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Förord 

 
I början av år 2016 så läste vi på Högskoleprogrammet i naturguidning en kurs där vi fick i uppgift 
att individuellt komma fram med ett ”okonventionellt” guideupplägg. Jag kom då på idén att 
kunna använda VR-teknik (virtual reality) för att kunna skapa en guidetjänst där människor inte 
nödvändigtvis behövde vara fysiskt på plats vid guidningen utan kunde ta del av den oavsett var de 
befann sig geografiskt. Jag fick under detta arbete positiv respons från både lärare och 
utomstående parter som såg riktig potential i detta upplägg. Det är därför jag nu vill fördjupa mig i 
detta ämne och skriva detta examensarbete med VR-tekniken och dess applicerbarhet på 
informationsspridning och naturturism i fokus. 
 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Tom Korsman som har varit ett stort stöd i 
skrivandeprocessen samt handlett med stor entusiasm och bidragit med nya infallsvinklar och 
idéer. Jag också vill rikta ett stort tack till de personer som på olika sätt har stöttat mig i detta 
arbete: Jean Esselström, friluftslivssamordnare på länsstyrelsen i Västernorrland, som bland 
annat haft en viktig roll i utformandet av enkätundersökningen och Carolina Olsson samt Per 
Sonnvik som har agerat bollplank samt bidragit med tänkvärda synvinklar och tankar. Slutligen 
vill jag tacka alla de som har svarat på min enkätundersökning samt kommit med viktiga 
kommentarer och synpunkter samt de som på ett “hänsynslöst”, men konstruktivt sätt, 
korrekturläst mitt arbete. 



 
 

Is virtual reality a part of the future for nature 
communication? 
A study focused at the Swedish county administrative boards and protected 
areas such as national parks and nature reserves 
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Abstract 
 
 
The purpose of this study was to investigate if the technology of virtual reality (VR) is a possible 
part of the future regarding nature communication at the Swedish county administrative boards, 
including the Naturum visitors centers, in their work with national parks and nature reserves. This 
paper also aims at providing an overview of the existing use of VR on a national and international 
basis in tourism and in nature communication concerning protected natural areas. The main 
method was a web-based survey, sent out to every county administrative board in Sweden, 
including the 33 different Naturum visitors centers. The main questions studied in this paper 
concerns the use of VR within the tourism business, implications/possibilities concerning VR and 
protected areas, views of the employees at the county administrative boards regarding VR and the 
work that they do and if these views match current and previous studies. The results show a 
majority of the respondents displaying positive attitudes towards the use of VR in nature 
communication in general and towards areas of marketing and the Naturum visitors centers in 
particular. Moreover, I argue that if more people had the possibility to try the technology of VR, 
the positive attitudes towards it will increase. 
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1. Inledning och bakgrund 
 
Användandet av teknik för att skaffa sig kunskap och information är idag enormt. Ord som 
”googla” finns numera listat i svenska akademins ordlista och antalet sökmotorer på internet är 
många. Men har informationsspridandet angående vår svenska natur utvecklats i takt med 
teknikens framsteg? I en värld där vi matas med kampanjer för att rädda världen från oss själva 
ställer jag mig frågan hur vi vidarebefordrar den information som krävs för att folk ska inse det 
fantastiska men också det livsviktiga med vår natur. Modern teknik kanske många gånger upplevs 
stå i strid med naturupplevelser men det finns oerhört många fördelar, både ekologiska, sociala 
samt ekonomiska. Ett minskat resande bidrar med minskade utsläpp, snabbare och enklare 
tillgång till information och mer “uppslukande” sätt att konsumera denna information bidrar till 
att fler människor kan ta till sig informationen och alternativa sätt att skapa attraktioner kan bidra 
med ekonomiska fördelar. År 2016 utnämndes VR-glasögon till “årets julklapp” av HUI Research 
(2016) med motiveringen att “VR-tekniken tar fasta på de båda trenderna med ny teknik samt det 
faktum att vi lever i ett upplevelsesamhälle där vi förväntar oss mervärden och förstärkta 
upplevelser i de flesta situationer”. VR-teknik (virtual reality) används idag av flera olika 
destinationer och attraktioner runt om i världen, både i marknadsföringssyfte samt i 
bevarandesyfte. Därför har jag valt att undersöka hur myndigheter som Länsstyrelsen ser på 
möjligheten att använda sig av VR-teknik i deras arbete med skyddad natur såsom nationalparker 
samt naturreservat. 
 

1.1 Begrepp och definitioner 
 
Nedan beskrivs två begrepp som återkommer i rapporten. När jag i denna rapport refererar till 
“VR” så ingår båda nedan beskrivna begrepp. 

 
1.1.1 Virtual reality 
 
Virtual reality kallas även virtuell verklighet på svenska eller förkortas VR. Det finns flera olika 
definitioner av VR. Virtual reality kan beskrivas som en ”… datorgenererad skenvärld i vilken 
användaren upplever sig vara och agera” (Nationalencyklopedin [NE] u.å.). Denna skenvärld kan i 
sin tur definieras som ”virtual environment” eller ”VE” (Guttentag 2010). VR kan sägas helt ersätta 
det användaren ser med en virtuell värld, bilder tagna på andra platser eller en panoramisk video 
(Visit Sweden 2015 a). Guttentag använder sig i sin artikel “Virtual reality: Applications and 
implications for tourism” från 2010 en blandning av definitioner som han sammanfattar som ”… 
användandet av en datorgenererad tredimensionell miljö, kallad en virtuell värld, som går att 
navigera i samt möjligen interagera med vilket resulterar i en realtids-simulation av mer än ett av 
användarens fem sinnen”. Guttentag skriver vidare att han även ser augmented reality (AR) som 
en version av VR och därför ingår det också i hans definition av det. Burdea och Coiffet (2003) 
skriver dock att eftersom AR innebär att digital information (så som bilder etc.) läggs ovanpå 
verkliga bilder så är det inte VR i sin striktaste form. Milgram et al. (1994) hävdar dock att “... AR 
and VR are related and that it is quite valid to consider the two concepts together”. Jag har valt att 
i denna rapport använda Guttentags (2010) definition av VR. 

 
Det var under 1990-talet och den tidens snabba framgång inom datorteknik som möjliggjorde 
tillverkningen av så kallade VR-headset. Men både grafiken och mjukvaran haltade och det var 
först på 2010-talet som företag på riktigt började satsa på tekniken (Arvanaghi och Skytt 2016). 
Tekniken innebär två bildskärmar, en till vartdera öga för att ge djupseende, kopplade till ett 
headset. Detta headset kan dock komma i olika former, bland annat som glasögon, en hjälm eller 
“goggles” (Guttentag 2010). VR-headset brukar ofta klassas som ett “head-mounted display” 
(HMD) och är endast ett av flera olika redskap för att ta till sig virtuella miljöer inom VR 
(Guttentag 2010). I HMDs så finns det teknik som känner av huvudets rörelser och på så sätt kan 
anpassa bilden till hur personen vrider och lutar huvudet, allt för att ge en så verklighetstrogen 
upplevelse som möjligt (NE u.å.).Is 
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1.1.2 Augmented reality 
 
Begreppet augmented reality kallas även utökad verklighet (NE u.å.) på svenska eller kan 
förkortas “AR”. AR innebär en blandning av den virtuella världen och den verkliga. Tekniken 
använder alltså livevideo som sedan kan förstärkas eller förvridas utifrån syfte. Det går till exempel 
att lägga på virtuella element som ljud och bild (Visit Sweden 2015 a, Hägerström 2016, NE u.å.). 
Den kanske mest kända applikationen av AR finns i mobilspelet Pokémon GO. 

 
Både VR och AR hör till s.k. ’uppslukande gränssnitt’ (immersive user interfaces) och beräknas 
förmodligen att, enligt Visit Swedens framtidsrapport ”Framsteg inom digitalisering och dess 
inverkan på resandets utveckling” (2015 a), revolutionera hur vi bl.a. visualiserar data. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
1.2.1 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur Sveriges Länsstyrelser, inklusive Naturum, 
ställer sig till ett användande av VR-teknik i sitt arbete med skyddad natur såsom nationalparker 
samt naturreservat. En viktig aspekt i detta är att titta på hur VR används nationellt samt 
internationellt inom turism och bevarande och att se vilka möjligheter respektive svårigheter som 
kan finnas. 
 
1.2.2 Frågeställningar 
 

1. På vilket sätt används VR-teknik idag inom turism i allmänhet och skyddad natur i 
synnerhet? 

2. Hur ställer sig medarbetare på Länsstyrelserna i Sverige, inklusive Naturum, till att 
använda VR-teknik i arbetet med skyddad natur såsom nationalparker och naturreservat? 

3. Hur stämmer synen på VR-teknik hos medarbetare på Länsstyrelsen in på tidigare 
forskning inom området? 

4. Vilka positiva respektive negativa effekter skulle ett användande av VR-teknik kunna 
innebära inom ovanstående områden, med fokus på skyddad natur? 

 
 

2. Material och metod 
 
Till detta examensarbete har jag framför allt utgått ifrån det material som samlats in genom en 
webbaserad enkätundersökning via Google Formulär. För att kontrollera att enkäten gick att fylla i 
skickade jag den, innan det officiella utskicket, till en utomstående part för att kontrollera att 
länken till enkäten fungerade och för att se ungefär hur långt tid det skulle ta att svara på enkäten. 
Detta svar raderades direkt så att det inte skulle komma med i det slutgiltiga resultatet. Svaren 
samlades in under perioden 14 mars 2017 - 28 mars 2017. 
 
När enkäten skickades ut så gjordes detta genom ett mail med en länk till enkäten (se bilaga 1 
”Mail med tillhörade enkät”). Två påminnelser om att svara på enkäten gick sedan ut. Den första 
skickades ut 21 mars 2017 (se bilaga 2 ”Första påminnelsen angående enkät”, den andra 
påminnelsen gick ut 27 mars 2017, ca 24 timmar innan enkäten stängdes för svar (se bilaga 3 
”Andra påminnelsen angående enkät”. Enkäten kan ses i sin helhet i bilaga 4 ”Webbaserad 
enkätundersökning”. 
 
Urvalet bestod av 77 olika respondenter med varierande arbetsuppgifter inom Länsstyrelsen. Jag 
valde att inte slumpa ut urvalet eftersom enkäten riktade sig till människor som jobbade med, eller 
hade en koppling till, skyddade områden som nationalparker och naturreservat och/eller 
Naturum. Jag riktade därför enkäten till samtliga friluftslivsamordnare på Länsstyrelserna i 
Sverige, totalt 26 personer. Enkäten har även gått ut till samtliga Naturum, totalt 33 stycken (det 



3 
 

har dock gått ut 34 enkäter eftersom det fanns två mailadresser till Naturum Vålådalen). Enkäten 
har även skickats till chefer för relevanta avdelningar vid landets Länsstyrelser som “avdelningen 
för naturskydd” samt “avdelningen för naturvård”. Totalt skickades enkäten ut till 12 chefer. 
Enkäten har även gått ut till fem övriga personer varav fyra identifierats som “informatör” och en 
som “samordnare”. 
 
I vissa fall har jag inte haft någon möjlighet att påverka vem det är som blir recipient av enkäten. 
Detta eftersom en del av de chefer jag initialt kontaktade uppgav att de själva skulle vidarebefordra 
enkäten alternativt förse mig med mailadress(er) till relevanta personer. 
 

2.1 Utformning av enkät 
 
Initialt, och som framgår av mitt första mail som skickades ut till enhetscheferna på olika 
naturskyddsavdelningar den 22 februari 2017 (se bilaga 5 ”Orginalmail angående 
enkätundersökning”), så hade jag även tänkt att inkludera “biologisk mångfald” samt “miljö och 
klimat” som teman i enkäten (och i examensarbetet). Efter övervägande valde jag dock att plocka 
bort dessa delar. Detta gjorde jag bland annat för att minska antalet fokuspunkter i arbetet för att 
det inte skulle bli för omfattande. Jag utvecklade dessutom vissa frågor mer till “påståenden”, med 
exempel på vad VR-tekniken kan användas till. Detta gjorde jag dels för att göra det enklare för de 
som svarade att ta ställning, speciellt eftersom VR är relativt nytt och många kan vara ovetande 
om dessa fördelar och dels för att “tvinga” fram ett ställningstagande hos de som svarade på 
enkäten. 
 
