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trafikfara. Älgen har idag kommit att i allt högre grad kommersialiseras och användas 
som en turistisk resurs på olika sätt, vilket vi ser som intressant att belysa. 
 
Syfte:  
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur älgen används som en resurs för turism. 
 
Metod:  
Med en kvalitativ metod och en induktiv ansats genomfördes, med hjälp av ett selektivt 
urval, sex intervjuer med egenföretagare som driver älgparker, turistbyrårepresentanter 
och en representant för Jägareförbundet. 
   
Slutsats: 
I uppsatsen presenterar vi hur älgen används som turismresurs i form av fyra 
dimensioner, som involverar både den rent fysiska älgen och den återgivna. Vi 
presenterar älgen som symbol, i älgpark, som souvenir och som föremål för jaktturism. 
Den huvudsakliga bakomliggande orsaken till intresset för älgen är dess storlek, karisma 
och att den för vissa nationaliteter utgör ett exotiskt djur. Älgturismen är en relativt ny 
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1. Inledning 

”Det hörs några enstaka, bristande knäpp långt borta, de nalkas, bindas ihop 
till ett buller, det ökar, det växer, det blir till ett brak av bräckta buskar och 
kvistar och grenar, det hörs några klapprande, snabbföljda steg, ett andtrutet 
flåsande, och med ångande bringa bryter en storvuxen älgtjur sig fram ner till 
stranden, stannar och svänger sin flämtande mule och vädrar. Hornkronan 
vajar, näsvingarna skälver, sedan blir han skottstill en stund, men 
ögonblicket därpå bär han iväg med några väldiga skutt över tuvornas 
gungande grund och försvinner på andra sidan skogen” (Bauer & Kjellin 
2010:5).   

 
Som en stark, snabb och flyktig figur skildras på detta sätt, i de inledande orden till en av 
Bauers sagoböcker från 1900-talets tidiga år, konungen av de svenska skogarna: älgen. 
Älgen återfinns i den svenska vildmarken och utgör Sveriges största landlevande 
däggdjur samt Europas största hjortdjur (Bjärvall & Ullström 2010). Älgen hör till 
benämningen högvilt som förr avsåg en sammanfattning av de viltarter som endast 
kungen, ridderskapet och adeln fick jaga (Nationalencyklopedin 2012). Den 
medelsvenska älgen väger 200-550 kilo, men kan i största fall uppgå till 700-800 kilo. 
Höjden på älgen, från marken till det övre ryggslutet kan uppgå till 2,35 meter. I 
genomsnitt är tjurarna 20 % större än korna, både i fråga om höjd och vikt. På latin 
heter älgen Alces alces alces, vilket tros härstamma från det grekiska ordet alké, som 
står för styrka. De karaktäristiska älghornen återfinns bland älgtjurarna. Varje år fäller 
tjuren sina horn och nya växer ut. Antalet taggar ökar med varje ny utväxt, tills dess att 
hornen når sitt mest utvecklade stadium, när älgen är runt tio år gammal (Blomquist 
2003).  
 
Längre bak i historien fanns älgstammar utspridda i hela Centraleuropa, men återfinns i 
dagsläget endast i Europas nordligaste delar (Bjärvall & Ullström 2010). Älgen är byggd 
för ett klimat med kalla vintrar och milda somrar, vilket torde vara en anledning till dess 
begränsade spridning i Sydeuropa (Bergqvist 2009).  I Sverige har älgen spridning över 
hela landet, förutom på Gotland. Det svenska älgbeståndet har gått upp och ner genom 
åren, till följd av reglerad avskjutning och förändringar i avskjutningsprinciperna. I 
början på 1800-talet var den svenska älgstammen nära att utrotas helt, som följd av 
kraftig avskjutning. Den lag som 1789 gav jakträtt på högvilt även till allmänheten, och 
inte bara kungahuset, tog hårt på en älgstam som redan var på nedgående. Vändningen 
kom först i början av 1800-talet, med storjägaren Herman Falk. Herman Falk lyckades 
driva igenom förslaget att låta älgen vara fredad i ett decennium och sedan ett förslag 
om reglerad avskjutning, vilket fick älgstammen på fötter igen (Björklöf 1994). Idag 
utgörs det svenska älgbeståndet av drygt 200 000 djur (Bjärvall & Ullström 2010). Som 
en del av vår svenska vildmark, har älgen blivit en svensk nationalsymbol och är ett 
viktigt inslag i Sveriges natur och kultur (Bergqvist 2009).  
 
Älgen har en mytomspunnen bakgrund och figurerar tidigt i svensk historia. Detta stora 
klövvilt har avbildats på hällristningar och genom benfynd från boplatser från 
stenåldern placerar det älgen i södra Småland så tidigt som 8100-6900 f.Kr. Älgen utgör 
det vanligaste hällristningsmotivet, vilket tyder på att älgen redan långt bak i historien 
var viktig för människan, framför allt som jaktbyte (Blomquist 2003).  Julius Caesar sägs 
vara den förste att nämna älgen i det skrivna ordet runt 50 f.Kr. Hans reflektioner lever 
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kvar som myter kring älgen än idag, tillsammans med många andra myter 
(Hammarström 2004). 
 
Idag syns älgen i en mängd olika sammanhang. En vanlig association till älgen är den 
årliga älgjakten. Under ett par månader varje år ger sig hundratusentals jägare ut i 
skogarna i hopp om jaktlycka och upplevelsen att fälla en älg, helst med många taggar. 
Trots att runt 100 000 av Sveriges älgar skjuts av varje år (Stenquist 2011), handlar 
jakten inte bara om älgen i sig. Jakten och jaktlaget har en viktig social aspekt och är en 
arena för umgänge (Swärd 2002).  
 
En klar majoritet av nyhetspubliceringar relaterade till älg porträtterar älgen som en 
olycksfågel på de svenska vägarna (Göteborgsposten 2011, DN 2011a). Dagligen 
rapporteras om nya fall där älgen gett sig ut på vägar och järnvägar och orsakat skada 
eller dödsfall. Vintrar med mycket snö driver älgarna till att förflytta sig för att söka föda, 
vilket ökar risken att de korsar vägarna. 2010 uppgick antalet rapporterade älgolyckor 
till drygt 7200, det vill säga i genomsnitt nästan 20 per dag (Nationella Viltolycksrådet 
2011). Det visar på att älgen verkligen utgör en trafikfara som kräver respekt och att de 
tätt uppsatta triangulära varningsskyltarna fyller en viktig funktion. Vidare rapporteras 
om hur älgarna kommer allt närmare bebyggelsen och oss människor, och i vissa fall 
uppvisar aggressivt beteende. 
 
Numera figurerar älgen inte bara i skogen, utan även som kommersialiserad produkt. 
Älgen som fenomen förpackas och säljs i en bredd av produkter. Vissa, till exempel 
företaget King of the Forest, väljer att använda älgskinnet till olika slags produkter, 
medan andra utnyttjar älgen som föremål för konst, exempelvis Jens P. Leek i Orrefors. 
På marknaden finns allt ifrån älgkorv, älgost och älgöl till mjukisdjur och klistermärken 
(Allan Flink 2011). 
 
Älgsouvenirer och älgprodukter beskrivs som populära produkter bland turister som 
besöker Sverige. ”Det svarta guldet”, älgspillningen, förpackas och säljs på burk 
(Olkiewicz 2007). Denna souvenir såg sitt ljus 1992 och kilopriset för detta kungliga 
avfall låg på omkring 200 kronor (Blomquist 2003). Älgen har blivit så pass populär att 
till och med de ovan nämnda varningsskyltarna på Sveriges vägar sägs plockas ned och 
tas hem som souvenirer av besökande turister (Olkiewicz 2007). Efterfrågan av och 
fascination för den svenska älgen tycks uppenbarligen finnas. Vad är det dock egentligen 
som gör att turister väljer att lägga pengar på älgspillning på burk, om än med ett 
vackert lock och ett sidenband runt glasburken? 
 
Att älgen under de senaste decennierna visat sig utgöra ett turistiskt dragplåster märks 
inte minst bland tyska turister. I VisitSwedens marknadsundersökningar av utländska 
besökares främsta associationer till Sverige, toppar upprepade gånger naturen listan 
bland många nationaliteter, tätt följt av älgen i tyskarnas fall (VisitSweden 2011a). 
 
I turismsammanhang har fascinationen för älg alltmer tagits tillvara på, genom företag 
som startat älgparker och safari, där både svenska och utländska besökare ges möjlighet 
att på olika sätt komma älgen riktigt nära (Föreningen Sveriges Älgparker 2011). 1995 
öppnade Sveriges första älgpark i Elinge, utanför Ljungby i Småland (Elinge älgpark 
2011). Allt sedan dess har älgparkerna ökat.  Under de allra senaste åren har 
utvecklingen gått i rask takt, inte minst i Småland där antalet älgparker i dagsläget 
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uppgår till nio stycken, av de totalt trettio som finns i Sverige (Föreningen Sveriges 
Älgparker 2011).  
 
Älgen som turismobjekt återfinns inte bara i älgparkerna, utan även i vilt tillstånd och i 
jakten. Att komma till Sverige och skaffa sig en egen älgtrofé är drömmen för en del 
utländska turister, även om antalet är något svåruppskattat. Även inom Sverige finns det 
de jägare som reser just för att delta i älgjakt, och på så sätt deltar i en form av 
jaktturism (Lantbruk och Skogsland 2010). 
 
Älgen är uppenbarligen ett fenomen med många sidor och därför föremål för en rad 
olika studier. Biologiska och etologiska aspekter av älgen har behandlats av olika 
forskare, liksom älgen i trafiken och den fara den utgör för bilister. Den 
kommersialiserade älgen är dock inte studerad i samma utsträckning. Denna studie 
fokuserar därför på den kommersialiserade älgen, där älgen utgör ett föremål för turism. 
Studiens centrala frågeställning är: 
 
Hur används älgen som turismresurs? 
 
 

1.1 Syfte 
Mot bakgrund av det snabbt växande utbudet av älgrelaterade turismprodukter i 
Sverige, vill vi belysa hur älgen används som en turismresurs på olika sätt, och vad det 
är som ligger bakom turisters intresse och fascination för den svenska älgen. 
 
Syftet med denna studie är därmed att beskriva hur älgen används som turismresurs. 
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2. Tillvägagångssätt  

I detta avsnitt beskriver vi vilka vägval vi gjort i genomförandet av vår studie. Vi har gjort 
en kvalitativ studie med utgångspunkt på fältet, där vi samlat in material genom 
personliga intervjuer, observationer på plats samt sekundärdata. Ur det empiriska 
materialet har vi därefter sökt efter de teman som sedan kommit att vara centrala i 
uppsatsen. 
 
 
2.1 Vårt intresse i studieämnet 
Vårt val av studieämne är framförallt grundat i våra egna erfarenheter. Vi har tidigare 
säsongsarbetat på turistbyrå och där märkt ett intresse för älg bland turister. 
Turisternas efterfrågan har inte enbart utgjorts av möjligheten att betrakta vilda älgar 
utan kanske framförallt av den kommersialiserade älgen, i form av souvenirer och besök 
i älgparker. Konsumtionen kring just älgen har skapat nyfikenhet och intresse hos oss 
att vidare utforska älgen som ett turistiskt fenomen. 
 
 
2.2 Val av metod 
Syftet med vår studie är att beskriva hur älgen används som turismresurs. I studiens 
inledande fas gjorde vi en litteratursökning, utifrån vilken vi bedömde att älgen i 
turismsammanhang endast är behandlad i mycket begränsad utsträckning. Då vårt 
intresse i ämnet har uppstått ur egna erfarenheter, tidningsartiklar och information på 
internet, bedömde vi vårt undersökningsområde vara av empirisk karaktär och det föll 
sig därmed naturligt att använda en induktiv forskningsansats. Den induktiva ansatsen 
utgår från ett empiriskt fenomen. Genom att studera ett antal utvalda enskilda fall, söks 
samband som är förekommande i samtliga av dessa, och därmed hävdas en generell 
giltighet (Alvesson & Sköldberg 2008). Således har vi med en induktiv ansats kunnat 
utgå från insamlat empiriskt material och egna erfarenheter som varit relevanta för vårt 
forskningsområde. Med hjälp av detta material skapade vi oss en bild av älgen som 
turismresurs, vilken vi tolkade genom att applicera teori.  
 
Vår ambition med studien har varit att förstå och analysera ett empiriskt fenomen och 
därigenom skapa oss en uppfattning av älgen i turismsammanhang. Vi bedömde därför 
en kvalitativ metod som lämpligast för vår studie. Kvalitativa metoder handlar om att 
erhålla djupare förståelse för det fenomen som studeras (Holme & Solvang 1997). Den 
kvalitativa undersökningen bygger på ord, text, symboler och handlingar, vars 
underliggande innebörd analyseras och tolkas för att skapa en helhetsförståelse. 
Beskrivningar och modeller av det empiriska fenomen som studeras, analyseras och 
tolkas utifrån teorier (Christensen m.fl. 2010).  
 
Något som vi upplevt som en utmaning har varit att med vår induktiva forskningsansats 
inträda forskningsprocessen förutsättningslöst och att faktiskt tillåta det empiriska 
fältet att styra studien. Givetvis har vi präglats av en viss förförståelse av turismen kring 
älgen, vilken vi erhållit genom sekundärdata av olika slag och personliga erfarenheter. 
Dock har vi försökt bortse från denna och inträda forskningen med ett så öppet sinne 
som möjligt. Vidare har vi väntat med att analysera och tolka vårt material genom olika 
teorier tills dess att empiriska diskurser framträtt och bekräftats genom vårt empiriska 
fält.  
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2.3 Personliga intervjuer 
I och med att det fenomen vi har studerat är av empirisk art, ansåg vi att personliga 
intervjuer var en lämplig metod för vår empiriska datainsamling. Personliga intervjuer 
är lämpliga att använda i kvalitativa metoder, där syftet med undersökningen är att lyfta 
fram informanternas syn på det som undersöks (Christensen m.fl. 2010). Då vi med vår 
induktiva forskningsansats har sökt att vara så öppna för fältet som möjligt, visste vi inte 
på förhand exakt vilka teman som skulle komma att bli relevanta för vår studie. Därför 
betraktade vi våra intervjuer snarare som samtal än en styrd utfrågning. Tanken var att 
våra informanter skulle delge oss sin kunskap och syn på älgen, utan alltför stor styrning 
från vår sida i fråga om specifika ämnesområden. Vi bedömde därför ostrukturerade och 
i viss mån semistrukturerade intervjuer som lämpliga för studien. I semistrukturerade 
intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide med en på förhand bestämd lista med 
teman och frågor som intervjun är tänkt att beröra. Denna intervjumetod är dock 
fortfarande fri i formen på så sätt att ordningen på och innehållet i dessa frågor och 
teman kan variera under intervjuerna och informanten ges möjlighet att svara öppet på 
frågorna. En ostrukturerad intervju är helt informell i formen och styrs ej av 
förutbestämda teman. Istället tillåts informanten tala helt fritt utifrån det fenomen som 
studeras (Christensen m.fl. 2010).  
 
Vi gick till väga genom att till en början använda rent ostrukturerade intervjuer och 
därmed låta våra informanter styra utformningen av vårt undersökningsområde. Utifrån 
dessa inledande intervjuer identifierade vi vilka diskurser som förekom i relation till 
undersökningsfenomenet. Vi använde i viss mån dessa diskurser som utgångspunkter i 
nästkommande intervjuer, som då antog en något semistrukturerad form. Detta var för 
att eftersträva djup i undersökningen. 
 
Samtliga intervjuer har spelats in efter informanternas godkännande och sedan 
transkriberats. Detta för att underlätta för oss att koncentrera oss på samtalet vid 
intervjutillfället, och för att lättare kunna bearbeta materialet i efterhand.  
 
Som relativt oerfarna intervjuare, har genomförandet av ostrukturerade intervjuer varit 
en utmaning och lärorik erfarenhet. Att utgå från de inledande ostrukturerade 
intervjuerna och sedan utforma semistrukturerade intervjuer var därför något som vi 
upplevde som positivt eftersom det hjälpte oss att behålla fokus i undersökningen.  
 
Vi upplevde att våra informanter var öppna och visade ett genuint intresse i vår studie. 
Vi kände därmed att vi kom till en punkt där det skapades tillit mellan oss och våra 
informanter. De delgav oss villigt sin syn på älgen, vilket underlättade vår empiriska 
datainsamling. Att skapa tillit och förtroende är en viktig del för att få fram trovärdig 
data, menar Glaser (2010). 
 
 
2.4 Urval  
Då vår frågeställning handlar om att söka svar på hur älgen kan användas som 
turismresurs, ansåg vi att företagare som bedriver någon typ av älgpark utgjorde 
relevanta informanter. För att få en hanterbar överblick över den empiriska 
informationen gjorde vi ett urval. Eftersom den kvalitativa metoden kännetecknas av att 
ge en helhetsbild av ett visst fenomen eller situation, samtidigt som den nära kontakten 
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med det empiriska fältet ger forskaren en djupare förståelse för den enskildes 
livssituation, är ett urval av informanter nödvändigt (Holme & Solvang 1997).  
 
Eftersom vi ansåg att det fysiska mötet bidrog till intervjuernas kvalitet, valde vi att, i 
den mån det var möjligt, hitta informanter där både tid och möjlighet fanns för en 
personlig intervju på plats. I Sverige finns idag trettiotalet älgparksföretagare, och av 
dessa valde vi ut fyra som fanns inom rimligt avstånd och som hade tid och möjlighet att 
träffa oss, samtliga med säte i Småland. Dessa utgjordes av Kenneth Idensjö från 
Grönåsens älgpark; Sven-Olof Svensson från Laganland älgpark, även ordförande i 
Föreningen Sveriges Älgparker; Karl-Åke Karlsson från Smålandets älgsafari samt Kjell 
och Helene Svensson från Virum älgpark. För att få ytterligare ett perspektiv på älgens 
turistiska betydelse valde vi också att intervjua chefen vid Vetlanda turistbyrå; Christina 
Moths. Jenny Grosskurth, anställd vid turistbyrån, medverkade även under en del av 
intervjun. Anledningen till att vi valde just Vetlanda turistbyrå var att en av författarna 
tidigare säsongsarbetat där, och då även varit bosatt i området. Vi bedömde därför 
accessen som god. 
Folke Fagerlund, ordförande i Jägareförbundet Kalmar, intervjuade vi för att få 
ytterligare perspektiv på älgen och turismen, ur jaktsynpunkt. Kortare och spontana 
intervjuer har även gjorts med ett fåtal tyska turister som befunnit sig på plats i några av 
älgparkerna vid våra besök, med avsikt att erhålla turistens syn på den svenska älgen.  
 
Urvalet vi använt oss av är ett så kallat icke-sannolikhetsurval. Christensen m.fl. (2010) 
menar att ett icke-sannolikhetsurval är ett urval som inte sker slumpmässigt, utan redan 
från början präglas av subjektivitet. De informanter som väljs ut bedöms kunna bidra 
med värdefull insikt och kunskap till studien. Denna typ av riktat urval av informanter 
innebär att studiens resultat inte går att statistiskt generalisera till en hel målpopulation, 
vilket inte heller har varit syftet med vår studie. Syftet med vår studie är att beskriva hur 
älgen används som turismresurs. 
 
Då urvalet av informanter i vår studie har baserats på tid och tillgänglighet, har vi 
använt oss av en typ av bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att de 
informanter väljs ut som har möjlighet att delta i studien efter att de blivit tillfrågade 
samt på graden av tillgänglighet (Christensen m.fl. 2010).  
 
 

2.5 Observationer  
I vår studie ansåg vi det vara av värde att genomföra intervjuerna med 
älgparksföretagarna på plats i älgparkerna. Dels då vi bedömde det personliga mötet 
vara en viktig faktor för intervjuernas kvalitet, men också för att få möjlighet att själva se 
och uppleva det fenomen vi valt att beskriva i vår studie. Vid samtliga av våra intervjuer 
med älgparksföretagare gavs vi en informativ rundvisning av verksamhetens olika delar 
och älghägn. Vid besöket i Virum älgpark fick vi dessutom möjlighet att tillsammans med 
besökande turister följa med på den dagliga safarituren i älghägnet. Eftersom vi har 
befunnit oss på plats och själva tagit del av den miljö vi beskriver i vår studie, anser vi 
oss ha fått en större förståelse, både för viktiga aspekter i driften av verksamheten, men 
också för den upplevelse som besökande turister möts av.  
 
Vi betraktar på så sätt våra fysiska besök i informanternas verksamheter som en typ av 
öppna observationer. Observationer beskrivs av Holme & Solvang (1997) som en teknik 



7 
 

där forskaren under en viss tid befinner sig i direkt anslutning till 
undersökningsobjekten. I vårt fall ser vi i viss mån oss själva som undersökningsobjekt 
för vår studie, då vi som sagt fått möjlighet att själva utgöra besökare i parken och ta del 
av den upplevelse som erbjuds. Vi bedömer därför även våra egna erfarenheter som 
viktiga för att kunna styrka informationen i vår studie. 
 
De personliga mötena med älgparksföretagarna och därmed våra observationer på plats 
har varit förlagda i slutet av oktober, strax innan de flesta av älgparkerna stängt för 
säsongen. Tillströmningen av turister i parkerna har under dessa tidpunker inte varit 
hög och vi var under vissa av mötena själva varit de enda besökarna i parken, och alla 
faciliteter har därför inte varit igång. Den upplevelse vi mötts av kan därför ha sett lite 
annorlunda ut jämfört med den upplevelse turisterna tar del av mitt under högsäsong. Vi 
anser dock ändå ha fått insikter och upplevelser som är av betydelse för vår studie. 
Vidare kan tilläggas att då vi är studenter och varit på plats i syfte för vår studie, har vi i 
viss mån fått en djupare inblick ”bakom scen” i mötet med älg. Till exempel fick vi på 
Smålandets älgsafari möjlighet att i älghägnet kliva ur bilen och klappa de lösgående 
älgarna och på så sätt verkligen uppleva dem på nära håll, till skillnad från besökande 
turister som är förpassade att betrakta älgarna genom bilrutan eller från safaritåget. 
 
