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Abstract 

Protected areas such as national parks are an important part of nature-based tourism 
all over the world. Over the past years there have been an increase of visitors to 
Sweden’s 30 national parks. Most of the visitors are domestic, however about 7% of the 
international tourist travel to Sweden in the purpose of visiting a national park. The 
aim of this thesis is to examine different factors that potentially could impact the visitor 
numbers. Factors such as availability for disabled, transport modes, population and 
visitor centers. Furthermore, the presence of certain elements is compared in a 
qualitative analysis. According to the results the presence of a visitor center, naturum, 
have a positive impact on the number of visitors. As well as national parks established 
after 1960. During the 1960s grater investments were made to make nature accessible 
for everyone. This thesis shows that there is a connection between high visitor numbers 
and easily accessible national parks, which could be a result of the change in the 1960s. 
At the same time, the most inaccessible national parks have seen an increase of visitors 
over the past years.   
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1 Inledning 

Skyddade områden, såsom nationalparker, utgör en viktig del i natur- och kulturarvet 
och är en betydande faktor för turism, såväl nationell som internationell (Boyd & 
Timothy, 2003). Nationalparkernas historia börjar med Yellowstone national park i 
USA som inrättades år 1872 (National Park Service, u.d.) och nationalparker har sedan 
dess haft en stark attraktionskraft för turism på grund av den enastående natur de 
besitter (Boyd & Timothy, 2003). Den europeiska historien för nationalparker är något 
kortare och började i Sverige 1909 då nio nationalparker inrättades (Naturvårdsverket, 
2008). Idag finns det 30 nationalparker, figur 1, och det planeras för fler 
(Naturvårdsverket, 2008).  

 

Figur 1. Karta över Sveriges nationalparker 

En motivering till att inrätta nationalparker var att de är viktiga i vetenskaplig 
synpunkt. En annat starkt motiv var att de behövdes som en tillflyktsort för 
människorna i det nya industriella samhället. De fick namnet ”nationalpark” och inte 
”naturpark” för att påvisa det viktiga nationella syftet, att marken ska finnas avsatt för 
allas betraktande (Sörlin, 1988). Sörlin citerar Alfred Petterssons uttalande vid 
förslaget om att inrätta nationalparker i norrbottensfjällen; ”Detta namn äger utan 
tvifvel en större dragningskraft på den turistpublik, man ju synes bör sträfva efter att 
tillföra den blifvande Inlandsbanan.” (sida 82, ibid.). Redan här fanns en vilja i att 
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erbjuda människorna natur och transport dit. I dagens lagtext syftar nationalparker 
till ”att bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess 
naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.” (SFS 1998:808). Naturen ska 
finnas tillgängligt för allmänhetens bruk, turism och för vetenskaplig forskning, vilket 
gör att det finns en inneboende spänning mellan bevarande och brukande av de 
skyddade naturområden (Emmelin, Fredman, Lisberg Jensen, & Sandell, 2010). 
 
Nationalpark är det starkaste skydd ett naturområde kan ha i Sverige 
(Naturvårdsverket, 2018a). De inrättas av riksdagen enbart på statlig mark 
(Naturvårdsverket, 2008). Nationalparkerna är lagstadgade i Miljöbalkens andra 
avdelning, kapitel 7, som behandlar skydd av områden. I samma kapitel ingår andra 
skyddstyper och allemansrätten (SFS 1998:808). Allemansrätten ger alla tillgång till 
naturen, men i nationalparker finns särskilda regler som ibland inskränker på 
allemansrätten. Regler varierar mellan nationalparkerna och finns för att kunna 
säkerställa skyddet av natur och arter (Sveriges nationalparker, u.d.). På 1960-talet 
stiftades det en ny naturvårdslag som gjorde det möjligt för länsstyrelser att inrätta 
naturreservat. Naturreservaten kan inrättas på privat mark tillskillnad mot 
nationalparker. Det gäller generellt ett förbud mot exploatering även i naturreservaten 
precis som i nationalparkerna. Förbudet innebär däremot inte ett totalt skydd mot 
exploatering, inte ens i nationalparkerna (Bernes & Lundgren, 2009).  Ett annat 
exempel på skyddstyp som finns i Sverige är den europeiska skyddsformen Natura 
2000 (ibid). Natura 2000 ska bevara värdefull natur men ger i sig inget stopp mot 
exploatering och markanvändning (Naturvårdsverket, 2018b). Områden i Sveriges 
som har ett Natura 2000-skydd har till stor del också ett annat skydd, till exempel 
naturreservat eller nationalpark. Natura 2000 områdena har också ett stöd i 
miljöbalken. Totalt finns det ca 4000 Natura 2000 områden och ca 3000 
naturreservat. De, tillsammans med övriga skyddsområden, utgör ca 10% av Sveriges 
totala landareal. Det är en stor skillnad mot 1900-talets början då nationalparkerna 
var den enda naturskyddsformen och bestod då bara av ca 1% av landytan (Bernes & 
Lundgren, 2009).  
 
Som en del av huvudentrén till en nationalpark finns det ofta ett naturum. Naturum är 
ett besökscenter och ett varumärke som ägs av Naturvårdsverket. De ska vara en port 
till naturen, en plats för inspiration och kunskapsbildning om området man befinner 
sig i. Naturum är starkt förknippat med tillgänglighet. De vänder sig till allmänheten i 
alla åldrar, men mer specifikt till personer som saknar förkunskaper om natur och 
friluftsliv. Naturum ska ägna sig åt naturvägledning genom olika utställningar, 
program, guidning, iordningställande av självguidning, informationsmaterial, 
utbildad personal bland annat (Naturvårdsverket, 2015a).  
 
Nationalparker används ofta som en viktig del i marknadsföringen för ett land när det 
kommer till internationell turism. Nationalparker såsom Banff i Kanada och Grand 
Canyon i USA tar vardera emot flera miljoner besökare varje år (Boyd & Timothy, 
2003). Besökssiffrorna är betydligt blygsammare i Sverige då de uppnår som högst ca 
500 000 besök i en enskild nationalpark (bilaga 1). Ca 7% av de internationella 
besöken till Sverige syftar till att besöka en nationalpark år 2013, vilket är den senaste 
statistiken från tillväxtverket (Tillväxtverket, 2015). Även om besöksantalet är 
betydligt mindre i Sverige än i de stora nordamerikanska nationalparkerna utgör de en 
del i den svenska turismen vilket gör det intressant att undersöka variationerna i 
besöksantalet.  
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Nationalparkernas väletablerade benämning innefattar viss information i sig självt om 
vad som kan förväntas, tillskillnad mot exempelvis biosfärsområden vars nyare 
begrepp inte hunnit etablera sig lika starkt ännu (Wall-Reinius & Fredman, 2007). Av 
Naturvårdverket beskrivs och marknadsförs nationalparkerna som Sveriges finaste 
naturmiljöer med unika och starka naturupplevelser (Naturvårdsverket, 2018a). 
Namnet har på senare år kompletterats med nationalparkernas symbol Guldkronan 
som har en viktig uppgift i marknadsföringen; ” För att attrahera besökare till Sveriges 
nationalparker tillför vi kunskap, information och service till naturen. Det förstärker 
hela upplevelsen. Guldkronan bidrar på så sätt till känslan och vetskapen om 
att nationalparkerna är den finaste natur vi har.” (Sveriges nationalparker, u.d.). 
Namnet ”nationalpark” har en status som påverkar besökarnas val att besöka just en 
nationalpark, speciellt när det kommer till internationella besökare (Wall-Reinius & 
Fredman, 2007).  
 
Med vetskap om hur olika anpassningar påverkar besöksantalet kan nationalparkerna 
i framtiden lättare planeras och anpassas efter sitt eget syfte. I uppsatsen undersöks 
det kvantitativt om det finns ett samband mellan besöksantal och tänkta faktorer, så 
som olika tillgänglighetsaspekter, besökscenter och utgifter. Den kvantitativa analysen 
syftar till att upptäcka generella mönster och kompletteras med en kvalitativ analys av 
de nationalparker med flest och minst antal besökare. Den kvalitativa analysen syftar 
till att mer detaljerat urskilja skillnader och likheter. I uppsatsen behandlas olika 
element och tillgänglighetsaspekter som finns i nationalparker snarare än människors 
faktiska upplevelser och attityder till dessa. Uppsatsen kan komplettera tidigare 
forskning som ofta rör specifika naturområden eller vissa nationalparker med en 
övergripande analys av samtliga 30 nationalparker.  

1.1 Problemformulering 

Många människor på en och samma plats sätter krav på naturens kapacitet att 
hantera slitaget som människorna medför. Det kan handla om exempelvis erosion 
och nedskräpning (Boyd & Timothy, 2003). För att en nationalpark ska kunna ta 
emot många människor krävs viss turisminfrastruktur, vilket inte behöver vara ett 
problem i sig, men det kan bli ett problem om naturen är känslig (Dearden, 2000). 
Nationalparker ska skydda speciella landskaps- och naturtyper och bevara 
biologiskmångfald (Naturvårdsverket, 2008), och kan därför bestå av känslig natur. 
Samtidigt är det eftersträvansvärt att befolkningen får ta del av naturområden för 
friluftsliv. Det kan bland annat främja folkhälsan, ge livskvalitet, kunskap och 
personlig utveckling (Fredman, Sandell, Stenseke, & Emmelin, 2014). 
Nationalparkernas attraktivitet kan därför vara ett problem, samtidigt som det är en 
stor tillgång för samhället. Med kunskap om naturen och vad den klarar av 
tillsammans med kunskap om vad som genererar många eller få besökare, kan 
nationalparker planeras för en hållbar framtid.  

1.2 Syfte och frågeformulering 

Uppsatsen syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar besöksantalet till 
Sveriges nationalparker. Följande frågeställning har formulerats för att uppnå syftet:  

• Vilken betydelse har tillgänglighet för antalet besökare? 