Frågorna i enkäten har dessutom utformats för att undersöka respondenternas attityder kring hur 
VR skulle kunna vara användbart inom givna scenarier/områden, både inför-, under- och efter att 
ha besökt ett resmål. 

 
Den webbaserade enkätundersökningen har skickats till 77 respondenter (mailadresser). Vad 
gäller de utskick som har gått ut till Naturum så har dock enkäten skickats ut till den mail som 
officiellt uppgetts vid kontakt med aktuellt Naturum, vilket i många fall är en “infomail”, jag kan 
därför inte med säkerhet säga att varje svar representerar ett individuellt Naturum eftersom det i 
teorin kan ha kommit in fler svar från samma Naturum. Jag finner dock det osannolikt att enkäten 
ska ha “skickats runt” bland flera medarbetare på varje Naturum och kommer därför utgå ifrån att 
varje svar representerar ett Naturum (de 34 svar jag har fått som angett Naturum behandlas 
därför som 34 olika Naturum). 

 
Jag har valt att redovisa mitt resultat nedan från den webbaserade enkätundersökning utifrån fyra 
faktorer: 

1. Totalt antal svar per fråga (alltså inte kopplat till en viss tillhörighet som ålder, yrkesroll 
etc.) 

2. Ålder (utifrån svar på fråga ett i enkäten) 
3. Yrkesroll (utifrån svar på fråga två i enkäten) 
4. Personlig erfarenhet av VR-teknik (utifrån svar på fråga tre i enkätundersökningen) (se 

bilaga 2 för att se enkäten i sin fulla form). 

 
Enkäten kan läsas i sin fulla form i bilaga 4 ”Webbaserad enkätundersökning” och samtliga 
resultat kan hittas i bilaga 6 “Resultat från enkäten utifrån ålder”, bilaga 7 “Resultat från enkäten 
utifrån yrkesroll” samt i bilaga 8 “Resultat från enkäten utifrån personlig erfarenhet av VR-
teknik”. Jag kommer i den löpande resultatdelen att fokusera på de viktigaste delarna ur varje 
faktor. 

 
För att undersöka eventuella skillnader i inställning till VR mellan de som har erfarenhet av 
tekniken och de som inte har det, samt mellan de olika åldersgrupperna, har jag räknat ihop totalt 
antal positiva, negativa och tveksamma svar i förhållande till totala antalet möjliga svar på 
frågorna 4-6,8-12 samt 14 (se bilaga 4 för vilka frågor som behandlas). 
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• Med positiva svar menas de som under “Del 1” i enkäten markerats som “ja” samt de som 
under “Del 2” i enkäten markerats som “håller helt med” eller “håller delvis med”. 

• Till negativa svar menas de som under “Del 1” i enkäten markerats som “nej” eller samt de 
som under “Del 2” i enkäten markerats som “håller inte med”. 

• Till tveksamma svar menas de som under “Del 1” i enkäten uppgetts som “vet ej/ ingen 
åsikt” samt de svar som under “Del 2” i enkäten angetts som “vet ej”. 

 
2.2 Litteratur 
 
I min litteratursökning har jag framför allt använt mig av databasen Web of Science (WoS) med 
olika utvalda sökord (se tabell 1). Den första publikationen på WoS som kopplas till begreppet 
“virtual reality” dyker upp i november 1987. Ur sökresultaten med VR kopplat till “tourism” samt 
“tourism + nature” har jag gjort ett mer noggrant urval för att få forskningsunderlag för min 
enkätanalys. Jag har valt att inte göra ett mer nogrannt urval i sökningen “virtual reality” + 
nature” eftersom “nature” kan kopplas till andra saker än natur (som i betydelsen naturmiljö) t.ex. 
“human nature” och resultatet på 479 träffar gav en för bred sökning. 
 
Tabell 1. Resultat från sökning på Web of Science med olika begrepp 2017-05-03. Perioden som angavs i sökningen 
sträcker sig mellan 1945-2017. 

Sökord Antal träffar (st) 

"Virtual reality" 24213 

"Augmented reality" 8639 

"Virtual reality" + tourism 78 

"Virtual reality" + nature 479 

“Virtual reality” + tourism + nature 2 

 
2.3 Intervjuer 
 
Jag har genomfört två intervjuer vilka har skett över telefon och samtidigt spelats in för att sedan 
kunna gås igenom mer noggrannt. Inspelningarna har skett med deltagarnas godkännande. Jag 
har i intervjuerna bland annat diskuterat resultat från enkätundersökningen samt från den 
litteraturstudie jag gjort. Jag har sedan tagit ut de delar ur intervjuerna som varit av störst 
relevans för denna studie och lyft in i rapporten på relevanta ställen. Dessa intervjuer finns inte 
med som hela bilagor men finns att tillgå som ljudfiler. 
 
Jag har intervjuat Per Sonnvik som arbetar på Centrum för naturvägledning (CNV) vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) och som bland annat jobbat med ny teknik och naturvägledning. Jag 
har även intervjuat Carolina Olsson som är Tribe/Community manager på Sankt Kors Fastighets 
AB och som tidigare föreläst om VR. Carolina har även tidigare jobbat på Tekniska museet, bland 
annat med att visualisera teknik och att använda teknik för att visualisera kultur. 
 
 

3. Resultat och diskussion 
 
Det finns idag flera olika områden inom turism i vilka VR-tekniken verkar och det finns en mängd 
sätt att idag besöka turistmål, sevärdheter och destinationer runt om i världen utan att fysiskt vara 
på plats. Intresserade kan t.ex. uppleva Kungsleden genom Google street view treks (Utsidan 2014, 
Allt om vetenskap 2014), uppleva utförsåkning eller vandring i British Columbia i Kanada 
(Destination BC 2014, Visit Sweden 2015 b) eller uppleva Rom under brons- och medeltiden 
genom Rome Reborn (Guttentag 2010, Rome Reborn u.å.). 
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I dagens moderna samhälle har det blivit naturligt att inkorporera våra telefoner, surfplattor och 
datorer i det mesta vi gör. Stinson (2017) beskriver vad han kallar för ’Wilderness 2.0’ som det 
traditionella friluftslivet uttryckt genom dagens mediala kanaler och sociala medier som Snapchat, 
Twitter, Instagram och Google street. Stinson argumenterar vidare för att ”vildmarken” 
(wilderness) inte är en statisk och absolut verklighet från vilken människor antingen, genom 
’wilderness 2.0’, kan vara närvarande eller frånvarande, utan att vildmarken som begrepp kan ses 
som en social konstruktion som kontinuerligt rekonstrueras i olika kulturella kontexter. Jag ser 
också att begreppet i sig kan vara lite missvisande, speciellt när det pratas om vildmark i Sverige 
eftersom det som många kanske skulle kalla för vildmark har varit hem för vårt ursprungsfolk, 
samerna, i tusentals år. Jag tror också att många idag inte har en uppfattning om hur “naturlig 
natur” ser ut, eftersom vi har blivit så vana vid tillrättalagda leder i skogen, anlagda “skogsparker”, 
skogsområden som röjs och att plantage idag är vanligare form av “skog” än naturskogar. 

 
Det är även relevant, när man tittar på turism, att se till vad det är turister faktiskt ägnar sig åt när 
de besöker Sverige. I statistik från Tillväxtverket (2015) framgår det att under den senaste 
undersökningen (gjord 2011, 2012 och 2013) av vad utländska besökare ägnar sig åt under sin 
vistelse i Sverige så backade kategorierna “Sightseeing/utflykter”, “Vandrat i skog/berg” samt 
“Besökt nationalpark/Naturum” under 2012 jämfört med 2011 (se figur 1). Men den största 
minskningen skedde i den sistnämnda, den om nationalparker och Naturum, från 9,8 % 2011 till 
6,7 % 2012. Kategorin “Shopping” är den kategori som ligger i topp av samtliga tio kategorier 
(nedan redovisas endast ett urval). 

 
Figur 1. Statistik över utländska besökares aktiviteter i Sverige 2011, 2012 och 2013 angett i % (ett urval). Källa: 
Tillväxtverket 2015. 

 
När jag undersökt hur VR skulle kunna användas i skyddade områden är det också intressant att 
titta på hur många leverantörer av turism (framför allt naturturism) som faktiskt uppger att de 
håller till i skyddade områden som naturreservat och/eller nationalparker. 
 
I en studie av naturturismföretag i Sverige, utförd av Fredman och Margaryan (2014) framgår det 
att 14 % av de undersökta företagen uppger att de har aktiviteter inom eller i nära anslutning till en 
nationalpark, i relation till att 45,9 % uppgav att skyddade områden är viktiga eller väldigt viktiga 
för deras verksamhet. Fredman och Margaryan (2014) skriver vidare att av de företag som arbetar 
inom eller i nära anslutning till en nationalpark var det endast 15 % som uppgav att de alltid 
använder sig av nationalparken vid marknadsföring medan mer än 50 % uppgav att de aldrig, eller 
nästan aldrig gjorde det. 
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Många företag använder termer som “ekologiskt hållbart” eller “miljövänligt” i beskrivningen av 
sin verksamhet. Turistbranschen i sig har blivit mer miljöinriktad, där det verkar som om det är 
möjligt att låta människor besöka avlägsna platser utan att detta skulle orsaka skador på 
naturmiljön (Passerini och Granger 1998). Passerini och Granger påpekar dock att trots 
ekoturismens goda intentioner så möts sällan de olika förväntningarna som finns om att 
kombinera skyddandet av naturmiljön och ekonomisk vinning. Passerini och Granger (1998) 
skriver vidare att det i huvudsak finns två förklaringar till detta; den ena är att fokus ligger på att 
“sälja resan” istället för den ekologiska eller kulturella upplevelsen i sig, den andra är besökarens 
egen brist på hänsyn (sensitivity) till de ekologiska och sociala systemen vid sitt besök. 
 
Det finns många kulturella arv, både platser och objekt, som har digitaliserats som 
tredimensionella modeller men där långt ifrån alla är tillgängliga för allmänheten. Dessa modeller 
är värdefulla på grund av teknologins möjligheter att återskapa och återge mycket exakta detaljer, 
och i princip skulle dessa kunna bevaras i all oändlighet. Denna teknik skulle mycket väl kunna 
agera som en av alla bevarandetekniker för att restaurera och bevara skyddade områden. Vissa av 
världens skyddade områden, som de som listas på UNESCO:s världsarvslista, är dock speciellt 
utsatta för slitage just för att de, på grund av sin stämpel som världsarv, lockar till sig många 
besökare. Det finns dessutom en risk i att en lansering av skyddade områden som ”virtuella 
destinationer” endast skulle uppmuntra människor att fysiskt besöka platsen, och därmed öka det 
slitage som uppstår (Guttentag 2010). 

 
3.1 Basfakta från enkäten 
 
Enkäten resulterade i 61 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 79 % (beräknat utifrån att det är 77 
personer som har mottagit enkäten). En utförligare beskrivning av mottagare finns i avsnittet 
“Material och metod”. 
 
Den första frågan som ställdes i enkätundersökningen var “Hur gammal är du?”. Av de som 
svarade på enkäten så svarade de flesta (24 av 61 svar) att de var mellan 38-47 år medan näst flest 
svarade att de var mellan 28-37 år (15 av 61 svar) och den tredje största gruppen var de som 
uppgav att de var mellan 48-57 år (11 av 61 svar). Det var endast en person (1,7 %)som inte ville 
uppge ålder (se figur 2). 

 
Figur 2. Diagram över respondenternas fördelning baserat på ålder, angett i %. 

 
Denna fråga är viktig för att kunna avgöra om det finns någon skillnad i attityder kring VR mellan 
olika åldersgrupper, och det finns en tydlig skillnad. Det blir allt mer positiva svar på frågorna i 
enkäten ju längre upp i åldrarna man kommer. I åldersgruppen 18-27 så har till exempel 67 % 
positiva svar registrerats medan det i åldersgruppen 58+ har registrerats 96 % positiva svar1. Vi 
kan även se en tydlig trend som visar att de positiva svaren hela tiden ökar i de äldre 
åldersgrupperna (se figur 3). Denna trend representerar dock endast respondenterna av enkäten 

                                                        
1 För att se hur svaren har tolkats, se ”Material och metod”. 
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och skulle vara svår att applicera på några större grupper eftersom vissa åldersgrupper är 
underrepresenterade. 
 