 
2.6 Sekundärdata 
Utöver intervjumaterialet, har sekundärdata utgjort en kompletterande 
informationskälla för vår studie. Vi har använt oss av nätbaserade tidningsartiklar, 
material från Jägareförbundet samt andra hemsidor som berör natur, älg och 
företagande kring älg, som vi bedömt relevanta för vår studie. Sekundärdata utgörs av 
material som samlats in och sammanställts i annat syfte än den aktuella undersökningen 
(Christensen m.fl 2010). Det har därför varit viktigt för oss att ta hänsyn till vilken 
relevans och tillförlitlighet detta material haft för vår studie. Vid urvalet av 
sekundärdata har vi strävat efter att identifiera materialets ursprungskälla i den mån 
det är möjligt, samt funderat på i vilket syfte datan skrivits, och på vilket sätt den varit 
användbar för vår studie. Vi har också jämfört data från olika källor och sökt de utsagor 
som varit överensstämmande med varandra. Viktigt för hur vi upplevt tillförlitligheten i 
sekundärkällorna har också varit det sätt de skrivits på. Bristande texter rent 
textmässigt har fått oss att ifrågasätta trovärdigheten i materialet och vi har därför 
undvikit att använda sådana källor. Glaser (2010) påpekar att allt är data och det gäller 
således allt som kommer i vår väg. Vi har försökt att jobba efter hans devis och sparat 
korta, så väl som långa, intervjukommentarer i artiklar och dylikt, samt skrivna ord i till 
exempel böcker och tidskrifter. Det med syftet att erhålla mer data att ständigt jämföra 
med samt att utvinna mönster ifrån (Glaser 2010).  
 
 
2.7 Vårt tolkningssätt 
Syftet med vår studie är att beskriva hur älgen används som resurs i turismen. För att 
lättare kunna tolka och förstå detta fenomen har vi satt oss in i informanternas situation 
och sett världen utifrån deras perspektiv, genom att använda personliga intervjuer och 
besöka informanterna på plats. På så sätt har vi fått möjlighet att ta del av den värld, i 
vilken våra informanter verkar, och därigenom kunnat studera vårt fenomen inifrån, 
vilket beskrivs som karaktäristiskt för ett hermeneutiskt tolkningssätt (Alvesson & 
Sköldberg 2008, Holme & Solvang 1997).  Alvesson & Sköldberg (2008) beskriver 
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hermeneutiken som: ”ett tänkande där tolkningarnas och förståelsens mångfald får 
kollidera och ge inspiration.” Ett fenomen tolkas på så sätt genom en växelvis verkan 
mellan del och helhet. Genom att tolka vårt fenomen utifrån våra olika informanter och 
sekundärdata har vi arbetat på detta sätt.  
 
 
2.8 Kategorisering av empiriskt material 
I och med vår induktiva ansats visste vi på förhand inte vilka teman som skulle komma 
att bli relevanta för vår studie. En analys av vårt insamlade empiriska material blev 
därför vår ledtråd. Efter att vi genomfört våra intervjuer och transkriberat materialet, 
sökte vi igenom utskrifterna och insamlad sekundärdata efter mönster som blev 
gemensamma teman, som sedan kom att utgöra de bärande beståndsdelarna i 
uppsatsens utformande. Vi började med att dela upp det transkriberade 
intervjumaterialet enligt de teman som vi funnit gemensamma i utsagorna av samtliga 
informanter och den sekundärdata vi samlat in. Vi sammanställde alltså materialet på 
nytt, genom att sätta samman den empiriska datan i olika temafiler och jämföra de 
mönster som uppstod. Vi gjorde därmed en jämförande analys av vår data vilket enligt 
Glaser & Strauss (1967) är en strategisk metod för att kunna generera teori. De 
gemensamma teman som vi kunde skönja i fråga om älgen i turismsammanhang och 
turisters fascination för älg, utgjordes i stora drag av älgen i älgparken, älgen som en 
symbol för naturen och Sverige, älgens historiska värden, älgen som souvenir och älgen 
som en del av jakten. Våra funna teman kom sedan att utgöra huvudkapitlen, eller 
kategorierna, i studien. Efter att de empiriska kategorierna fastställts, sökte vi teorier att 
tolka dem med. I våra litteratursökningar har vi som sökord använt de ord och uttryck 
som vi funnit centrala i det empiriska materialet. 
 
Att på detta sätt ha låtit vårt fält utgöra byggstenarna för att upptäcka mönster, utifrån 
vilka vi sedan format vår studie är en metod som av Bryman (2002), Glaser (2010) och 
Walker & Myrick (2006) benämns grundad teori. Grundad teori bygger nämligen på att 
tolkningarna av data som samlas in, formar de koder som utvecklas. I 
kodningsprocessen bryts data ner, jämförs och placeras sedan in i en kategori. Likartade 
data placeras i samma kategorier, medan avvikande data skapar nya kategorier. Genom 
att jämföra om vår insamlade data är likartad eller om den skiljer sig uppstår 
kategorierna (Glaser & Strauss 1967). De olika kategorierna tolkas och förklaras sedan 
med hjälp av teorier. Grundad teori handlar alltså inte om att få en överblick av den 
insamlade datan, utan att ta isär och jämföra den, vilket på så sätt generar kategorier 
(Glaser 2010). Vi har således under datainsamlingens gång kodat diverse diskurser och 
tolkat dem. Dessa diskurser blev våra kategorier och behandlas under våra 
huvudrubriker i studien. Genom att jämföra de mönster och teman som sedan kom att 
bli våra kategorier, kunde vi även börja namnge dessa mönster. Vi har haft som mål att 
vara öppna för de framväxande kategorierna, en aspekt som Glaser (2010) betonar. 
 
 
2.9 Tillförlitlighet och giltighet 
En viktig aspekt i genomförandet av en studie är att se till den insamlade informationens 
relevans och tillförlitlighet (Holme & Solvang 1997). Vi har i vår studie funderat över 
relevansen i vårt insamlade material. En aspekt vi funderat över är hur tillförlitliga svar 
vi erhållit i intervjuerna. Då vår studiefråga inte varit av kontroversiell eller riktad 
karaktär, utan snarare av öppen och allmän art, ser vi dock inte någon anledning till att 
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informanterna skulle delgivit oss oärliga eller felaktiga svar eller undanhållit oss 
information. Följaktligen betraktar vi våra informanters svar som tillförlitliga. Även om 
informationen inte alltid varit fullt utförlig, upplevde vi att informanterna svarade på ett 
genuint sätt och så gott de kunnat.  
 
Vi anser vårt val av informanter som relevant då samtliga har någon form av aktiv 
relation till älg, de flesta dessutom i ett turismsammanhang. De båda informanterna vid 
Vetlanda turistbyrå innebar unik access då en av studiens författare tidigare arbetat där 
och på så sätt redan etablerat kontakt. Denna faktor tror vi inte har påverkat vårt 
material avsevärt, mer än att vi snabbt fick god kontakt med dessa informanter och att 
stämningen var öppen och avslappnad.  
 
Med facit i hand inser vi att vi eventuellt hade kunnat och velat kontakta ytterligare 
personer eller företag för att ytterligare fördjupa vårt material, till exempel något 
företag som bedriver jaktturism. Tidsramen för studiens genomförande begränsade 
dock våra möjligheter till detta. Vidare kan påpekas att vi till största del låtit våra 
informanter föra turisternas talan, i och med att tillströmningen av turister vid tiden för 
studiens genomförande varit låg. 
 
En annan aspekt, som även nämns av Christensen m.fl (2010) som kan ha påverkat 
tillförlitligheten i studien är att våra informanter inte fått möjligheten att ta del av 
uppsatsen innan dess färdigställande. Det kan därför finnas en viss risk att vi misstolkat 
något de sagt. 
 
 
2.10 Disposition 
Uppsatsens olika avsnitt är utformade och placerade utifrån den ordning vi upplever att 
de framträtt i vårt empiriska material. De kategorier som vi upplevt tydligast och mest 
framträdande behandlas således först. Sist i uppsatsen behandlas älgen i jaktturismen. 
Denna kategori upplevde vi som något mer diffus, men tycker ändå att den utgör en 
viktig aspekt som vi därför väljer att behandla. Varje kapitel inleds med en renodlad 
empirisk del som speglar vad vi funnit på fältet, vilken sedan diskuteras utifrån teorier.  
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3. Älgen som symbol 
I det här kapitlet beskriver vi hur älgen utgör en symbol för Sverige och framförallt för den 
natur som finns tillgänglig här. Älgen betraktas som en av de främsta representanterna för 
vår svenska vildmark och är starkt förknippad både med natur och med Sverige i sig, vilket 
bland annat utnyttjats i marknadsföringen av vårt avlånga land.    
 
 
3.1 Älgen som symbol för naturen 
Utländska besökare i allmänhet tycks visa ett stort intresse för den svenska älgen. 
Majoriteten av besökarna i samtliga av de älgparker vi besökte utgörs av tyskar och 
danskar, men även andra nationaliteter som till exempel polacker förefaller hysa en 
omfattande fallenhet för dessa parker. Särskilt tyskarna beskrivs av våra informanter 
som extra intresserade. På frågan varför just tyskar visar sådant intresse för älgen 
svarar Kenneth Idensjö: ”Naturen. Naturen, absolut. Det finns inget annat svar. Naturen”. 
Ord som återkommer bland våra informanter kring varför utländska besökare visar 
intresse för älgen är ”naturen”, ”naturupplevelsen”, ”friheten”, ”det gröna”, ”tystnaden”, 
”orörd natur”, ”vildmark”, ”stillhet”, vilka alla pekar mot egenskaper och förutsättningar 
som kännetecknar svensk natur, och älgen utgör således för många en naturlig koppling 
till den. 
 
Älgen beskrivs av flera av våra informanter som en symbol för den svenska naturen och 
friheten. Sven-Olof Svensson bekräftar: ”Ja, jag tror att älgen är en symbol för friheten”. 
Trots tyskarnas starka intresse i älgen är älgen på så sätt mer än bara en älg. Det är den 
svenska naturupplevelsen som lockar, där älgen utgör en viktig del. Naturen är således 
en av anledningarna till tyskarnas Sverigebesök. Väl ute i naturen hoppas tysken på att 
få syn på en älg, vilket skulle sätta guldkant på hela semesterresan, menar Christina 
Moths.  
 
Familjen Frenzen från Duisburg i Tyskland, som vi träffade i Grönåsens älgpark, delade 
med sig av sina tankar om Sverige i samma linje: ”När vi kommer till Sverige, älskar vi 
naturen, skogen och sjöarna. Och om vi skulle se en älg är det pricken över i:et”.  
De flesta av våra informanter verkar överens om att tyskarna inte reser till Sverige 
enbart för älgens skull. Sven-Olof Svensson berättar att tyskarna kommer till Sverige för 
att de har bokat en stuga eller för naturen, inte endast för att se älgen. ”Men när tyskarna 
ändå är här så vill de se älg”, säger han och avslutar med att ”precis som det finns 
hundintresserade finns det älgintresserade människor som kan gå omkring i timtal i min 
park”. Många av våra källor påtalar och framhäver den svenska naturen som främsta 
anledning till varför bland annat just tyskarna väljer det avlånga landet i norr som 
resmål. Vad är det då egentligen som kännetecknar den svenska naturen? 
 
 
3.2 Det svenska friluftslivets utveckling 
Natur är ett ord eller begrepp som inte är helt enkelt att förklara, även om det ter sig rätt 
simpelt på ytan. I det engelska språket har ordet och dess avdelningar minst 66 olika 
betydelser, vilket påvisar ordets komplexitet. Dessa 66 betydelser kan dessbättre delas 
in i två huvudgrupper, där den ena åsyftar den materiella världen i stort men mer 
specifikt den omgivning i form av växter, djur och så vidare som är opåverkade av 
människan. Den andra gruppen innefattar något levandes grundläggande egenskap, 
egenart eller väsen, alltså inre egenskaper som bestämmer ett beteende och ändamål i 
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någon eller något (Nationalencyklopedin 2011a). För den här studien är den första 
huvudgruppen den mest intressanta och betydelsefulla. 
 
Sverige är ett land där naturen länge har varit ett viktigt element, som värnats om. I 
turismsammanhang började den svenska naturen uppmärksammas under 1700-talet, 
mycket tack vare de resor och noteringar de båda unga männen Carl von Linné och Carl 
Jonas Linnerhielm gjorde i det svenska landskapet. Båda reste de för att samla.  
Linné, som var botaniker, samlade på vetenskapliga beskrivningar av den svenska 
naturen. Viktigast för Linné på sina resor genom Sverige var därför mät- och 
observationsverktyg (Löfgren 1999). Han hyste ett särdeles starkt intresse för att samla 
in information om naturen och sedan systematisera och klassificera den, vilket senare 
kom att göra honom världsberömd. Hans verk, Systema naturæ, anses banbrytande och i 
det visade han att naturen kunde organiseras gruppvis i en hierarki, där människan stod 
överst. Första gången som verket publicerades var 1735 och bestod av enbart 11 sidor. 
1770 kom den trettonde upplagan och innehöll över 3000 sidor. Ett exempel på en 
betydelsefull förändring som Linné kom fram till var när han som förste vetenskapsman 
placerade fladdermössen, som tidigare räknats till fåglarna, och valarna, som räknades 
till fiskarna, till däggdjuren. Linné delade även in växterna efter deras befruktningsdelar; 
ståndare och pistiller, vilket resulterade i sexualsystemet. Linnés arbete är inte bara till 
stor nytta för all världens botanister, utan även gemene man är mer eller mindre 
beroende av att veta olika växters namn och kännetecken. Linnés natursyn har bidragit 
till det svenska friluftslivet och fått svenskarna att förstå värdet i växter och djur, ett 
sorts värde som inte är lika djupt rotat i exempelvis södra Europa (Blunt 2002).  
 
Till skillnad från Linné och andra vetenskapsmän, sökte konstnären Linnerhielm, liksom 
sina jämlikar runt om i Europa, istället efter de estetiskt vackra vyerna. ”Jag reser för att 
se, inte för att studera” är ett av de uttal som indikerar att han betraktas som den första 
egentliga turisten i Sverige, någon som beger sig på resande fot i främsta syfte att söka 
nöje. Det är alltså med Linnerhielm som den svenska naturen för första gången 
egentligen möter turismen dokumenterat (Löfgren 1999).  
 
Vad var det då egentligen Linnerhielm sökte efter i den svenska naturen? Att bara mäta 
och beskriva naturen på det sätt som tidigare vetenskapsmän gjort var inte tillräckligt 
tillfredsställande och unikt. Istället sökte han efter det som kom att bli det nya 
modeordet i denna tidiga turism: det pittoreska. Det som var pittoreskt utgjordes av det 
som var vackert, som tjusade ögat och var värt att avbilda. Genom att välja, rama in och 
återge de vyer som påträffades i naturen och bedömdes som vackra, kunde det 
pittoreska i landskapet fångas. Det pittoreska landskapet bar ofta på en nostalgisk 
känsla, i speglandet av det idylliska landsbygdslivet (Löfgren 1999).  
 
Ett inslag i Linnerhielms resande var den arrangerade eller tematiserade parken, 
inspirerad av den engelska romantiska trädgården. Dessa parker återskapade 
naturlandskapet på ett arrangerat sätt och utgjorde den ultimata platsen i sökandet efter 
det pittoreska och vackra i naturen. Linnerhielm besökte bland annat parken i 
Forsmark, och fascinerades där av hur det vilda mötte det idylliska (Löfgren 1999).  
Efter en tid kom emellertid det pittoreska att uppfattas som alltför rutinmässigt, tråkigt 
och alldeles för förutsägbart. Det uppstod en längtan efter mer kraftfulla och dramatiska 
sinnesintryck, efter storslagna scener i det vilda som kunde överraska eller till och med 
skrämma. Vattenfall och fjäll kom därför att bli den nya tilldragelsen. Vattenfall 
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upplevdes fascinerande av Linnerhielm och många med honom. De var stora, 
majestätiska och hisnande på ett sätt som omöjligt lämnade betraktaren oberörd. 
Vattenfallet var det första steget närmare vildmarken. Ute i vildmarken fanns andra 
element, som skulle visa sig kunna erbjuda än mer fascinerande och hisnande 
upplevelser, däribland fjällens höga bergstoppar. Från att av vetenskapsmän tidigare ha 
betraktas med avsky som döda och ofruktbara landskap, kom fjällen med de romantiska 
poeterna och konstnärerna att istället betraktas som fantastiska och storslagna 
landskap. Runtom i Europa kom alplandskapen i bland annat Schweiz att prisas för sin 
storslagenhet, och så småningom likaså de skandinaviska motsvarigheterna (Löfgren 
1999). Vildmarken fick därmed ökad betydelse i människors resande. 
 
Mot 1700-talets slut uppstod, som en följd av nationalromantiska influenser, ett allt 
större behov i länderna runtom i Europa att göra det egna naturlandskapet till en del av 
landets i fråga identitet. Naturen blev en del av nationalstatens stolthet, vilket även 
märks i Linnerhielms resedagböcker. I de nordiska länderna blev vildmarken och 
sökandet efter den storslagna naturen nationella stolthetsmarkörer och viktiga 
komponenter i skapandet av en nationalkultur (Löfgren 1999).  
 
Med naturen som en viktig del av Sverige, växte friluftslivet. Fredman m.fl (2006) 
beskriver hur det svenska friluftslivet utvecklades som ett kulturellt fenomen i ett 
industriellt samhälle. I friluftslivets framväxt spelade STF, Svenska Turistföreningen, en 
roll. STF bildades 1885 i Uppsala, i syfte att främja natur- och kulturbaserad turism i 
Sverige. Föreningen är ideell och ämnar sprida kännedom om vår svenska natur och 
kultur. Verksamheten var till en början främst baserad i de svenska fjälltrakterna, där 
stugor och fjällstationer arrangerades. Idag har föreningen omkring 300 000 
medlemmar och driver utöver fjällstugor och fjällstationer 320 vandrarhem runt om i 
Sverige (Svenska Turistföreningen 2011). STF uppmanade svenskarna att lära känna sitt 
land, och i och med ett utbyggt järnvägsnät öppnades nya möjligheter till turistiskt 
upptäckande runt om i Sverige under 1900-talets början, inte minst i norr. Resandet 
gjordes då mest av hälsoskäl, för att andas frisk luft och njuta av vackra vyer i naturen. 
Under mellankrigsperioden kom den svenska staten att spela in i den turistiska 
utvecklingen, i och med införandet av två veckors betald semester årligen.  
 
Rekreation, inte minst i naturen, var något som kom att uppskattas i allt högre grad och 
indelningen mellan arbete och ledig tid blev allt tydligare. I och med en ökad 
miljömedvetenhet, blev det under 1960-talet allt viktigare att se till naturens bevarande, 
vilket medförde att allt fler områden för både bevarande och rekreation identifierades 
(Fredman m.fl 2006).  
 
I Norden, och inte minst i Sverige, utgör naturen än idag en viktig attraktion för turism. 
Naturen präglar i hög grad den svenska turismupplevelsen, inte minst i form av 
upplevelser i vildmarken. Trots att vildmarken tidigare varit objekt för rädsla och 
fascination bland människor, utgör den idag en typ av naturattraktion som är förenad 
med positiva och trivsamma upplevelser. Turismens framväxt har bidragit till att 
naturen idag i allt högre grad kommersialiseras och säljs som en produkt (Hall m.fl. 
2009). En stark naturtradition och ett rotat friluftsliv kan således tolkas som några av de 
speciella egenskaper i den svenska och nordiska naturen som gör den eftertraktad bland 
många utländska turister. En sådan förutsättning är allemansrätten. 
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3.3 Allemansrätten 
 

”Sjön ligger blank och stilla ännu orörd av morgonbrisen. Jag drar försiktigt 
paddeln genom vattnet, försiktigt för att inte störa tystnaden. Dimman har 
just lättat, bara några tunna slöjor dröjer sig kvar just ovanför vattenytan. 
Solen smeker in sina tidiga strålar över stugorna uppe på höjden på andra 
sidan sjön. Det nattfuktiga plåttaket på den röda ladan blänker i 
morgonljuset. Snart når solen ner på berghällen borta i viken, lagom till 
rasten med smörgås och varmt termoskaffe. Sedan bara sitta där, känna solen 
värma och se dagen vakna. Det är allemansrätten som bjuder” (Ahlstöm 
2008:8).  
 

Genom att återge bilden av en vacker, stillsam och fridfull morgon på sjön i ett svenskt 
naturlandskap inleder Ahlström (2008) sitt första kapitel i en av sina böcker om det 
kanske svenskaste vi har: allemansrätten. Den svenska allemansrätten är idag ett typiskt 
kännetecken i fråga om svensk natur och något som våra informanter betonar som en 
trolig orsak till varför besökare lockas av Sverige och naturupplevelsen som erbjuds här. 
Att få vistas fritt i naturen är en dröm och något unikt för många besökare av andra 
nationaliteter.  
 
Kenneth Idensjö menar att en av anledningarna till att utländska besökare hyser sådan 
värme för den svenska naturen är ”att även om de har natur i sitt hemland, så är det 
sällan man får vara hur man vill [i naturen]. Speciellt för den svenska naturen är detta 
med vår allemansrätt”, säger han.  Karl-Åke Karlsson håller med och tror att utländska 
besökare, till exempel tyskar, inte har den sortens natur hemma som vi har i Sverige, de 
är inte alls bortskämda med det, menar han. I Sverige finns helt andra möjligheter att 
röra sig fritt i naturen. Tysken Philipp Gauch förklarar i en artikel sin fascination för 
Sveriges natur med att det inte finns någon vildmark i Tyskland, och att det är förbjudet 
att campa fritt och ge sig ut i naturen. Han tillägger: ”Det är väldigt coolt här [i Sverige]. 
Det finns så mycket att göra och vi har inte samma möjligheter att ge oss ut i vildmarken 
hemma” (Andersson 2009). Uttalandena visar på den roll allemansrätten spelar i den 
svenska naturupplevelsen. 
 
Grunden till allemansrätten lades i 1940 års fritidutredning, som föreslog ”inrättandet 
av fritidsreservat för städernas och de större tätorternas befolkning” (Ahlström 
2008:12). Bakgrunden var den motsättning som uppstått mellan skogsägare och den 
friluftsutövande allmänheten, då det svenska friluftslivet under 1930-talet hade växt så 
pass i omfattning att det hotade att störa trivsamheten på landsbygden. I utredningen 
figurerade begreppet ”alle mans rätt” för första gången.  
 
Allemansrätten innebär en viss möjlighet att vistas fritt i naturen, att färdas över annans 
mark och tillfälligt uppehålla sig där. Det är tillåtet för var och en att ta del av bär, 
blommor och svamp och annat som växer i naturen. Rätten kommer dock inte utan 
skyldigheter. Skyldigheten innebär att visa hänsyn i naturen och är inskriven i 
Naturskyddslagen och miljöbalken. Miljöbalkens hänsynsregler är tillämpbara på all 
verksamhet som regleras av miljöbalken, därigenom även friluftsliv och turism. Inom 
ramen för allemansrättens fria nyttjande av naturen, ligger alltså skyldigheten att alltid 
visa hänsyn och inte orsaka skada på miljön eller andra människor samt respektera 
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markägares intressen och andra friluftsutövare. Naturvårdsverket uttrycker det som: 
Inte störa – inte förstöra (Ahlström 2008).  
 
