). Samtidigt finns
det en tendens att inte ta det hela så seriöst beroende på att verksamheten inte alltid inbringar
särskilt mycket94.

I Italien är inte klassifikationssystemet genomfört vilket gör det svårt för gästen att förutse
standarden (2.9.1). Notabelt är att ett land som Österrike 1994 inte hade lyckats med
kvalitetssäkringen bättre än att 40 % av utbudet fortfarande saknade dusch och WC (2.7). Detta
beror givetvis på att efterfrågan förändrats och gjort det gamla utbudet omöjligt att sälja, särskilt
när de gamla gästerna av åldersskäl faller ifrån. Intervjuer i Frankrike har gett samma
information liksom erfarenheter från Baltikum efter murens fall: ryssarna accepterade en standard
som inte efterfrågas av västerlänningar.

Bondeorganisationernas roll
Att bondgårdsturism backas upp av böndernas intresseorganisationer visar sig bl.a. genom att
LRF i Sverige är organisatoriskt inblandad i den organisation som skapats runt begreppet
bondgårdsturism, nämligen Bo på Lantgård. Genom att föreningen ger medlemmarna en
kvalitetsstämpel på  produkten, blir det svårt att bedriva bondgårdsturism vid sidan av föreningen.
Men böndernas intresseorganisationer visar sitt inflytande också på ett mer implicit sätt, nämligen
genom de formuleringar som finns i bondgårdsturismens marknadsföring. Dessa formuleringar är
dels tämligen entydiga över hela Europa, dels tämligen samstämmiga med den bild böndernas
intresseorganisationer ger av lantbruket och dess villkor.

Irlands broschyr om bondgårdsturism kan tjäna som exempel på tanken att bondgårdsturismen
skall synliggöra jordbruket för den urbana befolkningen i de olika länderna. I broschyren finns
som första punkt i vad gårdarna lyfter fram: att lära känna det irländska jordbruket (2.5)

De omställningspengar som i Sverige skakades fram för jordbruket i samband med det
jordbrukspolitiska beslutet 1990, var uppenbarligen den avgörande impulsen till att sätta igång
bondgårdsturism i ny skepnad efter Lands litet misslyckade lansering på 1970-talet (3.2.2). I det
sammanhanget spelade Jordbruksverket en viktig roll tillsammans med LRF, böndernas egen
föreningsrörelse.

Den idealiserade bonden
En av de idémässiga strömningar som finns i bondgårdsturismens affärsidé handlar om bonden
som representant för dels en svunnen, god, tid , dels för en nationell samling där jorden får bli en
symbol för landet och bonden framstå som den trygge förvaltaren av vårt historiska arv.

                                                       
94 Intervju med Caoline Trapp.
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Bondgårdsturismen exploaterar i hög grad denna idealiserande syn genom att bjuda ut en livsstil
som är baserad på dessa värden (1.2.2).

Livet på landet framställs som en svunnen livsstil och som i sig är mycket sund. I Danmark kan
man höra tuppen gala (2.3.1), på Bornholm är det fortfarande skönt därute på landet (2.3.1), i
Norge vilar ett romantikens skimmer och ett eget lugn över livet på landet (2.3.2), i England
inbjuds gästen att köpa in sig i en annan livsstil (2.4.1), i Tyskland blir den ursprungliga
harmonin mellan natur och människa gripbar (2.6), i Frankrike inbjuds gästerna att lyssna till
berättelser som med inlevelse och kraft beskriver arbetet på gården.

En motsättning kan skönjas i argumentationen ibland. I Tyskland vill man att människorna ska ta
del av jordbrukets vardag vilket också impliceras i det franska uttalandet om arbetet på gården.
Att denna vardag inte är densamma, som den man lockar med, framgår inte.

Det är denna dubbla bild som kan skapa problem. Bilden av det gamla livet på gården kan, enligt
vissa (Blomgren-Sørensen), inte exploateras om den inte samtidigt sätts i relief till det moderna
jordbrukets sätt att fungera. Eftersom det moderna jordbruket alltid förändras måste förmodligen
också bilden av den idealiserade bondens livsstil förändras (1.2.4).