 
Jag anser ändå att den uppåtgående trenden är så pass tydlig att den skulle kunna ge en 
uppfattning om hur det skulle kunna se ut även utanför gruppen av respondenter. Att de äldre 
åldersgrupperna generellt sett har en mer positiv inställning till många av frågorna ser jag beror på 
en förändring i attityder och, som Olsson (2017) också påpekade, att det råder en slags “det är 
klart vi måste ta oss an den nya tekniken”- attityd bland den äldre generationen. Detta var ett 
överraskande resultat då jag hade den förutfattade meningen att de yngre målgrupperna generellt 
skulle vara mer positivt inställda till en implementering av VR inom naturskydd och till tekniken 
generellt. 

 
Figur 3. Andel positiva, teksamma och negativa svar fördelat över åldersgrupperna, angett i %. 

 
Den andra frågan rörde vilken yrkesroll respondenten hade på länsstyrelsen eller inom vilken 
avdelning hen jobbade. Frågan var av vikt för att kunna avgöra en eventuell skillnad i attityder 
kring VR mellan de olika yrkesrollerna. I enkäten fanns det 5 olika svarsalternativ: chef, 
friluftslivsamordnare, handläggare, naturum eller övrigt, där det under “övrigt” fanns möjlighet 
att specificera sin roll med egna ord. Av de sju personer som svarade “övrigt” så angav fem att de 
jobbade som kommunikatörer (av vilka tre specificerade sig själva som “naturkommunikatörer”). 
De två andra svarade “Naturum, kommunalt” samt “arbetsledare för de som utför naturvård”. Jag 
har därför valt att, i mina resultat, flytta svaren från “naturum, kommunalt” till kategorin 
“Naturum” och svaren från “arbetsledare för de som utför naturvård” till “chef”. Kvar var då fem 
personer som har fått beteckningen “kommunikatör”. Av de som svarade på enkäten tillhör en 
majoritet kategorin “Naturum” med 24 svar av 61 (se figur 4). 
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Figur 4. Andel svar fördelat på hur respondenterna identifierat sig i olika yrkesroller, angett i %. 

 
Det finns en skillnad mellan de olika yrkesgrupperna vad gäller totalt antal 
positiva/negativa/tveksamma svar i enkäten. Det är friluftslivssamordnarna, med 93 %, som har 
högst andel positiva svar (i relation till hur många som ingår i gruppen). Naturumen har lägst 
andel med 77 % positiva svar. Gruppen “informatör” utmärker sig med att vara den enda grupp 
som inte har registrerat negativa svar, men har högst andel tveksamma (se figur 5). 

 
Figur 5. Diagram över andel positiva, tveksamma och negativa svar fördelat över yrkesrollerna, angett i %. 

 
Antalet svar från Naturum var förvånande. Eftersom jag inte hade skickat ut någon förfrågan 
innan enkäten gick ut om att få hjälp att svara på den så förväntade jag mig att svarsfrekvensen 
skulle vara lägre från Naturumen. Jag hade däremot uppfattningen att svarsfrekvensen från 
friluftslivssamordnarna skulle vara högre. Totalt svarade 12 av 26 friluftslivssamordnare. 
 
Jag ville även undersöka om respondenternas personliga erfarenheter av VR-teknik skulle påverka 
deras inställning/attityd till tekniken och utformade därför den tredje frågan som följer: Har du 
någon personlig erfarenhet av VR-teknik, t.ex. provat ett par VR-glasögon? 
 
En majoritet, 61 %, uppgav att de inte har någon erfarenhet av VR-teknik och resterande 39 % 
uppgav att de har erfarenhet. Resultaten visar att de som uppgett att de har personlig erfarenhet 
av tekniken har en mer positiv inställning till frågorna i enkäten. Detta föreslås tyda på att om fler 
får möjlighet att prova på tekniken och lära sig lite om hur den fungerar, och hur den skulle kunna 
användas, så skulle den positiva inställningen bli ännu högre. 
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Om man istället fördelar den totala erfarenheten av VR över de olika åldersgrupperna så är det 
intervallet 38-47 år som dominerar genom att 50 % uppgett att de har erfarenhet av VR-teknik, 
följt av åldersintervallet 48-57 år med 45 % (se figur 6). Jag förväntade mig att erfarenheten skulle 
vara högre i de yngre åldersgrupperna men en anledning till att den är högre hos den äldre 
åldersgruppen kan bero på att flera av dem köpt ett par VR-glasögon till sina barn och på den 
vägen kommit i kontakt med tekniken. Jag tror dessutom att om en (större) undersökning på ännu 
yngre åldrar angående erfarenhet av VR skulle göras så hade erfarenheten av det ökat enormt, 
speciellt med framgångsrika spel som t.ex. Pokémon GO. 

 
Figur 6. Diagram över hur respondenterna, fördelat över åldersgrupperna, uppgett att de har, respektive inte har, 
erfarenhet av VR-teknik, angett i %. 

 
Resultatet visar att de som uppgett att de har personlig erfarenhet av VR-teknik har en mer positiv 
inställning till frågorna i enkäten. Hela 86 % av svaren har registrerats som positiva. Hos de som 
uppgett att de inte har någon erfarenhet av tekniken är däremot siffran något lägre med 79 % 
positiva svar. Antalet negativa svar är lägre hos de med VR-erfarenhet, endast 9 % av svaren har 
varit negativa jämfört med 12 % hos de utan erfarenhet. Tveksamma svar är även dessa färre hos 
de med VR-erfarenhet med 5 % medan siffran hos de utan är 9 %. Oavsett erfarenhet eller inte så 
visar undersökningen på en positiv inställning till frågorna och påståendena i enkäten. 

 
Jag anser att man skulle kunna öka förståelsen för tekniken och vad den innebär genom att låta 
fler få tillgång till den. På så sätt så skulle man förhoppningsvis kunna slå hål på vissa av de 
fördomar som kan finnas kring tekniken, som att den t.ex. skulle kunna vara för krånglig eller inte 
tillräckligt verklighetstrogen. Jag hoppas att undersökningens resultat genererar att fler får upp 
ögonen för att prova tekniken, att de ger tekniken en chans och att de sedan kanske inser att den 
inte är speciellt “inkräktande” på det traditionella frluftsutövandet. Jag vill dock poängtera att jag 
anser att siffrorna för de som inte har någon erfarenhet fortfarande är väldigt höga vad gäller 
positiva svar vilket enligt mig kan tyda på att motståndet till tekniken inte är speciellt omfattande. 

 
Det är väldigt få personer som uppgett att de idag jobbar med VR-teknik på sin arbetsplats. Endast 
3,3 % (2 av 61 svar) har uppgett att de idag arbetar med tekniken, 8,2 % uppgav att de inte vet 
medan 88,5 % uppgav att de inte jobbar med VR-teknik idag på deras arbetsplats. 
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3.2 VR inom marknadsföring och (natur)kommunikation 
 
Det finns tidigare forskning som identifierat flera olika sektorer inom turism där VR skulle kunna 
verka. Williams och Hobson (1995) identifierar tre områden, varav ett består i användandet av VR 
som ett verktyg inom försäljning och marknadsföring samt inom skapandet av “konstgjord” 
(artificial) turism. VR som marknadsföringsverktyg har potentialen att revolutionera sättet turism 
säljs och marknadsförs i och med att producenter av turism har möjlighet att erbjuda simulerade 
upplevelser av deras planerade resa och att VR har, till skillnad från “passiva” medium som 
broschyrer och filmer, möjlighet att erbjuda interaktiva upplevelser (Williams och Hobson 1995, 
Sussmann och Vanhegan 2000). Sussmann och Vanhegan (2000) nämner tre olika områden av 
turism inom vilka VR skulle kunna verka: policy och planering, försäljning och marknadsföring 
samt i miljöfrågor. Guttentag (2010) nämner dock sex olika områden där VR kommer att vara 
speciellt värdefullt; planering och skötsel, marknadsföring, nöje (entertainment), utbildning, 
tillgänglighet och bevarandet av arv (heritage preservation). Chang (1995) skriver att VR:s 
kännetecken och verktyg kan fungera som ett kraftfullt verktyg för att förstärka turism. Chang 
(1995) skriver vidare att fördelarna som VR kan framkalla genereras i två specifika nivåer, på 
makronivå samt mikronivå. På makronivå behandlas planering och policy medan det på mikronivå 
handlar mer om VR:s möjligheter att bistå resebyråer med marknadsföring och försäljning av 
paket till kunder. 
 
Då ovan nämnd forskning pekat på VR:s potential som marknadsföringsverktyg ville jag även titta 
på hur de som svarade på enkäten ansåg att VR-teknik skulle kunna locka fler människor att 
besöka skyddad natur så som nationalparker och naturreservat. Det är en majoritet som har svarat 
“ja” med hela 75,4 % av svaren (46 av 61 svar) medan antalet som svarat “nej” uppgår till 13,1 % (8 
av 61 svar) och antalet tveksamma uppgår till 11,5 % (7 av 61 svar). 
 
Dessa resultat kan jämföras med de där svaren är fördelade på åldersgrupper. I de flesta av 
grupperna är det en större andel som tycker att VR skulle vara bra i arbetet med att locka fler 
människor till skyddade områden som nationalparker och naturreservat (se figur 7). 
Åldersgrupperna med störst andel “ja” som svar är 58+ med 83 % följt av 28-37, 38-47 och 48-57 
med 80 %, 79 % respektive 73 %. 

 
Figur 7. Diagram över om respondenterna, fördelat över åldersgrupperna, uppgett att de tycker VR-teknik skulle kunna 
locka fler människor till att besöka skyddad natur såsom nationalparker och naturreservat, angett i %. 

 
Jag tycker att det är intressant att se att det finns en så pass positiv inställning till användningen 
av VR som ett verktyg att locka fler människor till nationalparker och naturreservat, speciellt 
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eftersom tidigare studier visat på dess tydliga fördelar inom området, även om det inte har skrivits 
om skyddad natur specifikt utan mer generellt som ett verktyg för marknadsföring. 
 
Fördelas svaren över yrkesrollerna så är det friluftslivssamordnarna som ligger i topp vad gäller 
positiva svar med hela 100 % “ja” (se figur 8). Det är dock en positiv inställning inom samtliga 
yrkesgrupper, från 67 % som svarat “ja” hos cheferna till 77 % hos handläggarna. 

 
Figur 8. Diagram över om respondenterna, fördelat över yrkesrollerna, uppgett att de tycker VR-teknik skulle kunna 
locka fler människor till att besöka skyddad natur såsom nationalparker och naturreservat, angett i %. 

 
Det har även varit intressant att titta på huruvida respondenterna anser att VR-tekniken skulle ge 
en mer realistisk bild av en framtida upplevelse av t.ex. ett Naturum, en nationalpark eller ett 
naturreservat än vad traditionella medier som bilder eller filmer gör. Denna fråga, tillsammans 
med den om allemansrätten (se nedan), är den där minst antal personer angett svaret “håller helt 
med” med endast 29,5 % av svaren (18 av 61 svar). Den största delen svar består i “håller delvis 
med” med 44,3 % (27 av 61 svar). Denna fråga är även den som, tillsammans med den om 
allemansrätten, som har fått högst antal svar av “håller inte med” (sett i förhållande till att här 
svaret betraktas som negativt, i fråga nr. 13 så anses svaret vara positivt inställt till VR i 
förhållande till frågan) med 18 % av svaren. 

 
Fördelat på åldersgrupp så är det gruppen 18-27 år som står ut i och med att samtliga svar angetts 
som “håller delvis med”. Tittar vi på i vilken grupp påståendet möts av störst skepsis så är det i 
åldersgruppen 28-37 (se figur 9). Här är det 27 % (4 av 15 svar) som inte håller med. I gruppen 48-
57 har vi den, procentuellt sett, största andelen som helt håller med i påståendet med 45,5 % (5 av 
11 svar). 
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Figur 9. Diagram över hur respondenterna, fördelat över åldergrupperna, svarat på påståendet "VR-tekniken skulle ge en 
mer realistisk bild av en framtida upplevelse av t.ex. ett Naturum, en nationalpark eller ett naturreservat än vad 
traditionella medier som bilder eller filmer gör”, angett i %. 

 
Fördelat över yrkesroll så är det gruppen “chef” som är mest positivt inställd med hela 86 % (6 av 7 
svar) som svarat att de helt håller med (se figur 10). Även grupperna “friluftslivssamordnare” samt 
“handläggare” visar en positiv inställning med 83 % respektive 85 % som uppgett att de helt eller 
delvis håller med (10 av 12 svar resp. 11 av 13 svar). De två grupper som visar upp en negativ 
attityd kring påståendet är “Naturum” samt “handläggare” där den förstnämnda gruppen har 38 % 
( 9 av 24 svar) som anser att de inte håller med medan siffran för gruppen “handläggare” är 15 % 
(2 av 13 svar). 