Allemansrätten är en viktig nationalsymbol för Sverige och speglar de värden landet står 
för. Sedan 1994 är rätten inskriven i lagen om grundläggande fri- och rättigheter. 
Allemansrätten gäller alla, oavsett nationell, etnisk eller religiös tillhörighet och speglar 
på så sätt ett av Sveriges främsta grundvärden: jämlikhet (Ahlström 2008). Dock har 
allemansrätten genom åren kanske marknadsförts lite för hårt och inte alltid på rätt sätt, 
så att vikten av att inte bara nyttja, utan även visa hänsyn till naturen har försummats. 
Något som både en enkätundersökning och Kenneth Idensjö påtalar är bristande 
information till utländska besökare angående vad allemansrätten egentligen innebär. 
Enkätundersökningen som genomfördes av Naturvårdsverket (Ahlström 1994) 
resulterade i uppgifter som ”tyder på att utländska turister har en felaktig uppfattning 
om allemansrättens innebörd och att de i en del fall till och med blivit felinformerade om 
allemansrätten i sina hemländer.” Emellertid visade undersökningen på att utländska 
turister inte varit mer ansvariga är svenska turister för händelser som inneburit 
problem eller konflikter i naturen (Ahlström 1994). Kenneth Idensjö lägger fram sina 
tankar i frågan: ”Om vi ska gå in på den biten, så har man rätt till så mycket i Sverige [i 
och med allemansrätten]. Och det är vi svenskar som har misslyckats lite egentligen med 
vår information till våra utländska gäster. Det är inte riktigt som de tror. Vi svenskar är 
dåliga på att ge information”. Han syftar på att allemansrättens friheter betonats i alltför 
hög grad, jämfört med de skyldigheter den faktiskt kommer med. 
 
Christina Moths vid Vetlanda turistbyrå är noga med att poängtera att när hon 
informerar turister om den svenska allemansrätten, pratar hon om den som en 
skyldighet och inte som en rättighet. Hon utvecklar vidare: ”När jag står och pratar älg 
med en tysk eller en dansk så säger jag ju hur man ska bete sig. Man ska inte gå ut i 
skogen och lukta parfym eller vara högljudd, då får man inte se en älg”.  Både Kenneth 
och Chistina understryker att det är viktigt att förmedlandet av allemansrätten 
behandlar och informerar om rättigheterna såväl som skyldigheterna. 
 
 
3.4 Älgen som marknadsförare av Sverige 
I marknadsföringen av Sverige dyker älgen allt som oftast upp som en typisk svensk 
symbol, vilket också skulle kunna bidra till turisternas intresse, menar våra informanter. 
Älgen syns i allt från loggor på svenska webbsidor, till bloggar och böcker om Sverige. 
Älgen figurerar också i den nationella marknadsföringen av Sverige genom VisitSweden. 
I marknadsföringen av svenska naturupplevelser använder VisitSweden konceptet the 
big six, som en motsvarighet till Afrikas the big five, där savannens fem stora däggdjur 
står i centrum: leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel (Jägareförbundet 
2010). Den svenska motsvarigheten utgörs av älgen, björnen, vargen, lodjuret, järven 
och myskoxen (VisitSweden 2011b). I den nationella marknadsföringen av Sverige idag 
via VisitSweden, tycks dock älgen få något mindre utrymme än tidigare. De klassiska 
attraktionerna som skog och natur har i viss mån fått stå tillbaka till förmån för mer 
moderna lockelser, som storstadsturism och kulinariska resor (Zillinger 2009). 
 
Kenneth Idensjö tycker att älgen är en självklar Sverigesymbol, en av de viktigaste vi har. 
”I vilken reklamkatalog om Sverige som helst, så har du älgbilder” säger han och håller 
upp en Sverigebroschyr där älgen mycket riktigt figurerar. Att älgen är en viktig symbol 
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för Sverige syns även i en undersökning av Sifo, där 63 % ansåg att älgen är den symbol 
som bäst representerar landet, till skillnad mot dalahästen och vargen som fick 31 % 
respektive 2 % av rösterna (Inatur 2009).  
 
Att använda älgen som marknadsföringsresurs är ett sätt för Sverige att nå ut till 
utländska turister och få dem att automatiskt förknippa älgen med Sverige. Att även 
inkludera älgen i the big six, alltså ett koncept som är större än bara älgen i sig, men där 
älgen även inkluderas, är något som kan vara viktigt när det kommer till begreppet och 
marknadsföringsredskapet nation branding. Nation branding kan kortfattat förklaras 
med vad ett land förknippas med. Nation branding ses som ett relativt nytt fenomen, i 
jämförelse med branding av företag, och spås bli en vanlig företeelse i framtiden. Precis 
som med marknadsföring av märken på produkter, hjälper dessa märken till att 
förmedla eller skapa en känsla av identitet och tillhörighet, precis vad som anses vara 
syftet med nation branding (Olins 2004).  
 
Något som är viktigt vid marknadsföringen av en produkt är att när konsumenten tänker 
på produkten, bör denne även länka samman produkten med dess hemland, vilket då 
gör att hemlandet hjälper till att öka värdet på sin produkt. Det är alltså viktigt att 
marknadsföringen av the big six har en logisk koppling till Sverige, för att lättare kunna 
nå och förhoppningsvis rota sig i konsumenternas sinne. Nation branding kan även 
beskrivas som att länder beter och marknadsför sig som produkter. Genom att tydligt 
koppla älgen, som är en produkt i det här sammanhanget, med Sverige, kan ge en 
fördelaktig värdeökning. Anholt (2004) påpekar att för att lyckas med nation branding 
krävs det stöd från regeringen och en stor investering i produkten som används, från 
exempelvis turistväsendet. Han menar också att det är av yttersta vikt att vara objektiv, 
att kunna se sig själv som andra gör. Alltså, att försöka se vad kunden eftertraktar och på 
så vis lättare kunna rikta markandsföringen. Anholt säger vidare att det kan vara svårt 
för mindre länder att hävda sig bland de större, mäktigare och rikare länderna, som har 
tillgång till stora marknadsföringskanaler så som stora flygbolag, biluthyrningsfirmor 
och hotellkedjor. Anholt menar också att marknadsföring av turism inte är detsamma 
som nation branding, utan bara en del av det. Samtidigt säger han att just 
marknadsföringen av turismen är den aspekt som har mest gemensamt med nation 
branding och att många länders ekonomi är beroende av turismen (Anholt 2004). Det 
ter sig således som att nation branding och marknadsföring av turism går hand i hand 
och om Sverige använder älgen, som en del av en produkt eller som en egen produkt, 
kan det blir lättare att få folk att förknippa älgen med Sverige istället för till exempel 
Kanada.  
 
Dalahästen är, liksom älgen, en typisk svensk symbol. Fredman m.fl. (2006) beskriver 
både den ”tama” dalahästen och den vilda älgen som två tydliga aspekter av svenskhet, 
som båda på ett eller annat sätt har att göra med naturen. Dalahästen representerar och 
hyllar landsbygdens traditioner och värden och den natur som finns där, medan älgen 
uttrycker en uppenbar länk till naturen och vildmarken som skogens konung. Älgen är i 
sig själv en del av naturen (Fredman m.fl. 2006). Som synes utgör dock älgen en starkare 
och mer framträdande Sverigesymbol än dalahästen.  
 
Även om älgen tycks figurera högt och lågt som en symbol för Sverige, finns det mer 
potential i älgen som varumärke för Sverige, menar Göran Ericsson, forskare vid SLU i en 
artikel i Ica-kuriren. Han menar att älgen är en oexploaterad resurs rent turistiskt och en 
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symbol som Sverige inte helt och hållet lagt beslag på och utnyttjat fullt ut ännu. Han 
jämför med Finland och tomten, och det sätt som finska Rovaniemi lyckats förpacka 
tomten och verkligen fått tomten att förknippas med Finland. Älgen förknippas i 
dagsläget inte riktigt till samma grad med Sverige, som tomten gör med Finland menar 
Ericsson, men är å andra sidan utsatt för större konkurrens. Det finns fler som vill lägga 
beslag på älgen som turistisk symbol, bland annat norska och finska kommuner, 
kanadensiska provinser och vissa amerikanska delstater. Där skulle Sverige kunna göra 
en starkare satsning, genom att använda älgen tydligare i marknadsföringen och ta fram 
produkter där älgarna i högre grad blir tillgängliga, det vill säga där turisten verkligen 
får möjlighet att faktiskt se älgarna. Det största hotet mot älgens utvecklingspotential 
anses vara den bristande paketeringen och risken att besökarnas förväntningar på älgen 
inte infrias. Till skillnad från safariturer i Afrika, finns i Sverige inte samma garanti för 
att faktiskt skymta djuren i det vilda, och vad som krävs är därför att älgen förpackas i 
en annan upplevelse (Olkiewicz 2007). Kanske är det just detta vi ser i form av den nya 
älgparkstrenden? I älgparkerna är besökarna garanterade att få se älg och dessutom 
komma dem riktigt nära. Älgparkerna erbjuder dessutom ofta mer därtill i form av 
kringaktiviteter som butik, caféer och smådjur. Älgen paketeras på så sätt i en 
helhetsupplevelse. 
 
 
3.5 Sverige, älgen och tyskarna 
Som vi konstaterat tycks naturen vara ett av Sveriges främsta dragplåster bland 
utländska turister, och en av anledningarna till att älgen fått sådan popularitet som en 
del av vår svenska natur. Tyska turister utgör en majoritet av besökarna i flera av 
älgparkerna och de tycks hysa en speciell förkärlek till älgen, Sverige och naturen här. 
Kenneth Idensjö berättar att det var just tyskarna som fick honom att starta sin älgpark 
för drygt 17 år sedan och betonar att anledningen till tyskarnas intresse i älgen har med 
deras kärlek till naturen att göra.  Familjen Frenzen har besökt Sverige ett tiotal gånger 
och styrker Kenneth Idensjös tes. De älskar naturen, skogarna och sjöarna i Sverige. 
Tyskarna är ett berest folk och 1 % av alla resor de gör har Sverige som slutdestination. 
Det kan tyckas vara en liten andel men sett till Tysklands totala befolkningsmängd på 
drygt 80 miljoner blir det en hel del turister och tyskarna tillhör de viktigaste utländska 
besökarna för Sverige som turistdestination. Det tyska folket känner en särdeles stark 
kärlek till naturen (Zillinger 2009) och de tyskar som reser till Sverige gör det först och 
främst för naturupplevelsens skull (Zillinger 2007).  
 
Trots Sveriges storlek finns det en vid kunskap om landet. Sverige är det land i Norden 
som är mest känt i Tyskland. Bilden som förmedlas till Tyskland av Sverige som 
turistland är allt som oftast mycket positiv. Många tyskar som reser till Sverige för 
naturens skull, letar efter den sorts natur som förmedlas via olika former av media. 
Bland annat söker de efter den natur som gestaltas i filmatiseringarna av Astrid 
Lindgrens böcker (Zillinger 2009). Vidare finns Inga Lindström, en tysk serie tv-filmer 
där handlingen egentligen är sekundär och fokus istället ligger på det svenska 
landskapet, som framställs som idylliskt och pittoreskt (Rydström 2006). Dessa tv-
filmer, som endast innehar tyska skådespelare, ses varje säsong av nästan åtta miljoner 
tyskar (Larsson 2008). En skara som är nästan lika stor som hela Sveriges population får 
sålunda sin bild av Sverige med dess natur genom dessa filmer. I ett av avsnitten 
figurerar handlingen kring en älgfarmare och älgen Bruno från Elinge älgpark utanför 
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Ljungby gör entré (Rydström 2006). Genom tv-serien Inga Lindström förstärks på så 
sätt naturen, och älgen, troligtvis som symboler för Sverige i tyskarnas ögon. 
 
Kenneth Idensjö tycker att tyskarnas intresse för älgen är en relativt ny företeelse. Han 
menar att han inte alls upplevde samma efterfrågan bland tyskarna för 25-30 år sedan, 
åtminstone inte bortanför jakten. Christina Moths tycker dock att det varit en jämn 
efterfrågan, att tyskarna alltid visat ett visst intresse för älgen. Just att tyskarna skulle 
vara extra tokiga i den svenska älgen är något som Zillinger (2009) anser att det ligger 
en viss sanning i. Hon beskriver två grupper som tyskarnas syn på älgen delas in i. Den 
första gruppen handlar om att älgen symboliserar kraft och magi och på grund av dess 
storlek och kraft representerar den skogens konung. Zillinger menar, att älgen inte har, 
förutom människan, en naturlig fiende, vilket bidrar till symbolrikedomen. Tyskarna ser 
på älgen som ett exotiskt djur och den symbolen kopplas ihop med stillhet och orörd 
natur. Den andra gruppen, som Zillinger delar in tyskarnas syn på den svenska älgen i, 
anser att älgen står för fridfullhet och förknippas främst med skogen istället för frihet 
eller kunglighet. De ser då älgen som ett snällt, lugnt och ofarligt djur som lever i skogen. 
Zillinger menar att älgen för tysken naturligt förknippas med Sverige, mycket tack vare 
den möda den svenska turismindustrin lagt ned på att marknadsföra älgen där. Det är på 
så sätt egentligen vår egen turismindustri som skapar tyskarnas kärlek till älgen.  
 
Trots att många tyska turister aldrig har beskådat en vild älg, kopplas djuret ofta med 
personliga och individuella upplevelser som tyskarna haft under semestern i Sverige. 
Den handlar ofta om att vara ledig, koppla av, umgås med släkt och vänner och ta 
avstånd från vardagen för att bara ta det lugnt ett tag. Det är dessa behagliga upplevelser 
som ofta associeras till semestern i Sverige, och på så sätt även till älgen (Zillinger 2009). 
 
 
3.6 Sammanfattning 
En aspekt av älgen i turismen utgörs av älgen som symbol, för Sverige och inte minst för 
vår svenska natur. Älgen är nära sammanlänkad med vildmarken och associeras bland 
många utländska besökare med det unika i den svenska naturen: utrymmet, idyllen och 
friheten. Därigenom speglas Sveriges naturtraditioner, ett aktivt friluftsliv som 
kännetecknats av möjligheten att röra sig fritt i naturen i och med vår allemansrätt.  
Naturen och vad den har att erbjuda har kommit att bli en del av Sveriges nationella 
identitet och används aktivt i marknadsföringen av landet, bland annat genom just 
älgen. Det är därför inte alltför förvånande att många snabbt drar kopplingen mellan 
älgen, Sverige och natur. Speciellt bland tyska turister är älgen populär, något som dels 
beror på den aktiva marknadsföringen i Tyskland av just Sverige, älgen och den fridfulla, 
fria naturen, men också på att dessa komponenter inte finns i samma utsträckning i 
Tyskland och därför betraktas som exotiska och eftertraktade. Det senare kan tänkas 
gälla även för andra nationaliteter.  
 
Trots att älgen redan används i viss mån i marknadsföringen av Sverige, finns det dock 
de som hävdar att potentialen är större än så. Från flera andra håll finns konkurrens om 
att lägga beslag på älgen som en nationalsymbol, bland annat i Finland och Kanada. Med 
en aktivare och tydligare paketering skulle den svenska älgen kunna ha potential att bli 
en än starkare symbol för Sverige. Ett sätt att paketera älgen som en turismprodukt är i 
form av älgparken, vilket följande kapitel behandlar. 
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4. Älgparken 

Antalet älgparker i Sverige har ökat märkbart under det senaste decenniet och uppgår i 
dagsläget till ett trettiotal. De parker vi besökt under vår studie har alla en hög 
tillströmning av turister, med tiotusentals besökare varje år. Intresset för älg och att 
besöka djuret i en älgpark är stort. I det här avsnittet diskuterar vi älgparken utifrån 
teorier om djurparker och viltturism, samt belyser faktorer som ligger bakom turisters 
intresse för älg, bland annat djurets storlek och karisma. 
 
 

4.1 Fascinationen för vilt  
Något vi varit nyfikna på i vår studie är hur det kunnat uppstå ett intresse för älgen. Vad 
är det som gör älgen så speciell och attraktiv att man som turist väljer att besöka den i 
ett hägn? Våra informanter är eniga om att en av de främsta orsakerna helt enkelt är att 
älgen är ett mäktigt djur i den svenska vildmarken och därför speciell att betrakta 
(Kenneth Idensjö, Sven-Olof Svensson, Kjell Svensson, Karl-Åke Karlsson). ”Ett stort och 
mäktigt djur”, ”den är ju så stor”, ”majestätisk”, ”speciell känsla att se”, ”fascinerande”, 
”häftig”, ”stort skogsdjur” är ord och uttryck som återkommer bland våra informanter 
och i den sekundärdata vi hittat, i fråga om älgen i turismsammanhang. 
Utifrån våra besök kan vi själva intyga att det är en speciell känsla att komma älgen så 
pass nära. Under safarituren i Virum älgpark kommer älgarna och trängs kring vagnarna 
vi sitter i och sticker in sina långa huvuden tills vi nästan har dem i famnen. 
Reaktionerna är blandade. Den skräckblandade förtjusning vi själva känner tycks vi dela 
med en del andra av vagnens passagerare, som under förtjusta utrop lutar sig hastigt 
tillbaka för att skydda sig från älgtjurens lekfulla nafsande efter potatisbitarna som 
delats ut till oss. Att betrakta scenariot lite på avstånd från vagnens mitt känns tryggare. 
Många av de yngre besökarna är dock stormförtjusta och både kramar älgarna och 
pussar dem på mulen. Kameror syns högt och lågt och blixtarna går tätt.  
 
I några av de andra älgparkerna står vi på marken och betraktar älgarna bredvid oss 
genom stängslet. I vissa av hägnen kommer älgarna nyfiket fram i hopp om att vi har mat 
eller godsaker med oss. Älgarnas mankhöjd går långt ovanför våra huvuden och vi 
känner oss fulla av respekt där vi står bredvid dessa månghundrakilosdjur. Ibland blir 
det gnabb om rangordningen mellan hägnets älgar och vi får bevittna ett mindre 
skådespel när tjurarna stångar sina horn emot varandra. Att det är starka och kraftfulla 
djur är vi överens om. Det faktum att vi inte tidigare kommit så pass nära detta stora 
djur och får möjlighet att klappa och fota, bidrar till att upplevelsen blir fascinerande.  
 
Så, vilka teoretiska förklaringar finns till att vi upplever det fascinerande att betrakta 
stora, vilda djur på nära håll? Ett sätt är genom att jämföra älgparken med fenomenet 
djurpark. Även om de renodlade älgparkerna i sig är ett relativt nytt fenomen, har 
djurparker funnits desto längre och bygger på samma princip: att betrakta djur i 
fångenskap.  
 
Djurparkernas utveckling 
Intresset för vilda djurarter har funnits länge. Redan under den yngre stenåldern höll 
människan djur, framförallt i syfte av jakt och mat (Baratay & Hardouin-Fugier 2002). 
De första dokumenterade exemplen på utställningar av vilda djur i fångenskap sträcker 
sig bakåt i historien till det antika Egypten och de då förekommande heliga 
djursamlingar som förekom i anslutning till heliga platser. Djuren spelade en roll i 
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egyptiernas religiösa värld och hölls runt husen eller i templen, där de togs om hand av 
präster. Allmänheten hade möjlighet att komma för att betrakta djuren och hjälpa till vid 
utfodringen. Djuren hölls dock på denna tid framförallt för sitt religiösa syfte, som heliga 
varelser, snarare än i syfte att underhålla en besökande publik (Mullan & Marvin 1999).  
Djur hölls också fångna i större parker runtom i världen i jaktsyfte för överklassen. 
Vidare utgjorde en samling djur i fångenskap en prestigesymbol och var vanligt 
förekommande i kungahus och härskarpalats. Att skapa sig en samling av både 
inhemska och exotiska djur från världens alla hörn fungerade som en indikation på makt 
och status (Baratay & Hardouin-Fugier 2002). Vilda djurarter, speciellt exotiska sådana 
som till exempel lejon och tigrar, utgjorde tillsammans med parfymer och kryddor ett 
exempel på lyxvaror, som var värdefulla som gåvor till viktiga härskare (Mullan & 
Marvin 1999). Från 1300-talet och framåt ställdes vilda arter, både exotiska och 
inhemska, ut i så kallade serraglis (Baratay & Hardouin-Fugier 2002), eller menagerier 
(Mullan & Marvin 1999), en slags första form av djurpark, av överklassen runt om i 
Europa (Baratay & Hardouin-Fugier 2002).  
 
Under 1700-talet kom menagerierna runt om i Europa i allt högre grad att öppnas för 
allmänheten, som kunde promenera runt och betrakta djuren för nöje och avkoppling. 
Parkernas utformning förändrades, från att ha bestått av utspridda burar i en större 
park, där olika arter var separerade från varandra, introducerades ett nytt koncept där 
en kombination av olika djurarter och växter befann sig på en och samma plats. Därmed 
skapades den första zoologiska trädgården. Från att ha fyllt ett syfte för underhållning 
kom sedan de zoologiska trädgårdarna, eller djurparkerna, även att allt mer präglas av 
vetenskapligt forskande (Mullan & Marvin 1999).  
 
Djurparkerna kom under 1800- och 1900-talen att allt mer spela en roll i forskningen 
och bevarandet av utrotningshotade arter. Idag beskrivs djurparkerna ofta som ”Noahs 
ark”, en plats där utrotningshotade arter skyddas och får möjlighet att föröka sig för att 
sedan kunna återintroduceras i det vilda (Frost 2011).  
 
Att betrakta djur i fångenskap är således ingen ny företeelse. Som vi ser, har djuren 
utgjort statussymboler och även hållits fångna i syfte av rekreation och nöje för 
människan. Även om djurparkens främsta syfte idag är att bevara utrotningshotade 
arter, blir aspekten av underhållning allt mer dominerande, i alla fall när turisterna 
själva tillfrågas (Frost 2011). Nöjesaspekten skulle kunna vara ett sätt att förklara 
älgparkens existens. Ofta kommer besökarna till älgparken mest för att det är en trevlig 
dagsutflykt, inte minst för barnen, snarare än för specifika vildmarks- eller djurintressen 
(Sven-Olof Svensson, Kenneth Idensjö).  
 