• Vad karaktäriserar de nationalparkerna med högst och minst besöksantal?   
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2 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som 
ligger till grund för uppsatsen.   

2.1 Natur- och kulturarvs turismens utbud och besökare 

Natur- och kulturarvsturismen har ökat de senaste årtiondena runt om i världen. En 
förutsättning för att natur- och kulturarv ska kunna konsumeras är att det finns ett 
utbud som efterfrågas. Utbud av turism kan förklaras bestå av tre beståndsdelar; 
primära, sekundära och tertiära element för en regions turismutbud. Primära element 
förklaras som attraktioner, till exempel sport, kultur och landskap. Inom sekundära 
element återfinns service, så som boende och handel. Slutligen utgör de tertiära 
elementen kommunikationer och infrastruktur till platsen (Boyd & Timothy, 2003).  

Besökare kan enligt Boyd och Timothy (2003), delas in i två olika grupper, ”passiva” 
och ”seriösa” besökare. Passiva besökare konsumerar natur och kultur 
slentrianmässigt på sin resa utan att det är det huvudsakliga målet och är ofta kopplat 
till massturism. Seriösa besökare uppsöker aktivt vissa platser baserat på besökarens 
utbildning och intressen. Vad som efterfrågas beror ofta på demografi, geografi och 
fysiografi. Människorna som konsumerar är inte en homogen grupp utan efterfrågar 
olika typer av attraktioner beroende på ålder, utbildning, inkomst, etcetera. 
Konsumtionen av natur och kultur sker inte nödvändigtvis där människan bor, utan 
kan också ske på resande fot och utgå från till exempel platsen man semestrar till. Den 
lokala turismen utgör dock ändå en viktig del i alla besök till natur- och 
kulturattraktioner. Vissa typer av miljöer efterfrågas också av olika typer av 
människor, till exempel turister med stort intresse för friluftsliv efterfrågar vissa typer 
av miljöer. Det finns också en skillnad i efterfrågan gällande miljö som är bekant och 
efterfrågan på miljö som är motsatsen till det som uppfattas vara bekant, till exempel 
arktiskmiljö (Boyd & Timothy, 2003).    

2.2 De svenska fjällturisterna  

Wall-Reinius och Bäck (2011) har i en studie undersökt vad som får människor att vilja 
besöka de svenska fjällen och om det finns några likheter eller skillnader mellan åren 
1980 och 2003. Studien avgränsades till skyddade naturområden i de nordvästra 
fjällen och inkluderade bland annat områden som världsarvet Laponia, 
nationalparkerna Abisko och Sarek. Studien visade att turisterna var något äldre och 
gör kortare besök 2003. Ca 60% av besökarna hade båda åren en 
universitetsutbildning. Studien visade en stor attraktionskraft till platser med dalar, 
toppar, sjöar, samebyar/stugor över tid medan attraktionskraften till platser nära 
vägar och vattenkraftverk är mindre. Till 2003 ökade attraktionskraften av välbesökta 
stugor med service och välbesökta markerade vandringsleder. Samtidigt fanns en 
ökning av de som anser att äventyr har stor betydelse, främst bland unga. Dock hade 
svårtillgängliga platser i till exempel Sarek nationalpark minskat i sin attraktivitet. 
Från studien drogs slutsatsen att turister vill kompensera för att de behöver göra 
kortare besök genom att öka kvaliteten. Med service behöver besökarna inte bära lika 
tungt och kan då vandra snabbare, bekvämare och hinna se mer. Efterfrågan på service 
och välmarkerade leder kan resultera i en mer koncentrerad turism, något som man 
också såg genom att det var 2003 en större attraktivitet till de nordligaste områdena 
där efterfrågan möttes (Wall-Reinius & Bäck, 2011).      
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2.3 Landskapsskildringar i litteratur och konst 

Landskapet är en kulturell konstruktion av naturen som vi människor gärna 
konsumerar och reproducerar. Porträtterandet av landskap har sedan långt tillbaka 
varit en huvudsaklig orsak till en ökad turism. Exempelvis har avbildningen av de 
skotska högländerna i litteratur och målningar skapat en bild av landskapet som 
fascinerar och lockar turister. Bilden av landskapet fortsätter att reproduceras och 
locka turister för att konsumera landskapet i de skotska högländerna och det har även 
blivit en del i den nationella identiteten (Aitchison, Macleod, & Shaw, 2000). Likt de 
skotska högländerna porträtterades naturen på platser som Yosemite och Yellowstone 
under 1800-talets senare hälft, porträtterandet hade en betydelse för viljan att bevara 
natur och således inrätta nationalparker (Boyd & Butler, 2000).  

Det har länge förts en diskussion om varför människor uppskattar landskapet så som 
vi gör. Redan under 1700-talet uppkom teorier om att landskapet uppskattas av oss i 
större utsträckning då den innefattar något särskilt, det kan exempelvis handla om 
vackra vyer eller specifika naturfenomen. Olika reaktioner uppkommer av olika typer 
av landskap där det magnifika är både skrämmande och njutbart vilket ger en större 
reaktion. Under 1700-talet publicerades en samling konstverk av plaster som ansågs 
speciellt estetiska. Samlingen riktade läsarnas uppmärksamhet till just dessa platser 
och det finns en möjlighet att det kan ha skapat en efterfrågan eller specifik 
uppskattning hos allmänheten av landskap av speciell karaktär (Aitchison, Macleod, & 
Shaw, 2000).   

Sverige är inte avvikande från att ha naturen omtalad i litteratur och bilder som sätter 
vissa specifika platser på den mentala kartan. Dessa platser konstrueras genom 
besökarna, de aktiviteter platserna kan bestå med och att de förmedlas vidare. Böcker 
som Nils Holgerssons underbara resa visar platser som nu också är viktiga för turism 
och friluftsliv (Sörlin, 2008). Från 1500-talets mitt och framåt har de nordligaste 
delarna av Sverige utforskats och omskrivits i litteraturen. De norra delarna beskrevs 
som ett ”arktiskt Eden” med sagodjur och behagligt liv (Sörlin, 1988). Samtidigt 
förnekas inte de mörka vintrarna, som inte är behagliga, i litteraturen utan 
porträtterades istället som exotiska; ”Exotismen tog sitt ursprung i det karga, vilda och 
frostiga; man skulle kunna säga det boreala” (Sörlin, 1988, s. 26).  

2.4 Infrastruktur och tillgänglighet 

Infrastruktur har haft en betydande roll för nationalparkerna, dels vid grundandet av 
nationalparkerna, dels genom att infrastrukturen har kunnat underlätta för truismen 
till nationalparkerna. Den första kanadensiska nationalparken, Banff, uppkom i 
samband med byggnationen av järnvägen på grund av efterfrågan på tillgänglig natur 
och att turismen skulle kunna finansiera bygget av järnvägen (Boyd & Butler, 2000). 
Nationalparkerna i Kanada var till en början lokaliserade långt från platser med hög 
population och det, tillsammans med avsaknad av turisminfrastruktur, höll 
besöksantalet lågt. Besöksantalet ökade genom en växande befolkning i närheten, en 
infrastrukturutveckling samt fler personbilsägare (Boyd & Butler, 2009). I Sverige var 
järnvägen inte beroende av nationalparkerna, däremot var järnvägen en förutsättning 
för utvecklingen av service och ett betydligt högre besöksantal till nationalparkerna 
(Wall-Reinius, 2009).  

I Storbritannien har det till vissa känsliga parker behövt göras försvårande åtgärder 
mot tillgängligheten för att minska antalet besökare då den känsliga naturen inte har 
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kapacitet nog att klara av stora mängder turister. Exempel på åtgärder som vidtogs har 
varit att stänga av vägar och minska antalet parkeringar. Åtgärderna skapade däremot 
en högre attraktivitet till parkerna än när de var mindre skyddade och mer 
lättillgängliga (Bushell & McCool, 2007).  

2.5 Besöka naturen hemma eller borta? 

En studie över besök till nationalparker i de svenska fjällen visar att personer som bor 
i närheten besöker dessa nationalparker i större utsträckning än de i övriga Sverige. 
Hur vida det uppfattas svårt eller lätt att nå nationalparkerna har en betydande faktor 
för besöksantalet där lättillgängliga nationalparker genererar fler besökare (Fredman 
& Sandell, 2009). I studien Friluftsliv 07 hade 60% besökt ett naturområde inom 100 
km från bostaden de senaste 12 månaderna, knappt hälften hade tillgång till ett 
fritidshus. Det genomsnittliga avståndet till naturområdet som hade besökts var 17 km 
(Sandell & Fredman, 2014). 45% av besöken inom 100 km var i skog, men fjällen är 
viktig för många när det kommer till rekreation. De flesta bor dock inte inom 100 km 
från ett fjällområde vilket gör besöket till turism och medför en större kostnad för ett 
besök (Fredman, Boman, Lundmark, Svensson, & Lindberg, 2014).  

I studien Friluftsliv 07 framkom det att 73% anser att friluftsliv är en viktig del i motivet 
till att ha ett fritidshus (Lundmark, Brouder, Fredman, & Müller, 2014). Fritidshusens 
syften är ofta att bidra med ett miljöbyte och det finns ofta en ”ritual” för besöken, 
d.v.s. besöken och aktiviteterna se lika ut. Fritidshusägandet avtar i takt med att 
avståndet från hemmet ökar, men platsens egenskaper och utbud spelar också in (Hall 
& Müller, 2004). Platser intill kust och sjö uppskattas, och särskilt fjällen med 
möjligheter till skidåkning och vandring (Lundmark, Brouder, Fredman, & Müller, 
2014). Aktiviteterna som man sysselsätter sig med i fritidshuset sker oftast i närheten 
av fritidshuset (Hall & Müller, 2004).  

