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Abstract 

Fulufjället National Park was established in 2002 on the grounds of the high natural values, 

the unique natural landscape, geology, lichen and natural traits of originality, but the 

establishment was not carried out without resistance. Locals feared that the National Park 

establishment would mean too big restrictions on snowmobiling, hunting and fishing. In 

connection with the establishment of the national park, there was a visitor study by Peter 

Fredman and Daniel Wikstrom on behalf of Etour at the Mid Sweden University in Östersund. 

The study showed that the number of visitors to Fulufjället increased after the first year of the 

national establishment. The increase, however, was short-lived when the number of visitors 

stagnated and has since declined. 

 

The purpose of this paper is to study how tourism operators with connections to Fulufjället 

National Park experiencing opportunities to engage in tourism business in an area of protected 

landscape and reduced tourist activity. To answer the questions, five telephone interviews and 

personal interviews were conducted with tourism operators that operate linked to Fulufjället 

National Park and the county administrative Board in Dalarna. The theoretical considerations 

which this study is based on concern the landscape and ecostrategies, tourism in protected 

landscapes as well as cooperation between stakeholders. Based on the empirical data 

collection undertaken it is clear that operators feel that there are more opportunities than 

limitations to work within a protected landscape. It also suggests that the participants consider 

the main advantage of operating in a national park is that it is unique and a good sales pitch. 

Stakeholders also agree that the biggest drawback is that they have to apply for permission 

from the provincial government each year, which is both costly and time consuming. In the 

final debate of the analysis is the theoretical approach to the empirical data collected. The 

various operators are also placed into the ecostrategic conceptual framework from which 

ecostrategy the operations have as a base. 
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Sammanfattning 

Fulufjällets nationalpark etablerades 2002 med motiveringen av de höga naturvärdena, det 

unika naturlandskapet, geologin, lavmattorna och naturens drag av orördhet, men etableringen 

genomfördes inte utan motstånd. Lokalbefolkningen befarade att nationalparksetableringen 

skulle innebära allt för stora restriktioner för skoteråkning, jakt och fiske. I samband med 

etableringen av nationalparken genomfördes en besökarstudie av Peter Fredman och Daniel 

Wikström på uppdrag från Etour vid Mittuniversitetet Östersund. Studien visade att antalet 

besökare i Fulufjället ökat redan efter första året av nationalparksetableringen. Ökningen var 

dock kortvarig då antalet besökare stagnerade och har efter det minskat.           

 

Syftet med denna uppsats är att studera hur turismaktörer med förbindelse till Fulufjällets 

nationalpark upplever möjligheterna att bedriva turismverksamhet i ett område med skyddat 

landskap och minskad turistisk aktivitet. För att besvara frågeställningarna har fem 

telefonintervjuer och en personintervju genomförts med aktörer som bedriver verksamhet 

kopplat till Fulufjällets nationalpark samt med länsstyrelsen i Dalarna. De teoretiska 

utgångspunkter som denna studie utgår från berör landskapet och ekostrategier, turism i 

skyddade landskap samt samverkan mellan aktörer. Utifrån den empiriska insamling som 

genomförts kan det konstateras att aktörerna anser att det finns mer möjligheter än 

begränsningar med att verka inom ett skyddat landskap. Det framkommer även att aktörerna 

anser att den främsta fördelen med att bedriva verksamhet i en nationalpark är att det är unikt 

samt ett bra säljargument. Aktörerna är även överens om att den största nackdelen är att de är 

tvungna att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen varje år, vilket är både kostsamt och 

tidskrävande. I den avslutande diskussionsanalysen ställs de teoretiska utgångspunkterna mot 

den empiri som samlats in. De olika aktörerna placeras även in i den ekostrategiska 

begreppsramen utifrån vilken ekostrategi verksamheterna har som utgångspunkt.  

 

Nyckelord: Samverkan, bevarande, naturskydd, turism, landskap 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion och problemdiskussion 

En nationalpark är det finaste ett naturområde kan utses till. Skälen för att etablera 

nationalparker kretsar kring en önskan om att skydda natur, men även att kunna erbjuda 

människor platser för rekreation. Att bilda en nationalpark handlar också om att skapa 

möjligheter till naturupplevelser, att inspirera fler till att lära mer och tycka om naturen. 