Är älgparken en djurpark? 
För att driva en älgpark med inhägnade älgar måste kraven enligt flera olika 
lagstiftningar uppfyllas. Dels krävs ett djurparkstillstånd. Med djurpark menas enligt 
artskyddsförordningen ”permanenta anläggningar där levande djur av vilda arter 
förvaras i syfte att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år” 
(Naturvårdsverket 2011a). För själva utformningen av hägnet finns ytterligare 
föreskrifter från Naturvårdsverket. Vidare krävs ett tillstånd från Länsstyrelsens 
naturvårdsenhet enligt jaktförordningen, innan några djur släpps ut i hägnet. Endast 
djur som fötts i fångenskap får vistas i hägnet och det är inte heller tillåtet att släppa ut 
djur från ett vilthägn i frihet utan tillstånd från Naturvårdsverket. För att få visa djuren 
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för allmänheten krävs också att anläggningen godkänns för offentlig förevisning enligt 
djurskyddsförordningen av Länsstyrelsens veterinärenhet, och en veterinär och en 
zoolog måste knytas till anläggningen (Länsstyrelsen Västra Götaland 2011). 
 
Rent formellt sett kan älgparken därför tolkas som att den hör hemma bland 
djurparkerna. Är det dock egentligen relevant att klassificera älgparken som djurpark? 
Som Frost (2011) beskriver, bedrivs djurparker i främsta syfte för att bevara 
utrotningshotade arter. Även om älgstammen gått upp och ner genom åren och tidvis 
varit mycket nära utrotning (Björklöf 1994) uppgår stammen idag till drygt 200 000 
djur (Bjärvall & Ullström 2010) och kan därmed inte betraktas som utrotningshotad. I 
älgparkernas fall, är det uppenbart att parkerna bedrivs främst i kommersiella syften, 
vilket styrks av företagarna. Parkerna bedrivs som en attraktion för turister, snarare än i 
syfte att bevara älgen som art. Även om älgparken därför i egentlig mening inte klassas 
som en djurpark enligt de teoretiska ramar som Frost (2011) beskriver, är det en 
liknande anläggning. Forskningen som bedrivits kring djurparker och relationen djur 
och människa emellan i djurparksmiljö, kan därför vara användbar för oss i fråga om att 
beskriva de scenarion vi möts av i älgparkerna. 
 
Viltturism 
Ett annat perspektiv att undersöka älgparken ur, är genom fenomenet wildlife tourism. 
Wildlife tourism är ett relativt utforskat område, och har studerats ur olika aspekter av 
ett antal forskare. Ballantyne m.fl. (2011) definierar wildlife tourism som en typ av 
naturbaserad turism: ”turism baserad på mötet med icke-domesticerade djur, som kan 
utspela sig antingen i djurets naturliga miljö eller i fångenskap” (författarnas 
översättning, Ballantyne m.fl. 2011:770) Newsome m.fl. (2005) definierar begreppet 
kort och gott som: ”turism för att betrakta och komma i kontakt med det vilda djurlivet” 
(författarnas översättning, Newsome m.fl. 2005:18). Wildlife tourism handlar således om 
interaktionen mellan människan och vilda djurarter, i rekreationssyfte. 
 
Vi upplever det som svårt att hitta en kompatibel översättning för begreppet wildlife i 
svenskan. I Nordstedts ordlista översätts wildlife som: vilda djur [och 
växter]; naturliv, naturens liv, djurliv[et] (Nordstedts 2011). Vi väljer dock att istället 
använda det svenska ordet ”vilt”, engelskans ”game” (Nordstedts 2011), när vi talar om 
älgen i sammanhang som berör wildlife tourism.  Wildlife tourism utgörs alltså av en typ 
av turism som utspelar sig i skog och mark med främsta syfte att betrakta och interagera 
med vilda djurarter, vilka vi benämner som ”vilt”. Vår översättning av wildlife tourism 
blir således svenskans ”viltturism”.  
 
Curtin (2005) beskriver viltturism som en rekreationsaktivitet präglad av abstrakta 
föreställningar, myter och en viss grad av ogripbarhet, speciellt då det ofta inte finns 
någon garanti för att den aktuella djurarten låter sig skymtas i det vilda. Vidare tycks 
intresset för vilt och viltturism vuxit under de senaste decennierna, framförallt som en 
följd av att många människor i västvärlden lever i städer, relativt isolerat från det vilda 
växt- och djurlivet (Curtin 2005), vilket även kan vara en orsak som förklarar intresset 
för älgen. Denna aspekt visar Sven-Olof Svensson på i frågan om varför besökarna 
kommer till Laganland för att se älg: ”De här människorna lever ofta i huvudstäder […] 
här kan de komma och ströva”. Kenneth Idensjö betonar möjligheten att betrakta älgen 
på nära håll i parken. Trots att våra vägar tycks vara fulla av olycksdrabbade älgar är det 
många som aldrig har sett en älg, och speciellt inte på nära håll, säger han: ”Det finns 
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faktiskt så många svenskar som aldrig har sett en älg. Och i synnerhet inte har petat dem 
på näsan som man kan göra här”.  Då älgen upplevs vara ett djur som kan vara svår att 
faktiskt få en skymt av i skogen, är det många som tar till älgparken som en sista utväg, 
berättar Jenny Grosskurth: ”Det bästa är ju att få se en älg fritt, men har de varit här i 
någon vecka eller snart ska åka hem, då tar många till älgparken för att verkligen få se en 
älg. Där är det ju garanti”. Att se en älg i det vilda tycks således vara det mest 
eftertraktade. ”Det är lite status att ha sett en vild älg”, säger Sven-Olof Svensson. Likaså 
Cristina Moths menar att älgen kan vara uppskriven på turisternas lista av vad som ska 
prickas av under semestern, helst i vilt tillstånd. ”De vill nog helst se den fri, men har de 
inte gjort det och semestern börjar lida mot sitt slut, så går de till slut till en älgpark”, 
säger hon.  
 
Älgparken: Djurpark och viltturism  
Viltturismen kan utspela sig i miljöer av varierande former, där djuren befinner sig i 
alltifrån vad Newsome m.fl. (2005) beskriver som captive och semi-captive miljöer, till 
att befinna sig i helt fritt tillstånd. Aktiviteter kan innefatta allt ifrån att passivt betrakta 
djuren till att klappa och mata djuren. Trots att älgparken rent formellt går under 
beteckningen djurpark, har älgparken inte ambitionen att bevara en utrotningshotad art, 
utan är skapad i kommersiellt syfte och för att erbjuda turisten en rekreativ upplevelse. 
Kanske hör älgparken därför snarare hemma i viltturismen, där djuren hålls i en semi-
captive miljö. Älgarna tillhandahålls större hägn, där miljön liknar deras naturliga 
hemvist, men begränsas ändå av fysiska barriärer. Älgparken skulle därför kunna gå in 
under en av Reynolds & Braithwaites (2001) kategoriseringar av olika typer av 
viltturism som: ”en skapad attraktion baserad på förekomsten av vilda djurarter”. Trots 
en viss djurparkskaraktär, betraktar vi därför älgparken som mer av ett 
viltturismfenomen. 
 
Att komma nära ett stort vilt djur 
Just möjligheten att komma älgen mycket nära, är något som betonas av flera av 
älgparksföretagarna vi pratat med, som en möjlig orsak till turisternas fascination. 
Kanske är det just på grund av att människor idag lever relativt isolerat från naturen, 
som ett av de viktigaste dragen i viltturismen har visat sig vara att komma de vilda 
djuren så nära som möjligt. Det utgör en viktig del i upplevelsen. Den ”bästa” 
upplevelsen har enligt vissa forskare visat sig vara de som involverar någon typ av 
interaktion med de vilda arterna, till exempel genom fysisk kontakt eller genom 
möjligheten att mata djuren (Curtin 2005). Detta ges besökaren möjlighet till vid 
besöket i älgparken. Likaså Ballantyne m.fl (2011) beskriver den fysiska närheten till 
djuren som en av fyra aspekter som identifierats i en undersökning av vilka upplevelser 
och reaktioner viltturismen förmedlar till den som deltar. Ballantyne m.fl. (2011) menar 
att den fysiska närheten och de olika sinnesintryck, till exempel att se, höra, lukta och 
känna, som deltagaren upplever, påverkar upplevelsen och minnet av händelsen. 
Speciellt möjligheten att röra vid djuren visade sig ge bestående intryck och vara en 
viktig del av upplevelsen. Genom att komma nära de vilda djuren på det sätt som är 
möjligt i en miljö där djuren befinner sig helt eller delvis i fångeskap, betyder att 
besökaren kan se djuret ur andra perspektiv än vad som är möjligt i det vilda, vilket 
bidrar till att upplevelsen blir fascinerande. Ballantyne m.fl (2011) visar bland annat på 
exempel där hajar och isbjörnar betraktats på nära håll och har utgjort spännande 
upplevelser, som på samma sätt skulle kunna förklara fascinationen med att se älg på 
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nära håll i ett hägn. I hägnet betraktas älgarna på betydligt närmare håll än vad som 
vanligtvis är möjligt i skogen. 
 
Vidare har vissa djurarter visat sig vara av större intresse och mer populära i 
viltturismen än andra, vilket ofta har att göra med rent fysiska attribut. Djurens storlek, 
synlighet och grad av estetisk charm har visat sig vara styrande faktorer (Curtin 2005, 
Bentrupperbäumer 2005, Shani & Pizam 2011). Den estetiska attraktionskraften är 
större hos mycket stora djur (Bentrupperbäumer 2005). Vi har märkt att de fysiska 
attributen klart spelar in i fråga om fascinationen för älg. Som redan nämnts, är djurets 
imponerande storlek, som Sveriges största landdjur och största hjortdjuret i Europa, ett 
av de vanligaste svaren på varför älgen är intressant att betrakta. Älgen har också 
estetiska kännetecken som gör den karismatisk. Inte minst hornen är något som 
fascinerar många. Älgens karaktäristiska fysiska egenskaper är något som Kjell Svensson 
betonar: ”Hornen är ju något som är väldigt fascinerande. Och mulen och hakskägget. En 
stor tjur är ju det som är grejen. Det är det som är så häftigt, tycker många. Stor tjur och 
små kalvar, det är det som är mest fascinerande”. Han visar också på att det framförallt 
är de maffiga älgtjurarna och de gulliga kalvarna som turisterna lockas av. Älgkorna får 
mindre uppmärksamhet, då de inte har lika karismatiskt utseende. 
Bentrupperbäumer (2005) menar också att attraktionen till vissa arter av vilt baserat på 
estetik vid en första anblick kan tyckas något trivial eller nästan banal, men egentligen 
har en djupare innebörd än att bara prisa det som är estetiskt tilltalande. Hon menar att 
det framkallar starka känslomässiga reaktioner i många människor, känslor av glädje, 
och till och med vördnad över den fysiska prakten och storslagenheten i naturens värld. 
 
Farlighetsfaktorn 
Likaså kan negativa associationer till vissa djurarter vara en lockande faktor, till 
exempel ett avskräckande utseende eller en uppfattning om att arten är farlig (Curtin 
2005, Bentrupperbäumer 2005). Det är bland annat därför safariresorna i Afrika nått 
stor popularitet (Bentrupperbäumer 2005). Huruvida älgen upplevs som farlig eller ej 
kan diskuteras. Då älgen är en växtätare (Bjärvall & Ullström 2010) och inte ett rovdjur, 
når den troligtvis inte samma dimensioner av ”farlighet” som exempelvis en tiger eller 
ett lejon, som i det vilda rentav kan utgöra ett aktivt livshot för människan. Däremot 
både är och upplevs, som vi konstaterat, älgen som ett stort och kraftfullt djur, som i 
oturliga fall faktiskt kan anta aggressiva beteenden, även om det är sällsynt. Det finns till 
och med fall där älgen misstänks ha dödat människor (Fredriksson 2009), liksom 
rapporterade fall om älgar som gått till attack, se till exempel Hansson (2011) och 
Hilmersson (2008). Den vanligaste orsaken till älgens aggressiva beteende är dock när 
människan kommer emellan en älgko och hennes kalv, och beteendet är då således ett 
instinktivt skyddsbeteende (Karl-Åke Karlsson). I sig upplevs älgen därför troligtvis inte 
som lika farlig för människan som andra större rovdjur. Dock är den, som noterat, inte 
alltid helt blid. När vi står bland älgarna under besöket vid Smålandets älgsafari och de 
börjar träta med varandra precis intill oss, lägger öronen hotfullt bakåt och slänger upp 
sina framklövar i kvicka, hårda sparkar, får vi helt klart hjärtat i halsgropen för en kort 
stund. På så sätt kan vi föreställa oss att en del av fascinationen för älg utgörs av denna 
typ av skräckblandade förtjusning och en dimension av den farlighetsfaktor som Curtin 
beskriver.  
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Namn och personligheter 
Något som vi lagt märke till i älgparkerna är att många av älgarna beskrivs med namn 
och har egna personligheter och livsöden, på vilka parkerna spelar an. I parkerna 
återfinns bland annat Silvia, Karl-Gustav, Karl-Philip, Harald och Mari-Louise. Älgen tas 
på så sätt i viss mån ifrån sin ”vilda” karaktär och får en slags mänsklig identitet, som 
spelar in i besökarnas upplevelse. De förmänskligas. Detta fenomen kallas 
antropomorfism, och återfinns framförallt i djurparkerna och bland sällskapsdjur 
(Mullan & Marvin 1999, Baratay & Hardouin-Fugier 2002), men även i viss mån i 
betraktandet av djuren i det vilda (Curtin 2005).  
 
Att sätta namn på djuren och se på dem som mänskliga varelser är vanligt med 
domesticerade djur. Sällskapsdjur får en plats i människans värld och en bestående 
relation till människan. Till vilda djur finns ofta inte denna typ av förhållande. Bland 
vilda djur ser människan sällan till specifika individer. Där kan det istället vara arten 
ifråga som ges en viss personlighet, en slags artpersonlighet, där varje djur inom en och 
samma art förväntas ha liknande beteende. Genom att förmänskliga ett visst djur tas det 
alltså ifrån en del av sin vilda karaktär (Mullan & Marvin 1999).  
 
Därmed funderar vi på huruvida älgparkens älg egentligen är ett vilt eller ett tamt djur. 
Är det ett vilt djur man som besökare betraktar i hägnet, eller ett tamt? Rent zoologiskt 
sett betraktas älgen som ett vilt djur (Bjärvall & Ullström 2010). Mullan & Marvin (1999) 
menar dock att termen ”vild” styrs av kulturella faktorer, snarare än zoologisk indelning. 
Det som kännetecknar vilda djur är att de inte tämjts, eller avlats i syfte av livsmedel, för 
arbete eller som husdjur. De menar att det är endast genom att vi har en kultur, där vi 
tämjer djur, som begreppet ”vilt” djur överhuvudtaget kan existera. Domesticerad är 
motsatsen till vild, och utan domesticerade djur går alltså heller inte att tala om vilda 
djur.  Vad som sedan kommer att betraktas som vilda respektive domesticerade djur 
varierar från kultur till kultur. Vissa djur betraktas som exotiska och vilda i en kultur, 
men vardaglig och tam i en annan. Det är på så sätt människan i sig som definierar vad 
som är vilt och vad som är tamt. Detta skulle vidare kunna vara ytterligare en förklaring 
till varför älgen har nått sådan popularitet bland utländska besökare, exempelvis tyskar. 
Tyskarna anser älgen exotisk eftersom den inte längre finns i Tyskland. På samma sätt 
som vi anser lejon och delfiner exotiska då de inte finns naturligt i vår fauna. Mullan & 
Marvin (1999) förklarar det genom att jämföra med lamadjur från Sydamerika som i 
Europa skulle kunna ses som vilda och exotiska djur i zoo och djurparker. I Peru 
betraktas de snarare som domesticerade djur, då de utgör ett transportmedel eller 
hjälpmedel vid tunga laster i Anderna, och bedöms därmed inte vara särskilt exotiska 
(Mullan & Marvin 1999).  
 
Att se på djur genom förmänskligande glasögon, vilket vi ser exempel på i älghägnen i 
och med älgarnas namn och personligheter, innebär också att vissa känslomässiga band 
uppstår. När djuret ifråga inte bara är en anonym representant för sin art, utan en egen 
personlighet och varelse som på sätt och vis likställs människan, kan en typ av vänskap 
eller till och med kärlek uppstå, vilket till exempel inte är helt ovanligt mellan människor 
och sällskapsdjur (Mullan & Marvin 1999). I vissa fall kan den vänskap människan 
upplever för det vilda djuret i djurparken ha förödande konsekvenser. Baratay & 
Hardouin-Fugier (2002) ger exempel på när personer klättrat över stängslet till 
björnarna, i tron om att djuren reagerar med vänlighet, men i själva verket attackerats 
omedelbart. En känslomässig aspekt är också vad Ballantyne m.fl (2011) finner i sin 



24 
 

undersökning av viltturismupplevelsen, där djur i vilda eller halv-vilda miljöer, som i till 
exempel vilthägn, utgör attraktionen. Ballantyne m.fl (2011) beskriver det som 
emotional affinity, vilket kan översättas som ”känslomässig samhörighet”. I 
undersökningen beskriver många själva känslan av att uppleva de vilda djurarterna, till 
exempel det rörande ögonblick då sköldpaddsungarna dyker upp i sanden och kryper 
ner till strandkanten för att simma ut i havet. Känslorna som uppstod i samband med 
viltturismupplevelsen skapade starka och levande minnen, men bidrog också till en 
känsla av empati eller känsla av emotionell samhörighet med djuren, där deltagarna 
upplevde att de identifierade sig med djuren och fick större intresse för deras 
välmående. Vissa upplevde till och med att de kunde kommunicera med djuren. 
Framförallt i fråga om däggdjur, var det många som tilldelade djuren mänskliga 
egenskaper, vilket ytterligare förstärkte känslan av samhörighet med viltet (Ballantyne 
m.fl. 2011). Möjligheten att känna samhörighet med viltet tolkar vi som en anledning till 
varför älgparkerna blivit populära. 
 
 
4.2 De olika älgparkernas presentation av älgen 
Något som vi lägger märke till vid våra besök i de olika älgparkerna är att de skiljer sig åt 
i fråga om upplägg och utformning. Det är olika upplevelser kring älgen som erbjuds i 
var och en av parkerna, mot entréavgift. I Grönåsens älgpark finns ett mindre hägn, med 
så kallade garantiälgar, det vill säga tre älgar som alltid är synliga för besökaren. Dessa 
älgar bär namn och besökaren får möjlighet att mata och fota älgen på nära håll. Utöver 
garantihägnet finns ett större hägn, där drygt tiotalet älgar strövar. Via en slinga på 1300 
meter kan besökaren promenera runt hägnet och stanna till vid de utplacerade 
utkikstornen om så önskas, för att betrakta och fota älgarna. För att visa på ytterligare 
aspekter av älgen och de omständigheter under vilka älgen lever i sin vilda miljö, har 
Kenneth Idensjö låtit bygga ett museum, där älgen och dess fyra hot presenteras: 
trafiken, jakten, björnen och vargen samt i anslutning till butiken en enskild miljö som 
porträtterar älgen i trafiken. Vidare finns en grillhydda, där besökare kan grilla över 
öppen eld. Utöver älghägnen finns dessutom smådjur såsom getter, höns, grisar och 
marsvin, mest för att underhålla barnen (Kenneth Idensjö). Kenneth Idensjö är noga 
med att betona konceptet i Grönåsens älgpark. Besökaren ska kunna promenera runt 
hägnen, i sin egen takt under lugn och ro.  
 
I Laganlands älgpark är konceptet i viss mån liknande. I ett överskådligt hägn, runt vilket 
besökaren kan promenera, befinner sig runt fem älgar. Älgarna är alltid mer eller mindre 
synliga för besökaren, utom i ett större intilliggande hägn där hägnets ungtjur håller till. 
Klockan tio varje morgon under högsäsong får besökaren medverka vid matningen av 
älgarna, då Sven-Olof Svensson delar ut kvistar och lövsly. Innan man som besökare når 
älghägnet går man först igenom souvenirbutiken, Laganland Sweden Shop, som 
benämns som Sveriges största när det gäller älgsouvenirer. Mellan butiken och hägnet 
följer sedan parkens ”Mooseum”, ett rum där besökaren ges möjlighet att ta del av all 
möjlig information om älgen och dess liv via informationstavlor med text och bild. Ett 
antal imponerande älgtroféer finns också här att betrakta, som förvärvats från en av 
hägnets tjurar. Laganlands älgpark är belägen precis bredvid E4an och på området finns 
även Jaktia och Motell Lagan. I direkt anslutning till älgparken och souvenirbutiken finns 
turistbyrå, café och lekland. Möjligheten till en helhetsupplevelse är något som lockar 
tror Sven-Olof, speciellt barnfamiljer. I fråga om utvecklingsmöjligheter har Sven-Olof 
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tankar på att använda modern teknik och göra något med rörliga bilder eller 
storbildsskärmar. 
 
På Smålandets älgsafari i Markaryd är konceptet annorlunda. Här möter man som 
besökare älgarna strövandes i ett större hägn, genom vilket man färdas med egen bil 
eller det safaritåg som Karl-Åke Karlsson kör runt i hägnet och samtidigt guidar. Vid 
färden med tåget delas kvistar ut till passagerarna som de kan mata älgarna med. Idén 
till sin safari fick Karl-Åke efter att själv ha varit ute och jobbat mycket i skogen med 
bland annat avverkning, och lade då märke till hur nära det var möjligt att komma älgen, 
och vilken fascinerande upplevelse det var. Han tyckte att fler skulle ges möjligheten till 
denna upplevelse och inspirerad av bilsafariparker i USA bestämde han sig för att bygga 
ett liknande koncept i sin egen skog. Älghägnet har på senare tid även utökats med ett 
separat hägn med bisonoxar. Bisonoxen är Nordamerikas största landdjur och Karl-Åke 
tänkte att det kunde vara en intressant kontrast, då älgen är Europas största landdjur. 
Och inte minst är det också för att locka de svenskar som redan är relativt vana med älg. 
Utöver safarihägnen är gårdens uthus inredda till souvenirbutik, café och festlokal. Karl-
Åke har också planer på vidare utveckling av parken och planerar att bygga en 
rosenträdgård med lusthus i vilka han tänker hålla höns. 
 