2.6 Förändring i planeringen av rekreationslandskap 

Under 1960-talet fick landskapets nyttjande större fokus i den fysiska planeringen med 
planerade rekreationslandskap (Sandell, 2008). Fysisk riksplanering uppkom i 
samband med detta och statens Naturvårdsverk arbetade med friluftsfrågor för att 
underlätta för friluftsliv genom kanalisering av områden, friluftsanläggningar, mer 
parkeringar och kunskapsspridning etc (Emmelin, Fredman, Lisberg Jensen, & 
Sandell, 2010). En ny naturvårdslag lagstiftades och det var även början på en 
utveckling som senare gav allemansrätten lagstadgad, plan och bygglagen och en 
naturresurslag (Sandell, 2008). Under denna tid genomförde även Naturvårdsverket 
en ”nära till naturen”-kampanj som syftade till att få besökare till skyddade 
naturområden (Emmelin, Fredman, Lisberg Jensen, & Sandell, 2010). Som ett led i 
viljan att uppmuntra människor att besöka naturen och tillgängliggöra den startade 
Naturvårdsverket år 1973 besökscentren naturum. Naturum ska inspirera människor 
att vistas i naturen och sprida kunskap. De ska vara tillgängliga för allmänheten och 
en naturlig mötesplats. Även om målgruppen är bred har den ett särskilt fokus till barn 
och unga, människor ovana natur och de som inte förstår svenska. De är lokaliserade i 
närheten av skyddsvärd natur, som nationalparker och naturreservat 
(Naturvårdsverket, 2015a).  
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2.7 Påverkan av ekonomiska faktorer 

Vad man som konsument av naturen är beredd att betala har en inverkan på hur många 
besök som görs. Efterfrågan minskar i takt med att utgifterna ökar, desto dyrare ett 
besök är desto färre besök görs (Emmelin, Fredman, Lisberg Jensen, & Sandell, 2010). 
Olika aktiviteter kostar olika mycket. Vandrare i fjällen har mindre utgifter på 
destinationen än utförsåkare. Det omvända gäller dock när det kommer till transport 
till destinationen. Vad som finns i, och vilket rekreationsvärde ett naturområde har 
påverkar betalningsviljan för ett besök. Exempelvis så skulle områden få ett högre 
rekreationsvärde om det fanns mindre kalhuggningar oh mer naturlig föryngring, lika 
så tycks lövskog öka rekreationsvärdet (Fredman, Boman, Lundmark, Svensson, & 
Lindberg, 2014). Besökare med högre socioekonomisk status tenderar att besöka 
nationalparker mer frekvent än besökare som saknar universitetsutbildning, är kvinna 
eller har utländsk bakgrund (Fredman & Sandell, 2009). Dessa tendenser återfinns 
långt tillbaka i historien då fjällen länge var till för överklassen (Sörlin, 1988). Låg 
inkomst kan i sig utgöra ett hinder som begränsar personer från att utöva friluftsliv 
(Emmelin, Fredman, Lisberg Jensen, & Sandell, 2010).  
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3 Metod 

För att ta reda på vad som gör att en nationalpark får mer eller mindre besök än en 
annan har en kvantitativ analys gjorts i form av en multipel regressionsanalys i SPSS. 
Fördelen med multipel regressionsanalys är att flera variabler kan testas samtidigt, för 
samtliga nationalparker. Det är också orsaken till att metoden valts. En nackdel är 
däremot att antalet observationer är få, trots totalundersökningen, och det kan påverka 
hur väl den multipla regressionsanalysen fungerar. Den kvantitativa analysen 
kompletteras med en kvalitativ analys. Den kvalitativa analysen är en tematisk analys 
över variabler som är svåra att kvantifiera till regressionen då de kan uppfattas som 
subjektiva. Metodkombinationen används för att både urskilja vad som påverkar alla 
nationalparker i helhet och för att kunna göra en detaljerad jämförelse. 
Metodkombinationen är fördelaktig då de olika metoderna kan komplettera varandras 
svagheter (Denscombe, 2016). Båda metoderna är baserad på sekundärdata vilket gör 
att det inte går att urskilja personliga åsikter och vad besökarna faktiskt uppskattar. 
Detta är dock inte vad uppsatsen ämnar undersöka och därför fungerar sekundärdata 
bra.   

3.1 Datainsamling  

Besöksstatistiken är hämtad från Naturvårdsverket genom personlig mailkontakt med 
en tjänsteperson (Bilaga 1). Hur denna statistik är insamlad framgick inte. I en 
besöksrapport från Naturvårdsverket med resultat från sommaren 2014 anges att 
besöksstatistiken är osäker och grovt uppskattat (Naturvårdsverket, 2015b). Från 
samma rapport har statistiken över besökarnas utgifter hämtats och även denna är 
osäker då man inte vet hur väl besökarna gör uppskattningen (Naturvårdsverket, 
2015b). Det finns således en problematik i dataunderlaget som hela uppsatsen grundar 
sig i och resultatet bör analyseras med försiktighet.  

Geodataunderlaget för befolkningsstatistik och fritidshusområden är hämtat från 
SCB:s öppna geodatabas. Statistiken som används är över totalbefolkningen och är 
fördelad i ett rutnät om 1 km2/ruta. Fritidshusområdena presenteras i form av 
polygoner. Samtliga kartor är skapade av författaren. Geografiskt underlag för 
nationalparker är hämtat från Lantmäteriets öppna geodatabas. Det geografiska 
underlaget för skandinaven och vattnet i Sverige som används i kartorna är hämtade 
från Natural Earth. 

3.2 Tillämpningar i multipel regressionsanalys 

Till regressionen tillämpas en signifikansnivå på 0.1, alltså en statistisk säkerhet till 
90%. Tillämpningen görs eftersom det är mycket svårt att uppnå låga signifikansnivåer 
utifrån få observationer som i detta fall (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Den 
multipla regressionen har delats upp i två då det finns kollinearitet, VIF över 2,5 
(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010), mellan variablerna befolkning inom 100 km 
och antal fritidshus inom 50 km. I båda regressionerna används besöksantal som 
beroende variabel. De oberoende variablerna utgifter, naturum och ålder benämns 
som ”standardvariabler” och är med i båda regressionerna, medan befolkning och 
fritidshus är uppdelade. Regressionerna analyseras utifrån ett justerat R2 värde då 
justeringen är att föredra när det kommer till få observationer (Djurfeldt, Larsson, & 
Stjärnhagen, 2010). 
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3.3 Val av variabler till regressionen 

Här presenteras de variabler som finns med i regressionerna. Varje variabel 
motiveras sedan förklaras variabelns uppbyggnad.  

3.3.1 Variabeln utgifter 

Ekonomiska förutsättningar påverkar besökarna. Som angivet i avsnitt 2.7 så finns det 
en betalningsvilja för ett besök, en gräns för när besökaren beslutar sig för att inte 
genomföra ett besök. Den ekonomiska faktorn kan också vara ett faktiskt hinder som 
innebär att en besökare måste avstå från ett besök på grund av att kostanden för 
exempelvis transport eller utrustning är för stor. Utgifterna för ett besök kan alltså ha 
en påverkan på besöksantalet i nationalparker, vilket gör det till en intressant variabel. 

Naturvårdsverkets har i en besöksundersökning undersökt besökares utgifter för ett 
besök i en nationalpark. Frågan som ställdes löd: Uppskatta ungefär hur stora utgifter 
du haft i samband med denna vistelse i XXXXX nationalpark (tag enbart med utgifter 
som kan kopplas till besöket dvs. som du inte haft annars t.ex. transporter, 
restaurangbesök, boende, särskild utrustning) (Naturvårdsverket, 2015b). Resultatet 
av utgifterna som presenteras i rapporten används i regressionen. Medelutgifterna 
valdes istället för medianutgifter då statistiken för Fulufjällets nationalpark hämtades 
från en egen rapport och mättes i medelvärde (Fredman, Hörnsten Friberg, & 
Emmelin, 2005). Åsnens nationalpark finns inte heller med i Naturvårdsverkets 
rapport och det medelvärde som använts är medelvärdet av de liknande och 
närliggande nationalparkerna Norra Kvill och Store Mosses medelutgifter. Statistiken 
över medelutgifterna är i många fall baserade på mindre än 50 svar. Variabeln är 
således mycket tveksam men eftersom den ekonomiska aspekten är viktig tas variabeln 
med i regressionen, resultatet bör dock analyseras med försiktighet.  

3.3.2 Variabeln naturum 

Naturum finns till för alla, ska sprida kunskap och underlätta för besök i naturen. De 
finns ofta, men inte alltid, i anslutning till nationalparker (Naturvårdsverket, 2015a). 
För att gynna turismen kan utbudet av natur och kultur fördjupas genom ett 
besökscenter (Boyd & Timothy, Heritage tourism, 2003). Detta tyder på att naturum 
har en större målgrupp och sålunda bör generera fler besökare till en nationalpark. 
Därför är naturum en intressant variabel att analysera.  

Statistiken över vilka nationalparker som har ett naturum i direkt anslutning är 
framtaget från vardera nationalparks informationssida på den officiella hemsidan för 
nationalparkerna (sverigesnationalparker.se) som drivs av Naturvårdsverket. Med 
”direkt anslutning” menas ett naturum som är i närheten av parken men de behöver 
inte nödvändigtvis vara angränsande. Exempelvis har Skuleskogen ett naturum fast 
det är ett par kilometer från den faktiska nationalparken men tillräckligt nära för ett 
besök i samband med besöket till nationalparken. Däremot har Sarek och Muddus i 
statistiken inte ett naturum då det naturum de tillhör ligger vid Stora Sjöfallet vilket 
inte anses vara i anslutning. Variabelvärdet för naturum är 1 och 0, där 1= naturum 
finns och 0=naturum finns inte. Dummyvariablerna är en förutsättning för att 
naturums påverkan ska kunna analyseras i den multipla regressionsanalysen.  
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3.3.3 Variabeln befolkning 

En förutsättning för besök till en nationalpark är att det finns människor som kan 
besöka den. Tidigare studier visar på att de som bor i närheten av nationalparkerna i 
fjällen besökare de oftare än boende i övriga Sverige, se avsnitt 2.5. 60% av 
respondenterna till en rikstäckande enkät angett att de besökt ett naturområde inom 
100 km från bostaden det senaste året (Boman, Lindhagen, Sandberg, & Henningson, 
2013), medelavståndet var däremot mycket kortare, se avsnitt 2.5.  