 
Figur 10. Diagram över hur respondenterna, fördelat över yrkesrollerna, svarat på påståendet "VR-tekniken skulle ge en 
mer realistisk bild av en framtida upplevelse av t.ex. ett Naturum, en nationalpark eller ett naturreservat än vad 
traditionella medier som bilder eller filmer gör”, angett i %. 

 
För att ge en realistisk bild av vad som väntar på en destination kan det vara viktigt att besökaren 
är bekant med regelverket, som föreskrifter i skyddade områden och att det står klart vad som är 
tillåtet respektive inte tillåtet. Därför var allemansrätten är ett ämne som jag ville ha med i 
enkäten. Framför allt på grund av dess stora inverkan i det svenska friluftslivet, det är trots allt 
tack vare den det finns möjlighet att röra sig fritt i den svenska naturen. Allemansrätten är 
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dessutom inte en helt enkel sak att förklara eller förstå sig på. Den svenska lagstiftningen nämner 
bara allas tillgång och ansvar till naturen på ett övergripande sätt (Naturvårdsverket 2107). Frågan 
om allemansrätten lämnar väldigt varierande svar, både totalt sett men även fördelat på ålder samt 
yrkesroll (se figur 11 och 12). Det är dock ändå en majoritet, totalt sett, som har lämnat positiva 
svar, alltså svarat att de håller helt eller delvis med, med 62,3 % (38 av 61 svar). Andel personer 
som har angivit att de är osäkra i frågan är 16,4 % (10 av 61 svar) och andel personer som inte 
håller med påståendet är 21,3% (13 av 61 svar). 

 
Jag ser att denna fråga kan ha varit lite otydligt ställd och för öppen. Utan väldigt tydliga 
förklaringar till exakt hur VR-tekniken kan användas tror jag att det kan ha varit svårt för 
respondenterna att tydligt se fördelarna. Detta skulle kunna vara förklaringen till att just denna 
fråga skiljer sig så pass från övriga och ger ett mer “spritt” resultat. 

 
Figur 11. Diagram över hur respondenterna, fördelat över de olika åldersgrupperna, svarat på påståendet "VR skulle vara 
ett bra medium för att sprida kunskap om allemansrätten t.ex. i de fall allemansrätten "krockar" med föreskrifterna i 
naturreservat eller nationalparker”, angett i %. 

 

 
Figur 12. Diagram över hur respondenterna, fördelat över de olika yrkesrollerna, svarat på påståendet "VR skulle vara ett 
bra medium för att sprida kunskap om allemansrätten t.ex. i de fall allemansrätten "krockar" med föreskrifterna i 
naturreservat eller nationalparker”, angett i %. 
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Att destinationer och resmål har ett intresse i att få sina besökare att komma tillbaka kanske kan 
ses som en självklarhet. Men att förmå besökare att komma tillbaka till en destination behöver, 
enligt mig, nödvändigtvis inte endast kopplas till hur besökaren upplevde sitt första besök, även 
om det självklart torde spela en stor roll, utan även hur destinationen marknadsför sina andra 
säsonger. Jag har därför också undersökt huruvida respondenterna håller med om att VR kan 
användas för att marknadsföra sevärdheter under andra säsonger för att på så sätt kunna locka 
besökare att komma tillbaka. 
 
Att VR har enorm potential i marknadsföringssyfte är något som redan konstaterats i denna 
rapport och i denna fråga i enkäten är det en stor majoritet som har angivit att de helt eller delvis 
håller med i påståendet med hela 95,1 % av svaren (58 av 61 svar). De som har angivit att de är 
osäkra i frågan genom att ange “vet ej” som svar uppgår till 3,3 % (2 av 61 svar) och de som inte 
håller med uppgår till 1,6 % (1 av 61 svar). Jag ser att det är positivt att respondenterna av enkäten 
är av samma uppfattning som tidigare studier och jag anser att marknadsföring skulle vara ett bra 
ställe att börja på för Länsstyrelserna om de skulle vilja testa tekniken. Det finns idag flera olika 
aktörer som både ägnar sig åt att producera hård- och mjukvara för 3D-filmer så projekt behöver 
nödvändigtvis inte produceras helt av Länsstyrelsen själva. Jag är dock medveten att kostnader för 
ett sådant projekt är en faktor vid ett förverkligande men denna aspekt är inget jag i denna rapport 
tittat närmare på. 

 
Sett till åldersgrupp är det endast i gruppen “18-27“ det inkommit svar som angivit att de inte 
håller med (1 av 4 svar). I grupperna “48-67” samt “58+” är det enbart positiva svar som angetts, 
alltså att de helt eller delvis håller med (se figur 21). 

 
Figur 13. Diagram över hur respondenterna, fördelat över åldersgrupperna, svarat på påståendet “VR kan användas för 
att marknadsföra sevärdheter under andra säsonger för att locka besökare att komma tillbaka.”, angett i %. 

 
Ser vi till resultaten fördelat över yrkesroll så är det “informatör” som angett den högsta andelen 
svar av “håller helt med” med 80 % (4 av 5 svar) (se figur 14). I grupperna “chef” samt 
“friluftslivssamordnare” har 57 % respektive 50 % angett att de helt håller med (4 av 6 resp. 6 av 12 
svar) medan grupperna “handläggare” samt “Naturum” har lägst procentuell andel där 38 % ur 
båda grupperna angivit “håller helt med” som svar (5 av 13 resp. 9 av 24 svar). 
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Figur 14. Diagram över hur respondenterna, fördelat över yrkesrollerna, svarat på påståendet “VR kan användas för att 
marknadsföra sevärdheter under andra säsonger för att locka besökare att komma tillbaka.”, angett i %. 
 
3.2.1 VR och tillgänglighet 
 
Jag har även velat titta på hur de som svarat på enkäten tänker kring VR och tillgänglighet. Jag är 
medveten att tillgänglighet i sig kan ses som ett brett begrepp, det är därför jag exemplifierade i 
enkäten genom att VR skulle kunna hjälpa till med att t.ex. visa utbudet av handikappanpassade 
toaletter samt entréer, parkeringsplatser eller vindskydd. Det är en övervägande majoritet som 
uppger att de helt- eller delvis håller med om att VR kan hjälpa till i arbetet med detta, hela 90,1 %. 
Även Sonnvik (2017) understryker denna möjlighet och säger att det finns en efterfrågan bland de 
som har en funktionsvariation eller ett funktionshinder att det ska finnas en tydlig bild av hur det 
ser ut på destinationen och i detta fallet skulle VR kunna vara väldigt användbart. Tittar man på 
svaren från enkäten fördelat på åldersgrupper så återspeglas det generella resultatet och ca 40-50 
% inom varje åldersgrupp har svarat att de helt eller delvis håller med. Utmärkande är dock att 
100 % av åldersgruppen 58+ har angett att de helt håller med (se figur 15). 

 
Figur 15. Diagram över hur respondenterna, fördelat över åldersgrupperna, svarat på påståendet “VR kan hjälpa till i 
arbetet med tillgänglighet i nationalparker och naturreservat, t.ex. genom att visa utbudet av handikappanpassade 
toaletter samt entréer, parkeringsplatser eller vindskydd”, angett i %. 
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Fördelat på yrkesgrupp så kan det noteras att från grupperna “chef”, “friluftslivssamordnare” samt 
“informatör” endast lämnats positiva svar, de håller alltså helt eller delvis med. Det är endast 
under grupperna “handläggare” samt “Naturum” det förkommer svar som inte alls håller med där 
15 % av handläggarna har svarat att de inte alls håller med och 4 % av “Naturum” inte alls håller 
med (se figur 16). Det skall dock poängteras att det totalt sett är endast 3 svar av 61 som angivits 
som att de inte alls håller med och 2 svar av 61 som inte vet. 

 
Figur 16. Diagram över hur respondenterna, fördelat över yrkesrollerna, svarat på påståendet “VR kan hjälpa till i arbetet 
med tillgänglighet i nationalparker och naturreservat, t.ex. genom att visa utbudet av handikappanpassade toaletter samt 
entréer, parkeringsplatser eller vindskydd”, angett i %. 

 
Tillgänglighet är dock inte en fråga som endast måste syfta till förberedelser eller som kan 
appliceras innan en resa utan i allra största grad när besökaren väl är på plats. Men i syftet att 
kunna använda virtual reality så är kanske de förberedande användningsområdena kanske mest 
framträdande vilket tidigare studier också visat på, bland annat av William och Hobson (1995), 
Chang (1995), Sussman och Vanhegan (2000) och Guttentag (2010). Även Sonnvik (2017) menar 
att han ser virtual reality mer som ett verktyg att använda inför ett besök, medan 
användningsområdena för augmented reality mer är applicerbara för att förstärka ett besök på 
plats. Sonnvik (2017) spekulerar dock vidare i hur VR skulle kunna användas på plats och ger ett 
exempel: “Man skulle också kunna tänka sig, även om man är ute i naturen … och du sitter i 
rullstol och du kommer fram till ett utkikstorn, då skulle man faktiskt kunna erbjuda någonting 
nere på plats som gör att man kan se utsikten, det skulle kunna vara i form av en webbkamera som 
du kan snurra runt och titta på genom din telefon … men man skulle också kunna tänka sig att 
man kan använda VR på något sätt.”. Detta är bara ett av många exempel på hur VR skulle kunna 
användas, men som Sonnvik även påpekar “virtual reality skulle också kunna användas på plats i 
ett besökscenter”. 
 
3.2.2 VR för att förstärka uplevelser 

 
Detta leder oss in på frågan om Naturum. Enligt Naturvårdsverket (2016) så fungerar Naturum 
som en “port till naturen” och en plats där besökare kan lära sig mer om “djur, växter, geologi och 
kulturhistoria” som format de områden besökaren befinner sig i. När frågan om VR-teknik skulle 
vara ett bra redskap för Naturum att använda för att sprida kunskap om-, och skapa engagemang 
för, lokal natur och kultur ställs i enkäten så är det hela 90,2 % (55 av 61 svar) som har svarat “ja”. 
De resterande 9,8 % delas rakt av på de som inte håller med samt de som är tveksamma/ inte har 
någon åsikt (tre respektive tre av 61 svar). Detta är en av de frågor som har fått uteslutande flest 
positiva svar. Återigen så kan resultatet här jämföras med det baserat på åldersgrupp (se figur 17). 
Åldersgrupperna 18-27 samt 58+ instämmer båda till 100 % att VR skulle vara ett bra verktyg för 
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Naturum medan det är något lägre, men fortsatt högt, för resterande åldersgrupper: 38-47 (92 % 
“ja”), 48-57 (91 % “ja”) och 28-37 (80 % “ja”). Det är tydligt att vi i denna fråga inte kan dra några 
slutsatser eller trender utifrån ålder mer än att samtliga grupper är genomgående positiva. 

 
Figur 17. Diagram över hur respondenterna, fördelat över åldersgrupperna, svarat på frågan “Tror du att VR skulle vara 
ett bra redskap för Naturum att använda för att sprida kunskap om-, och skapa engagemang för, lokal natur och kultur?”, 
angett i %. 

 
Här anser jag att de är extra relevant att jämföra om-, och i sådana fall hur, det skiljer sig mellan 
de olika positionerna för att se om de som inte jobbar på Naturum har en annan syn på frågan än 
vad de som jobbar på Naturum har. Det är en skillnad, 16,67 % från Naturum har antingen svarat 
“Nej” eller “Vet ej/ Ingen åsikt” (4 av 24 svar) medan det i övriga grupperna endast är 5,41 % som 
svarat “Nej” på frågan (2 av 37 svar). Det framgår att 100 % av både informatörer och 
friluftslivsamordnare tycker att VR skulle vara ett bra redskap för Naturum tätt följt av 
handläggare samt chefer där 92 % respektive 86 % svarat “ja”. Något som kan vara värt att notera 
är att gruppen “Naturum” har lägst antal svar där man angett “ja” med 83 % (se figur 18). 