På vägen till Virum älgpark får vi köra långt mycket längre ut i skogen än vi förväntat. 
Här får vi verkligen känslan av att vara på väg mitt ut i den idylliska småländska 
naturen. Konceptet i Virum älgpark bygger på att i gamla militärvagnar kopplade bakom 
en traktor köra ut besökarna på en safaritur i parkens älghägn. Efter en stunds körning, 
under vilken älgarna nyfiket traskar efter vagnarna, parkerar chauffören Kjell Svensson 
tåget i närheten av älgarnas fodertråg. Han börjar dela ut äpple- och potatisskivor ur en 
hink till besökarna att mata älgarna med. Älgarna trängs runt vagnarna och kommer 
besökarna mycket nära. Under tiden ger Kjell information om älgen i allmänhet och 
hägnets älgar. Besökarna ges möjlighet att klättra upp på vagnarnas tak för bättre utsikt 
om så önskas. Efter ungefär en halvtimmes stopp tuffar traktortåget tillbaka till gården 
och safarituren är över. På gården finns ”’älglogen”, där ett av uthusen inretts till 
souvenirbutik och café. I butiken säljs bland annat den unika ”Virumälgen”, täljd i trä. 
Vid Virum älgpark finns också ett hägn med helt tama älgar, vilka vi dock ej hade 
möjlighet att upptäcka närmare under vårt besök. Något som Kjell Svensson är noga 
med att betona med konceptet i Virum älgpark, är att det verkligen ska vara en ren 
älgpark. Det finns därför inga tankar på att utöka med smådjur eller andra 
kringaktiviteter, utan i Virum är det älgen, och bara den, som ska stå i centrum. 
 
I de olika älgparkerna erbjuds besökaren olika upplevelser av älgen, och hur nära älgen 
besökaren faktiskt kommer varierar som vi ser. Något vi funderar på vid våra besök är 
vilken påverkan de olika sätt som älgen presenteras på i de olika parkerna har på den 
bild av älgen som förmedlas till besökaren. I vissa av hägnen betraktas älgarna på 
avstånd, utan namn, och i vad som skulle kunna liknas vid en mer vild miljö, än i de 
mindre garantihägnen samt safarituren vid Virum älgpark, där man som besökare 
kommer älgen riktigt nära, får mata och klappa och lära känna djuren vid namn. 
 
Vilken bild av älgen förmedlas till turisten i älgparken? 
Brandin (2009) är en av få forskare vi hittat som faktiskt diskuterar älgen och relationen 
älgen och människan emellan i turismsammanhang. Hon diskuterar vilka bilder av älgen 
som förmedlas, och vilken relation som uppstår människan och älgen emellan, beroende 
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på det rumsliga sammanhang älgen befinner sig i. Hon diskuterar älgen i djurpark, i vilt 
tillstånd under safari samt inhägnad i älgpark. Resonemangen baseras på graden av 
interaktion med viltet. Interaktion beskrivs av Goffman (2006) som individers 
ömsesidiga inflytande på varandras handlingar och sätt att fungera när de befinner sig i 
varandras omedelbara fysiska närvaro, med andra ord, ett möte.   
 
I djurparken befinner sig älgen i ren fångenskap, på ett begränsat rumsligt område. 
Denna rumsliga inspärrning påverkar älgens möjlighet att upplevas som underhållande 
och påverkar också vad besökaren egentligen kan lära sig om älgens liv, då miljön inte 
alltid speglar djurets naturliga livsmiljö. Älgen är lyft ur sin naturliga miljö och för att 
verkligen förstå djuret och dess liv krävs därför tolkande guidningar och information, 
vilka dock ofta uteblir på grund av bristande resurser. Då möjligheterna för besökarna 
att faktiskt interagera med djuret är så pass begränsade, begränsas älgens möjlighet till 
att agera som en artist, en performer, i syfte att underhålla en publik. Just den 
underhållande aspekten är nuförtiden den främsta orsaken till att människor besöker 
djurparker (Frost 2011, Brandin 2009), och då älgen på grund av sina omständigheter i 
djurparken misslyckas att leverera på det planet, uppfattas den av besökaren ofta bara 
som en figur att enbart beskåda. Djurparkens älg blir på så sätt svår för besökaren att 
interagera med, och uppfattas snarare som en exotic stranger, det vill säga en exotisk 
främling (Brandin 2009).       
 
Den andra typen av interaktion människa och älg emellan som Brandin (2009) tar upp 
är safarin, där älgen betraktas i vilt tillstånd. Dessa safariturer går ut på att deltagarna 
via buss eller till fots beger sig ut i skogen, under ledning av en guide, i förhoppning att 
skymta en eller flera älgar. I Sverige finns idag ett flertal arrangörer av älgsafari. Under 
safarin betraktas älgen som vild och safarin blir därför en aktivitet där deltagaren kliver 
in i älgens naturliga miljö. Utöver möjligheten att fota och betrakta, finns möjlighet att 
närmare utforska älgens miljö, kanske genom att hitta älgspår och älgspillning. Safarin 
blir på så sätt en upplevelse där deltagaren kommer älgen inpå livet, även om älgen rent 
fysiskt sett inte är närvarande. I skogen är älgen för betraktaren en vild individ, och 
förmänskligas inte. Älgen blir därför en ganska anonym och avlägsen figur även på 
safarin. Dock kliver betraktaren in i älgens hemmiljö på ett annat sätt än i djurparken. 
Brandin (2009) väljer därför att benämna denna bild av älgen som ”if not friends, maybe 
acquaintances from respectful distances” (Brandin 2009:422). Älgen tolkas således inte 
som en nära vän, men inte heller som en avlägsen främling, utan något där emellan: en 
bekant.  
 
Det tredje och sista perspektivet som Brandin (2009) diskuterar ifråga om interaktionen 
människa och älg emellan, behandlar älgen i älgparken. Den älgpark Brandin diskuterar 
beskrivs som en typ av djurpark, där älgen utgör huvudattraktionen och ofta den enda 
djurarten. Älgparkens älgar befinner sig i hägn och parkerna har ofta både ett mindre 
hägn där de alltid är synliga för besökare, och ett annat större hägn där de kan vistas 
under ”ledig tid” (Brandin 2009), vilket i hög grad återspeglar utformningen i de parker 
vi besökt. Brandin (2009) menar att mötet älgen och människa emellan i älgparken kan 
jämföras med andra typer av tematiserade parker som involverar djur. Älgen betraktas 
då som en artist, som framträder på en scen inför en publik. Dock betonas att älgen i 
älgparken inte utövar inlärda akter eller beteenden i sitt framträdande. I de större 
”backstage-hägnen” kan älgarna vila och själva välja om de vill synaseller inte, till 
skillnad från i de mindre hägnen. Vad Brandin (2009) argumenterar för, är att det 
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rumsliga mötet mellan människan och älgen som älgparken utgör, skapar en annan 
relation till älgen än i djurpark och safari. I älgparken kan besökaren klappa och mata 
älgen och kommer den fysiskt närmare än i de föregående. Via förmedlandet av 
information får besökaren lära sig om älgen i en miljö som liknar den naturliga. I 
älgparken utgör också älgarna mer av personliga individer, än i det vilda respektive i 
djurparken, där varje älg snarare bara är en representant för sin art. I älgparken byggs 
istället personliga band mellan besökaren och älgen, som därigenom kommer att 
betraktas som en nära vän. 
 
De upplevelser vi själva erfarit under våra besök i älgparkerna kan till viss del tolkas och 
förklaras utifrån Brandins resonemang. Att det uppstår ett band mellan besökaren och 
parkens älgar är tydligt, speciellt i de fall där älgarna har namn och livshistorier som 
förmedlas av företagarna under besöket. Älgarna blir på så sätt inte vilka älgar som 
helst, utan har egna personligheter. Till exempel berättar Karl-Åke Karlsson varmt om 
älgkon Mari-Louise och den spektakulära uppväxt hon fått, omhändertagen av Karl-Åke 
efter att hennes mamma omkommit, och uppväxt på gården på favoritdieten våffla med 
grädde och sylt. Det är en söt historia som får oss att känna ett visst band till Mari-
Louise och hennes livsöde. På samma sätt berättar Kjell och Helene Svensson om 
älgtjuren Haralds popularitet bland besökare och hur han figurerar i otaliga YouTube-
klipp. Älgparkernas älgar blir på så sätt förmänskligade vänner till besökarna och kan 
rentav utgöra den främsta orsaken till återbesök i parken.  
 
Vi märker också hur Harald egentligen beskrivs som mer än bara en älg. Harald är en 
artist, en performer, någon som Kjell och Helene alltid kan lita på att han levererar och 
ger besökaren en minnesvärd upplevelse: ”Harald är ju vårt dragplåster framförallt. Han 
är fantastisk, alla älskar Harald.[…]Han är väldigt lugn och fin också. Och trogen, äter i 
alla väder. Även om han måste gå och äta [då turisterna ges möjlighet att mata älgarna 
under safarituren] sju gånger en solig dag och nästa och nästnästa dag med. Så han 
strejkar aldrig” (Helene Svensson). Likaså märker vi vid besöket i Laganlands älgpark att 
älgarna i hägnet har en roll liknande en artists och besökaren har därför vissa 
förväntningar på hur älgarna ska bete sig vid besöket. Sven-Olof Svensson berättar att 
besökarna några gånger plockat upp stenar och kastat på älgarna, för att få dem att röra 
på sig i lite mer av ett framträdande. Det saknas således i viss mån respekt bland 
besökarna för att älgarna egentligen är levande djur, med behov därefter, och under 
vissa stunder på dagen behöver ta igen sig och ligga still en stund. Sven-Olof är därför 
noga med att påpeka att ”det är djuren som står för showen och själva bestämmer när de 
vill bada, springa runt eller ligga ned och idissla”.  
 
I viss mån kan som sagt Brandins resonemang förklara de möten med älg som en 
besökare möts av i älgparken. Resonemanget kring älgparkerna är dock något 
generaliserat. Vad vi själva upptäckt under våra besök i parkerna är att upplevelserna i 
de olika parkerna skiljer sig ganska tydligt åt, och därmed den bild som förmedlas av 
älgen. I både Grönåsens och Laganlands älgparker betraktas älgarna från andra sidan av 
ett stängsel. Även om det är möjligt att komma älgen nära, att klappa och mata genom 
stängslet, så utgör det något av en fysisk barriär. Detta till skillnad från Smålandets 
älgsafari och Virum älgpark, där vi faktiskt befinner oss inne i hägnet. När älgarna 
sticker in sina huvuden och vi bokstavligt talat får dem i knäet, kommer vi älgen nära på 
ett helt annat sätt. Här blir älgen verkligen ett djur att gulla med och krama, och vi 
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funderar återigen kring vilken inverkan detta har på vilken respekt som finns för detta 
stora djur. Försvinner den tillsammans med stängslet? 
 
Vidare är det inte alla av älgparkernas älgar som har namn, speciellt inte de som 
befinner sig i de större hägnen. I dessa hägn förmedlas en annan bild av älgen. Här får vi 
intrycket av att älgen är ”vildare” och att vi besöker den i sin naturliga och närmast vilda 
miljö. Älgen betraktas här inte längre som en nära vän utan vi rör oss snarare tillbaka 
mot det begrepp som Brandin (2009) diskuterar i relation till älgsafarin: en bekant. Då 
vi fortfarande inte bokstavligt talat tar steget in i älgens naturliga miljö, stängslet 
avgränsar oss fortfarande, är situationen dock inte helt jämförbar med safarin heller. Vi 
har inte möjlighet att upptäcka älgens spår eller spillning och befinner oss på sätt inte i 
älgens ”hem”. Hamnar vi därför närmare begreppet exotisk främling som används för att 
beskriva älgen i djurparken? Vi argumenterar för att älgarna i denna typ av hägn 
betraktas som något mittemellan de båda begreppen, den är inte helt och hållet en 
exotisk främling då vi ändå besöker den i en miljö mycket lik dess naturliga habitat, men 
inte heller en bekant i och med stängslets avgränsning. 
 
Differentiering 
Älgparkernas olika upplägg och utformning erbjuder kunden olika upplevelser i de olika 
parkerna, och skulle kunna tolkas som ett sätt för älgparkerna att särskilja sig från 
varandra genom differentiering. Älgen presenteras på olika sätt i de olika parkerna, och 
skapar på så vis olika produkterbjudande. I Grönåsens älgpark och i Laganlands älgpark 
promenerar gästen runt hägnen, medan Virum och Smålandets älgsafari erbjuder 
safariturer i hägnen vilket, som vi noterat, blir två helt olika typer av upplevelser. 
Laganland har en informativ utställning om älgen och kommer eventuellt komplettera 
verksamheten med teknologiska lösningar. Grönåsen har satsat på smådjur, grillhydda 
och museum som attribut i sin verksamhet. Smålandet med rosenträdgård, café och 
bisonoxar och Virum som ren älgpark.  Differentiering kan ses som ett 
marknadsföringsverktyg för ett företag att positionera sig på marknaden. Genom att 
utforma ett produkterbjudande som särskiljer sig från konkurrenters, nås 
konkurrensfördelar. Differentieringen kan ske på olika sätt, alltifrån valet av 
marknadsföringskanaler till vilken personal som anställs. I älgparkernas fall rör det sig 
främst om produktdifferentiering, det vill säga särskiljning, genom olika 
sammansättningar av en turismprodukt på olika sätt (Armstrong m.fl. 2009). 
 
 

4.3 Sammanfattning  
Älgparker har blivit ett allt populärare fenomen i Sverige. Även om älgparken formellt 
sett går under termen djurpark, hävdar vi att konceptet är något annorlunda jämfört 
med traditionella djurparker. Vi väljer därför att se på älgparken som mer av ett 
viltturismfenomen, en typ av turism som baseras på mötet med icke-domesticerade 
djur, vilket älgen rent zoologiskt är, och kan utspela sig i varierande typer av miljöer, där 
hägn utgör en. Samtidigt ifrågasätter vi hur pass icke-domesticerad och ”vild” och icke-
domesticerad älgparkens älg faktiskt är, i och med den möjlighet man som besökare 
faktiskt får att aktivt interagera, klappa och gulla med dessa älgar.  
 
Något av det mest fascinerande med älgen tycks vara dess fysiska egenskaper. Den 
upplevs som ett stort, vilt och karismatiskt djur, som sällan låter människor komma så 
pass nära som är möjligt i älgparken. Att se, känna och uppleva detta djur på nära håll 



29 
 

ger därför bestående sinnesintryck. Dessutom har parkernas älgar ofta namn och 
personligheter, ytterligare en aspekt som bidrar till fascinationen, då det innebär en 
möjlighet till en slags känslomässig samhörighet, liknande den som finns till 
sällskapsdjur. Vidare är älgen i mångas ögon ett exotiskt djur, då dess spridning runtom 
i världen är begränsad, vilket ytterligare bidrar till fascinationen. 
 
De olika älgparkerna skiljer sig åt och presenterar älgarna på olika sätt. I vissa av 
parkerna betraktas älgarna endast utifrån hägnet, medan andra erbjuder möjligheten att 
faktiskt interagera med älgarna inne i hägnet, genom att mata och klappa. I det senare, 
där älgen oftast har både namn och en karaktäristisk personlighet, kan älgen därför 
beskrivas som en nära vän, medan den i de större hägnen är mer anonymiserad och 
därför betraktas som något mittemellan en exotisk främling och en bekant. Besöket i 
älgparken blir till något av en show, en föreställning, där älgen förväntas uppträda på ett 
visst sätt, vilket vi tror i viss mån bidrar till att respekten för älgen som ett vilt djur 
försvinner.  
 
Älgens fysiska egenskaper är något som uppenbarligen fascinerar människor idag. 
Likaså långt bak i historien fascinerades och förundrades människan över älgen, vilket 
behandlas i nästföljande kapitel. 
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5. Älgen i historien 
Genom historien har älgen fascinerat människan på många olika sätt och utgjort ett 
föremål för diverse tolkningar, vilka i viss mån lever kvar än idag och påverkar hur vi ser 
på älgen. I det här avsnittet beskriver vi några av de myter som omger älgen och länge har 
gjort, samt älgen som sagofigur i John Bauers magiska världar, och hur älgen kan tänkas 
ha betitlats med epitetet ”skogens konung”.  
 
 
5.1 De historiska föreställningarna om älgen 
En aspekt som dyker upp då vi frågar våra informanter om varför det finns en 
fascination kring älg, är älgen ur en historisk aspekt; som en figur som omgivits av myter 
och mystik och som tjänat sin respekt ur historien (Kenneth Idensjö, Sven-Olof 
Svensson, Karl-Åke Karlsson). Att skymta en älg i det vilda beskrivs som något närmast 
magiskt. Älgen anses även vara omgiven av mystik och förknippas enligt Kenneth 
Idensjö med trolldom, vilken förstärks om turen att skymta en älg i morgondimman 
inträffar. ”Ser du en älg i dimman, en tidig morgon, då reser håret sig på armen”, säger 
han och menar att det är något man inte kan rå för och därmed utgör en trolldom. Likaså 
Karl-Åke Karlsson tycker att det är en bestämd känsla när älgen framhäver sig i 
morgondimman: ”Och speciellt är det just när den går ner i dammen, och det är lite 
dimma, och den börjar dricka, så lyfter den på sitt huvud, så droppar det från hakan ner i 
vattnet. Då är det en speciell känsla”.  
 
Karl-Åke Karlsson pekar specifikt på den historiska aspekten, att älgen är en varelse som 
funnits långt innan människan. Det mest fascinerande med älgen är enligt honom ”just 
att det är ett fornnordiskt djur” och han berättar om hällristningar och fångstgropar som 
visar på älgens betydelse för människan långt bak i historien (Karl-Åke Karlsson).  
 
I Sverige och Norge finns det gott om forntida hällristningar. Tack vare våra hårda 
bergarter har ristningarna bevarats väl för oss att än idag betrakta och tolka. I 
ristningarna från den yngre stenåldern, ca 3300 – 1800 f.kr, som förekommer främst i 
norra Sverige, är djurmotivet det vanligaste och bland dessa dominerar älgen (Björklöf 
1994). I Glösa finns ett av Sveriges största hällristningsområden. Åldern på ristningarna 
i Glösa beräknas vara 5500-6200 år gamla och det klart dominerande motivet är älg. 
Bland ristningarna finns 60 inhuggna figurer av älgar, symboliskt utförda. På bilderna 
syns älgarna avbildade med linjer igenom kroppen, vilket beskrivs som livslinjer (Glösa 
Älgriket 2011, Björklöf 1994). På en del av älgbilderna finns linjer från mulen till en 
ovalformad ring inne i älgen, vilket sägs symbolisera blodåder och hjärta och likaså syns 
ringar vid älgarnas bakdelar, som tros symbolisera livmodern och livets ursprung (Glösa 
Älgriket 2011). Bilderna vittnar ofta om olika jaktscenarion. Enligt arkeologiska utsagor 
utgjorde hällbilderna ”genomtänkta medel att genom den inneboende kraften i själva 
bilden utöva inflytande på det villebråd eller möjligen andra ting som man ville få makt 
över” (Björklöf 1994: 212). Hällbilderna visar på så sätt att älgen spelade en viktig roll i 
människans liv, och genom själva bilderna ansåg människan utöva makt över djuret. 
 
Myter om älgen 
Vidare menar Sven-Olof Svensson och Kenneth Idensjö att de historiska myter som 
omger älgen säkert också påverkat synen på och fascinationen för älgen. Bland annat 
nämns myterna om hur älgen med sin långa läpp tvingades beta baklänges, hur den 
sades spruta hetånga ur näsborrarna och om hur den stelbenta älgen sover lutandes mot 



31 
 

ett träd. De är lustiga föreställningar som förknippas med älgen och lever i viss mån kvar 
idag. 
 
Myten om älgens stelbenhet har funnits med länge och förekom redan under antiken. 
Julius Caesar sägs vara den person från vilken historien härstammar. I sin bok, De bello 
gallico, försöker han runt 50 f.kr beskriva det underliga djur han stött på. Han menar 
bland annat att älgarna sover lutandes mot ett träd, och skulle ha svårt att resa sig av 
egen kraft, om de skulle falla till marken, detta på grund av sina stela ben. Det sades 
därför att lättaste sättet att fånga en älg, är att såga ner det träd mot vilken den sovandes 
lutar sig emot (Hammarström 2004).  
 
Historien om hur älgen sprutar hetånga ur näsborrarna för att skydda sig mot fiender 
finns beskriven av olika naturhistoriker. Bland annat beskriver munken Bartholemew 
Angelicus, som undervisade vid universitetet i Paris under 1200-talet, fenomenet som: 
 

”There are innumerable wild animals to be found here – among them an 
animal, large as an ox, wild and cruel. Stout antlers for his defence and he 
carries under his chin a large sack for water. In a wondrous way, through 
running, the animal warms the water and then, when attacked by hunters or 
dogs, spits the water on his tormentors, who are then scalded and burned” 
(Hammarström 2004: 48). 

 
Vid besöket i Grönåsens älgpark får vi själva uppleva fenomenet med älgens så 
kallade hetånga. Ute i hägnet frustar en av älgtjurarna till och blåser luft genom 
näsborrarna under kraftfullt ljudande. Kenneth Idensjö berättar för oss att det är 
detta frustande som den odlade myten egentligen handlar om.  
 
Älgen och dess långa läpp är en annan återkommande skildring i historiska verk där 
älgen figurerar, som även nämns av informanterna. Plinius d.ä. är en annan 
vetenskapsman, som liksom Caesar, skildrade älgen i ett av sina verk under det första 
århundradet e.kr. Plinius beskriver älgen och dess spektakulära sätt att beta: ”Älgen är 
berömd för sin snabbhet, och dess överläpp är mycket stor, varför den går baklänges när 
den äter för att inte trassla in sig i den” (Björklöf 1994). 
  
Denna typ av historier har ibland betraktats som skrönor och skämtsamma historier, 
och kan vid en första anblick framstå som sådana. Skildringarna är dock framställda av 
vetenskapsmän, som troligtvis inte hade i syfte att skriva komedi, utan att göra 
biologiska skildringar av omgivningen (Björklöf 1994). Ur myterna tolkar vi det som att 
älgen upplevdes som ett djur med kraftfulla verktyg att försvara sig med, men samtidigt 
en aning hjälplöst och dumdristigt, i sin oförmåga att resa sig.  
 
Att älgen sågs som ett magiskt djur märks också genom de speciella och skyddande 
egenskaper som olika delar av älgen tillskrevs. Under medeltiden och de följande 
århundraden ansågs älgens klövar ha läkande effekter på epilepsi. I tyskan användes 
under denna tid namnet Elend på älgen, bland annat i en teaterpjäs av Schiller. Elend tros 
härstamma från litauiskans ”elnis”, men har också en egen betydelse i tyskan: ”eländig”. 
Användandet av ”eländig” som ett namn på älgen tros vara en bakomliggande orsak till 
att det uppstod ett rykte om att älgen led av fallandesjuka (Hammarström 2004), en 
äldre benämning på epilepsi (Nationalencyklopedin 2011b). Den svenska ärkebiskopen 
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Olaus Magnus hade stort inflytande på det svenska folkets föreställning om älgen och 
gjorde medicinska uttalanden om älgens läkande krafter i fråga om epilepsi:  
 

”Den yttre klöfven på högra bakfoten af en lefvande älghane, som icke aflat, 
afhuggen medlest en yxa eller med ett annat instrument afskild efter midten 
af augusti månad, botar oförtöfvadt kramp eller fallandesot, om den föres 
intill den sjukes kropp” (Björklöf 1994:30).  