Överhuvudtaget är bilden av landsbygden svårgripbar. Den rurala livsstilen kan förklaras negativt
med vad den inte är, nämligen inte urban. Den kan också förklaras med vad den urbana
människan lägger in i bilden av det rurala livet vilket, som ovan nämnts, knappast är en statisk
bild. I denna rapport framställs den rurala livsstilen som en funktion av bruket av naturresurser
(1.3.2).

Mötet mellan värd och gäst
En annan idéströmning är den mer pacifistiska och socialisminspirerade idén om konflikters
eliminerande genom att människor ur skilda läger och kulturer möts (1.3.1). Det är mötet mellan
värd och gäst som blir det centrala utbudet i bondgårdsturismen utifrån den idén (3.2.1). Denna
idé stöttas starkt av EU-kommissionen genom olika program som ECOTER och Leader. Teorin
har lyfts över till bondens värld genom att man, enligt broschyrer och centrala uttalanden från
bondeorganisationerna, försöker skapa förståelse för jordbruket genom att konfrontera
stadsmänniskor med jordbrukets verklighet.  Ett ofta återkommande argument är att turisten,
genom denna konfrontation, får se hela produktionskedjan beträffande livsmedel. Genom  turisten
skapas bättre förståelse för jordbruket och dess produkter. Ett sådant deltagande kräver att man
inte helt satsar på att framhäva den obsoleta jordbruksnäringen och livsstilen utan faktiskt sätter
turisten in i den moderna bondens livsstil och villkor.

Diversifiering
Förutom dessa idémässiga strömningar finns andra inslag. Ett är diversifieringen, vilket gör
bondgårdsturismen till ett politiskt projekt (1.2.1). Det gäller att se till att lantbruket har flera ben
att stå på när de ekonomiska subventionerna minskas, inte minst inför EU:s utvidgning mot öst.
Turismens roll i denna diversifiering påpekas ständigt (3.2.2). Samtidigt har den pågått en längre
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tid genom att ena partnern i jordbruket haft möjlighet att arbeta utanför gården, ofta i en urban
verklighet. Exempel på att diversifiering har lett till att jordbruk lagts ner och turismen tagit
överhanden är få, men de finns.

Landsbygdsutveckling
Intresset för landsbygdsutveckling omfattas av åtskilliga av värdarna, särskilt i perifera områden.
Det kan kopplas ihop med viljan att lyfta fram jordbruket eftersom en utdöende bygd gör livet allt
besvärligare för de kvarvarande jordbrukarna. Det regionalpolitiska intresset är starkt i norra
Skandinavien (4.2.5), medan det knappast alls framträder i Skåne eller Danmark. De särskilda
former för landsbygdsturism, utan att vara bondgårdsturism,  som finns i Spanien och Portugal -
Paradores och Pousadas (2.10) - är regionalpolitiska satsningar. De anlades av staten där det hade
visat sig svårt att få privat turistverksamhet att löna sig.

Den landsbygdsutveckling man hoppas på torde knappast vara kontraurbanisering (1.1) eller
större inflytande för riksomfattande intresseorganisationer inom rekreations- och fritidssektorn.
Dessa intressegrupperingar fungerar närmast som konkurrerande aktörer till bönderna om
inflytandet över den känsliga frågan: vem har tillgång eller rätt till rekreationsområden?

6.2 Bondgårdsturismens betydelse
Den ekonomiska vinsten av bondgårdsturismen, för samhället och för den enskilde, är omvittnat
ringa. Att bondgårdsturism ändå spelar en så pass stor roll i diskussionen inom turistnäringen
måste hänföras till att den ingår i ett betydligt större samhälleligt koncept än vad dess småskaliga
verksamhet ger skäl att förmoda. Detta koncept bygger på att bondgårdsturismen ger draghjälp åt
böndernas egna organisationer för att lyfta fram en positiv image av jordbruket i ett nationellt
perspektiv. Detta i sin tur bygger på ett antagande att människor inte uppfattar skillnaden i den
bild som förmedlas och den verklighet som finns.