Befolkningsstatistiken är hämtade i rutnät om 1 km2/ruta från SCB och varje 
nationalpark har haft ett upptagningsområde på 100 km euklidiskt avstånd. Radien 
sattes efter den ovan omnämnda studien. En snävare radie hade kanske bättre kunnat 
förklara befolkningens påverkan på besöksantalet, men det kan också innebära att 
besöken inte direkt syftar till att besöka en nationalpark utan handlar om 
vardagsmotion. Besökarna till Sveriges nationalparker ägnar sig i första hand till 
vandring (Naturvårdsverket, 2015b) och besöken, i alla fall i de norrbottniska fjällen, 
varar ofta upp mot en vecka (Wall-Reinius & Bäck, 2011). Däremot när det kommer till 
vardagsmotion bör det finnas ett naturområde inom 1-2 km från bostaden. Området 
behöver inte vara stort då man inte tar sig längre än någon kilometer i området 
(Boman, Lindhagen, Sandberg, & Henningson, 2013). Utifrån detta är det klart att 
besök till nationalparker i huvudsak inte syftar till vardagsmotion och ett allt för snävt 
upptagningsområde bör därför undvikas.  

3.3.4 Variabeln Fritidshus 

I avsnitt 3.4.3 framkom det att befolkning i närheten av en nationalpark är intressant 
att undersöka, men alla besök utgår inte från hemmet. Besök till natur kan ske 
slentrianmässigt på resan, se avsnitt 2.1. Dessutom sysselsätter sig många 
fritidshusägare sig med friluftsliv när de är i sitt fritidshus, se avsnitt 2.5. Det behöver 
inte betyda att friluftsaktiviteterna sker i en nationalpark, men om fritidshus inte är i 
närheten av bostaden är de ofta lokaliserade på en plats med möjlighet till vissa 
aktiviteter (avsnitt 2.5). Fritidshusområdens påverkan är en utgångspunkt för att 
analysera besök som inte utgår från bostaden, men kan naturligtvis inte svara för alla 
besök som görs på resande fot.  

Variabeln fritidshus är uppbyggd av antalet fritidshusområden som finns inom 50 km 
från en nationalpark. Statistiken som används i variabeln är ursprungligen hämtad 
från SCB. Ett fritidshusområde är ett område där minst 50 byggnader utan 
folkbordförda personer uppkommer (SCB, u.d.). I GIS har en buffertzon skapats och 
sedan räknades antalet fritidshusområden som fanns i zonen, som sedan användes 
som variabel (se avsnitt 3.5 för tillvägagångsätt). På grund av att aktiviteterna i ett 
fritidshus ofta utförs i närheten av huset är upptagningsområdet 50 km, se avsitt 2.5. 
Det acceptabla pendlingsavståndet till arbete är generellt 45 min vilket motsvarar ca 
30 km euklidiskt avstånd (Sandow & Westin, 2010). Till variabeln antas det i uppsatsen 
att det finns en vilja att genomföra en något längre resa under fritiden och därav är 
avståndet satt till 50 km.  

3.3.5 Variabeln ålder 

I avsnitt 2.6 framkommer det att under 1960-talet förändrades planeringen av 
rekreationslanskap i Sverige. Olika typer av satsningar gjordes för att fler skulle ta del 
av naturen. I och med detta är det intressant att analysera hur vida de nationalparker 
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som inrättats under en tid då de aktivt planerats för rekreation har en påverkan på 
besöksantalet eller inte. Därav är variabeln ”ålder” en del av regressionen. För att 
undersöka påverkan av 1960-talets förändring har binära tal använts i regressionen. 1 
betyder att nationalparken är inrättad efter 1960 och 0 betyder att nationalparken är 
inrättad innan 1960. Indelningen är inte gjord efter vilket exakt årtal som en 
nationalpark är inrättad eftersom det är förändringen i planeringsstrukturen som 
undersöks. Variabeln är skapad i Excel utifrån information från 
sverigesnationalparker.se och sedan importerad till SPSS.   

3.4 Etisk övervägning 

Forskning ska ske med etisk eftertanke för att inte skada personer som deltar i 
studien och för att studien ska vara så ärlig som möjligt (Denscombe, 2016). I 
uppsatsen används sekundärdata som är huvudsakligen är publicerade av statliga 
myndigheter. Besöksstatistiken var inte publicerad, den är inhämtad från 
Naturvårdsverket genom personlig kontakt där personen är anonymiserad. Vid 
kontakten med Naturvårdsverket beskrevs uppsatsen och vad statistiken skulle 
användas till. Detsamma gäller den personliga kontakten med Länsstyrelsen Örebro 
som presenteras i avsnitt 4.2.2. Förutom att anonymisera informanter och använda 
information från myndigheter har uppsatsen skrivits med ett objektivt 
förhållningssätt för att vara etiskt korrekt.       

3.5 Tillvägagångsätt i GIS 

Variablerna för befolkningsunderlag och fritidshusunderlag är framtagna i ArcGIS. En 
buffertzon med önskat avstånd skapades utifrån nationalparkernas polygongräns. 
Polygonerna för fritidshusområdena och rutnätet över befolkningen lades till i kartan.  
Därefter genomfördes en ”spatial join”, som sammanslog fritidshuspolygonerna/ 
befolkningsrutnätet med buffertzonerna. Detta gav en ny kolumn med antalet 
fritidshusområden/befolkning i buffertzonen. Den nya statistiken kunde sedan 
exporteras från GIS och användas i SPSS där de testas tillsammans med de övriga 
oberoende variablerna, mot den beroende variabeln besöksantal.  

3.6 Tillämpningar och tillvägagångsätt för den kvalitativa analysen  

Den multipla regressionsanalysen kompletteras med en kvalitativ tematisk analys över 
nationalparkerna med flest och minst besökare. I den kvalitativa analysen delas 
besöksantalet i två grupper, antal besök och besöksfrekvens. Med antal besök menas 
besöksantal totalt, analysen görs på statistik från 2018. Besöksfrekvens betyder antal 
besök per person inom 100 km från angiven nationalpark. Besöksfrekvensen är 
framtagen genom att dela det totala besöksantalet från 2018 på befolkningsantalet 
inom 100 km. Befolkningsunderlaget inom 100 km är framtaget i GIS, se avsnitt 3.6.  

Den tematiska analysen görs över de fyra nationalparkerna med flest och minst 
besöksantal samt högst och lägst besöksfrekvens. För att kunna göra en bra jämförelse 
eftersträvas liknande besöksantal och besöksfrekvens mellan de nationalparker som 
jämförs. De fyra nationalparkerna med högst besöksfrekvens har ett relativt jämt 
intervall, medan de tre efter liknar varandra mer än de fyra första, se bilaga 3. Den 
tematiska analysen avgränsades därför till fyra nationalparker i vardera kategorien. 

Den tematiska analysen görs utifrån tabell 3–6, där information har sammanställts 
från vardera nationalparks informationssida på sverigesnationalparker.se. 
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Informationen i kolumnen ”tillgänglighetsanpassningar” är en sammanställning av 
information från fliken ”tillgänglighet” på angiven nationalparks informationssida. 
Kolumnen ”sevärdheter” är det som anges som sådant i faktarutan på nationalparkens 
förstasida. Sist så är kolumnen ”kollektivtrafik” en sammanställning av information 
under fliken ”hitta hit” på nationalparkens informationssida. Den tematiska analysen 
följer Denscombe (2016) förklaringar om hur tematisk analys (benämns som 
innehållsanalys i källan) och kodning. Först valdes teman som låg till grund av vilka 
ord som identifierades. De teman som valdes var tillgänglighet, kollektivtrafik, 
naturliga element och friluftsaktiviteter. Efter detta identifierades ord som hade en 
anknytning till något tema. Orden och i vissa fall delar av meningar, kodades sedan till 
olika kategorier, exempelvis till ”fågelskådning” (se bilaga 2). Nästa steg i den 
tematiska analysen var att presentera resultatet. Detta gjordes genom att räkna hur 
många nationalparker som innefattade en kategori i varje indelning av besöksantal och 
besöksfrekvens. Exempelvis hur många av nationalparkerna med flest besökare totalt 
som har ”fågelskådning”. Har en nationalpark ”fågelskådning” fick den 1, och om 
kategorien inte fanns fick den 0. Hur många ”fågelskådning” som finns i en 
nationalpark har inte analyserats, bara om det finns eller inte. Sammanställningen 
presenteras i ett diagram.   
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från regressionen och från den jämförande 
analysen som ska urskilja likheter och skillnader mellan nationalparker med högt och 
lågt besöksantal och besöksfrekvens.  

4.1 Faktorer som påverkar besöksantalet 

Det finns en kollinearitet mellan variablerna befolkning och fritidshus. För att undvika 
detta har två regressioner gjorts. Regressionerna analyseras utifrån en signifikansnivå 
på 0.1 istället för 0.05 som är standard. Detta görs på grund av att det är få 
observationer, se avsnitt 3.2. ”Standardvariabler” är de variabler som återkommer i 
båda regressionerna.   

Tabell 1. Regression med standardvariabler och befolkningsvariabel.  