 
Den specifikt yttre klöven på en älgtjurs bakfot skulle alltså utgöra ett botemedel mot 
epilepsi. Den medicinska effektiviteten i denna fråga är dock inte utforskad i nämnvärd 
grad (Björklöf 1994).  
 
Ett annat sätt på vilket älgen ansågs ha övermänskliga egenskaper var via dess skinn. 
Älgskinnet sades förr i tiden vara ogenomträngligt. Den som klädde sig i ett garvat 
älgskinn troddes vara skyddad mot både knivar och yxor. Ryktet om älgskinnets kraft 
och styrka var vida spritt även bland människor som faktiskt varit i kontakt med älg, 
vilket kan tyckas något förvånande då älgskinn i sig är mjukt och lätt att skära igenom. 
Fransmannen Buffon, verksam under samma tid som Linné, skrev om älgskinnet att det 
var tjockt och närmast ogenomträngligt för kulor och därför användes i rustningar. 
Skinnets digra rykte stod sig dock kort den gång då kung Gustav Adolf blev skjuten till 
döds i Lützen, Polen, sitt skyddande älgskinn under rustningen till trots. Kungens 
älgskinnsjacka kan beskådas än idag i livrustkammaren i Stockholm (Hammarström 
2004).  
 
Älgen och trollen 
Först under 1800-talet dök älgen upp i skönlitterära sammanhang, och omnämns i verk 
av bland annat Bellman och andra samtida lyriker och poeter. I sägnens värld tycks dock 
älgen vara mer sällsynt. Björklöf (1994) menar att detta kan bero på älgens sällsynthet 
och dess skygghet. Älgen var under 1800-talet närmast utrotad, vilket bidragit till att 
den varit svår att skymta och kanske därigenom erhållit ett utbrett rykte om att vara 
mystisk. Vidare är älgen inte ett djur som genom historien visat stor tillgivenhet till 
människan, har aldrig haft rykte om sig att vara särskilt listig och är inte heller historiskt 
sett egentligen betraktad som skräckinjagande. De sägner som funnits om älgen har 
därför byggt på dess snabbhet (Björklöf 1994) vilket, som vi såg ovan, var en egenskap 
hos älgen som identifierades redan under 1500-talet av Olaus Magnus.  
 
Trots att älgen är sällsynt i fablernas och sägnernas värld, förekommer den i en och 
annan saga. En historisk aspekt som Kenneth Idensjö betonar är just älgens roll som 
sagofigur. Kenneth menar att älgen och trollen i sagorna ofta figurerar tillsammans. Det 
är också förklaringen till att många av souvenirerna i både Grönåsens och de andra 
älgparkernas butiker utgörs av just troll och vättar. ”Älgen och trollen hör tillsammans”, 
säger Kenneth Idensjö och syftar på de gamla sagorna där älgen figurerar. Ett känt namn 
i fråga om tomtar och troll i litteraturen är illustratören John Bauer. John Bauer levde 
och verkade kring sekelskiftet 1800-1900 och skildrade den svenska småländska 
naturen genom sina fantasifulla och illustrativa berättelser. I vissa av hans böcker syns 
älgen som en figur bland hans tomtar och troll. I boken ”Sagan om älgtjuren Skutt och 
lilla prinsessan Tuvstarr”, som i originalversion skrevs 1913, får älgen till och med en av 
huvudrollerna. I sagan möter den späda prinsessan Tuvstarr älgtjuren Skutt, som 
representerar den stora mörka skogen, och följer med honom ut i hans värld sittandes 
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på hans rygg. I boken skildras den svenska naturen som vacker och vild, men också 
farlig. Skutt blir därför prinsessans beskyddare. Bauers illustrationer går i mörka, dova 
toner och ger ett magiskt intryck. Bredvid djupa tjärn och mörka skogar återfinns den 
lilla prinsessan tillsammans med den stora älgtjuren (Bauer & Kjellin 2010). Det skulle 
kunna tänkas att älgen, genom att förknippas med dessa trolska och mystiska miljöer, 
själv fått epitetet som en mystisk och trolsk figur. Kenneth refererar också till diktaren 
och historieberättaren Pälle Näver, som berättade historier om älgen, vättarna och 
trollen på ett sätt som ”inte lämnar någon oberörd” (Kenneth Idensjö).  
 
Skogens konung 
Curtin (2005) menar att en av förklaringarna till fascinationen för vissa vilda djurarter 
kan ha sitt ursprung ur mytiska eller historiska rykten och uppfattningar, och nämner 
exemplet ”The Big Bad Wolf”, det vill säga ”stora stygga vargen”. Samma idé skulle kunna 
appliceras på älgen, som även den är känd under ett visst epitet, om än något mildare 
och inte lika negativt laddat som det föregående, nämligen ”skogens konung”. Varifrån 
har älgen förärats med denna liknelse? Tegenborg Falkdalen (2009) har en teori. Kung 
är ett ord som symboliserar den högst uppsatte och mäktigaste personen, i till exempel 
ett land eller en stad. Det används också för att beskriva djur som uppfattas som de 
största och noblaste och därmed regerande över andra arter i sin omgivning. 
Benämningen ”kung” återfinns bland andra djurarter, som till exempel lejonet, som 
länge använts som symbol för kungamakten, eller örnen som är känd som fåglarnas 
konung. Den rimligaste förklaringen till älgen som skogens konung kommer därför ur att 
älgen är ett stort och mäktigt djur. Det går även att dra paralleller mellan kungens krona 
och älgtjurens krona, vilket skulle kunna ha framkallat synen på älgen som ”kunglig” 
eller ”konung”. Titeln fick älgen tidigare dela med björnen, som var känd som ”skogens 
vilda kung”.  
 
 
5.4 Sammanfattning 
Föreställningarna och myterna om älgen sträcker sig långt bak i historien. De tidigaste 
beskrivningarna av älgen tycker vi idag är underhållande historier, men vi kan också 
förstå att älgen är ett djur som förundrat och fascinerat. Det tycks, enligt våra 
informanter, som att älgen bär med sig något av denna mystik än idag. Det skulle kunna 
ha att göra med hur älgen förr i tiden ansågs inneha vissa magiska egenskaper och 
därför var värdefull. Likaså dyker den upp i en och annan saga, om än inte i samma 
utsträckning som många andra viltarter. Kanske troligast är dock att älgen periodvis i 
historien varit mycket sällsynt och svår att skymta, och därför betitlats med sitt 
mystiska epitet. 
 
Den historiska älgen är ett sätt att se på hur älgen återgivits. Ett annat sätt att återge 
älgen är genom att avbilda den i en souvenir, något som följande kapitel behandlar. 
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6. Älgsouveniren - den återgivna älgen 
I det här avsnittet beskriver vi den variation av souvenirer relaterade till älg som finns 
tillgängliga idag, och som tycks mycket populära bland turister. Vi beskriver hur 
älgsouveniren blir ett minne och symbol för turistens besök i Sverige, och diskuterar vilken 
inverkan det sätt som älgen återges på, i form av souvenirer, har påverkat hur vi ser på 
den fria älgen i skogen. 
 
 
6.1 Älg i alla former 
Älgen som souvenir förekommer i en mängd olika former och utgör ytterligare ett sätt 
att betrakta älgen som föremål för turism. Samtliga av älgparkerna vi besökt innehar 
någon souvenirbutik och intygar att det är en viktig del, kanske den viktigaste, för 
företagets omsättning. Vi kan själva, från vår tid på turistbyrå, intyga att älg är något 
som säljer, och det framförallt till utländska turister. Sven-Olof Svensson håller med. I 
souvenirbutiken vid Laganlands älgpark säljer allt, bara det är älg, berättar han.  
Vid våra besök i älgparkernas olika shoppar kan vi konstatera att älgsouvenirerna 
utgörs av två typer. Dels av de rent virtuellt skapade, där en bild av en älg på något sätt 
projiceras, till exempel vykort och mjukisälgar, men också av souvenirer som utgörs av 
faktiska delar av älgen, till exempel älgkorv, älgost, skinnhandskar eller älgtroféer och 
älghorn. På turistbyråerna syns framförallt souvenirer av den förstnämnda typen; 
mjukisdjur, klistermärken, vykort, skålar och glas bland mycket annat. Det är inte bara 
hos tyskarna det går hem. Även svenskar handlar, ”speciellt om de ska utomlands och 
vill ha något typiskt svenskt med sig som present”, berättar Christina Moths. En annan 
souvenir som framförallt går hem hos svenskarna är den tecknade älgen, seriefiguren 
Hälge, menar hon.  
 
Ett motiv som är vanligt förekommande bland älgrelaterade souvenirer är den 
triangelformade varningsskylten med en springande älg. Den faktiska vägskylten tycks 
vara en souvenir i sig, och sägs plockas ned från Sveriges vägar av besökande turister. 
Kurt Ove Wiklund från dåvarande Vägverket [numera Trafikverket] i Umeå berättar i en 
tidningsartikel att ett hundratal varningsskyltar stjäls varje år. Vad turisterna inte 
förstår, eller kanske ignorerar, är att de utsätter övriga trafikanter för stor risk när de 
plockar ned varningsmärkena. Vägverket har försökt med olika åtgärder, som att 
förstöra skruvhålen eller svetsa fast skyltarna, men de försvinner ändå (Olsson 2006). 
Laganlands älgpark började egentligen som en souvenirshop; ”Laganland Sweden Shop”. 
Sven-Olof Svensson berättar att han tidigt identifierade turisternas intresse för 
varningsskylten, och ringde därför till Vägverket för att fråga om upphovsrätt och 
copyright. Det var grönt ljus och Laganland blev 1992 den första shoppen i Sverige att 
börja sälja skylten som souvenir (Laganlands älgpark 2011). 
 
När det gäller souvenirer som faktiskt är framtagna ur riktig älg finns också en uppsjö 
att välja bland, dock kan prislappen vara lite mer tilltagen än på mjukisälgar och 
klistermärken. Ett exempel är älgosten, som exporteras för runt 5000 kr/kg och beskrivs 
som en riktig delikatess (Ålstig 2003). Likaså utgör älghornen en exklusiv souvenir, som 
i vissa fall sammankopplas med jakten och därur erhåller en viss status. Intresset bland 
utländska turister, framförallt tyskar, italienare och fransmän är stort berättar Sten 
Wennberg, som är godkänd bedömare av klövdjurshorn. Ett normalstort älghorn på 16-
17 taggar kan gå för mer än 2000 kronor och ännu längre tillbaks i tiden tycktes   
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turisterna vara beredda att betala nästan vad som helst för att få med sig en trofé hem 
att sätta på väggen (Cederqvist 2010).  
 
Även älgens spillning blir på olika sätt till souvenirer. Något som vi själva upplever 
underhållande är att spillningen paketeras och säljs på burk. Huruvida det faktiskt säljer 
eller inte är vi dock mindre övertygade om. Det ryktas att tyskarna är tokiga i denna 
souvenir (Hökerberg 2009), men detta tonas ned av Kenneth Idensjö och Sven-Olof 
Svensson som säljer eller har sålt älgspillning på burk i sina souvenirbutiker. De menar 
att det mest är svenskar som köper det, för att ge bort som present. En annan aspekt 
som påtalats av våra informanter om anledningen till varför framförallt tyskarna 
omtalas att köpa älgspillning, är att de vill visa upp för sina vänner i hemlandet hur 
tokiga svenskarna är som säljer älgspillning på burk.  
 
Souveniren – turistens minne och bevis 
Enligt Timothy (2005) har människor genom historien alltid handlat souvenirer i olika 
former, som minnen för betydelsefulla resor. För många är inhandlandet av souvenirer 
mycket viktigt för att resan i sin helhet ska bli komplett. Ordet ”souvenir” kommer från 
franskan och betyder att ”återkomma till mig själv”, vilket syftar på att souvenirerna 
utgör objekt som påminner om människor, platser och händelser i det förflutna (Wilkins 
2010).  
 
Souvenirer fungerar således som ett minne av den plats som besökts under resan, och 
de speciella ögonblick som upplevts. Den blir både ett minne av en speciell upplevelse 
och samtidigt ett materiellt bevis för att ha besökt en viss plats, den plats där varan 
inhandlats (Collins-Kreiner & Zins 2011). Inhandlade souvenirer fungerar också som ett 
sätt för turisten att förlänga sin reseupplevelse väl åter på hemmaplan. Genom att vara 
ett materiellt minne från resan, kan souveniren förmedla resans upplevelser på nytt, och 
blir på så sätt ett verktyg för att resa både i tid och rum (Timothy 2005, Löfgren 1999, 
Wilkins 2010). Förutom att inhandla souvenirer av personliga skäl, som minnen, pekar 
Timothy (2005) och Wilkins (2010) även på aspekten av att inhandla souvenirer för att 
kunna ge bort som presenter till vänner och bekanta. Den aspekten utgör en av de 
främsta orsakerna till turisters souvenirkonsumtion, och är enligt våra informanter även 
vanligt i deras souvenirbutiker. 
 
Brandin (2009) beskriver souvenirerna skapade kring älgen som ytterligare ett sätt att 
fysiskt komma i kontakt med älg, utöver den kontakt som är möjlig i till exempel 
älgparken. Souvenirerna utgörs av materiella ting som skapats för att porträttera älgen 
eller som rentav framställts ur älg, vilket vi som noterat själva sett under våra besök. 
Hon menar att souvenirerna på olika sätt är symboler för älgen, symboler som visar på 
en annan aspekt av djurets liv: älgen som en underhållare värdig sina egna symboler i 
form av souvenirer. 
 
Älgsouvenirerna kan på så sätt tolkas som minnen för besökarna i älgparken eller av 
resan i Sverige, för vilken älgsouveniren även fungerar som symbol. Souvenirerna blir 
materiella minnen som bevisar att personen ifråga har varit på plats i Sverige och sett 
älgen med egna ögon. Kanske är det därur historien om tyskarna och deras bildekaler 
härstammar. Det sägs att tysken efter att ha sett älg har tillåtelse att köpa sig en 
klisterdekal föreställande den triangulära varningsskylten att dekorera bilen med. Bara 
om älgen faktiskt skymtats sätts klistermärket på bilen (Karl-Åke Karlsson). 
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Älgsouveniren bär i det fallet en viss status, ett bevis på att älgen faktiskt har setts på 
riktigt.  
 
Collins-Kreiner & Zins (2011) menar vidare att vissa souvenirer symboliserar en viss 
status. Det är något som flera av våra informanter påvisar i fråga om framförallt 
tyskarna, och det faktum att de bemödar sig skruva ner vägskyltar eller betala dyra 
pengar för älgtroféer. De menar att tysken gärna vill ha något materiellt att visa upp väl 
hemma i Tyskland. Saker som porträtterar älgen blir, enligt vårt tolkande, i det 
sammanhanget något av en statussymbol.  
 
Trots att souveniren ofta införskaffas i syfte att påminna om en specifik plats eller 
händelse, förlorar den ofta delvis sitt värde när turisten väl är på hemmaplan, och i vissa 
fall tvärtom ökar sitt värde beroende på hur innehavaren känslomässigt relaterar till 
objektet. Collins-Kreiner & Zins (2011) menar att de typiska souvenirobjekten har en 
tendens att förlora sitt känslomässiga värde, medan objekt som inköpts i praktiskt syfte 
ofta får ökad betydelse i återblickande bemärkelse. De anser att ett objekt som inte 
inhandlats i egenskap av typisk souvenir, utan istället för sina praktiska egenskaper, 
långt senare kan bli en värdefull souvenir för innehavaren. Därigenom tolkar vi några av 
de olika typer av älgsouvenirer vi stött på. Den massproducerade souveniren, till 
exempel dekorationer och klistermärken, kan riskera att mista sitt ursprungliga värde 
för turisten och istället fungera som ”dammsamlare”, medan artiklar som inhandlats i 
mer av ett praktiskt syfte, till exempel älgskinnshandskar, kan tänkas behålla ett 
känslomässigt värde längre i efterhand för innehavaren.   
 
Den icke-kommersiella minnessaken – en annan dimension av souveniren 
Ett annat minne som många av turisterna bär med sig från sitt möte med älg, är foton. 
Att dokumentera älgmötet verkar viktigt för många. När vi sitter i militärvagnarna under 
safarituren i Virum älgpark har nästan alla kameran i högsta hugg, inklusive oss själva. 
Ögonblicket när Harald sticker in huvudet i vagnen och slickar sig om munnen med sin 
rosa tunga måste givetvis dokumenteras. Att möjligheten att fota är en viktig aspekt syns 
i flera av parkerna, där utkikstorn placerats ut dit turisterna kan ta med sig sina 
kameror och få bilder som nästan skulle kunnat föreställa vilda älgar. Kenneth Idensjö 
tipsar vant och ivrigt om de bästa vinklarna och fotoögonblicken under vår rundtur i 
Grönåsens älgpark och berättar att många turister fått med sig kanonbilder efter 
besöket i parken.  
 
Urry & Larsen (2011) menar att det bildliga seendet är central i turismupplevelsen, i 
turistens ”reseglasögon”, eller ”tourist gaze”. Turisten betraktar sin omgivande miljö 
med nyfikenhet och intresse, i sökandet efter det som av andra utpekats som värt att 
betrakta. Ett verktyg i sökandet och betraktandet är kameran. Foton säger mycket. De 
skapar dels en socialt konstruerad bild som kommunicerar till andra vad som är värt att 
se under en resa, men fungerar också som minnen. Fotot blir ett minne där ett visst 
ögonblick frysts i tid och rum.  
 
Det turistiska sökandet förekom, som vi sett, redan under Linnerhielms tid, i hans 
sökande efter det pittoreska landskapet. Idag har kameror i och med den teknologiska 
utvecklingen fått sådan utbredning att en turist utan kamera är svår att hitta. Turisterna 
idag verkar uppleva det som en plikt att sätta en kamera mellan sig själva och de 
speciella ögonblick och platser som upplevs under resan. Mycket av resandet handlar på 
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så sätt egentligen om ett sökande efter det fotogeniska, efter den perfekta bilden (Urry & 
Larsen 2011). 
 
Att fota älgarna i älgparkerna fungerar således som ett minne och bevis för turisten 
ifråga på att denne verkligen varit på plats. Att själv figurera i fotot tillsammans med en 
älg skulle kunna tänkas vara det ultimata beviset, där råder ingen tvekan om den fysiska 
närvaron av en livs levande älg. Turisternas foton av älg fungerar på så sätt både som 
minnen och materiella bevis på resan och dess innehåll.  
 
Vetenskapen skiljer mellan souvenir och minnessak (Collins-Kreiner & Zins 2011), även 
beskrivet som externt respektive internt framträdande. Souveniren är ett kommersiellt 
objekt som, liksom ovan nämnt, ofta inhandlas under en resa som ett minne och bevis. 
Den är ofta representativ, massproducerad och tillgänglig att köpa. Minnessaken å andra 
sidan, har en innebörd liknande souvenirens, men har inte producerats i kommersiellt 
syfte. Den har med andra ord inte producerats för att specifikt ”vara” en souvenir, men 
blir icke desto mindre ett minne och materiellt bevis, dock på ett personligare sätt, 
varför den beskrivs som internt framträdande. 
 
Många av de souvenirer vi kommit i kontakt med i älgparkernas butiker och i andra 
turismsammanhang, kan tolkas som den förstnämnda typen. De är massproducerade, 
och finns tillgängliga i likadana eller liknande upplaga på flera platser. Turistens foto kan 
istället tolkas som den senare typen av souvenir, en minnessak och ett personligt 
grundat minne, utan kommersiell innebörd. Även om det kan låta något banalt tolkar vi, 
för att dra kopplingen ytterligare ett steg, de nedplockade vägskyltarna som en typ av 
minnessak för den som plockade ned den. Skylten är ju uppenbart producerad i ett 
annat syfte än att vara souvenir för besökande turister. Med tiden har dock även 
turismindustrin insett ett potentiellt värde i skylten och börjat tillverka dem i 
souvenirsyfte, för att säljas i butik. Skylten har således i det sammanhanget kommit att 
bli en souvenir.  
 
Vilken bild av älgen speglar älgsouvenirerna? 
Något vi lagt märke till är att många av souvenirerna vi sett, vid besöken i älgparkernas 
butiker samt vid turistbyrån, utgörs av älgsouvenirer där älgen porträtteras som en 
gullig eller komisk figur. En reflektion vi slås av är om detta är något som påverkar 
turistens syn på älgen. Försvinner respekten för att älgen egentligen är ett vilt djur som, 
om det inte respekteras på rätt sätt, till och med kan utgöra ett hot? På samma sätt 
reagerar vi när vi frågar tyska familjen Frenzen om deras syn på älgen och svaret blir 
”gemütlich”, det vill säga ”mysig”. Kan det vara så att de som inte kommer i kontakt med 
älgen på annat sätt än genom kramvänliga mjukisdjur och humoristiska dekorationer 
skapar sig en annan bild av älgen, än de som faktiskt varit i kontakt med den vilda älgen 
på olika sätt? 
 
En annan sak vi lägger märke till i älgparkernas butiker och på turistbyråerna, är att 
nästan alla souvenirer av den förstnämnda typen, där bilden av en älg på något sätt 
förmedlas, porträtterar älgtjuren. I vissa fall syns även älgkalven, men väldigt sällan 
älgkon. Med andra ord är det sällan älgen som souvenir syns utan de majestätiska 
hornen och ett rejält hakskägg. Kan även detta tänkas påverka vilken bild av älgen som 
förmedlas och de förväntningar som besökande turister och andra intresserade får av 
älgen? Denna reflektion gör vi också när vi hör talas om ett reklamerat älgparksbesök i 
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Tingsryd. En dansk familj åkte till älgparken Älgriket på sin semester, men blev besvikna 
då älgarna inte hade några majestätiska horn att betrakta. Besöket reklamerades vid 
Tingsryds turistbyrå och viss ersättning betalades ut (DN 2011b).  
 
Bentrupperbäumer (2005) diskuterar mötet och interaktionen med vilt som dels mötet 
med djuret i en faktisk, fysisk miljö men också mötet i den virtuella miljön, där tryckt 
och skapat material förmedlar en viss bild. De båda miljöerna påverkar varandra. Den 
bild av viltet som förmedlas via den virtuella miljön, till exempel tv-program och tryckt 
material, påverkar människors förväntningar och tolkningar av viltet i den fysiska 
miljön och kan vara en förklaring till våra reflektioner. 
 