Redan 1909 etablerades de nio första nationalparkerna i Sverige, som också var de första i 

Europa, och efter det har ytterligare 20 parker etablerats (Naturvårdsverket, 2013). 

 

Det är en lång process att bilda eller utvidga en nationalpark och många aktörer involveras 

och är delaktiga. Hela arbetet sker i dialog med lokala, regionala och nationella aktörer. Det 

gäller därmed att alla aktörer, inklusive lokalbefolkningen, är överens och ser vad en 

nationalpark bidrar med dels för deras egen del men även till regionen i stort. Det är inte alla 

gånger de involverade aktörerna är överens om att en nationalpark är passande i ett visst 

område, vilket kan försvåra processen med att bilda en nationalpark (Wallsten, 2012). 

 

Naturvårdsverket lade 1986 fram ett förslag om att bilda en nationalpark i Kiruna. De ville 

bilda Europas största nationalpark och satsa på aktivitets- och informationsutbudet genom ett 

nationalparkscentrum, affärer, guider och naturbevakare. De menade att det behövdes mer 

information och att det skulle bidra till att göra folk mer medvetna om miljön samt ge ett 

bättre hållbarhetstänk. Lokalbefolkningen såg dock inte vad nationalparken skulle bidra med 

för deras del och var rädda att känna sig främmande i sin egen kommun. Detta ledde sedan till 

att nationalparksförslaget lades ned då de olika aktörerna inte kunde komma överens (Sandell, 

2000). 

 

När förslaget om en nationalpark i Fulufjället lades fram från Naturvårdverket mötte det, 

precis som fallet i Kiruna, motstånd från de involverade kommunerna och lokalbefolkningen 

medan länsstyrelsen i Dalarna intresserade sig av förslaget. Ortsbefolkningen såg inte behovet 

av en nationalpark och kunde inte se vad en nationalpark skulle bidra med för positiva 

effekter för området (Wallsten, 2012). Naturvårdsverket menade att nationalparken skulle 

bidra med ökad turism i området och menade att miljöanpassad, hållbar turism i skyddade 

områden var positivt för såväl naturvården som samhället i övrigt. De menade att en ökning 
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av en sådan turism skulle gynna den lokala ekonomin samt bidra till en social och ekonomiskt 

hållbar utveckling. Detta blev deras argument för att marknadsföra och sälja in nationalparken 

till kommunerna och lokalbefolkningen (Naturvårdsverket, 2002). 

 

År 1994 bildades en arbetsgrupp för att ta fram en skötselplan och föreskrifter för den 

planerade nationalparken i Fulufjället. I gruppen ingick representanter från Naturvårdsverket, 

länsstyrelsen i Dalarna, Älvdalens kommun och ortsbefolkningen. Efter mycket diskussion 

kom de olika aktörerna fram till att en nationalpark skulle kunna lyfta regionen genom ökad 

turism. Det togs därmed ett beslut om att genomföra etableringen av nationalparken och 

Fulufjället blev Sveriges 28:onde nationalpark som invigdes 2002 (Wallsten, 2012). 

I samband med etableringen av nationalparken i Fulufjället 2002 genomfördes en 

besökarstudie av Etour vid Mittuniversitetet i Östersund i syfte att analysera de kortsiktiga 

effekterna av nationalparksetableringen samt se ifall antalet besökare ökat som önskat. Denna 

undersökning visade att turismen i området ökat från 2001, innan etableringen av 

nationalparken, till 2003, ett år efter nationalparksetableringen (Fredman & Wikström, 2015). 

Länsstyrelsen lade stor vikt vid arbetet med zonering och en mer besökarvänlig förvaltning, 

vilket såg ut att fungera väl. Syftet med zonering är att skydda områden och dela in landskapet 

i olika skalor utifrån opåverkad natur till mer anläggningspräglad. Zonerna definieras utifrån 

grad av mänsklig påverkan, fysisk miljö, sannolika upplevelser samt lämpliga aktiviteter 

(Fredman & Wikström, 2015). 

 

Studien från Fredman & Wikström (2015) visar att antalet besökare i Fulufjällets nationalpark 

minskat från 2003 till 2014 och att turismutvecklingen i området inte varit särskilt 

framgångsrik. Det faktum att antalet besökare minskat med åren och att nationalparken inte 

gett önskad utveckling i området väcker frågor kring turismaktörernas möjligheter att verka i 

Fulufjället - hur fungerar det att bedriva turistisk verksamhet i nationalparken? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera hur turismaktörer med koppling till Fulufjällets 

nationalpark upplever möjligheterna att bedriva turismverksamhet i ett område med skyddat 

landskap. Vidare syftar uppsatsen till att ta reda på hur samverkan mellan de involverade 

aktörerna ser ut.  