Det är inte säkert att turisterna i längden accepterar den diskrepansen. Ett modernt lantbruk har
idag väldigt litet med naturromantik och idealiserad bondegestalt att göra. Det är ett jobb utan
större glamour. Om turisten ständigt utsätts för en idealiserad verklighet, som inte stämmer med
den verklighet man lever i på landet, kommer turisten att förr eller senare se den idealiserade
verkligheten som ett museum, en kuliss eller något falskt.  Å andra sidan vill turisten med
säkerhet avstå från att besöka ett jordbruk som endast visar den maskinella drift som föregår på en
bondgård idag. Den bild som erbjuds måste alltså ha en rot i naturromantik och idealiserad
bondeideologi men samtidigt ha en koppling till de förändringar som sker i jordbruket och som i
sig är grunden till att den idealiserade bilden överhuvudtaget är intressant.

Affärsturismens roll inom Bo på Lantgård är relativt stor i Skåne (30 %) men obetydlig i norra
Sverige.

Bondgårdsturismen har därmed genom sin överblickbarhet en stor roll att spela i turismforskning
och i turismutveckling som exempel på vad som sker på det smala näs där turister och
turismindustri möts.
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6.3 Vidare forskning
Det finns många uppslag till vidare forskning inom ämnesområdet bondgårdsturism.

1.  En kartläggning av verksamheten regionvis eller landsvis är nödvändig för att man skall
kunna göra jämförelser. Som nu är finns mest bara case-studies som är intressanta i sig
men som inte alltid är komparatibla.

2.  Studiet av social turism är ett försummat kapitel i turismhistorien. Den sociala turismens
organisationer har studerats men den sociala turismen som tidigt alternativ för arbetare
eller mindre bemedlade människor har inte belysts särskilt mycket. Som vanligt har man
belyst medelklassens mer ideologiska beskrivning av den sociala turismens syften och
tänkta sätt att fungera på.

3.  Ekonomiska utvärderingar av olika former av bondgårdsturism saknas. De
multiplikatoreffekter som man räknar fram i vissa fall (Slee) gäller ibland landsbygds-
turism som helhet och ibland, men väldigt sällan, bondgårdsturismen. Men olika
regioner har olika fysiska förutsättningar för bondgårdsturism. Till detta bidrar de olika
fiskala regler som gäller i olika länder.

4.  Det finns ingen riktig turismhistorisk framställning av bondgårdsturismen. Var dök den
egentligen upp och hur har den utvecklats i de olika länderna?

5.  Genusaspekten är så tydlig i bondgårdsturismen att den borde studeras närmare.
Arbetsdelning, tradition och fördomar torde vara några ingredienser i en sådan studie.

6.  Bondgårdsturismens betydelse för landskapets utformning är intressant. Vilken betydelse
har den för bevarandet av det öppna landskapet?
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7. Intervjuer

Bo på Lantgård, Jämtland. Personligt besök av Per Åke Nilsson:

May Johansson, Flykälen, Sundsta gård 17/11  1997
Carina Tellbro, Norråker, Saxåmon 17/11  1997
Tord-Ingvar Eriksson, Bratteggen, Erikssons 24/11  1997
Ulf Hägglöf, Sällsjö, Vildmarksbyn, nr 9 24/11  1997
Kari Hansson-Frank, Svenstavik, Hamra gård nr 12 25/11  1997
Ingrid Sandberg, Hara, Sundbergs. 25/11  1997

Bo på Lantgård, Jämtland. Telefonintervjuer av Per Åke Nilsson:

Ruth Paasche,  Undersåker, Romo Trädgård 04/12   1997
Sten Ljungdahl. Hallen, Välje 05/12   1997
Gertie Bixo,  Mörsil, Bixo 07/12   1997
Lisbeth Genstrand, Kaxås, Kaxhöns gård 07/12   1997
Ulla-Britt Nilsson, Vemdalen, Westerlunds. 08/12   1997
GunBritt Jonsson, Görvik, Oppat 08/12   1997
Maj Sandström,  Häggenås, Grötom 09/12   1997
Irmeli Thalén-Kivisilta, Hammarstrand, AndreasTorpet 09/12   1997
Astrid Olausson, Lejde, Loke 19/12   1997
Helen Holmberg, Projektbyrån, Östersund 23/02   1998