 Beta Standardiserad Beta Sig. VIF 

Konstant -18278,362  ,667  

Naturrum finns 144801,708 ,479 ,007 1,332 

Utgifter /person MEDEL 

kr 
-2,673 -,029 ,849 1,148 

Ålder, NP inrättad efter 

1960 
83656,072 ,282 ,092 1,277 

Befolkning inom 100km ,025 ,130 ,404 1,155 

Beroende variabel: Antal besök 2018 

Antal observationer: 30 

 

Den första regressionen, tabell 1, är signifikant med en förklaringsgrad om 41% 
(justerat R2 0.414). Naturum är signifikant och har enligt regressionen en positiv 
inverkan på besöksantalet till en nationalpark. Det är också signifikant att 
nationalparker inrättade efter 1960 har en positiv inverkan på besöksantalet. Naturum 
har en större påverkan än vilket år en nationalpark är inrättad enligt den 
standardiserade beta-koefficienten. Ett samband mellan besöksantalet och befolkning 
inom 100 km eller medelutgiften för ett besök kan här inte med statistisk signifikans 
säkerställas. VIF överskrider inte 2,5 för någon av variablerna vilket innebär att det 
inte finns en påtaglig kollinearitet mellan variablerna.   
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Tabell 2. Regression med standardvariabler och fritidshusvariabel. 

 Beta Standardiserad Beta Sig. VIF 

Konstant -21843,457  ,572  

Naturrum finns 148202,768 ,490 ,005 1,306 

Utgifter /person MEDEL 
kr 

-1,990 -,022 ,881 1,093 

Ålder, NP inrättad efter 
1960 

81957,107 ,276 ,090 1,277 

Fritidshus inom 50km 657,300 ,211 ,151 1,061 

Beroende variabel: Antal besök 2018 
Antal observationer: 30 

 

I tabell 2 har befolkningsvariabeln bytts ut mot antal fritidshus inom 50 km. 
Regressionen i helhet är fortfarande signifikant och förklaringsgraden är något högre 
45% (justerat R2 0.446). Samma variabler signifikanta som i den föregående 
regressionen, d.v.s. naturum och ålder. Naturum har fortfarande en större påverkan 
på besöksantalet än vilket år nationalparken är inrättad enligt den standardiserade 
beta-koefficienten. Antal fritidshus inom 50 km från en nationalpark och 
medelutgiften för ett besök kan inte statistiskt säkerställas att ha ett samband med 
besöksantalet. Precis som i den föregående regressionen så överskrider inte VIF 2.5 i 
någon av variablerna, det finns alltså inte en påtaglig kollinearitet.   
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4.2 Jämförelse av nationalparker utifrån besöksfrekvens 

Nationalparkerna har olika besöksfrekvens. Med besöksfrekvens menas antal besök i 
förhållande till befolkningsunderlag inom 100 km från nationalparken. I figur 2 visas 
fördelningen av besöksfrekvensen till samtliga nationalparker i Sverige.  

 

Figur 2. Karta över besöksfrekvens till samtliga nationalparker. 

Nationalparkerna med högst besöksfrekvens är Stenshuvud med 13,4, och Padjelanta 
med 10,8, figur 2. Näst flest har Store Mosse och Abisko med 4,5 och 3,9 respektive. 
Rangordnas nationalparkerna efter högst besöksantal totalt infinner sig Padjelanta på 
plats 23 och de tre andra på plats 10 eller högre (bilaga 1). Nationalparkerna med minst 
besöksfrekvens är Ängsö, Djurö, Garphyttan och Stora Sjöfallet. De har 0.002, 0.006, 
0.010 och 0.014 respektive.   
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4.2.1 Nationalparker med högst besöksfrekvens 

Tabell 3. Sammanställning av nationalparker med högst besöksfrekvens  

Nationalpark och 
nummer i karta 
(figur 2) 

Tillgänglighetsanpassningar Sevärdheter  Kollektivtrafik 

Stenshuvud 
26  

Rullstolsanpassade entréer 
och stigar, torrdass och WC 
samt hiss.  

Sandstranden, 
toppen Stenshuvud, 
fornborgsmuren, 
orkidéängen, 
naturum. 

Busshållplats inom 3 
km.  

Padjelanta 
27 

Otillgängligt, den plats i 
Sverige som är längst från 
allmän väg. Möjligt att åka 
reguljär helikopter. Inte 
anpassat för 
funktionshindrade.  

Badjelánndaleden, 
Gisuris, Fjället 
Jiegnáffo, 
fornlämningar. 

Tåg med 
bussförbindelse och 
sedan båt och en 
dags vandring.  

Store Mosse 
20 

Huvudentrén är anpassad för 
rullstolar, ett torrdass 
tillräckligt stort för rullstol 
finns samt 
handikapparkering.   

naturum, stora 
fågeltornet, 
Björnekullakärret, 
snöskovandring på 
myren. 

Tåg till närliggande 
samhällen och buss 
som stannar vid 
huvudentrén.   

Abisko 
18 

Rullstolsanpassade stigar ut i 
naturen, till utflyktsmål och 
från parkeringen till 
Naturum.  

Kungsleden, 
samevistet, fjället 
Njullá, naturum. 

Tågstation och 
busstation i parken.  

Källa 1. Information från respektive sida under sverigesnationalparker.se, hämtat 2019-04-29. 

I tabell 3 presenteras de fyra nationalparkerna med högst besöksfrekvens. Padjelanta 
har tillskillnad mot de tre andra nationalparkerna inte ett naturum. Inga anpassningar 
för tillgänglighet och inga vägar finns till Padjelanta, vilket det gör till de övriga. Alla 
nationalparker, utom Store Mosse, har en historisk lämning d.v.s. fornlämning, 
fornborgsmur och sameviste. Det finns kollektivtrafik till alla parker men inom olika 
avstånd. Till Padjelanta är det en längre vandring, till Stenshuvud 3 kilometer och de 
andra har kollektivtrafikförbindelse in i nationalparken.  
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Figur 3. Besöksutveckling totalt antal hos nationalparkerna med högst besöksfrekvens. 

Besöksutvecklingen för de fyra nationalparkerna med högst besöksfrekvens som 
presenterades i tabell 3 visas i figur 3. Nationalparkerna har haft en relativt stabil 
besöksutveckling mellan 2012–2018, figur 3. Store Mosse har sett en liten ökning, 500 
fler besök 2018, och Abisko har till 2018 haft en ökning även om det varierat över åren, 
figur 5.  
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4.2.2 Nationalparker med lägst besöksfrekvens 

Tabell 4. Sammanställning av nationalparker med lägst besöksfrekvens. 

Nationalpark och 
nummer i karta 
(figur 2). 

Tillgänglighetsanpassningar Sevärdhet Kollektivtrafik 

Ängsö 
29 

Flackt och lättframkomligt. 
När det torkat upp kan man 
ta sig fram med barnvagn på 
vissa stigar. Rullstolsburna 
hänvisas gå i land vid 
Hemudden, ospecificerat om 
anpassningar gjorts.  

Hemvikens fåglar, 
Norrviken/Norrudden, 
Adamsängen, 
utställningen om 
Ängsö i raststugan. 

Nås med egen båt 
eller reguljär färja 
som avgår i stort 
sett varje dag under 
sommaren. 

Djurö 
7 

Ospecificerat.  Fyrplatsen, lunden på 
ön Gisslan, jaktvillan. 

Nås med egen båt, 
11 km från 
fastlandet 8 från 
närmast öar. Ingen 
reguljär färja men 
tillsynsmännen kan 
agera taxibåt.   

Garphyttan 
12 

Tillgänglighetsanpassningar 
har gjorts i form av större 
dass och lättillgängliga 
rastbord. En bred hårdgjord 
stig finns för en del av 
parken men kan bli gropig 
och spårig.  

Slåtterängen, 
Skomakartorpet, 
Storängen, 
Bergslagsleden, 
Bergsstigen, 
fågelskådning. 

Nej. Bil är bästa 
färdmedlet.  

Stora Sjöfallet 
28 

Mest tillgängliga 
nationalparken i 
norrbottensfjällen med en 
väg i nationalparken där det 
finns 
tillgänglighetsanpassade 
rastplatser och naturum.  

Naturum Laponia, 
vattenfallet 
Stuormuorkkegårttje , 
ravinen Áhusgårsså, 
Sáltoluokta 
fjällstation, 
stenåldersboplatsen, 
södra stranden. 

Bussförbildense in i 
nationalparken från 
tågstation och 
flygplatser.   

Källa 2. Information från respektive sida under sverigesnationalparker.se, hämtat 2019-04-29. 

I tabell 4 presenteras de nationalparker med lägst besöksfrekvens. De tre 
nationalparkerna som presenteras först saknar kollektivtrafikförbindelse och 
naturum, tillskillnad mot Stora Sjöfallet. Ängsö och Djurö är öar med begränsad 
åtkomst om besökaren saknar båt, de är inte heller helt utsagt 
tillgänglighetsanpassade. Garphyttan och Stora Sjöfallet är tillgänglighetsanpassade i 
större utsträckning än öarna och tillgängliga med bil året om.  
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Figur 4. Besöksutveckling totalt antal i nationalparker med lägst besöksfrekvens.  

I figur 4 visas besöksutvecklingen för nationalparkerna som presenterades i tabell 4. 
Garphyttan har haft en minskning i besöksantal mellan 2012–2018. Minskningen 
innebär att Garphyttan 2018 har en tredjedel så många besök 2018 som 2012. Även 
Ängsö har tappat besökare trots en ökning 2015. Stora Sjöfallet och Djurö har båda 
ökat besöksantalet mellan 2012–2018. Hälften av nationalparkerna med lägst 
besöksfrekvens har således ökat i totalt antalbesök och den andra hälften ökat. 
Minskningen var större än ökningen totalt.  

Efter personlig kontakt med Länsstyrelsen Örebro framkom det att den stora 
variationen i Garpgyttans besöksantal beror på att man i juli 2014 bytte mätmetod. 
Länsstyrelsen mäter sedan dess besöksantalet med en tillförlitlig mätare på plats och 
detta ersätter de subjektiva skattningar som gjorts tidigare. I slutet av 2017 vistades en 
vitryggig hackspett åter i området efter ett ca 30-årigt uppehåll och det har, enligt 
Länsstyrelsen Örebro, haft en positiv påverkan på besöksantalet (detta syns dock inte 
i figur 4).  
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4.3 Jämförelse av nationalparker utifrån totalt besöksantal 

Nedan jämförs nationalparkernas totala besöksantal 2018. Först presenteras de 
nationalparker med flest besök totalt, de jämförs sedan med de nationalparker med 
minst antal besök totalt.  