 
Figur 18. Diagram över hur respondenterna, fördelat över yrkesrollerna, svarat på frågan “Tror du att VR skulle vara ett 
bra redskap för Naturum att använda för att sprida kunskap om-, och skapa engagemang för, lokal natur och kultur?”, 
angett i %. 
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Det finns såklart olika sätt som VR skulle kunna användas för att, som med exemplet med 
Naturum, förstärka upplevelsen på plats. En fråga i enkäten syftar till att undersöka just 
attityderna kring detta. Mer specifikt försökte jag ta reda på om de som svarat anser att VR skulle 
kunna förstärka upplevelsen på plats i nationalparker eller naturreservat, t.ex. genom att via VR 
erbjuda upplevelsen att “besöka” destinationen vid en annan årstid eller epok. Detta är den fråga 
där alla personer har haft en bestämd åsikt, de har alltså inte registrerats några svar med “vet ej”. 
Det är en majoritet som helt håller med, 52,5 % (32 av 61 svar), andelen som uppgett att de delvis 
håller med ligger på 36,1 % (22 av 61 svar) och de som inte håller med utgör 11,5 % (7 av 61 svar). 
Jag anser att det här är ett område där det finns stor potential i att kunna använda VR (kanske 
framför allt AR). Jag ser en enorm mängd olika exempel: det skulle kunna vara att på toppen av en 
höjd, genom en smartphone, se hur landhöjningen gått till, hur en naturskog skulle kunna se ut 
om det tilläts att kalhuggas eller hur gruvdrift skulle kunna påverka en viss fjällmiljö. Det är bara 
vår fantasi som sätter gränserna för vad som är möjligt. 

 
Fördelat på ålder så är det gruppen “58+” som ligger i topp vad gäller svaret “håller helt med” med 
67 % av svaren (4 av 6 personer). Denna grupp är även den där inget svar angivits som “håller inte 
med” (se figur 19) utan alla håller antingen helt eller delvis med. Den grupp som avgivit den högsta 
andelen av negativt inställda svar är “18-27” där hela 50 % inte håller med (2 av 4 personer). Det är 
dock i alla grupper, förutom i “18-27”, en genomgående positiv inställning där majoriteten angivit 
att de helt eller delvis håller med. 

 
Figur 19. Diagram över hur respondenterna, fördelat över åldersgrupperna, svarat på påståendet “VR kan användas för 
att förstärka upplevelsen på plats vid besök i nationalparker samt naturreservat genom att erbjuda VR-upplevelsen att 
besöka resmålet vid t.ex. en annan årstid eller tidsepok.”, angett i %. 

 
Tittar vi närmre på hur de olika svaren ser ut fördelat på de olika yrkesggrupperna så kan vi se att 
den grupp som angivit högsta andel av “håller helt med” är “friluftslivssamordnare” med 67 % (8 
av 12 svar). Generellt sett så är alla grupper positivt inställda där en majoritet inom varje grupp 
har angivit att de helt eller delvis håller med (se figur 20). Den grupp som dock har flest andel 
(procentuellt sett) negativt inställda svar är “Naturum” där 17 % har angivit att de inte håller med 
(4 av 24 personer). 
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Figur 20. Diagram över hur respondenterna, fördelat över yrkesrollerna, svarat på påståendet “VR kan användas för att 
förstärka upplevelsen på plats vid besök i nationalparker samt naturreservat genom att erbjuda VR-upplevelsen att 
besöka resmålet vid t.ex. en annan årstid eller tidsepok.”, angett i %. 

 
3.2.3 VR och naturskydd 
 
Jag har också, i enkäten, undersökt attityder kring att använda VR som ett medium för att sprida 
kunskap om skyddad natur så som nationalparker samt naturreservat. Detta skulle också kunna 
ses som att upplevelsen förstärks på plats vid besöket med hjälp av VR, men jag har i frågan inte 
exemplifierat hur detta skulle kunna ske så det finns inte möjligheter att dra slutsatser kring det 
från resultatet. Hela 78,7 % (48 av 61 svar) har angett att de tycker att VR-teknik skulle vara ett bra 
medium för detta. Det är en liten del som svarat ”nej”, endast 6,6 % av (4 av 61 svar). De personer 
som är tveksamma eller som inte har någon åsikt i frågan utgör 14,8 % (9 av 61 svar). Även 
Sonnvik (2017) ser att det borde finnas möjligheter i att använda VR för att sprida kunskap om 
skyddad natur, även om han dock påpekar att det är en ganska bred fråga. Sonnvik (2017) berättar 
vidare att han inte tror att VR kommer att bli det enda verktyget men ett kompletterande medium 
och att man inte ska underskatta det faktum att många inte vill ha något med mobiltelefonen att 
göra när de är ute i naturen. 
 
Det finns, enligt Centrum för naturväglednings (CNV) rapport till Naturvårdsverket ”Digital teknik 
för naturinformation och naturvägledning- översikt och rekommendationer” från 2017, en önskan 
bland människor att när man väl är ute i naturen så ska man få en paus från den digitala 
uppkopplingen. Många besökare vill, enligt rapporten, själva bestämma om de ska använda sin 
mobiltelefon, eller kanske rent utav ifall de ens vill bli påminda om möjligheten att använda den 
vid ett naturbesök. Rapporten ser dock att trenden inom naturvägledning går mer åt det digitala 
hållet. 

 
Jämför vi resultatet ovan (hur många totalt som angett att de tycker att VR skulle vara ett bra 
medium för att sprida kunskap om skyddad natur) med samma fråga men med svaren fördelade 
på tillhörande åldersgrupp så har 100 % av de som tillhör åldersgruppen 58+ svarat ”ja” på frågan 
och i åldersgruppen 38-47 år så har 83 % svarat ”ja” (se figur 21). Det är tydligt att vi i denna fråga 
inte kan dra några slutsatser eller trender utifrån ålder mer än att samtliga grupper är 
genomgående positiva. 
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Figur 21. Diagram över hur respondenterna, fördelat över åldersgrupperna, svarat på frågan “Tror du att VR-teknik är ett 
bra medium för att sprida kunskap om skyddad natur så som nationalparker och naturreservat?” angett i %. 

 
Fördelar vi resultatet baserat på position så är det grupperna “informatör” och 
“friluftslivssamordnare” de som uppgett störst stöd med 100 % respektive 92 % som svarat “ja”. 
Bland gruppen “chef” är det dock endast 57 % som uppgett att de tycker att VR skulle vara ett bra 
medium för kunskapsspridning om skyddad natur (se figur 22). 

 
Figur 22. Diagram över hur respondenterna, fördelat över yrkesrollerna, svarat på frågan “Tror du att VR-teknik är ett 
bra medium för att sprida kunskap om skyddad natur så som nationalparker och naturreservat?” angett i %. 

 
Eftersom tidigare studier, bland annat från Guttentag (2010), identifierat att VR skulle kunna 
innebära ett minskat tryck på skyddade områden genom att erbjuda en virtuell upplevelse så ville 
jag ta reda på hur respondenterna av enkäten ställer sig till detta. Mer specifikt ville jag ta reda på 
huruvida de håller med om att VR kan användas för att sprida kunskap om skyddade arter 
samtidigt som den skyddar från slitage som uppstår vid fysiska besök genom att erbjuda en 
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virtuell upplevelse. Denna fråga har genererat spridda svar men generellt sett en hög andel 
positiva svar, hela 83,6 % anger att de helt eller delvis håller med (51 av 61 svar). Det är 11,5 % (7 
av 61 svar) som angett att de inte håller med medan 4,9 % (3 av 61 svar) uppgett att de inte vet. 

 
Tittar man på resultatet fördelat på ålder så är det relativt jämna resultat i de olika 
åldersgrupperna. Det är dock en högre andel inom grupperna “18-27”, “48-57” och “58+” som 
svarat att de helt håller med där 50 % respektive 55 % och 67 % svarat att de helt håller med. 
Gruppen “58+” är den enda där alla antingen höll helt eller delvis med, ingen svarade “håller inte 
med” eller “vet ej” (se figur 23). 

 
Figur 23. Diagram över hur respondenterna, fördelat över åldersgrupperna, svarat på påståendet “VR kan användas för 
att sprida kunskap om skyddade arter samtidigt som den skyddar från slitage som uppstår vid fysiska besök genom att 
erbjuda en virtuell upplevelse.”, angett i %. 

 
När det kommer till fördelningen över de olika yrkesrollerna så är gruppen 
“friluftslivssamordnare” den enda som helt svarat att de helt eller delvis håller med (se figur 24). 
Gruppen “Naturum” är den där minst angett att de helt håller med (29 % och 7 av 24 personer) 
och det är även i denna grupp som flest angett att de inte håller med (21 % och 5 av 24 personer). 

 
Figur 24. Diagram över hur respondenterna, fördelat över yrkesrollerna, svarat på påståendet “VR kan användas för att 
sprida kunskap om skyddade arter samtidigt som den skyddar från slitage som uppstår vid fysiska besök genom att 
erbjuda en virtuell upplevelse.”, angett i %. 
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3.2.4 VR som substitut 
 
En del av VR:s möjliga användbarhet, som ett redskap för bevarande, är det faktum att det innehar 
potential att skapa virtuella substitut för fysiska besök av hotade platser (Sussmann och Vanhegan 
2000, Guttentag 2010). Men Guttentag (2010) påpekar också att ett accepterande av ett sådant 
substitut avgörs av besökarens attityd kring autenticitet samt hens motivationer och restriktioner. 
 
En viktig del av problematiken med VR uppstår i hur olika människor uppfattar substitutet som 
VR tillhandahåller som autentiskt (Guttentag 2010). Guttentag presenterar flera olika studier som 
i sin tur visar på att personliga egenskaper så som ålder, kön, nationalitet, utbildning och tidigare 
erfarenheter av att resa kan påverka och influera en individs uppfattning om vad som räknas som 
autentiskt. Guttentag (2010) skriver vidare att i fallet med VR så skulle även individens generella 
attityd gentemot teknologi, vilken varierar i olika kulturer, spela en stor roll kring uppfattningen 
om autenticitet. 
 
Guttentag (2010) höjer dock ett varningens finger för det faktum att olika felaktigheter i ett 
virtuellt rekonstruerat resmål skulle kunna uppfattas som fakta av användaren. Detta skulle vara 
ett särskilt stort problem när det gäller historiska rekonstruktioner eftersom dessa endast skulle 
kunna representera en viss tidsperiod eller en specifik tolkning av historien och bortses detta av 
användaren skulle rekonstruktionen vara vilseledande. Även Olsson (2017) noterar ett 
faromoment i att när historia återskapas så kan det accepteras lite väl rakt av, som man måste vara 
försiktig med eftersom vi sällan har all information utan bara en avbildning eller en tolkning. Jag 
håller med Olsson som säger vidare “Det känns som om det aldrig varit så aktuellt som nu, den här 
möjligheten att manipulera “verkligheten”. Den här tekniken innebär som gör att man kan 
använda saker som ser väldigt trovärdiga ut för sina egna syften. Det är en sak man måste ha i 
bakhuvudet när man skapar artificiella världar, eller bilder eller information”. 
 
Det är dessutom intressant att dra paralleller till natur eftersom kultur och natur är något som 
alltid haft relationer till varandra och många gånger varit beroende av varandras existens. Därför 
kan det enligt mig vara minst lika problematiskt att rekonstruera eller återge natur. En biolog har 
förmodligen en helt annan tolkning av en skog och dess värden än en person som jobbar med 
högproduktivt skogsbruk. Sen finns det dessutom olika definitioner och tolkningar av skog. Vems 
version är det då som skall förmedlas, vad är sanning? 
 
Jag tror dessutom att det är av största vikt att man som aktör inom turism svarar på följande 
frågor innan man återger eller rekonstruerar något: vad är det jag vill berätta? Vem är jag som 
berättar/ ur vilken position berättar jag? Jag tror att dessa frågor är essentiella innan man börjar 
med en återskapning, allt för att förmedla en så korrekt bild som möjligt, alternativt att man som 
aktör är tydlig med att det endast är en tolkning som man avbildar. 

 
Williams och Hobson (1995) menar på att det finns nackdelar och farhågor för aktörer inom 
turism då tekniken utvecklas, och när hela VR-resor kan produceras så kan dessa komma att 
ersätta traditionellt resande. Sådana farhågor har dock visat sig obefogade, bl.a. i en studie av 
Sussmann och Vanhegan (2000) som visar på att virtuellt resande inte kan ersätta det 
traditionella, oavsett potentiella olägenheter eller skador på naturmiljön det ger upphov till. 
Dessutom visar en studie från 2001 av Prideaux (2002), där studenter från universitetet i 
Queensland fick svara på en enkät rörande VR och ett accepterande av detta som substitut istället 
för traditionellt resande, att medan respondenterna var positivt inställda till VR som ett verktyg 
för information och marknadsföring, så var det nästan ett enhälligt förkastande av VR som 
substitut för traditionellt resande. 
 