Följande frågeställningar har legat till grund för uppsatsen: 

- Vilka turistiska verksamheter bedrivs i anslutning till Fulufjällets nationalpark? 

- Upplever turismaktörerna några möjligheter eller begränsningar gällande att verka 

inom ett skyddat landskap? 

- Hur fungerar samarbetet mellan den myndighet som förvaltar nationalparken och 

turismaktörerna? 

 

 

1.3 Disposition 

Efter denna inledning följer ett kapitel om vilka tillvägagångssätt som använts för att finna 

underlag till teorin och empirin samt en kritisk diskussion gällande de valda metoderna. 

Teorin är skriven för att ge en djupare förståelse om tidigare forskning kopplat till ämnet och 

berör fysiska och mentala landskap samt den ekostrategiska begreppsramen. Empiridelen 

presenterar sammanställningen av sex semistrukruerade intervjuer som ligger till grund för 

studien, samt övrig insamlad data om Fulufjällets nationalpark. Slutligen kopplas teorin och 

empirin samman i en analys med en efterföljande slutdiskussion. 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Fallstudieområdet Fulufjället valdes utifrån det faktum att Fredman & Wikströms (2015) 

studie visar att antalet besökare till Fulufjällets nationalpark minskat med åren sedan 2003. 

Detta väckte frågor kring hur det är att bedriva verksamhet i ett skyddat landskap där det även 

visar sig att antalet besökare minskar. För att besvara uppsatsens frågor har undersökningen 

därmed avgränsats till Fulufjällets nationalpark och de turismaktörer som bedriver verksamhet 

och erbjuder aktiviteter i nationalparken. De flesta aktörer som deltagit i studien är 

stationerade utanför nationalparken runt om i nordvästra Dalarna men bedriver verksamhet i 

eller med koppling till nationalparken. Respondenterna har valts utifrån erfarenhet och 

kunskap om både Fulufjällets nationalpark och hur det är att bedriva en verksamhet i ett 

skyddat landskap som Fulufjället. 

 

Studien har skrivits utifrån ett producentperspektiv där företag inom turismnäringen har 

studerats. Besökarnas intresse och synpunkter har därmed inte undersökts utan fokus har 

istället riktas mot producenterna av turismprodukten. Statliga myndigheter som länsstyrelsen 

och Naturvårdsverket har kontaktas för att erhålla en djupare förståelse och en helhetssyn om 

området som studerats. 

 

Studien har ett kvalitativt angreppssätt och baseras på semistrukturerade intervjuer och en 

deltagande observation. Valet av denna metod baseras på dess möjligheter att beskriva 

vardagen som den upplevs av individen (Bryman, 2011) och kan därmed ge en djupare 

förståelse utifrån enskilda aktörers verksamhet och perspektiv. En semistrukturerad intervju är 

en form av den kvalitativa strukturerade intervjun som till viss del är strukturerad men där 

man nödvändigtvis inte behöver använda sig av frågeformulär eller checklistor. Den 

kvalitativa intervjun innebär en flexibel intervjuprocess och möjlighet för intervjuaren att 

ställa ytterligare frågor som uppföljning av respondenternas svar eller hjälpande 

sonderingsfrågor. Fysiska intervjuer är en bra metod vid utförande av kvalitativa intervjuer. 

Den fysiska intervjun ger forskaren möjlighet att avläsa respondenternas kroppsspråk och 

ansiktsuttryck (Bryman, 2011). I en semistrukturerad intervju får informanterna utrymme att 

fritt diskutera och mer djupgående gå in på hur de tycker och tänker kring det aktuella ämnet 

(Bell, 2006).  
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Totalt innefattar undersökningen fem intervjuer med turismaktörer och en intervju med 

länsstyrelsen i Dalarna, där en intervju var fysisk och fem telefonintervjuer. Det var svårt att 

få möjlighet att träffa alla informanter på plats och det geografiska avståndet gjorde det inte 

möjligt att besöka området vid flera tillfällen, därmed ansågs intervju per telefon som den bäst 

lämpade insamlingsmetoden. Det fanns en rad fördelar med att göra telefonintervjuer. Enligt 