Bo på Lantgård, Jämtland. Personligt besök av Ingemar Mårs:

Björn Zätterström, Borgvattnet 1989

Bo på Lantgård, Skåne. Personligt besök av Per Åke Nilsson:

Conny Näsström,  Linderödsåsen. Brostorp 28/11  1997
Lennart Bång.  Skånes Turistråd, Lund 17/12  1997

Bo på Lantgård, Sverige.Telefonintervju Per Åke Nilsson:

Caroline Trapp, Stormyrbergets Lantgård, Pålberget, Norrbotten 17/02 1998

LRF. Stockholm. Telefonintervju Per Åke Nilsson

Mats Ryning,  LRF Turism. Bo på Lantgård. 22/01   1998
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LUIC. Aakirkeby, Bornholm. Intervju Per Åke Nilsson

Hans Jørgen Jensen, LUIC 19/02 1998

Farm Tourism in Wales. Personal visit by Charlotte Orban and Katje Teckenberg:

Mrs Bain, Fron Ole Farm. Trawsfynydd, Gwynedd 01/11   1995
Mrs Nixon. Brynhir Farm. Radnorshire, Powys 02/11   1995
Mrs Sheppard, Trefeinon Farm, Llangrose in Brecon, Powys 02/11   1995
Mrs Pogson, Plas y Brodyr, Rhydwilym, Dyfed 09/11   1995

Urlaub am Bauernhof i Österrike. Personligt  besök hos

Herr und Frau Kirchner, Nögelhof, Radstadt, provins Salzburg okt 1992

.Agriturism i Toscana, Italien. Personliga besök av Ingela Bergström, Amanda Eriksson, Helen
Svensson och Anna Årblom under fältkurs i Toscana ht 1997.

Gianni Canalicchion, Il Direttore, Agriturismo Toscana, Florens. 27/10 1997
Monica Edlund, Azienda Agricola La Qurce 28/10 1997
Albani Masetti, Castello di Uzzano, Greve di Chianti 28/10 1997
Roberto Melosi, Podero Terreno 29/10 1997
Francesca Palazotti, Castello di Vicchiomaggio, Greve in
Chianti

29/10 1997

Fru Guscelli.Fattoria Il Millione, Giogoli. 30/10 1997

Pousadas i Portugal. Intervjuer gjorda av Lena Hasselström, Ann-Marie Karlsson, Åsa Kastbom,
Malin Olsson, Erja Ruha, Anett Zanko under fältkurs i Algarve ht 1993.

Antonio Fallez, Pousada do Infante, Sagres, Algarve. okt 1993
Pedro Leite, Pousada de Sao Bras, Algarve okt 1993
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Gårdar i Norge som tagits ur Opplevelsesferie 1995.

Svalastog gård, Grunnedal, Telemark
Nord Flugom Gard, Telemark
Greivfjord Gard, Telemark
Brekke Gard, Telemark
Aarholt-tunet, Stokke, Vestfold
Søndre Sorteberg, Krøderen, Oslo Omland
Grinder og Mørtvedt gård, Hadeland, Oslo Omland
Holthe gård, Kolbu, Toten, Oslo Omland
Trugstad gård, Nannestad, Oslo Omland
Hovelsrud, Helgøya, Nes i Hedmark
Bolkesjø Feriesenter, Blefjell, Kongsberg
Sandal gard, Myklebustdalen, Byrkjelo, Indre Nordfjord
Kroken gård, Luster, Sognefjord
Haugland gård, Vindafjord, Nord-Rogaland
Senja Gårdsferie, Å i Senja, Troms
Stod, Steinkjer, Nord-Trøndelag
Øver-Bjerkem, Steinkjer, Nord-Trøndelag
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