Jag har på grund av de olika studierna beskrivna ovan även valt att undersöka hur de som svarat 
på enkäten ser på risken/möjligheten i att VR skulle ersätta traditionellt resande. I denna fråga är 
det viktigt att observera att svaren “håller helt med” och “håller delvis med” ses som negativa inför 
VR-tekniken eftersom påståendet i sig syftar på att VR skulle ha en negativ inverkan på 
traditionellt resande. Vad som dock inte framgår av frågan är hur denna negativa påverkan på 
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traditionellt resande i sig ses som positiv eller negativ. Som tidigare studier visat, så visar även 
denna att en majoritet inte tror på VR som en substitut. Detta är den fråga i enkäten, oavsett del, 
där flest angivit att de är osäkra genom att fylla i “vet ej” med 18 % av svaren (11 av 61 svar). Det är 
en väldigt liten del som anser att VR skulle utgöra ett substitut istället för ett riktigt besök, endast 
6,6 % (4 av 61 svar). Andelarna som delvis- eller inte håller med är lika stora med 37,7% vardera 
(23 resp. 23 av 61 svar). 

 
Fördelat på ålder så är ingen inom grupperna “18-27” samt “58+” som angivit att de helt håller 
med (se figur 25). Inom grupperna “38-47”, 48-57” samt “58+” så är det svarsalternativet “håller 
inte med” som har fått procentuellt störst andel av svaren med 46 %, 46 % resp. 50 %. Detta kan 
antyda att det är dessa grupper som till största del (jämfört med grupperna “18-27” samt “28-37”) 
anser att VR-tekniken inte skulle innebära ett hot mot människors riktiga, fysiska besök, och att 
dessa skulle ersättas dessa med en virtuell upplevelse. 

 
Figur 25. Diagram över hur respondenterna, fördelat över åldersgrupperna, svarat på påståendet “VR innebär att 
besökare kommer att använda det som ett substitut, istället för ett riktigt besök.”, angett i %. 

 
När resultatet fördelas över de olika yrkesgrupperna så kan vi se att det är grupperna “informatör” 
samt “chef” som har de högsta, procentuellt sett, siffrorna vad gäller svarsalternativet “håller inte 
med” med 60 % respektive 57 % (3 av 5 svar resp. 4 av 7 svar) (se figur 26). Detta kan antyda att 
det är dessa grupper som till största del (jämfört med grupperna “friluftslivsamordnare”, 
“handläggare” samt “Naturum”) anser att VR-tekniken inte skulle innebära ett hot mot 
människors riktiga, fysiska besök, och att dessa skulle ersättas dessa med en virtuell upplevelse. 
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Figur 26. Diagram över hur respondenterna, fördelat över yrkesrollerna, svarat på påståendet “VR innebär att besökare 
kommer att använda det som ett substitut, istället för ett riktigt besök.”, angett i %. 

 
 

4. Sammanfattning och slutsats 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på hur Sveriges Länsstyrelser, inklusive 
Naturum, ställer sig till ett användande av VR-teknik i sitt arbete med skyddad natur såsom 
nationalparker och naturreservat. En viktig aspekt i detta har också varit att titta på hur VR 
används nationellt samt internationellt inom turism och bevarande och att se vilka möjligheter 
respektive svårigheter som kan finnas. 

 
Jag har i arbetet med denna rapport försökt att klargöra begreppen “virtual reality” och 
“augmented reality” men begreppet “virtual reality” är, som tidigare nämnts, omdiskuterat. 
Direktöversatt till svenska så betyder det virtuell verklighet men jag kan tycka begreppet 
motsägande eftersom jag tolkar något virtuellt i sin striktaste form som något som inte är verkligt. 
Men vad är då egentligen verklighet och verkligt? Definitioner på verklighet överlåter jag till någon 
annan att utreda. Jag har dock inte identifierat några tydliga problem med att det inte finns en 
konsensus kring begreppet eller dess definition och jag ser heller inte några tydliga fördelar i att 
skapa en internationell standard på en definition av VR. 

 
I min litteratursökning som i huvudsak gjorts via Web of Science (se Material och metod) så 
framgår det tydligt att “virtual reality” som begrepp är otroligt populärt och förekommer i 
tiotusentals olika vetenskapliga artiklar och rapporter. För att begränsa dessa för relevans till det 
jag undersökt så lade jag även till “tourism” och “nature”. Det står klart att dessa begrepp 
tillsammans med virtual reality är extremt ovanliga i akademiska sammanhang. Endast två 
resultat kom upp då jag sökte på alla tre begreppen tillsammans där den ena utforskar 
implikationerna av VR inom marknadsföring av turism och den andra handlade om utvecklingen 
av ett virtuellt fjärilsmuseum på internet. För mig tyder detta på ett tydligt outforskat område med 
stor potential för framtida forskning. 

 
Initialt när jag kontaktade cheferna för de olika avdelningarna (främst naturskydd) på 
Länsstyrelserna så var det med förhoppningen om att samtliga skulle välja att vidarebefordra den. 
Dels för att minska mitt eget arbete kring att identifiera och spåra rätt personer för enkäten och 
jag ansåg att cheferna var mer lämpade att hitta dessa personer. Det visade sig också att många av 
de jag kontaktade var villiga att vidarebefordra enkäten. Något jag tyvärr inte tog i beaktning i 
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detta skede var problemet att jag inte hade kontroll över hur många enkäter som skickades ut, och 
skulle därför inte exakt kunna beräkna svarsfrekvensen. Detta är något jag i framtida projekt 
kommer att ta i beaktning och förmodligen göra annorlunda. Jag anser dock inte att det påverkar 
resultatet och hur detta kan tolkas speciellt mycket. Jag ansåg, och anser, att en enkät skulle vara 
det mest effektiva sättet att nå ut till rätt personer och till många personer samtidigt. Dessutom så 
anser jag att det kan ge en klarare bild kring attityder kring frågorna jag ställt än om jag endast 
intervjuat en eller två personer från Länsstyrelsen mer ingående. 

 
Det finns en mängd exempel på hur VR används internationellt, som behandlats tidigare i 
rapporten, i allt från bevarande av känsliga områden till rena virtuella resmål. Det är bara våra 
egna fantasier som sätter gränserna för hur denna teknik kan användas. Under detta 
examensarbete har jag fått intrycket av att det finns mer internationellt än nationellt när det 
kommer till VR och dess användning inom turism. Jag tror att detta kan bero på att vi i Sverige 
alltid haft en stark anknytning till naturen och skogen. Detta är dock inte något som är generellt 
för alla delar av världen utan på många ställen har skogen huggits ned och ersatts av åkermark 
eller städer. Naturen är något som alltid varit lättillgängligt för oss i Sverige i det att den alltid har 
funnits nära. Jag kan tänka mig att det på grund av detta som kampanjer likt den nedan lanserats. 

 
Som ett svar till VR:s genomslag och det faktum att VR-headset blev utsett till årets julklapp 2016 
(HUI Research 2016, Naturskyddsföreningen 2016) så lanserade Naturskyddsföreningen 
kampanjen ”natural reality” (se figur 27) för att ”slå ett slag för den naturliga verkligheten” med 
motiveringen: “Natural Reality påminner oss om naturens storslagenhet och att vi människor mår 
bra av att vara utomhus. Ju mer vi vistas i naturen desto mer angelägna blir vi om att vårda den. 
Det är viktigt när det finns så mycket kvar att kämpa för!” (Naturskyddsföreningen 2016). Olsson 
(2017) menar att kampanjen “... visar på en vanlig missuppfattning när det gäller virtual reality- 
teknik och internet” som hon dock tycker sig se börja försvinna. Olsson påpekar vidare att 
kampanjen “... visar på en ganska vanlig motsättning att man helt tänker att det är bättre i 
verkligheten som om det inte skulle finnas ett värde i att ha både och”. 
 

 
 

Figur 27. Reklam för Naturskyddsföreningens kampanj “Natural Reality”, fotat på snabbtåg mellan Härnösand och Umeå 
2017-02-28. Källa: Eget foto. 

 
4.1 Slutsats 
 
Både tidigare forskning samt de intervjuer jag genomfört med Per Sonnvik och Carolina Olsson 
beskriver VR som en teknik som har två sidor, i virtual reality och augmented reality. Båda dessa 
kan, och borde, ses som komplement till den nuvarande turistbranschen och inte något som ska 
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ersätta den klassiska naturupplevelsen. I vissa fall anser jag dock att det kanske är mer lämpligt att 
kunna erbjuda digitala lösningar, som till exempel i form av en app med information istället för 
skyltar ute i områden som kräver att någon fysiskt tillverkar dom, placerar dem i naturen och 
sedan underhåller dem med uppdaterad information och mot slitage. I detta avseende anser jag att 
digitala lösningar kan vara framgångsrika. Detta kräver dock att användaren har en smartphone 
eller liknande och att tekniken är användarvänlig oavsett ålder och teknisk erfarenhet. Dessutom, 
och som svaren i mina intervjuer pekar på, kräver teknik relativ kontinuerlig strömförsörjning för 
att fungera, vilket kan vara svårt att tillhandahålla ute i naturen och kan bli ett problem vid 
lanserandet av digitala lösningar och tjänster. Den tekniska utvecklingen rör sig emellertid snabbt 
och utvecklingen av t.ex. trådlös laddning samt effektivare batterier skulle inom en snar framtid 
kuna löst det problemet. 

 
Utifrån resultaten från den webbaserade enkätundersökningen visar det sig att det finns en stark 
majoritet som anser att VR skulle vara ett bra verktyg för att använda i arbetet med olika 
naturfrågor på Länsstyrelserna i Sverige. För att kunna arbeta vidare på resultatet i denna studie 
så rekommenderas det att det görs en bredare och större studie kring kostnader och praktiska 
komponenter i den faktiska produktionen av en möjlig VR-tjänst. Dessutom så skulle en 
undersökning av allmänhetens uppfattning kring VR och dess användningsområden inom 
naturturism genomföras för att tydligare ta reda på efterfrågan på en sådan tjänst. 

 
På grund av att frågan rörande VR-teknik och Naturum fått enormt positiv respons så anser jag 
därför att Naturumen skulle vara ett naturligt ställe för Länsstyrelserna att börja om man vill testa 
VR-tekniken och hur man kan använda sig av den. Detta bland annat eftersom Naturumen är en 
naturlig mötesplats för djur-, natur- och kulturintresserade och en naturlig “entré” till olika 
naturområden (Naturvårdsverket 2016). Dessutom så tror jag, baserat på resultat från enkäten 
samt litteratur, att en naturlig avdelning för tekniken vore inom marknadsföring, kanske framför 
allt genom att marknadsföra andra säsonger. Ett sätt att testa tekniken för Länsstyrelsen skulle 
kunna vara att göra som det gjorts i British Columbia i Kanada (Destination BC 2014), att lansera 
VR-filmer för att marknadsföra sitt område, och detta skulle kunna göras både på kommunal-, 
läns- och nationell nivå i Sverige. 
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6. Bilagor 
 

6.1 Bilaga 1, Mail med tillhörande enkät 
 
(Skickat den 14 mars 2017 10:11) 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Lukas Eriksson och studerar på Högskoleprogrammet i naturguidning vid Umeå 
universitet. Jag ska nu skriva mitt examensarbete och ska undersöka hur medarbetare på Sveriges 
Länsstyrelser, inklusive Naturum, ställer sig till att använda VR-teknik (virtual reality) i sitt arbete 
med (framför allt) skyddad natur. Nedan är en länk till en enkätundersökning. I enkäten finns det 
två korta filmer om hur denna teknik fungerar, så att alla kan svara på enkäten, oavsett om man 
känner sig bekant med tekniken eller inte. 
  
Enkäten tar 5-10 minuter att svara på. 
  
Länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGhlS-
3YSioCO_bV1TfeFXnjhdw4LGJisLMV7hExhvptAzcg/viewform?usp=sf_link 
  
Tack på förhand, Lukas Eriksson 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGhlS-3YSioCO_bV1TfeFXnjhdw4LGJisLMV7hExhvptAzcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGhlS-3YSioCO_bV1TfeFXnjhdw4LGJisLMV7hExhvptAzcg/viewform?usp=sf_link
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6.2 Bilaga 2, Första påminnelsen angående enkät 
 
(Skickat den 21 mars 2017 11:13) 
 
Hej! 
 