För många är den virtuella miljön den första, och kanske enda, kontakten med naturen 
och viltet och utgör därför en viktig arena för uppkomsten av de känslor, beteenden och 
grad av medvetenhet som sedan associeras med viltet i den fysiska miljön. Den virtuella 
världen är aldrig helt och hållet ett substitut för det nära mötet som den fysiska miljön 
kan tillhandahålla, men kan icke desto mindre påverka turisterna i vart de reser, vad de 
gör och vilka förväntningar de får på viltet (Bentrupperbäumer 2005). Många av de 
souvenirer och återgivningar av älg vi kommit i kontakt med, skulle på detta sätt kunna 
tolkas som en del av denna virtuella värld. De olika sätt som älgen representeras på har 
således påverkan på vilka förväntningar och intryck som uppstår kring det faktiska 
mötet med älgen i en fysisk miljö; i skogen eller i älgparken. 
 
 
6.2 Sammanfattning 
Älgsouveniren är ytterligare en av turismens älgar. Till skillnad från i älgparken och i 
skogen, där turisten möter en fysiskt levande älg, utgörs souveniren av en oftast 
återgiven, visuellt avbildad älg på till exempel skyltar och bilder, eller alternativt en 
produkt framställd ur älg som till exempel älgost eller älgskinn. Vi ser alltså att 
älgsouvenirerna är av två slag, där den senare kan betraktas som exklusiva produkter 
med en oftast dyr prislapp. Souveniren fungerar som ett minne och materiellt bevis från 
en viss resa, plats eller upplevelse. Älgsouveniren blir således ett minne eller symbol för 
mötet med älg, eller från resan i Sverige. Det blir ytterligare eller ett annat sätt att 
komma i kontakt med älg, än det rent fysiska mötet. Turistens egna foton, även de en 
slags souvenir i form av en så kallad minnessak, blir ett ultimat, materiellt och personligt 
bevis av en viss händelse. 
 
Vi tror att det sätt som älgen porträtteras på i form av souvenirer, påverkar vilken bild 
av älgen som förmedlas. Oftast är det specifikt älgtjuren som avbildas, stor och ståtlig 
med rejäla horn och hakskägg. Ibland ges souvenirerna ofta ett komiskt eller gulligt 
uttryck. Detta kan ha lett till att den förväntade bilden och uppfattningen av den 
egentliga levande älgen blir något skev, och att älgen när den väl skymtas inte lever upp 
till förväntningarna, vilket till exempel kan leda till problem i form av reklamationer och 
besvikna turister. 
 
Älgsouvenirerna är av många olika slag, och som vi sett utgörs de till viss del av 
produkter framställda ur älg. Älgtroféer är ett exempel på en sådan, och har sitt 
ursprung i jakten. Älgen och jakten är nära sammanlänkade och utgör ytterligare en 
aspekt av älgen i turismen, i form av jaktturism, vilken behandlas i nästa kapitel.  
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7. Älgen i jaktturismen 
I det här avsnittet beskriver vi älgen som ett föremål för jaktturism. Jakt är en given aspekt 
i fråga om älg, och att resa för att jaga älg tycks vara något som blir allt populärare bland 
turister, både svenska och utländska. Här diskuterar vi vad jaktturismen och framförallt 
älgjakten handlar om, de olika motiv som kan skönjas för älgjakten, samt hur 
älgjaktsturismen, som idag är en relativt outvecklad produkt, skulle kunna utvecklas. 
 
 
7.1 Att resa för att jaga älg 
Ytterligare en aspekt av älgen i turismsammanhang som våra informanter nämner, även 
om det inte utgör en del av deras specifika verksamhet, är jaktturismen. Att resa för att 
jaga älg i de svenska skogarna tycks förekomma både bland svenskar och utländska 
turister, även om våra informanter inte egentligen kan bidra med några utförliga 
detaljer och siffror. De indikerar dock även att jakten är något som påverkat det 
turistiska intresset och fascinationen för älgen, bland annat på grund av att den genom 
jakten erhåller en viss status. Älgtroféer om något är eftertraktade attiraljer (Folke 
Fagerlund, Kenneth Idensjö). Uppgifterna om älgen i jaktturismen varierar. Kenneth 
Idensjö upplever att det finns många jaktlag som köper in tyskar, danskar, holländare 
och österrikare och tjänar pengar på det. ”Då kan de få ett billigare jaktarrende. Det 
kostar mycket att jaga älg” säger han. 
 
Det kommer många jaktlag till Grönåsens älgpark för att ha möten i anläggningens 
tillhörande grillhydda. Kenneth beskriver vidare: ”Då köper de paketpris med grillning. 
Först ser de älgen sen har de lite fest på kvällen. Just det här med många älgjaktslag som 
har utländska gästjägare, kommer hit och tittar så de ser en älg ute och var de ska sätta 
skottet” (Kenneth Idensjö). Sven-Olof Svensson upplever inte att det är lika vanligt att 
utländska turister hyr in sig i svenska jaktlag. Han menar att det finns intresse och 
efterfrågan, men för dåligt utbud. Och att komma med i de lokala byalagen är svårt. 
Folke Fagerlund, som är ordförande i Jägareförbundet Kalmar, nämner också 
jaktturismen när vi pratar älg. Han ser på jaktturismen på två sätt. Det vanligaste tror 
han är när enskilda personer arrangerar sin egen jaktresa. Till exempel nämner han 
danskarna som kommer till Sverige för att jaga råbock och älg. Ur ett lokalt perspektiv 
tror han också att det är vanligt att till exempel Ölandsbor reser till Småland för att jaga, 
det vill säga en slags inhemsk jaktturism. Det andra perspektivet, som inte är lika vanligt 
tror han, är då jaktturismen säljs i ett färdigt paket. Då köper turisten ett färdigt 
arrangemang, med boende, jaktledning och hundar. Här handlar det alltså snarare om en 
färdig produkt, där älgjakten aktivt paketeras och säljs. 
 
Även då vi söker bland sekundärdata efter information relaterad till älgen i 
turismsammanhang, dyker älgjaktturismen upp i viss mån. Framförallt rör det sig om 
Sveriges norra delar, där vissa företag startat uthyrningsverksamhet kring älgjakten, till 
exempel i Ekoparken i Rosfors i Norrbotten, där företaget NordGuide nyligen tecknat ett 
jakträttsavtal på två älgjaktsveckor om året. Där kommer älgjakten säljas i ett komplett 
paket med mat och logi (Inatur 2011). 
 
Att det finns ett värde i jaktturismen och att den är på framväxt, framförallt i Norrbotten, 
märker vi också i andra artiklar. ”En älg är värd 100 000 kronor” hittar vi i en artikel 
(Lantbruk och Skogsland 2010) med jaktturismrådgivare Håkan Gyllbring, där syftet är 
att påvisa vilken potential det finns i jaktturism. Håkan Gyllbring menar att tysken till 
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exempel skulle kunna tänka sig att betala 90 000 kronor för älgjakt som varar i sex 
dagar. Håkan Gyllbring tillägger: ”Vi kanske värderar en älg till 10 000 kronor, men tittar 
man på det kommersiellt ligger värdet på 80 000-100 000 kronor” (Lantbruk och 
Skogsland 2010). Att just jaktturism är en framtidsbransch för landsbygden i Norrbotten 
är inget Håkan Gyllbring sticker under stol med (Lantbruk och Skogsland 2010). 
”Jaktturism är het som pannkakssmet och det är så mycket spännande som händer nu, 
jag ser det på trafiken på våra internetsidor, och jag får förfrågningar så gott som 
dagligen från internationellt håll om jakt i den här regionen” (Callne 2011). Ovanstående 
citat visar på den potential vi tror kan finnas i jaktturismen. 
 
 
7.2 Vad är jaktturism? 
Så, vad innebär egentligen jaktturism och hur definieras det? Turistdelegationen (2003) 
menar att när en jägare reser bort för att jaga blir den en jaktturist. Jaktturisten 
definieras således som en person som tillfälligt lämnar sin vanliga omgivning i syfte att 
jaga, där bortavaron från hemmet måste vara i minst 24 timmar. Jaktturisten kan även 
göra andra saker under resan, men jakten är resans främsta syfte. 
 
Jaktturism definieras av Lovelock (2008) som consumptive wildlife tourism, till skillnad 
från non-consumptive tourism. Han urskiljer på så sätt två olika typer av viltturism. Den 
förstnämnda, där jakten således hör hemma, innebär att viltet på något sätt förbrukas, 
alltså fångas och eller dödas, i en turismaktivitet. Den andra formen innebär att viltet 
utgör föremål för turism utan att dödas, till exempel i form av safari eller i form av det 
tidigare i uppsatsen beskrivna vilthägnet. 
 
Jaktturism är vanligast bland svenska jägare och går då till på så sätt att de byter en 
veckas jakt på sitt ställe mot en vecka på ett annat ställe. Det finns även fakta som pekar 
på att intresset är stort hos utländska jägare (Gunnarsdotter 2005, Turistdelegationen 
2003). I norr är det vanligt med norrmän som kommer över till Sverige för att jaga och i 
söder är det mestadels danskar, men även tyska jägare hyser ett intresse av att köpa 
jakt, då i hela Sverige. Gunnarsdotter (2005) nämner två orsaker som skulle kunna vara 
till grund för att det finns relativt få utländska jägare; den ena är att det är enklare att 
anordna jaktpaket till svenskar och den andra är att ortsbefolkningen ibland ter sig 
skeptisk till utländska jägare (Gunnarsdotter 2005). Det finns idag uppskattningsvis 
runt 260 jaktturismföretag i Sverige, som säljer jakt och kringaktiviteter. Hälften av 
dessa finns i Sveriges tre nordligaste län. Älgjakten är enligt Turistdelegationens (2003) 
undersökning något som det råder stor efterfrågan på. 
 
 
7.3 Älgjakten- förr och nu 
Flera av våra informanter nämner fångstgropar som en slags metod att jaga älg förr i 
tiden. De var särdeles populära som tillvägagångssätt innan geväret blev lättare att 
hantera och mindre farligt för själva skytten. Flera gropar kunde ingå i ett system och 
var då oftast sammanlänkade med varandra. Dessa system kallades för älggård och 
kunde vara tre-fyra kilometer i längd och omfatta upp till 80 gropar (Björklöf 1994). 
Fångstgropar som jaktmetod förkom främst i Jämtland, Härjedalen, Ångermanland och 
Medelpad (Blomquist 2003). Även så kallade stup nämns av våra informanter. Denna 
variant av jaktmetod användes i begränsad utsträckning och gick ut på att tvinga djuren 
över ett stup så de antingen dog av fallet eller skadades så pass mycket att jägaren hann 
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ikapp djuren (Björklöf 1994). Exempel på andra jaktmetoder som använts genom 
historien är bland annat älgdrag med självutlösande spjut och snaror, samt älgränning 
som är förföljelsejakt med skidor på skare (Blomquist 2004). 
 
1789 trädde en ny lag i kraft som gjorde det lagligt för allmänheten att jaga älg, något 
som tidigare endast var tillåtet för kronan, alltså kungaämbetet (Åkerberg 2005). 
Lagändringen hade dock förödande konsekvenser på älgstammen, som vid tidpunkten 
var nära utrotning. På flera håll i Sverige rapporterades det om att älgen var sällsynt 
eller nästan försvunnen (Björklöf 1994). Det rådde totalt jaktförbud i hela landet mellan 
1809-1817 (Blomquist 2003). Det skulle dröja ända till på 1860-talet innan älgar i stora 
flockar åter kunde skymtas. Älgen har bland annat överjägmästare Herman Falk att 
tacka för den uppåtgående utvecklingskurvan av stammen, eftersom han, som nämnts i 
inledningen, bland annat fredade älgen 1825 i ett decennium och 1836 förbjöd jakt 
under vintermånaderna. Tjuvjakt var då ett relativt vanligt förekommande problem, 
vilket utövades med syfte att hålla svälten i familjen borta. Folke Fagerlund flikar in: 
”Älgen var, rent historiskt sett, ett sätt att överleva. Man tjuvsköt en älg när man inte 
hade någon mat”.  För att värna om älgstammen i norra Värmland anställdes 1876/77 en 
”skidlöpande Elgpolis”. Aktionen måste ses som lyckad för älgbestånden ökade och 1902 
infördes älgpolis även i Västernorrland (Björklöf 1994).   
 
Dagens älgjakt 
Älgjakten är för många årets höjdpunkt och anses vara den svenska nationaljakten 
(Sveriges Radio 2011) och även vara jämställd andra svenska högtider då den ibland 
omnämns, helt naturligt, som en högtid. ”Vi har våra högtider i Sverige, det är påsk, 
midsommar, jul och älgjakt” säger Kenneth Idensjö och pekar på att älgjakten är en 
rotad tradition i Sverige.  
 
Omkring 100 000 älgar står till förfogande för de nära 300 000 (Jägareförbundet 2011, 
Sveriges Radio 2011) jägare som drar ut i skog och mark på jakt efter skogens konung. 
1938 var året då bland annat en ny jaktlag introducerades, som innebär en 
hänsynsfullare jaktutövning. Även jaktvårdsavgiften infördes och för varje fälld älg 
skulle en fällavgift erläggas (von Essen 2005). På Naturvårdsverkets hemsida står det att 
läsas att ”allt vilt är fredat, men det finns undantag. Regeringen bestämmer vilka arter 
som får jagas och när” (Naturvårdsverket 2011b). Beträffande jakttider på älgen i 
Kalmar län för jaktåret 2011/2012 var det jaktstart 10 oktober 2011 och jakten pågår 
fram till 31 januari 2012 (Länsstyrelsen Kalmar län 2011). I norra Sverige startar 
älgjakten redan första måndagen i september (Blomquist 2003). Älgjakten är reglerad, 
vilket betyder att det skjuts av ett visst antal vuxna och ett visst antal kalvar varje 
jaktsäsong (Stenquist 2011). 
  
Älgen hör till de vanligaste bytesdjuren i Sverige, bland annat på grund av sitt 
ekonomiska värde och den sociala funktion älgen fyller som en samlande faktor för 
jägare (Willebrand 2009). För att få tillstånd att köpa jaktvapen i Sverige måste en 
svensk jägarexamen ha tagits, dock kan det ibland göras undantag för utländska jägare 
(Naturvårdsverket 2011b). En person som äger mark kan själv jaga på marken eller 
överlåta jakträtten till andra som då måste ha avlagd jaktexamen samt betalat 
viltvårdsavgift (Blomquist 2003) på 300 kronor per år (Naturvårdsverket 2011b). 
Förutom vapenlicens krävs statligt jaktkort och jakträtt där jakten ska utövas för att få 
jaga i Sverige (Länsstyrelsen Västernorrland 2012). 
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Som nämnts tidigare, räknas älgjakten som årets höjdpunkt för många och Torsten 
Mörner förbundsordförande på Jägareförbundet berättar i en artikel: ”Älgjakten är den 
stora begivenheten och många laddar upp för just den här dagen. Det är väldigt många 
som sparar en semestervecka till just den här veckan”.  Von Essen (2005) menar att för 
vissa jägare är jakten så pass viktigt att val av bostadsort utgår från möjligheterna till 
jakt (von Essen 2005).  
 
Folke Fagerlund menar att älgjakten blivit upphaussad här i Sverige, kanske framförallt 
för att älgjaktsperioderna förr var kortare och därför mycket unika. ”När jag började 
jaga, då hade vi älgjakt i tre-fyra dagar. Så det tror jag också har bidragit till att det blivit 
så upphaussat kring älgen [älgjakten]”, säger han. Von Essen (2005) pekar på en annan 
aspekt, nämligen att jägarna i och med en ökad urbanisering hamnat längre bort från sin 
jaktmark, vilket gör att de praktiska möjligheterna till jakten minskar.  Då jägarens tid 
och möjlighet till jakten på detta sätt begränsas, tenderar jakten att bli intensivare och 
förväntningarna på resultat i jakten ökar.  
 
Inom älgjakten finns det även så kallad representationsjakt. Den innefattar till exempel 
kungajakten, där personlig inbjudan måste erhållas för att få delta, men även skogsbolag 
arrangerar representationsjakt för exempelvis sina storkunder vad gäller svenska 
skogsindustriprodukter (Blomquist 2003).  
 
Älgjaktens motiv 
Då det uppenbarligen finns ett visst intresse och behov för jägare att resa för att jaga, 
undrar vi vad jakten egentligen handlar om. Vilken innebörd och lockelse kan jakten 
tänkas ha för jägaren? 
 
Folke Fagerlund pekar framförallt på två aspekter. Dels tror han att en del jagar för 
köttets skull. Den andra aspekten är skottillfället och jakten som en upplevelse, en 
aspekt som även Kenneth Idensjö tror är avgörande. Jaktupplevelsen är det största tror 
han, speciellt för utländska besökare. Möjligheten att skjuta sig en mångtaggare är något 
som lockar. Älgtrofén i sig är givetvis också viktig. Kenneth Idensjö tror att den är något 
som det ligger stor prestige och status i.  
 
De två aspekterna kan relateras till de huvudmotiv för älgjakten som Björklöf (1994) 
identifierar: rekreation och byte. Rekreationsmotivet handlar om jakten som upplevelse, 
som ett spänningsmoment, naturupplevelse och miljöombyte från vardagen.. 
Bytesmotivet handlar istället om det fällda jaktbytet och de materiella delar som jägaren 
belönas med vid god jaktlycka, såsom kött och horn, eller med andra ord troféer 
(Björklöf 1994). Vi kan således se att jakten innefattar både materiella och immateriella 
aspekter.  
 
Även Lovelock (2008) menar att jägarnas motiv styrs av vilken typ av upplevelse de 
söker i jakten och återigen kan både materiella och immateriella motiv skönjas. Han 
identifierar tre typer av jaktturister; den som jagar för naturens skull, den som jagar för 
köttet och den som jagar för jakten som sport genom olika poängsystem. Vidare pekar 
han på att jaktturism även kan innefatta kulturella motiv, då den definierats som 
”sökandet efter och deltagandet i nya och djupa kulturella upplevelser” och syftar då 
framförallt på det kulturella utbyte som sker mellan jägare och jaktarrangör, detta 
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speciellt när lokalborna är inblandade. Han menar på att jakten styrs av ett brett 
spektrum av motiv och att det är en multidimensionell aktivitet. 
 
Naturupplevelsen samt avkoppling och rekreation beskrivs av von Essen (2005) som det 
främsta motivet för jaktintresset. Ur ett rekreationsperspektiv utgör den sociala 
aspekten av jakten en viktig del. Jakten sker i lag, vilket innebär en möjlighet till 
umgänge. Jakten ses av många som en flykt från den rutinmässiga vardagen. Den sociala 
biten värderas högt, ibland så högt att jägarna ser fram mer emot att få umgås med 
varandra än att döda vilt (Gunnarsdotter 2005, Reis 2009, von Essen 2005). Jaktens 
sociala scen har en informell prägel och kännetecknas av lättsamma förhållanden. 
Speciellt äldre jägare tenderar att värdera det informella mötet och den skämtsamma 
jargongen högre än själva skottillfället. Ofta handlar skämten om människor utanför 
jaktlagets värld, och gäster i jaktlaget kan därför provoceras i viss grad (Gunnarsdotter 
2008). Jaktlaget kan på så sätt tolkas som ett avskilt socialt rum, dit jägaren har speciellt 
tillträde. Just möjligheten att ta del av jaktlagets identitet skulle kunna tolkas som en av 
jaktens lockelser. Kleiber (1999) beskriver identitet som ett socialt fenomen. Han menar 
att socialt samspel möjliggörs genom identifierandet med andra människor i grupper 
där individernas intressen eller egenskaper sammanlänkas. Möjligheten att kunna se sig 
som en del av en grupp medför en känsla av samhörighet och tillhörighet, vilket skulle 
kunna tänkas vara fallet för jägaren i jaktlaget. Vidare medför inträdet i jaktlaget vissa 
ritualer, vilket skulle kunna tolkas som ytterligare en slags identitetstillhörighetsfaktor. 
De kan vara både av personligt slag och involvera vissa karaktäristiska handlingar eller 
av universellt slag och handla om till exempel fördelningen av kött och troféer 
(Gunnardotter 2009).  
 
Bentrupperbäumer (2005) pekar på jakten som en möjlighet till personlig utveckling. 
Hon beskriver naturen som en competence builder, en slags kompetensbyggare, speciellt 
då det gäller jägare. Hon menar att jakt drivs av behovet att delta i utmanande, 
kompetenshöjande och ibland riskfyllda aktiviteter, som ett verktyg för att utvecklas 
personligt och bygga nya förmågor. Gunnarsdotter (2005) resonerar på liknande sätt.  
Hon menar att berättelser och myter som omger viltet, liksom dess naturliga 
förutsättningar, gör jakten till en spännande aktivitet. Att bli en skicklig jägare går inte 
att läsa sig till, utan är något som uppkommer genom erfarenhet och ständig övning. Det 
handlar om att utveckla speciella förmågor som gör jägaren lika skicklig som djuret han 
jagar, eller helst överlista det. Till exempel kan det handla om att locka fram älg genom 
att härma dess naturliga läte. Jakten tar således jägaren bortom vardagen, till en 
annorlunda värld där nya, problemlösande färdigheter krävs och utvecklas. 
 
Jaktscenariot kräver intensiv uppmärksamhet och förmåga att hantera oväntade 
situationer (Bentrupperbäumer 2005). Behovet att öka sin kompetens, som nämnts 
ovan som ett motiv, och att bli bättre på något, beskrivs av Kleiber (1999) som en inre 
drivkraft. En inre drivkraft är ett behov som människan har utan att påverkas av yttre 
faktorer i omgivningen. Vidare menar Kleiber (1999) att när behovet av att utveckla sina 
förmågor kommer till uttryck resulterar det ofta i en annan dimension av inre 
motivation: flow. Flow uppstår då den personliga kapaciteten och energin hos en individ 
matchas med en utmanande situation, som uppdagar ett längre ögonblick av hänförelse, 
stor uppmärksamhet och njutning. En del av charmen med jakten kan på så sätt tolkas 
som en möjlighet att på detta sätt öka sin skicklighet och hänge sig åt en aktivitet 
tillsammans med likasinnade, i ett tillstånd bortom vardagen.   



44 
 

Gunnarsdotter (2005), som har gjort undersökningar kring älgjakt och jaktturism, 
menar att många jägare beskriver jakten som ett naturtillstånd. Jägare hon pratat med i 
sina undersökningar beskriver hur jakten får dem att gå tillbaka till sina instinkter, att 
röra sig på ett visst sätt utan att tänka på det. Likaså beskrivs jakten som en upplevelse 
präglad av spänning och frihet, som en motvikt till det rutinartade vardagslivet, som allt 
som oftast utspelar sig i stadsmiljö.  
 