4.3.1 Nationalparkerna med flest besök  

Tabell 5. Sammanställning av nationalparker med flest besökare.  

Nationalpark och 
nummer i karta 
(figur 2).  

Tillgänglighetsanpassningar Sevärdhet Kollektivtrafik 

Kosterhavet 
1 

Alla entréer utom till 
Naturum kan man nå med 
bil, rullstolsanpassningar har 
gjorts, handikapptoaletter 
finns och guider på svenska, 
engelska och tyska finns.  

naturum 
Kosterhavet, 
snorkelleder, Tjärnö 
akvarium, 
Ursholmens fyrplats, 
sälsafari, 
kajakpaddling. 

Kosterbåtarna avgår 
från Strömstad. Till 
Strömstad finns 
tågförbindelse med 
Bohusbanan.  

Stenshuvud 
26 

Rullstolsanpassade entréer 
och stigar, torrdass och WC 
samt hiss. 

Sandstranden, 
toppen Stenshuvud, 
fornborgsmuren, 
orkidéängen, 
naturum. 

Busshållplats inom 3 
km. 

Tyresta 
21 

Rullstolsanpassningar har 
gjorts på leder, parkeringar 
och toaletter.  

naturum 
Nationalparkernas 
hus, Tyresta by, 
Urskogsstigen, 
brandområdet, 
Årsjön, Fornborgen 
vid Stensjön, Lanans 
vindskydd. 

Buss från centrala 
Stockholm eller 
Haninge 
pendeltågstation till 
hållplats ca 2 km från 
huvudentrén. Vissa 
turer går hela vägen 
fram.  

Söderåsen 
9 

Rullstolsanpassningar har 
gjorts för en naturslinga och 
Naturum. Flerspråkig 
personal finns.  

Skäralidsdalen, 
Odensjön, 
Kopparhatten, 
Hjortsprånget, 
naturum Söderåsen. 

Busshållplats finns vid 
båda entréerna och 
längst 
nationalparksgränsen.  

Källa 3. Information från respektive sida under sverigesnationalparker.se, hämtat 2019-04-29. 

I tabell 5 presenteras nationalparker med flest besökare totalt. I alla nationalparkerna 
ovan har tillgänglighetsanpassningar gjorts. Naturum har inrättats och det finns 
kollektivtrafikförbindelse till samtliga. De tre första har en historisk lämning d.v.s. 
fornborgen, fornborgsmuren och fyrplatsen. Det finns ingen nationalpark i tabell 5 
som är svårtillgänglig i den mening att inga anpassningar har gjorts.   
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Figur 5. Besöksutveckling i totalt antal hos nationalparker med totalt flest besökare 

I figur 5 presenteras besöksutvecklingen hos nationalparkerna med totalt flest 
besökare. En ökning i besöksantal har skett i Söderåsen och Tyresta nationalparker 
mellan 2012–2018 där Söderåsen ökade mest. Kosterhavet och Stenshuvud har båda 
varit stabila med 500 000 besökare, figur 5. I och med det så har de nationalparker 
som redan har flest besöksantal totalt en ökning eller stabilitet i besöksantalet.    
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4.3.2 Nationalparker med minst besöksantal totalt 

Tabell 6. Sammanställning av ationalparker med minst antal besök.  

Nationalpark och 
nummer i karta 
(figur 2). 

Tillgänglighetsanpassningar Sevärdhet Kollektivtrafik 

Vadvetjåkka 
11 

10 km vandring från 
parkering i vägficka, inga 
anpassningar och ingen 
service.  

Kalkstensgrottor, 
ovanliga fjällväxter. 

Nej.  

Töfsingdalen 
2 

En av de mest otillgängliga 
miljöer som finns i Sverige. 
13 km vandring till parken.  

Vandra i urskog och 
längs Töfsingsån och 
Storån, 
fågelskådning. 

Nej.  

Pieljekaise 
30  

6 eller 9 km till parken från 
parkering, finns stugor och 
markerade leder som inte är 
iordningställda.  

Fjället Beljijgájse, 
vandring och 
skidåkning. 

Buss till ort i 
närheten, men inte 
in i parken.  

Blå Jungfrun 
15 

Mycket otillgängligt på grund 
av nivåskillnader men det 
finns spänger och ledstänger 
iordningställt.  

Grottorna Kyrkan och 
Jungfrukammaren, 
stenlabyrinten 
Trojeborg, Sikhamn, 
Lervik. 

Turbåt dagligen från 
Öland under 
sommaren i övrigt 
egen båt. 

Källa 4. Information från respektive sida under sverigesnationalparker.se, hämtat 2019-04-29. 

I tabell 6 presenteras nationalparkerna med minst besöksantal. Nationalparkerna är 
Vadvetjåkka, Töfsingdalen, Pieljekaise och Blå Jungfrun. De har 500, 1000, 2500 och 
4090 besök respektive. Till de tre första krävs en vandring som omfattar ett par km 
eller en helikopter för att nå nationalparken. Detta gör de mer svårtillgängliga och det 
är en distinkt skillnad mot de nationalparker som beskrivits i de tidigare tabellerna. En 
annan skillnad är att det finns grottor i två av nationalparkerna i tabell 6, vilket det inte 
gör i någon annan av de jämförda. Ingen av nationalparkerna i tabell 6 har ett naturum 
och det finns ingen kollektivtrafik in i nationalparkerna mer än en turbåt på sommaren 
till Blå Jungfrun.   
  



23 

 

 
Figur 6. Besöksutveckling i totalt antal hos nationalparkerna med minst antal besök totalt 

Figur 6 visar besöksutvecklingen i nationalparkerna med minst besöksantal. 
Pieljekaise, Töfsingdalen och Blå Jungfrun har haft en ökning i besöksantal mellan 
2012–2018. Vadvetjåkka har efter en ökning tappat till samma antal 2018 som 2012. 
Nationalparkerna i figur 6 har mycket lägre besöksantal än nationalparkerna med 
högst besöksantal, exempelvis har Kosterhavet 500 000 besökare.  

Sammanställs besöksförändringen av de 16 nationalparkerna behandlade i avsnitt 4.4 
och 4.5 finns det ett mönster där nationalparkerna med flest besökare och högst 
besöksfrekvens antingen ökat eller varit stabila i lika stor utsträckning. 
Nationalparkerna med minst besökare och lägst besöksfrekvens har i 5 av 8 fall ökat, 
2 av 8 minskat och 1 av 8 fall varit stabil i slutändan men haft en förändring 
däremellan.  
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4.5 Fördelning av sevärdheter  

I figur 7 presenteras förekomsten av olika element och egenskaper i nationalparker. 
Staplarna visar hur många av nationalparkerna i varje indelning av besöksantal och 
besöksfrekvens som har ett element. Diagrammet är en visualisering av en tematisk 
analys som gjorts över tabellerna 4.2.1, 4.4.2, 4.3.1 och 4.3.2.  

 

Figur 7 Jämförelse av förekomsten av sevärdheter i nationalparker. 

Från diagrammet framkommer det att de nationalparker som har högst besöksantal 
och högst besöksfrekvens i större utsträckning har en led specificerad som sevärdhet, 
kollektivtrafikförbindelse, utsikt från höjd och ett naturum, än de med lågt besöksantal 
och frekvens. Fågelskådning och en historisk lämning återfinns i högre utsträckning i 
nationalparker med längst antal besökare totalt.  

När det gäller tillgänglighetsanpassningar så är det ingen skillnad i antal 
nationalparker som har tillämpningen gällande nationalparkerna med högst och lägst 
besöksfrekvens. Däremot har alla nationalparker med totalt högst besöksantal 
tillgänglighetsanpassningar medan de med totalt minst antal besök inte har några 
tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade. Det finns lika många nationalparker 
med ängar i nationalparkerna med högst besöksantal, högst besöksfrekvens och längst 
besöksfrekvens. Ingen av nationalparkerna med minst antal besök totalt har en äng. 
Grottor finns bara i nationalparkerna med minst antal besökare totalt i jämförelsen.  

4.6 Sammanfattande analys 

Nationalparker med kollektivtrafikförbindelse och där tillgänglighetsanpassningar har 
gjorts har i större utsträckning högt besöksantal och besöksfrekvens än de 
svårtillgängliga. Nationalparkerna med lägst besöksfrekvens har däremot också 
tillgänglighetsanpassningar och delvis kollektivtrafik. Efter 1960 började det planeras 
för rekreationslandskap och satsningar gjordes på att underlätta för människor att ta 
sig till naturen. Naturen marknadsfördes och kanaliserades till vissa områden. 
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Nationalparker som inrättats efter 1960 har ett samband med högt besöksantal. Även 
naturum har ett samband med högt besöksantal. Däremot finns det ett naturum i Stora 
Sjöfallet som är en av de fyra nationalparker med lägst besöksfrekvens. Leder som 
specificeras som sevärdhet förekommer oftare i nationalparker med många besökare 
och hög besöksfrekvens, det motsatta gäller för fågelskådning och grottor.  
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5 Diskussion 

Det finns, som nämnt i metod, en problematik i analyserna. Problemet är att 30 
nationalparker är få observationer för att kunna dra bra generella slutsatser från 
regressionen. Ett annat problem i båda analyserna är att de baseras på en uppskattning 
av besöksantal som kan variera i korrekthet och på så vis kan slutsatserna i analyserna 
vara felaktiga. Detta är viktigt att komma ihåg, men utifrån förutsättningarna som 
finns för den här uppsatsen kan vissa slutsatser dras.  