För en vecka sedan fick Ni ut en enkätundersökning som ingår i mitt examensarbete vid Umeå 
universitet. Jag vill nu bara påminna om att svara på denna, det tar 5-10 minuter. Har Ni redan 
svarat på enkäten kan Ni bortse från denna påminnelse och jag vill då tacka så mycket för Er 
medverkan! 
  
Länk till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGhlS-
3YSioCO_bV1TfeFXnjhdw4LGJisLMV7hExhvptAzcg/viewform?usp=sf_link 
 
Vänliga hälsningar, Lukas Eriksson 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGhlS-3YSioCO_bV1TfeFXnjhdw4LGJisLMV7hExhvptAzcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGhlS-3YSioCO_bV1TfeFXnjhdw4LGJisLMV7hExhvptAzcg/viewform?usp=sf_link
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6.3 Bilaga 3, Andra påminnelsen angående enkät 
 
(Skickat den 27 mars 2017, 08:48) 
 
Hej! 
  
Jag vill rikta ett stort tack till er som har svarat på min enkätundersökning som skickades ut för 
knappt två veckor sedan. Har du ännu inte svarat vill jag bara uppmärksamma att det fortfarande 
finns möjlighet, fram till imorgon tisdag 09:00, sedan stänger enkäten. 
  
Länk till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGhlS-
3YSioCO_bV1TfeFXnjhdw4LGJisLMV7hExhvptAzcg/viewform?usp=sf_link 
  
Med vänlig hälsning, Lukas Eriksson 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGhlS-3YSioCO_bV1TfeFXnjhdw4LGJisLMV7hExhvptAzcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGhlS-3YSioCO_bV1TfeFXnjhdw4LGJisLMV7hExhvptAzcg/viewform?usp=sf_link
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6.4 Bilaga 4, Webbaserad enkätundersökning 
 
Är ‘Virtual Reality’ en del av framtiden inom Länsstyrelsens arbete med skyddad 
natur? 
Denna enkät ingår i mitt examensarbete på 'Högskoleprogrammet i naturguidning' vid Umeå 
universitet. Jag försöker ta reda på hur medarbetare vid Sveriges Länsstyrelser (inklusive 
Naturum) ställer sig till att använda sig av VR-teknik (Virtual reality) i sitt arbete med att 
framställa informationsmaterial, sprida kunskap samt att marknadsföra skyddad natur. 
 
Huvudsaken med denna enkät är inte att ta reda på Länsstyrelsens officiella ståndpunkt utan 
endast att undersöka medarbetares syn på VR och dess användningsområde inom Länsstyrelsens 
arbete. När jag nämner begreppet "VR" i enkäten så ingår även "AR" (Augmented reality), även 
kallad "förstärkt verklighet". 
 
Om du inte är bekant med begreppen VR och AR eller dess innebörd så finns här nedan två filmer 
som ger en kort inblick till några dess många användningsområden. 
 
Enkäten nedan består av två olika delar. Del 1 består av sju korta flervalsfrågor. Del 2 består av sju 
olika exempel och påståenden. Det tar ca 5-10 minuter att svara på hela enkäten. 
 
Denna enkät är anonym. Har du frågor kring enkäten eller examensarbetet finns kontaktuppgifter 
till mig nedan: 
 
Mail: lu.eriksson@gmail.com 

 
(Innan Del 1 I enkäten fanns det två stycken korta filmer om VR och AR som respondenterna 
kunde se innan de svarade på enkäten, webbadresserna till dessa filmer skrivs nedan.) 

- Video 1, VR: https://www.youtube.com/watch?v=4SkHdRvPbv4&t=6s  
- Video 2, AR: https://www.youtube.com/watch?v=D-A1l4Jn6EY&t=64s  

 
Del 1. Denna del består av 7 flersvarsfrågor, du kan endast fylla i ett svar per fråga. 
 
1. Hur gammal är du?* 

18-27 

28-37 

38-47 

48-57 

58+ 

Vill ej ange ålder 

 
2. Vilken är din roll på Länsstyrelsen/ inom vilken avdelning jobbar du? * 

Chef 
Handläggare 

Friluftslivssamordnare 

Naturum 

Övrigt 
 
3. Har du personlig erfarenhet av VR-teknik, t.ex. provat ett par VR-glasögon?* 

Ja 

Nej 
 
4. Tror du att VR-teknik är ett bra medium för att sprida kunskap om skyddad natur så som 
nationalparker och naturreservat?* 

Ja 

Nej 
Vet ej/ ingen åsikt 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4SkHdRvPbv4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=D-A1l4Jn6EY&t=64s
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5. Tror du att VR-teknik skulle kunna hjälpa till att locka fler människor att besöka skyddad natur 
så som nationalparker och naturreservat?* 

Ja 

Nej 
Vet ej/ Ingen åsikt 
 
6. Tror du att VR skulle vara ett bra redskap för Naturum att använda för att sprida kunskap om-, 
och skapa engagemang för, lokal natur och kultur? * 

Ja 

Nej 
Vet ej/ Ingen åsikt 
 
7. Arbetar ni med VR-teknik idag på din arbetsplats?* 

Ja 

Nej 
Vet ej 
 
Del 2. Denna del består av åtta exempel och påståenden. Du svarar utifrån dina egna synpunkter. 
Du kan endast lämna ett svar per fråga. 
 
8. VR kan hjälpa till i arbetet med tillgänglighet i nationalparker och naturreservat, t.ex. genom att 
visa utbudet av handikappanpassade toaletter samt entréer, parkeringsplatser eller vindskydd.* 

Håller helt med 

Håller delvis med 

Håller inte med 

Vet ej 
 
9. VR skulle vara ett bra medium för att sprida kunskap om allemansrätten t.ex. i de fall 
allemansrätten "krockar" med föreskrifterna i naturreservat eller nationalparker.* 

Håller helt med 

Håller delvis med 

Håller inte med 

Vet ej 
 
10. VR kan användas för att sprida kunskap om skyddade arter samtidigt som den skyddar från 
slitage som uppstår vid fysiska besök genom att erbjuda en virtuell upplevelse.* 

Håller helt med 

Håller delvis med 

Håller inte med 

Vet ej 
 
11. VR skulle medföra en mer realistisk bild av en framtida upplevelse av t.ex. ett Naturum, 
nationalpark eller naturreservat än vad bilder och filmer gör.* 

Håller helt med 

Håller delvis med 

Håller inte med 

Vet ej 
 
12. VR kan användas för att förstärka upplevelsen på plats vid besök i nationalparker samt 
naturreservat genom att erbjuda VR-upplevelsen att besöka resmålet vid t.ex. en annan årstid eller 
tidsepok.* 

Håller helt med 

Håller delvis med 

Håller inte med 

Vet ej 
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13. VR innebär att besökare kommer att använda det som ett substitut, istället för ett riktigt 
besök.* 

Håller helt med 

Håller delvis med 

Håller inte med 

Vet ej 
 
14. VR kan användas för att marknadsföra sevärdheter under andra säsonger för att locka 
besökare att komma tillbaka.* 

Håller helt med 

Håller delvis med 

Håller inte med 

Vet ej 
 
Stort tack för din medverkan! Samtliga som fått ut enkäten kommer att få ett exemplar av 
examensarbetet när det är klart. 
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6.5 Bilaga 5, Orginalmail angående enkätundersökning 
 
(Skickades ut den 22 februari 2017) 

 
Hej! 
  
Mitt namn är Lukas Eriksson och studerar Högskoleprogrammet i naturguidning vid Umeå 
universitet. Jag kommer nu till våren att skriva mitt examenarbete och kommer då att fokusera på 
att undersöka Sveriges Länsstyrelsers inställning till att använda VR-teknik (virtual reality) som 
ett kompletterande verktyg till att sprida kunskap om bl.a. biologisk mångfald, skyddad natur och 
miljö-och klimat, men även som ett redskap i att marknadsföra och lyfta fram olika områden som 
t.ex. nationalparker och naturreservat. 
  
Jag skulle därför behöva Er hjälp. Jag planerar att skicka ut en webbaserad enkätundersökning 
med ca 10-20 korta frågor (flersvarsalternativ). Då Sveriges olika länsstyrelser har otroligt många 
människor som jobbar med miljö- och naturfrågor så är min fråga om det finns möjlighet för Er 
som avdelningschef (el. likn.) att vidarebefordra ut en sådan undersökning till medarbetare på Er 
enhet/avdelning? 
  
Jag är väldigt tacksam för all hjälp jag kan tänkas få! 
Har Ni frågor eller funderingar kring mitt examensarbete eller enkätundersökningen så tveka inte 
att höra av er! 
  
Vänliga hälsningar, Lukas Eriksson 
0708229779 



40 
 



41 
 

6.6 Bilaga 6, Resultat från enkäten utifrån åldersgrupp 
 
Har du personlig erfarenhet av VR? 

1. 18-27: 1 ja. 3 nej. 25%, 75 %. 
2. 28-37: 4 ja. 11 nej.  27%, 73%. 
3. 38-47: 12 ja. 12 nej. 50%, 50 %. 
4. 48-57: 5 ja. 6 nej. 45 %, 50%. 
5. 58+: 2 ja. 4 nej. 33 %, 67%. 
6. Vill ej ange: 1 nej. 100%. 

 
Tror du att VR-teknik är ett bra medium för att sprida kunskap om skyddad natur så som 
nationalparker och naturreservat? 

1. 18-27: 3 ja. 1 vet ej/ingen åsikt. 75%, 25%. 
2. 28-37: 11 ja. 2 nej. 2 vet ej/ ingen åsikt. 73%, 13,5%, 13,5%. 
3. 38-47: 20 ja. 4 vet ej/ ingen åsikt. 83%, 17%. 
4. 48-57: 8 ja. 2 nej.  1 vet ej/ ingen åsikt. 73%, 18 %, 9 % 
5. 58+: 6 ja. 100 % 
6. Vill ej ange: 1 vet ej/ ingen åsikt. 100% 

 
Tror du att VR-teknik skulle kunna hjälpa till att locka fler människor att besöka skyddad natur så 
som nationalparker och naturreservat? 

1. 18-27: 1 ja. 1 nej. 2 vet ej/ ingen åsikt. 25%, 25%, 50%. 
2. 28-37: 12 ja. 2 nej. 1 vet ej/ ingen åsikt. 80%, 13%, 7% 
3. 38-47: 19 ja. 4 nej. 1 vet ej/ ingen åsikt.  79%, 17%, 4% 
4. 48-57: 8 ja. 1 nej. 2 vet ej/ ingen åsikt. 73%, 9%, 18% 
5. 58+: 5 ja. 1 vet ej/ ingen åsikt. 83%, 17% 
6. Vill ej ange: 1 ja. 100%. 

 
Tror du att VR skulle vara ett bra redskap för Naturum att använda för att sprida kunskap om-, 
och skapa engagemang för, lokal natur och kultur? 

1. 18-27: 4 ja. 100%. 
2. 28-37: 12 ja. 2 nej. 1 vet ej/ ingen åsikt. 80%, 13%, 7%. 
3. 38-47: 22 ja. 2 vet ej/ ingen åsikt. 92%, 8%. 
4. 48-57: 10 ja. 1 nej. 91%, 9%. 
5. 58+: 6 ja. 100%. 
6. Vill ej ange: 1 ja. 100%. 

 
Arbetar ni med VR-teknik idag på din arbetsplats? 
Irrelevant utifrån åldersgrupp. 
 
VR kan hjälpa till i arbetet med tillgänglighet i nationalparker och naturreservat, t.ex. genom att 
visa utbudet av handikappanpassade toaletter samt entréer, parkeringsplatser eller vindskydd. 

1. 18-27: 2 helt. 2 delvis. 50%, 50%. 
2. 28-37: 6 helt. 6 delvis. 3 inte. 40%, 40%, 20%. 
3. 38-47: 10 helt. 13 delvis. 1 vet ej. 42%, 54%, 4%. 
4. 48-57: 5 helt. 5 delvis. 1 vet ej. 45,5%, 45,5%, 9%. 
5. 58+: 6 helt. 100%. 
6. Vill ej ange: 1 helt. 100%. 