Flera av våra informanter är själva jägare och har så varit i många år. Även om de skjutit 
många älgar och jakten i sig går ut på att faktiskt skjuta en älg, tycks det som att 
älgjakten med åren handlar allt mer om upplevelsen i sig. De beskriver till och med hur 
de nuförtiden allt mer upplever det svårt att skjuta älgen då den visar sig, och önskar att 
den hellre visat sig för en annan jägare så att de slapp skjuta. Samma tendens beskriver 
Gunnarsdotter (2005), Bentrupperbäumer (2005) och Reis (2009). Det är inte 
nödvändigtvis dödandet i sig som utgör jaktens höjdpunkt, utan mötet med naturen och 
viltet i sig. Viltet är av jägaren ofta betraktat som vackert och majestätiskt, som en del av 
den vilda naturen, och med dödandet följer därmed en viss ledsamhet. Enligt de jägare 
Reis (2009) undersökt, är dödandet inte ett måste för att ”ha jagat”, utan upplevelsen i 
sig lockar dem åter år efter år. 
 
 
7.4 Jaktturismens hinder och möjligheter 
För landsbygden är jaktturismen viktig då den bidrar till lokal försörjning, och även den 
lokala älgjakten är av vikt eftersom den bygger på den kamratskap och gemenskap som 
byn skapas av (Gunnarsdotter 2009, Willebrand 2009). Dessa två fenomen, gemenskap 
och försörjning, är väsentliga för en levande landsbygd men ibland kan de även 
motverka varandra. De entreprenörer som bestämmer sig för att satsa på jaktturism gör 
det oftast av ekonomiska skäl och de kan stöta på motsättningar från jägare om 
entreprenören själv inte är jägare. Är jaktturismen småskalig och markägaren själv är 
jägare som tar emot gästjägare i ett befintligt jaktlag, brukar det vara få som kritiserar 
(Gunnarsdotter 2009).  
 
Gästjägare versus lokala jägare 
Det är sällan som gästjägaren helt och hållet likställs med den lokala jägaren. 
Jaktturismen präglas av uppenbara skillnader dem emellan, vilket tenderar bidra till 
motsättningar och kritik. Gunnarsdotter (2009) menar att inom jaktturismen är det 
omöjligt att bevara den helhet som många jägare upplever som den faktiska meningen 
med att jaga; jägare-skog-vilt-plats-historia. Med det menas att det exempelvis för en 
dansk eller en tysk, inte spelar någon större betydelse om de jagar i Småland eller i en 
skog någonstans i Polen. För dem är platsen i sig inte viktig, så som den är för de lokala 
jägarna som har en personlig anknytning till ”sin” skog, i och med att det är där de har 
vuxit upp och jagat varje jaktsäsong och det är där de har skapat minnen. Dock 
symboliserar platsen för gästjägarna en naturupplevelse, men de har inte samma chans 
att lära känna viltet som individer, något som de lokala jägarna gör och även ser glädje i 
att göra.  
 
Det verkar som om det är svårt att ta ställning till betalande gästjägare för de olika 
jaktlagens medlemmar. En del är positiva och tycker det är tråkigt när exempelvis 
dansken inte får skjuta någon älg när de åkt så långt för att vara med i jakten. De anser 
att som kund borde valuta fås för pengarna och när väl dansken fäller en älg så ser 
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jägarna det som en bra sak och att det betyder att danskarna då kommer åter även 
nästkommande år (Gunnarsdotter 2009).  
 
De som förhåller sig kritiska till jaktturismen ser det utifrån tre olika aspekter, menar 
Gunnardotter (2009). Den första är kulturell och handlar om att meningen med jakten 
förändras. Jägarens kärnvärden såsom spänning, social gemenskap och 
naturupplevelsen på en särskild plats skjuts åt sidan på grund av intågandet av 
främlingar och inblandningen av pengar. De lokala jägarna kan då lätt uppleva att jakten 
blir alltför kommersialiserad. Dessutom riktas kritik mot hur gästjägare beter sig, de 
betraktas som främlingar och saknar ofta tillräckligt med information om hur den lokala, 
traditionella jakten går till, vilket kan ge upphov till komplikationer. 
 
Den andra aspekten är den sociala. Utländska jaktturister tenderar att vara beredda att 
betala mer för jakten än många svenska jägare, som då känner sig uteslutna. I mindre 
bygder riskerar också den lokala identiteten att gå förlorad i takt med ökat antal 
gästjägare. Även den kommersialiserande aspekten spelar återigen in. Gunnarsdotter 
(2009) menar att jaktturismen påverkar jaktens ursprungliga normer om kollektivitet 
och jämlikhet till att förskjutas allt mer mot vad hon benämner marknadsmässighet. På 
så sätt skapas nya strukturer i de lokala jaktlagens uppbyggnad, något som inte alltid 
uppskattas. 
 
Som vi nämnde i tidigare, är den sociala aspekten enligt flera författare en av de 
viktigaste aspekterna i jakten. Gemenskapen och sammanhållningen i jaktlaget byggs 
upp allt starkare med åren. Detta är förmodligen inte lika lätt att bygga upp i ett lag med 
gästjägare som varje år är nya. Även för de gästjägare som återkommer till samma 
jaktlag år efter år är det svårt att bygga upp en stark gemenskap då de inte känner till de 
övrigas släkt och har heller inte så lång, i jämförelse med lokala jaktlag, historia 
tillsammans. Ett annat problem som säkert bidrar till att det är svårt för både 
återkommande och nya gästjägare att känna stark sammanhållning till de övriga i laget, 
är den språkliga biten. Gästjägare från samma land tenderar att prata mer med varandra 
på sitt gemensamma språk även om de möts av vänskap och välkomnande från de andra 
i jaktlaget (Gunnarsdotter 2009). 
 
Den tredje aspekten berör viltvård, och handlar om att gästjägare kritiseras för att jaga 
för hårt. Möjligt är att jaktturisten söker valuta för pengarna och därför intensifierar sin 
jakt. Där ligger ansvaret hos markägaren att reglera jakten (Gunnarsdotter 2009). 
  
Hur kan jaktturismen utvecklas? 
Även om jaktturismen i dagsläget inte är så fullt utvecklad och i viss mån präglas av 
problem med regelverk och motsättningar i lokala jaktlag, finns det troligtvis en del 
potential i denna typ av turism. Kenneth Idensjö menar att älgjakten i sig är en hel 
industri här i Sverige, med mycket pengar i omsättning. Jaktturisten måste inte bara 
köpa sig tillgång till själva jaktmöjligheten och marken, utan behöver även jägarkläder, 
vapen, ammunition och licens. Älgköttet som skjuts av jaktturisten blir på så sätt en dyr 
investering. Med tanke på det intresse som tydligen finns för att resa för älgjakt och med 
tanke på den omsättning som ligger bakom, borde det finnas en viss vinning i att 
utveckla jaktturismen för att gynna landsbygden och skapa arbetstillfällen. 
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Ett transnationellt samarbete mellan forskare och företag pågick 2008-2010 med syfte 
att främja den nordeuropeiska jaktturismen samt att utveckla hållbar jaktturism i 
Sverige, Finland, Island, Skottland och Kanada. Projektet ämnar underlätta för etablering 
av nya jaktturismföretag och därtill även utveckling av befintliga företag som har 
jaktturism som huvudsaklig sysselsättning (North Hunt 2011a).  
 
Projektet går under namnet North Hunt och tar upp olika aspekter och möjligheter samt 
svårigheter för främjandet av jaktturismen. ”De avgörande frågorna för jaktturismens 
sociala hållbarhet skall lyftas fram. Olika intressegrupper– markägare, lokala jägare, 
lokalbefolkning, urbefolkning, turismanställda etc. har olika inställning till jaktturism. 
Detta måste beaktas om man ska nå en social hållbarhet för verksamheten”. Föregående 
citat kan härledas på projektets hemsida och de lägger alltså stor vikt vid att alla parter 
inom jaktturismen ska komma överens, men även att skapa goda relationer de 
inblandade parterna emellan (North Hunt 2011b). Likaså Matilainen (2007) menar att 
samtliga ovan nämnda intressegrupper måste tas hänsyn till, för att kunna uppnå 
hållbarhet inom jaktturismen. 
 
North Hunt (2011c) anser att jaktturismen i nordligaste Sverige är på frammarsch. 
Willebrand (2009) är dock av en annan uppfattning. Han menar att jaktturismen i norra 
Sverige fortfarande är relativt ovanligt och de försök som har gjorts med syfte att 
etablera jaktturism, har blivit bemötta av skeptiska lokala jägare, ända sedan början på 
1990-talet. Willebrand (2009) genomförde en undersökning där det visade sig att de 
lokala jägare som jagat i mer än tio år, är de som var mest negativt inställda till 
jaktturism. Deras skepticism bottnar främst i risken att bli fråntagna jakten om de stora 
markägarna bestämmer sig för att säkra sin mark till exklusiv jaktturism. Yngre jägare 
visade sig vara mer välvilligt inställda till utveckling av jaktturism, möjligtvis för att de 
är mer berörda av framtida sysselsättning än äldre jägare. Matilainen (2007) hävdar att 
antalet jägare på landsbygden kommer i framtiden minska på grund av hur 
åldersstrukturen ser ut där. Jaktturism kan på så sätt komma att bli en lösning till att 
kunna underhålla populationen av vilt samtidigt som det gynnar området kring 
jaktturismen.  
 
Paketering, marknadsföring och försäljning 
I Sverige fanns, som tidigare nämnts, runt 260 jaktturismföretag i Sverige 2003 
(Turistdelegationen 2003), en siffra som dock kan ha ökat något tills idag. Även om de 
flesta företag är små finns det potential för att jaktturismen ska kunna försörja fler 
personer på glesbygden. Svårigheten ligger för tillfället i att jaktturismen inte är 
tillräckligt lätt att marknadsföra eller genomföra (North Hunt 2011c) på grund av 
regelverk och brist på kvalitetssystem (ATL- Lantbrukets Affärstidning 2011). North 
Hunt menar att svaret ligger i paketeringen av jaktturismprodukten. 
 
En undersökning som genomfördes i Norrbotten med tjugo jaktturismentreprenörer 
visar på att det finns starka tillväxtområden inom jaktturism, och ett av de områdena är 
älgjakten. Undersökningen pekar även på att entreprenörerna har viljan att investera 
samt att de tror på jaktturism som produkt. Undersökningen framhåller vidare, som 
nämnts tidigare, att problemen ligger i brist på kvalitetssystem och regelverk. En 
slutsats som dragits är att utveckling av paketlösningar för att bättre och lättare kunna 
marknadsföra jaktturismen, är av yttersta vikt (Lundgren 2011). Håkan Gyllbring 
sammanfattar i en artikel: ”Framtiden för jaktturismen i länet ser ljus ut” (ATL- 
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Lantbrukets Affärstidning 2011). Håkan Gyllbring har som synes en stark framtidstro 
för utvecklingen av jaktturism i Norrland och menar att jaktturismen främjas ytterligare 
om mer tyngd lades på paketering, marknadsföring och försäljning (Lundgren 2011). 
 
 

7.5 Sammanfattning 
Att tala om älg och inte nämna jakt är närmast omöjligt. Älgen är nära sammanlänkad 
med jakten, både långt bak i historien och än idag. Förr i tiden utgjorde älgen ett viktigt 
och livsnödvändigt jaktbyte, medan jakten idag sker mer i rekreationssyfte. Därigenom 
har även en turism kring älgjakten uppstått, där jägare reser för att jaga och därmed blir 
jaktturister. Den arrangerade jaktturismen är dock en ännu outvecklad produkt, om än 
med potential att växa om den utvecklas på rätt sätt. De största hindren utgörs i 
dagsläget av krångliga regelverk och motsättningar mellan gästjägare och de lokala 
jaktlagen.  
 
Intresse och efterfrågan finns dock uppenbarligen. Älgjakten är som sagt stor i Sverige 
och betraktas allt som oftast som en högtid. Motiven för att jaga älg är mångfacetterade 
och handlar ofta om mer än att bara skjuta. Naturupplevelsen, det sociala umgänget i 
jaktlaget och möjligheten att utvecklas personligt och förbättra sina förmågor beskrivs 
som lika viktiga, om inte viktigare. Jakten erbjuder en flykt från vardagen och ett inträde 
i en avskild social värld, med andra ord en identitetstillhörighet. Samtidigt blir jakten ett 
tillfälle att bli ett med naturen och ta del av dess storslagenhet. 
 
Även om jaktturismen i dagsläget är tämligen outvecklad, finns relativt goda möjligheter 
till omsättning i denna industri, inte minst med tanke på alla kringprodukter, såsom 
jaktkläder och licenser. En utveckling av jaktturismen skulle kunna gynna lansbygden 
och skapa arbetstillfällen. Vad som krävs för jaktturismens utveckling är mer utvecklade 
paketlösningar. 
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8. Slutsats 
Syftet med vår uppsats är att beskriva och belysa hur älgen, som ett av våra högvilt, 
används som en turismresurs. I det här kapitlet presenterar vi de slutsatser vi kommit fram 
till kring det fenomen som vi benämner älgturism. Först beskriver vi de olika uttryck vi 
identifierat av älgen i turismen och diskuterar sedan möjliga bakomliggande orsaker till 
det turistiska intresset för älg. Avslutningsvis reflekterar vi kring några av älgturismens 
utvecklingsmöjligheter. 
 
 

8.1 Älgens olika uttryck i turismen 
Vad vi kan konstatera efter vår studie är att älgen har en rad olika uttryck i turismen, 
som en resurs av abstrakt och visuell karaktär likaväl som konkret och fysisk. Vi ser på 
älgen som en turismresurs utifrån fyra dimensioner i form av symbol, älgpark, souvenir 
och som föremål för jaktturism.  
 
Som symbol och som souvenir utgör älgen en turismresurs av abstrakt eller visuell 
karaktär, som på något sätt representerar eller porträtterar den älg som vandrar i de 
svenska skogarna. I de här fallen används älgen som en resurs utan att egentligen 
inbegripa en fysiskt levande älg. Vi menar att som symbol har älgen blivit en figur som är 
starkt förknippad med Sverige, och framförallt den för många unika natur som Sverige 
har att erbjuda. Detta gäller inte minst våra närmaste grannländer söderut, vilket kan ha 
sin förklaring i att just älgen och den svenska naturen under lång tid där har fokuserats i 
marknadsföringen. Älgsouveniren är ett annat sätt att betrakta älgen som en symbol. 
Souveniren blir ett materiellt minne för turisten, av älgparken eller resan i Sverige och 
påverkar samtidigt mottagarens bild av den fria älgen. 
 
I älgparken och i jaktturismen är älgen en turismresurs i sin fysiskt levande form. Här 
talar vi om den faktiska älgen, och inte bara en återgivning av den. Både jaktturismen 
och älgparken är två relativt nya turismprodukter i Sverige, där dock älgparken 
utvecklats i snabbare takt än jaktturismen, som i viss mån hindras av krångligt regelverk 
och bristande paketering.  
 
I älgparken bjuds turisten möjligheten till en helt annan interaktion med älgen som ett 
vilt djur, jämfört med i dess naturliga miljö. Om det egentligen är ett ”vilt” djur som 
betraktas i dessa hägn kan dock ifrågasättas. Den interaktion med människan som älgen 
utstår i dessa hägn, och det faktum att älgarna ges både namn och personligheter, gör att 
vi menar att den egentligen fråntas sitt ”vilda” epitet och snara bör betraktas, i viss mån, 
som domesticerad. I jakten är det däremot den vilda älgen som är central. Huruvida det 
egentligen är älgen som är lockelsen i jakten är dock inte alltid uppenbart. Socialt 
umgänge och upplevelsen i sig är andra minst lika viktiga motiv. Ifråga om jaktturister 
tror vi dock att det framförallt är älgen och naturupplevelsen i sig som lockar, då 
inträdet i lokala jaktlag kan medföra vissa kommunikationssvårigheter.  
 
 

8.2 Varför är älgen intressant? 
Något vi redan från början förundrats över i vår studie är det stora intresset bland 
turister för vår svenska älg. Slutsatsen vi drar är att framstående faktorer till varför 
turister, och människor i allmänhet, fascineras av älgen som djur, är dess imponerande 
storlek och speciella utseende. De speciella fysiska attributen, såsom storlek och ofta 
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imponerande kronor är karaktäristiska egenskaper som är fascinerande, på liknande 
sätt som många andra djurarter pekas ut som speciella för andra fysiska attribut.  
 
Likaså tror vi att det abstrakta uttryck som älgen förärats genom historiska 
beskrivningar, sagor och myter i viss mån spelar in i intresset. Vi tror att det är möjligt 
att en viss mystik lever kvar kring älgen idag, vilket kan bidra till att den upplevs som 
intressant, lustig eller fascinerande. Älgen var då liksom nu, relativt svår att skymta i det 
vilda, vilket förmodligen bidragit till den mystik den omges av.  
 
Vissa nationaliteter tycks vara extra intresserade av älgen, däribland tyskarna. Vi menar 
att det säkerligen kan vara så att tyskarna har ett visst intresse för älgen, men tror att 
det är något som ofta överdrivs. Då älgen inte i större utsträckning finns i Tyskland, 
betraktas det troligtvis som ett exotiskt och därför intressant djur, på samma sätt som 
för andra nationaliteter där älgen är ett ovanligt djur. Mot just Tyskland har dock älgen i 
stor utsträckning använts i marknadsföringen av Sverige, vilket skulle kunna förklara 
varför intresset upplevs som extra stort av tyskarna. 
 
 

8.3 Älgturismens utvecklingspotential 
Våra idéer och förslag är i högsta grad spekulativa, men vi vill i vilket fall poängtera 
några av de möjligheter vi ser i utvecklingen av älgturismen. 
 
Företagarna verkar medvetna om när deras älgparker har nått sin fulla kapacitet och har 
inte nödvändigtvis behov av att öka inflödet av turister.  Ur ett hållbarhetsperspektiv 
anser vi att det är väldigt viktigt att vara eftertänksam och veta var gränserna går. Dels 
för att kunna behålla kvaliteten i upplevelsen, men även för att undvika att djuren blir 
stressade. För en del parker kan dock utveckling fungera på så sätt att det istället höjer 
kvaliteten på upplevelsen. Med det menar vi till exempel att det skulle kunna vara idé att 
utöka området runt älghägnen så att turisterna bättre får plats, och inte koncentreras på 
en liten yta, samtidigt som målet inte nödvändigtvis måste vara ökad 
turisttillströmming.  
 
Vi har under studiens gång märkt att det finns tämligen lite samarbete älgparkerna 
emellan och således funderat lite på vad som skulle kunna göras där. Ett förslag till 
samarbete parkerna emellan är att ta fram ett gemensamt entrékort där kunden 
exempelvis betalar ett fast pris för entré till förslagsvis tre olika parker. Detta dels för att 
uppmärksamma turisterna på den mångfald av parker som finns, särskilt i Småland, och 
även för egen vinning då en del av intäkterna infaller dessa tre parker vare sig turisterna 
fullföljer möjligheten att besöka alla tre eller inte.  
 
Många älgparker är för närvarande inställda på att utveckla sin verksamhet. Vi tänker 
att ett sätt skulle kunna vara just samarbete Smålands älgparker emellan. Faller ett 
sådant samarbete väl ut skulle det kunna utvecklas ytterligare genom att parkerna 
faktiskt börjar differentiera sig i samförstånd för att gemensamt locka fler turister. 
 
Jämförelse mellan utvecklingen av älgparker gentemot jaktturism med älg, är älgparken 
betydligt mer utvecklad. Att utveckla jaktturismen är förmodligen inte lika lätt som att 
utveckla älgparksturismen. Vi grundar det på att jaktturismen ligger i en helt annan 
prisklass och att det är mer nischat. Det är bara en sorts människor, det vill säga jägare, 
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som kan nyttja jaktturismen. En barnfamilj har svårt att ta del i jaktturismen och även 
för gemene man är det inte helt problemfritt då det krävs vapenlicens och jaktkort.  
Ett alternativ på hur jaktturismen skulle kunna öka är någon form av lagändring, där det 
är lättare för en turist att få tillfälligt jakttillstånd. Vi menar att det borde kunna bli 
lättare att få ut en ”tillfällig jaktlicens” för gästjägare som vill utöva jaktturism. Förslaget 
skulle kunna innefatta en licens som har en veckas giltighetstid. Det jaktkort som krävs 
idag för att få jaga måste förnyas varje år, vilket vi anser inte är aktuellt för turister. 
Jaktturismens främsta hinder är det krångliga regelverket och där menar vi att det 
måste ske en förändring. 
  
Ett alternativ för att locka andra människor än jägare till jaktturism, är att anordna 
någon form av utflykt där det ej krävs jägarlicens, och syftet istället är att få följa med ut 
på jakt och känna sig delaktig utan att i egentlig mening delta. Det arrangemanget skulle 
kunna marknadsföras som ett unikt och spännande tillfälle för en icke-jägare att få 
chansen att se den vilda älgen på nära håll. Det skulle kunna innebära att intresserade 
ungdomar kan följa med ut innan de blivit myndiga eller så ger det tillfälle för paret att 
umgås där bara den ene innehar rätt att jaga. Att öka utbudet på kringaktiviteter för att 
attrahera fler målgrupper är något vi tror på. 
  
Jaktturismen behöver bli mer lättillgänglig för turisten och marknadsföras i större 
utsträckning än idag för att kunna utvecklas. Jaktturismen stävjas just nu av ett alltför 
krångligt regelverk samt svag marknadsföring. Att skapa paketlösningar är ytterligare 
ett förslag på hur jaktturismen skulle kunna utvecklas. Genom paketlösningar där kost, 
logi och jakt ingår, blir produkten mer överskådlig för kunden och torde även underlätta 
marknadsföringen om de vitala delarna är samlade i ett paket istället för att 
marknadsföras var för sig.  
 
Vi har gjort en studie som beskriver en bild av älgturismen i Sverige. Resonemangen vi 
för skulle även kunna appliceras på andra områden där älgen eller annat högvilt 
existerar. 
 
Vi är medvetna om att vår studie inte är heltäckande, och för att ytterligare förstå 
älgturismen samt dess utvecklingspotential, skulle vidare empiriska studier kunna 
genomföras. Exempel på alternativa eller djupare studier kan innefatta hur älgen 
uppfattas bland turister, älgens symbolvärde samt undersökningar om behovet av 
jaktturism.  
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