I regressionerna framkom det att förekomsten av naturum har en positiv påverkan på 
besöksantalet. Variabeln ”ålder” visade att det finns ett samband mellan högt 
besöksantal och nationalparker som inrättats efter 1960. Detta är inte helt orimligt 
eftersom det vid denna tidpunkt genomfördes en förändring i planeringen av 
friluftslivet som syftade till att fler skulle kunna ta del av naturen. Med förändringen 
kanaliserades turismen till vissa områden samtidigt som det gjordes anpassningar för 
att underlätta besöken (avsnitt 2.6). Förändringen tycks fått genomslag eftersom de 
nyare nationalparkerna har ett samband med många besök. Naturums påverkan är 
intressant i den aspekten att den har en större påverkan än ”ålder”. Naturumen 
etablerades 1973 (avsnitt 2.6) och sammanfaller sålunda med förändringen till 
planerade rekreationslandskap.  Naturum finns till för att sprida kunskap om området 
vilket innebär att det inte krävs lika mycket förkunskaper innan man besöker en 
nationalpark med ett naturum. Detta öppnar upp för en större målgrupp som ger 
förutsättningar för fler besökare. Samtidigt har satsningarna som gjordes efter 1960 
också förenklat besök till naturen. Anledningen till naturums större påverkan på 
besöksantalet kan därför bero på att de anläggs strategiskt, där det finns tillräckligt 
underlag för att verksamheten ska vara gynnsam. Huruvida det är naturum som 
genererar många besök, eller om naturum finns på grund av att nationalparken redan 
hade många besök, kan inte säkerställas i den här uppsatsen. 

I regressionerna är befolkningsvariabeln, befolkning inom 100 km, inte signifikant. 
Det kan möjligen bero på att det finns en vilja att åka längre än 100 km för att besöka 
en nationalpark. Enligt teorin finns det en efterfrågan på miljöer som är bekanta men 
också som är det motsatta (avsnitt 2.1). Viljan att åka längre kan komma från 
efterfrågan på något nytt, obekant och nationalparkernas status som den vackraste 
naturen, medan den bekanta miljön finns överallt. En längre resa innebär också en 
högre kostnad för ett besök, men sambandet mellan kostnaden för ett besök och 
besöksantal kan inte säkerställas i regressionen. I Avsnitt 2.2 och 2.7 framkom det att 
personer med universitetsutbildning och högre socioekonomisk status besöker 
nationalparker mer frekvent än andra. Detta kan innebära att besökarna är mindre 
känsliga mot höga utgifter som kan medföras ett besök till en nationalpark som finns 
långt bort, vilket kan vara en orsak till att variabeln utgifter inte är signifikant i 
regressionen. Har besökaren bra ekonomiska förutsättningar kan denne resa längre, 
skaffa nödvändig utrustning och kanske även åka helikopter till avlägsna platser.  

Antal fritidshusområden inom 50 km har inte ett signifikant samband med 
besöksantal. Det kan bero på att upptagningsområdet i variabeln var för stort, d.v.s. att 
besökare inte är villiga att resa 50 km till en nationalpark. Enligt teorin är friluftsliv en 
av aktiviteterna som ofta utförs i fritidshus. Det sker oftast nära fritidshuset och 
samma aktiviteter utförs på rutin (avsnitt 2.5). En anledning till att fritidshusområden 
inte påverkar besöksantalet kan vara just detta. Personerna håller sig i närheten av 
fritidshuset och utför samma aktiviteter. 50 km är då kanske för långt att resa för att 
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besöka en nationalpark, speciellt om resan ska genomföras vid alla besöken till 
fritidshuset. Med allemansrätten finns det gott om tillgänglig natur i Sverige och därför 
kanske incitamenten att åka från fritidshuset till en nationalpark minskar. 
Fritidshusägarna som utövar friluftsaktiviteter kanske nöjer sig med den skog som 
finns inpå fritidshuset. Miljön kring fritidshuset bör vara bekant vilket ofta uppskattas 
(avsnitt 2.1), och det är även mer tidseffektivt att undvika en resa.  

Det generella mönstret i den jämförande analysen är att tillgänglighet är förenat med 
många besök. Leder som specificeras som en sevärdhet och utsikt från hög höjd är 
också en framgångsfaktor för många besök (figur 7). Utifrån den undersökning som 
gjorts på svenska fjällturister är det här mönstret inte oväntat eftersom den tidigare 
studien visade på en ökning i efterfrågan på markerade leder och välbesökta stugor 
(avsnitt 2.2). Det kan tolkas som att det finns en större efterfrågan på service och att 
det uppskattas om det är lätt att ta sig till platsen. Det kan också vara ett resultat av 
förändringen i planeringen av friluftslivet som gjordes 1960. I jämförelsen (figur 7) är 
nästan alla nationalparker tillgänglighetsanpassade, förutom de nationalparker som 
har minst besökare av alla. Nationalparkerna som är otillgängliga är det till en yttre 
gräns, genom att vara de mest otillgängliga miljöer som finns i Sverige. Är de inte 
mycket otillgängliga är de istället mycket tillgängliga, vilket gör att det inte finns en 
riktig gradering som vid besöksantalet. Det blir då svårt att dra slutsatser om 
sambandet. Sambandet mellan tillgänglighetsanpassningar och många besökare kan 
alltså bero på att de flesta nationalparkerna är anpassade, och att sambandet är 
oundvikligt. Nationalparkerna med lägst besöksfrekvens är tillgänglighetsanpassade 
till lika stor del som nationalparkerna med högst besöksfrekvens. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att tillgänglighetsanpassningarna ger fler människor möjlighet att 
besöka naturen. Därför bör inte betydelsen av anpassningarna förminskas, även om de 
inte enbart är förknippade med många besökare.  

Nationalparkerna som 2018 har högst besöksantal och besöksfrekvens har en stabil 
eller positiv utveckling sedan 2012. Medan de med lägst besöksantal och 
besöksfrekvens 2018 har haft både en positiv och en negativ utveckling mellan samma 
år. Utvecklingen indikerar att det finns ett ökat intresse av att besöka nationalparker, 
en ökning i besöksantal har också skett för alla nationalparker sammantaget mellan 
2012–2018 (bilaga 1). Nationalparkerna med högst besöksantal och besöksfrekvens 
har inte haft en negativ utveckling vilket indikerar att det finns en kanalisering till vissa 
nationalparker. Precis som för några sekel sedan har mest troligt porträtterandet av 
landskapet en betydelse på besökarnas val av platser att besöka (avsnitt 2.3). Vad som 
orsakar kanaliseringen kan uppsatsen inte helt svara för, men troligen har sociala 
medier en större påverkan på valet av plats snarare än berättelser om sagodjur i 
Norrland (avsnitt 2.3). I figur 7 framkommer det också att nationalparkerna med högst 
besöksantal och besöksfrekvens består av nationalparker som har en led specificerad 
som sevärdhet och utsikt från höjd. Vackra vyer är en del i den kulturella konstruktion 
som människor skapat och gör att vi uppskattar landskapet. Människor uppskattar 
landskap med något särskilt, som vackra vyer (avsnitt 2.3) Eftersom det är en kulturell 
konstruktion som tycks vara inbäddad i de flesta öppnar det också upp för en stor 
målgrupp. Att blicka ut över ett vackert landskap från en bergstopp kan därför också 
anses vara en enkel aktivitet att utföra. Mer specifika egenskaper i en nationalpark, 
som fågelskådning, lockar nog en mindre målgrupp. Fågelskådarna uppsöker troligen 
nationalparker för den specifika aktiviteten, och kan därför betraktas som ”seriösa” 
besökare (avsnitt 2.1). En liten målgrupp skulle kunna förklara varför ingen av 
nationalparkerna med flest besökare har fågelskådning som utsagd aktivitet.   
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Padjelanta är en av nationalparkerna med högst besöksfrekvens, men också en av de 
mest avlägsna och svårtillgängliga platser som finns i Sverige (tabell 3).  Padjelanta har 
både en led som är specificerad som en sevärdhet och ett fjäll, vilket kategoriseras som 
en utsikt från höjd. En av fyra svårtillgängliga nationalparker har en utsikt från höjd 
specificerad och ingen har en led som sevärdhet (figur 7). Det som skiljer Padjelanta 
från de övriga svårtillgängliga nationalparkerna är den specificerade leden och att det 
finns ett fjäll att blicka ut från. I exempelvis Vadvetjåkka förmedlas kalkstensgrottor 
och fjällväxter som sevärdheter och i Töfsingdalen urskog (tabell 6). Troligen finns det 
vackra leder och fina utsikter även i Vadvetjåkka och Töfsingdalen precis som i 
Padjelanta, men genom att det specificeras på hemsidan och således förmedlas direkt 
till besökarna får det ett större genomslag. Padjelanta är därför ett exempel på 
betydelsen av landskapet och att landskapet förmedlas. Det verkar som att landskapet 
kan väga upp för otillgängligheten i en nationalpark. Eftersom Padjelanta är så avlägset 
kan också befolkningsunderlaget inom 100 km vara mycket litet och ha en påverkan 
på besöksfrekvensen, analysen bör därför beaktas med försiktighet.  

Av de fyra nationalparkerna med lägst besöksantal har tre haft en ökning i besöksantal 
mellan 2012–2018 (figur 6). Det kan svara på attitydförändringen till mer äventyr från 
den tidigare studien om svenska fjällturister och efterfrågan på obekanta miljöer 
(avsnitt 2.2 och 2.1). En orsak till att de svårtillgängliga nationalparkerna har få besök 
kan vara att dessa nationalparker ställer högre krav på besökaren. Det krävs mer tid 
att besöka dessa eftersom det är flera kilometer vandring för att nå parkerna. Det krävs 
också mer utrustning och kunskap om utrustningen, området och säkerhet, än vad som 
behövs i en mycket lättillgänglig nationalpark. De svårtillgängliga nationalparkerna 
ställer även krav på besökarens fysiska förmåga. I takt med att kraven ökar minskar 
målgruppen och antalet potentiella besökare. På så vis har dessa nationalparker inte 
riktigt samma förutsättningar till lika höga besöksantal som de mycket 
tillgänglighetsanpassade. Svårtillgängligheten kan också vara nationalparkernas 
styrka och attraktionskraft. Det är möjligt att syftet med svårtillgängliga 
nationalparker är att bemöta besökarna med ett speciellt intresse av äventyr och mer 
extrema miljöer. Det blir då inte rättvist att mäta deras attraktivitet i antal besök där 
framgång är många besök. Framgång för de svårtillgängliga nationalparkerna är nog 
snarare att de kan bevaras i sitt naturliga tillstånd men samtidigt locka fler besökare.   