 
VR skulle vara ett bra medium för att sprida kunskap om allemansrätten t.ex. i de fall 
allemansrätten "krockar" med föreskrifterna i naturreservat eller nationalparker. 

1. 18-27: 1 helt. 1 delvis. 2 inte. 25%, 25%, 50%. 
2. 28-37: 3 helt. 4 delvis. 5 inte. 3 vet ej. 20%, 27%, 33%, 20%. 
3. 38-47: 5 helt. 8 delvis. 4 inte. 7 vet ej. 21%, 33%, 17%, 29%. 
4. 48-57: 4 helt. 5 delvis. 2 inte. 36%, 46%, 18%. 
5. 58+: 5 helt. 1 delvis. 83%, 17%. 
6. Vill ej ange: 1 delvis. 100 %. 
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VR kan användas för att sprida kunskap om skyddade arter samtidigt som den skyddar från slitage 
som uppstår vid fysiska besök genom att erbjuda en virtuell upplevelse. 

1. 18-27: 2 helt. 1 delvis. 1 inte. 50%, 25%, 25%. 
2. 28-37: 5 helt. 6 delvis. 3 inte. 1 vet ej. 33%, 40%, 20%, 7%. 
3. 38-47: 6 helt. 15 delvis. 1 inte. 2 vet ej. 25%, 63%, 4%, 8%. 
4. 48-57: 6 helt. 3 delvis. 2 inte. 55%, 27% , 18%. 
5. 58+: 4 helt. 2 delvis. 67%, 33%. 
6. Vill ej ange: 1 delvis. 100%. 

 
VR skulle medföra en mer realistisk bild av en framtida upplevelse av t.ex. ett Naturum, 
nationalpark eller naturreservat än vad bilder och filmer gör. 

1. 18-27: 4 delvis. 100%. 
2. 28-37: 4 helt. 5 delvis. 4 inte. 2 vet ej. 27%, 33%, 27%, 13%. 
3. 38-47: 7 helt. 10 delvis. 4 inte. 3 vet ej. 29%, 42%, 17%, 12%. 
4. 48-57: 5 helt. 5 delvis. 1 inte. 45,5%, 45,5%, 9%. 
5. 58+: 2 helt. 3 delvis. 1 inte. 33%, 50%, 17%. 
6. Vill ej ange: 1 inte. 100%. 

 
VR kan användas för att förstärka upplevelsen på plats vid besök i nationalparker samt 
naturreservat genom att erbjuda VR-upplevelsen att besöka resmålet vid t.ex. en annan årstid eller 
tidsepok. 

1. 18-27: 1 helt. 1 delvis. 2 inte. 25%, 25%, 50%. 
2. 28-37: 7 helt. 5 delvis. 3 inte. 47%, 33%, 20%. 
3. 38-47: 15 helt. 8 delvis. 1 inte. 63%, 33%, 4%. 
4. 48-57: 5 helt. 5 delvis. 1 inte. 45,5%, 45,5%, 9%. 
5. 58+: 4 helt. 2 delvis. 67%, 33%. 
6. Vill ej ange: 1 delvis. 100%. 

 
VR innebär att besökare kommer att använda det som ett substitut, istället för ett riktigt besök. 

1. 18-27: 3 delvis. 1 inte. 75%, 25%. 
2. 28-37: 2 helt. 4 delvis. 3 inte. 6 vet ej. 13%, 27%, 20%, 40%. 
3. 38-47: 1 helt. 10 delvis. 11 inte. 2 vet ej. 4%, 42%, 46%, 8%. 
4. 48-57: 1 helt. 4 delvis. 5 inte. 1 vet ej. 9%, 36%, 46%, 9%. 
5. 58+: 2 delvis. 3 inte. 1 vet ej. 33%, 50%, 17%. 
6. Vill ej ange: 1 vet ej. 100%. 

 
VR kan användas för att marknadsföra sevärdheter under andra säsonger för att locka besökare att 
komma tillbaka. 

1. 18-27: 2 helt. 1 delvis. 1 inte. 50%, 25%, 25%. 
2. 28-37: 5 helt. 9 delvis. 1 vet ej. 33%, 60%, 7%. 
3. 38-47: 11 helt. 12 delvis. 1 vet ej. 46%, 50%, 4%. 
4. 48-57: 5 helt. 6 delvis.  45%, 55%. 
5. 58+: 5 helt. 1 delvis. 83%, 17%. 
6. Vill ej ange: 1 delvis. 100%. 
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6.7 Bilaga 7, Resultat från enkäten utifrån yrkesroll 
 
Har du erfarenhet av VR? 
Irrelevant utifrån yrkesgrupp. 
 
Tror du att VR-teknik är ett bra medium för att sprida kunskap om skyddad natur så som 
nationalparker och naturreservat? 

1. Chef: 4 ja. 1 nej. 2 vet ej. 57%, 14%, 29%. 
2. Friluftslivssamordnare.: 11 ja. 1 vet ej. 92%, 8%. 
3. Handläggare: 11 ja. 1 nej. 1 vet ej. 85%, 7,5%, 7,5%. 
4. Informatör: 5 ja. 100%. 
5. Naturum: 17 ja. 2 nej. 5 vet ej. 71%, 8%, 21%. 

 
Tror du att VR-teknik skulle kunna hjälpa till att locka fler människor att besöka skyddad natur så 
som nationalparker och naturreservat? 

1. Chef: 4 ja. 2 nej, 1 vet ej. 57%, 29%, 14 %. 
2. Friluftslivssamordnare: 12 ja. 100%. 
3. Handläggare: 10 ja. 1 nej, 2 vet ej. 77%, 8%, 15%. 
4. Informatör: 3 ja. 2 vet ej. 60%, 40%. 
5. Naturum: 17 ja. 5 nej. 2 vet ej. 71%, 21%, 8%. 

 
Tror du att VR skulle vara ett bra redskap för Naturum att använda för att sprida kunskap om-, 
och skapa engagemang för, lokal natur och kultur? 

1. Chef: 6 ja. 1 vet ej. 86%, 14%. 
2. Friluftslivssamordnare: 12 ja. 100%. 
3. Handläggare: 12 ja. 1 nej. 92%, 8%. 
4. Informatör: 5 ja. 100%. 
5. Naturum: 20 ja. 2 nej. 2 vet ej. 83%, 8,5%, 8,5%. 

 
Arbetar ni idag med VR på din arbetsplats? 
Irrelevant utifrån yrkesgrupp. 
 
VR kan hjälpa till i arbetet med tillgänglighet i nationalparker och naturreservat, t.ex. genom att 
visa utbudet av handikappanpassade toaletter samt entréer, parkeringsplatser eller vindskydd. 

1. Chef: 5 helt. 2 delvis. 71%, 29%. 
2. Friluftslivssamordnare: 8 helt. 4 delvis. 67%, 33%. 
3. Handläggare: 6 helt. 5 delvis. 2 inte. 46%, 39%, 15%. 
4. Informatör: 2 helt. 3 delvis. 40%, 60%. 
5. Naturum: 9 helt. 12 delvis. 1 inte. 2 vet ej. 38%, 50%, 4%, 8%. 

 
VR skulle vara ett bra medium för att sprida kunskap om allemansrätten t.ex. i de fall 
allemansrätten "krockar" med föreskrifterna i naturreservat eller nationalparker. 

1. Chef: 2 helt. 2 delvis. 2 inte. 1 vet ej. 28,5%, 28,5%, 28,5%, 14,5%. 
2. Friluftslivssamordnare: 4 helt. 4 delvis. 1 inte. 3 vet ej. 33%, 33%, 9%, 25%. 
3. Handläggare: 6 helt. 2 delvis. 4 inte. 1 vet ej. 46%, 15%, 31%, 8%. 
4. Informatör: 3 delvis. 2 vet ej. 60%, 40%. 
5. Naturum: 6 helt. 9 delvis. 6 inte. 3 vet ej. 25%, 37,5%, 25%, 12,5%. 

 
VR kan användas för att sprida kunskap om skyddade arter samtidigt som den skyddar från slitage 
som uppstår vid fysiska besök genom att erbjuda en virtuell upplevelse. 

1. Chef: 3 helt. 2 delvis. 1 inte. 1 vet ej. 43%, 29%, 14%, 14%. 
2. Friluftslivssamordnare: 5 helt. 7 delvis. 42%, 58%. 
3. Handläggare: 6 helt. 5 delvis. 1 inte. 1 vet ej. 46%, 38%, 8%, 8%. 
4. Informatör: 2 helt. 2 delvis. 1 vet ej. 40%, 40%, 20%. 
5. Naturum: 7 helt. 12 delvis. 5 inte. 29%, 50%, 21%. 
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VR skulle medföra en mer realistisk bild av en framtida upplevelse av t.ex. ett Naturum, 
nationalpark eller naturreservat än vad bilder och filmer gör. 

1. Chef: 6 helt. 1 delvis. 86%, 14%. 
2. Friluftslivssamordnare: 4 helt. 6 delvis. 2 vet ej. 33%, 50%, 17%. 
3. Handläggare: 4 helt. 7 delvis. 2 inte. 31%, 54%, 15%. 
4. Informatör: 3 delvis. 2 vet ej. 60%, 40%. 
5. Naturum: 4 helt. 10 delvis. 9 inte. 1 vet ej. 17%, 42%, 37%, 4,%. 

 
VR kan användas för att förstärka upplevelsen på plats vid besök i nationalparker samt 
naturreservat genom att erbjuda VR-upplevelsen att besöka resmålet vid t.ex. en annan årstid eller 
tidsepok. 

1. Chef: 3 helt. 3 delvis. 1 inte. 43%, 43%, 14%. 
2. Friluftslivssamordnare: 8 helt. 4 delvis. 67%, 33%. 
3. Handläggare: 5 helt. 6 delvis. 2 inte. 39%, 46%, 15%. 
4. Informatör: 3 helt. 2 delvis. 60%, 40%. 
5. Naturum: 13 helt. 7 delvis. 4 inte. 54%, 29%, 17%. 

 
VR innebär att besökare kommer att använda det som ett substitut, istället för ett riktigt besök. 

1. Chef: 1 helt. 2 delvis. 4 inte. 14%, 29%, 57%. 
2. Friluftslivssamordnare: 5 delvis. 6 inte. 1 vet ej. 42%, 50%, 8% 
3. Handläggare: 2 helt. 5 delvis. 3 inte. 3 vet ej. 15%, 39%, 23%, 23%. 
4. Informatör: 2 delvis. 3 inte. 40%, 60%. 
5. Naturum: 1 helt. 9 delvis. 7 inte. 7 vet ej. 4%, 38%, 29%, 29%. 

 
VR kan användas för att marknadsföra sevärdheter under andra säsonger för att locka besökare att 
komma tillbaka. 

1. Chef: 4 helt. 2 delvis. 1 vet ej. 57%, 29%, 14% 
2. Friluftslivssamordnare: 6 helt. 6 delvis. 50%, 50%. 
3. Handläggare: 5 helt. 7 delvis. 1 inte. 38%, 54%, 8%. 
4. Informatör: 4 helt. 1 delvis. 80%, 20%. 
5. Naturum: 9 helt. 14 delvis. 1 vet ej. 38%, 58%, 4%. 
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6.8 Bilaga 8, Resultat från enkäten utifrån personlig erfarenhet av VR-teknik 
 
Respondenter MED erfarenhet av VR 

• 24 personer (av 61), 39,3 %. 
• På frågorna 4, 5, 6, 8-12 & 14; 
• 186 svar av 216 möjliga svarade “Ja”, “Håller helt med” eller “Håller delvis med” vilket 

utgör 86,11 % av totalt antal svar. 
• 19 svar av 216 möjliga svarade “Nej” eller “Håller inte med” vilket utgör 8,8 % av totalt 

antal svar. 
• 11 svar av 216 möjliga var “Vet ej/ Ingen åsikt” eller “Vet ej” vilket utgör 5,09 % av totalt 

antal svar. 

 
Respondenter UTAN erfarenhet av VR 

• 37 personer (av 61), 60,7 %. 
• På frågorna 4, 5, 6, 8-12 & 14; 
• 264 svar 333 möjliga svarade “Ja, “Håller helt med” eller Håller delvis med” vilket utgör 

79,28 % av totalt antal svar. 
• 39 av 333 svarade “Nej” eller “Håller inte med” vilket utgör 11,71 % av totalt antal svar. 
• 30 av 333 svarade Vet ej/ Ingen åsikt” eller “vet ej” vilket utgör 9,01 % av totalt antal svar.
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