Slutligen kan det diskuteras om det behövs många besökare eller hög besöksfrekvens 
för att en nationalpark ska göra nytta på en plats. Många besökare, totalt eller 
återkommande, kan ge ekonomisk vinning till det lokala näringslivet genom 
besökarnas utgifter på plats. Det är dock ingen garanti att utgifterna för ett besök 
hamnar hos det lokala näringslivet. Samtidigt utsätter en hög koncentration av 
besökare den skyddsvärda naturen för påfrestningar och kan således motverka det 
ursprungliga syftet med inrättandet. Kanske hade området varit mindre påfrestat om 
det inte stämplats som den vackraste naturen och då inte varit lika intressant för 
besökare. Å andra sidan är en viktig del i hela konceptet för nationalparker att fler ska 
få ta del av naturen. Natur ska vara bra för allas välmående och därför kan inte heller 
vissa grupper i samhället undantas den rättigheten. Tillgänglighetsanpassningar är 
sålunda viktigt i en demokratisk synvinkel och passar väldigt bra i Sveriges vackraste 
natur. Vissa platser kan bevaras utan anpassningar för att värna om känslig miljö och 
vidga målgruppen för Sveriges nationalparker i sin helhet.  Därför är nog nyttan 
nationalparkerna gör störst när alla ges möjlighet att besöka naturen samtidigt som 
naturen kan bevaras, oavsett om det betyder många eller få besökare.  
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5.1 Vidare forskning 

Det kunde här inte säkerställas om det finns ett samband mellan besöksantal till 
nationalparker och besökarnas hemvist, fritidshus och medelutgifter. De är variabler 
som teoretiskt sett bör påverka och därför vore det intressant att vidare studera 
mobilitet i förhållande till nationalparker. En analys av acceptabelt reseavstånd, 
transportmedel och betalvilja hos besökare till Sveriges nationalparker skulle kunna 
bidra med en bra grund vid planering av kommande nationalparker. Nationalparker 
lokaliseras inte på samma principer som exempelvis kommersiella faciliteter utan är 
beroende av ”ett större sammanhängande område av viss landskapstyp”, och det går 
således inte att anlägga en nationalpark intill exempelvis en tågstation även om det 
skulle vara gynnsamt för besöksantalet. Däremot kan kunskapen om resmönster till 
nationalparker vägleda exempelvis i vilken utsträckning det bör finnas kollektivtrafik 
eller vägar till en ny nationalpark. På så vis kan planeringen indirekt påverka hur 
många personer som besöker en nationalpark.  

Det vore även intressant att undersöka vilka som besöker de svårtillgängliga 
nationalparkerna. Speciellt besökarnas bakgrund och var de har skapat sig kunskapen 
som behövs. Har naturums kunskapsspridning haft en påverkan på besökarna till 
svårtillgängliga nationalparker i en annan tid i livet?  

Främst bör det däremot undersökas vilka möjligheter som finns för en bättre insamling 
av besöksstatistik. Det är viktigt eftersom besöksantalet kan vara en utgångspunkt i 
framtida studier men också i planering och förvaltning av nationalparker. Är 
besöksstatistiken felaktig kan också felaktiga bedömningar göras om de baseras på 
felaktiga grunder, vilket naturligtvis inte eftersträvas.   
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Sammanfattning  

Den här uppsatsen syftar till att undersöka vad som orsakar variationerna i 
besöksantalet i de svenska nationalparkerna. Totalundersökningen av samtliga 30 
nationalparker görs kvantitativt och kvalitativt genom en multipel regressionsanalys 
och en tematisk analys. Betydelsen av tillgänglighet, olika element och egenskaper 
analyseras. God tillgänglighet i olika avseenden är ett återkommande tema som 
förenas med högt besöksantal och besöksfrekvens. Efter 1960 började 
rekreationslandskapet planeras och besök i naturen uppmuntras. Det fick genomslag 
och nationalparker efter den tidpunkten har generellt fler besök än de äldre. Närvaro 
av besökscentret naturum har också en gynnsam påverkan på besöksantalet. Naturum 
sprider kunskap vilket minskar kraven på besökaren och gör det möjligt för fler att ta 
sig till naturen. Specifika egenskaper och aktiviteter som fågelskådning sammanfaller 
i större utsträckning med nationalparker med få besökare och liten besöksfrekvens. 
Detsamma gäller för svårtillgängliga miljöer. Svårtillgängliga miljöer och specifika 
aktiviteter som fågelskådning kräver vissa förkunskaper och har därför en mindre 
målgrupp, vilket gör att de får ett mindre antal besök. Görs anpassningar för att 
underlätta för ett besök kommer fler besökare. Hur vida många besökare är bra eller 
dåligt beror däremot på platsen.  
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Bilaga 1 

National Park County Area (ha) 
Visitors 
2012 

Visitors 
2013 

Visitors 
2014 

Visitors 
2015 

Visitors 
2016 

Visitors 
2017 

Visitors 
2018 

Haparanda 
Skärgård Norrbotten 6000 5000 5000 6000 7000 7000 7000 7000 

Muddus Norrbotten 49000 5000 5000 5000 4500 5000 5000 5000 

Padjelanta Norrbotten 198400 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5500 

Sarek Norrbotten 197000 5000 5000 5000 6500 5500 6500 7500 

Stora Sjöfallet Norrbotten 127800 10000 10000 10000 15000 15000 15000 15000 

Pieljekaise Norrbotten 15000 1000 1500 1500 1500 2500 2500 2500 

Vadvetjåkka Norrbotten 2600 500 1000 1000 1000 500 500 500 

Abisko Norrbotten 7700 50000 100000 100 000 75000 75000 75000 80000 

Björnlandet Västerbotten 1100 no info 1500 1000 2500 4200 6000 6500 

Skuleskogen Västernorrland 3062 36000 36 000 45000 50000 50000 66000 65000 

Sonfjället Jämtland 10400* 10000 14000 12700 12000 19000 19000 19999 

Fulufjället Dalarna 38500 50000 80000 80 000 75000 75000 55000 63000 

Färnebofjärden Dalarna 
10400 (4000 
water) 48000 69000 69 000 69000 76000 87650 84670 

Töfsingdalen Dalarna 1615 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Hamra Gävleborg 1383 11000 10000 12 000 14000 14000 16000 16000 

Tyresta Stockholm 2000 320000 320000 320 000 350000 320000 320000 400000 

Ängsö Stockholm 190 8000 7000 6000 15 000  6198 6000 5000 

Tiveden Örebro 1352 120800 72722 126 768 90000 90000 120000 122000 

Garphyttan Örebro 111 30000 30000 30 000 10000 15518 12182 9916 

Store Mosse Jönköping 7672 100000 100000 100 000 100000 100000 133000 121000 

Norra Kvill Kalmar 114 unknown unknown 8277 8500 9909 12700 11947 

Blå Jungfrun Kalmar 66 3400 3550 3772 3490 4745 3455 4090 

Gotska Sandön Gotland 3638 4469 4457 5415 4564 4500 4966 6000 

Tresticklan 
Västra 
Götaland 2909 4000 5120 3800 5200 8128 8000 8500 

Djurö 
Västra 
Götaland 

2400 (land 
320) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 5000 

Kosterhavet 
Västra 
Götaland 

40000 (98% 
water) 500000 500000 500 000 500000 500000 500000 500000 

Dalby 
söderskog Skåne 36,5 100000 100000 100 000 100000 110000 110000 115000 

Stenshuvud Skåne 401 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 

Söderåsen Skåne 1625 300000 350000 350 000 400000 400000 400000 400000 

Åsnen         150000 

Sveriges nationalparker   2229369 2302849 2410232 2412754 2425698 2499953 2737622 
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Bilaga 2 

Kategori Tillgänglighetsanpassat Naturum Utsikt från höjd 

Ord Lättframkomligt Naturum  Toppen xxx 

 

Tillgänglighetsanpassningar  
har gjorts 

 
 Skäradlidsdalen 

 lättillgängliga rastbord  Fjället xxx 

 Rullstolsnapassade entréer   Ravinen xxx 

 Anpassad för rullstolar   

 Hårdgjord stig   

 Handikapptoaletter    

    

Kategori Fågelskådning Äng Historia 

Ord xxx fåglar Adamsängen Utställningen om Ängsö  

 Fågelskådning Slåtterängen Fyrplatsen 

 Fågeltornet Orkidéängen Jaktvillan 

  Storängen Skomakartorpet 

   Stenåldersboplatsen 

   Stenlabyrinten 

   Fornborgsmuren 

   Fornlämningar 

   Samevistet 

   Fornborgen 

   Tyresta by 

    

Kategori Led Grottor Kollektivtrafik 

Ord xxx-leden Kalkstensgrottorna Bussförbindelse in i nationalparken 

 xxx-stigen Grottorna xxx 
Reguljär färja som avgår i stort sett 
dagligen under sommaren 

   Turbåt dagligen under sommaren 

   busshållsplats inom 3 km 

   Tågstation och busstation i parken 

   Buss som stannar vid huvudentrén 

   

Kosterbåtarna avgår från Strömstad. 
Till Strömstad finns tågförbindelse 

   Vissa (buss)turer går hela vägen fram  

   

Busshållsplats finns vid båda 
entréerna  
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Bilaga 3 

 

Besöksfrekvensen presenteras under ”per_capita” och är en uträkning av antal besök 
totalt till en nationalpark/antal personer inom 100 km= antal besök per person.  

 