Bryman (2011) är fördelarna med telefonintervju jämfört med direkta intervjuer att det är 

förhållande vis billigt och tar mindre tid då intervjuaren slipper ägna tid åt att leta upp 

respondenterna, samt att resvägen mellan två intervjuer kan vara lång. Telefonintervju är 

framförallt en fördel när flera intervjuare är inblandade då det är lättare att ha kontroll över 

intervjuarnas olikheter och felaktiga tillvägagångssätt, exempelvis vid omformulering av en 

fråga eller egna följdfrågor. Vid en direkt intervju kan respondenternas svar ibland påverkas 

av olika faktorer hos intervjuaren, exempelvis kön, klass, ålder, etnisk bakgrund osv. Detta 

kan göra att respondenterna svarar på det sätt som de tror att intervjuaren uppskattar, vilket är 

lättare att undvika vid en telefonintervju (Bryman, 2011). 

 

För att få ytterligare kunskap och en djupare förståelse kring uppsatsens ämne har information 

från hemsidor, publikationer och litteratur samlats in för att få en bredare grund att stå på. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in empirin, eftersom det ansågs som den 

bäst lämpade metoden till studiens syfte och frågeställningar. För att få en djupare inblick i 

den rådande situationen kring studiens regionala område kontaktades länsstyrelsen i Dalarna. 

Intervjufrågorna skickades ut i god tid innan intervjutillfället för att ge respondenten tid att 

förbereda sig innan intervjun. 

 

Till en början skickades e-post med förfrågan om en intervju ut till turismaktörer med 

verksamhet i eller kopplad till Fulufjällets nationalpark. På grund av mellanperioden av vinter 

och sommarsäsongen var svarsfrekvensen på e-posten inte lika hög som förväntat. Av totalt 

19 kontaktade turismaktörer svarade 5 aktörer ja till en intervju och 5 aktörer svarade nej. 

Resterande 9 aktörer svarade inte trots påminnelse via e-post. 

 

En fysisk intervju genomfördes medan de övriga gjordes per telefon. Tanken var från början 

att huvudsakligen använda sig av fysiska intervjuer men på grund av mellanperioden var 

majoriteten av turismaktörerna på semester eller otillgängliga av andra anledningar. 



 

 

6 
 

Intervjuns fyra huvudfrågor bestod av en beskrivning av aktörernas verksamhet, hur 

nationalparksetableringen påverkat deras verksamhet, hur de förklarar turismens utveckling i 

samband med att nationalparken etablerades samt om de märkt av att antalet turister till 

området minskat. Huvudfrågorna kompletterades även med underliggande följdfrågor (se 

bilaga 1). Telefonintervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och tog ca 30-40 minuter 

att genomföra. Intervjuernas tidpunkt bestämdes via e-post och intervjufrågorna skickades till 

respondenterna. Det är viktigt för intervjuaren att få till en bra och fungerade relation till 

respondenterna. Det innebär att man förhållandevis snabbt ska skapa en relation som gör att 

respondenten är villig och kan tänka sig bli intervjuad (Bryman, 2011). Informanterna 

kontaktades således via e-post där en konversation skapades innan intervjutillfället för att 

bygga upp en relation och ett förtroende. 

 

För att få en bild av regionens verksamheter och det skyddade området gjordes ett besök i 

Fulufjällets nationalpark. Den kunskap man erhåller genom observation kan komplettera 

informationen som samlats in genom andra metoder (Patel & Davidson, 2011). Besöket 

skedde onsdagen den 27 april 2016 och det var väldigt lite besökare just den dagen, de enda 

besökare som observerades var en medelålders kvinna och ett barn. En tänkbar förklaring till 

att antalet besökare inte var särskilt många den dagen besöket skedde kan bero på att det var 

under mellansäsongen och att det delvis låg snö på vandringsleden till Njupeskär, vilket 

gjorde det något svårframkomligt och otillgängligt. Den fysiska intervjun skedde i en 

avslappnad miljö på aktörens ”camp” torsdagen den 28 april 2016. Intervjun spelades in med 

hjälp av en diktafon och tog ca 25 minuter att genomföra.   

 

Informanternas svar färgkodades sedan utifrån temat möjligheter/fördelar, 

begränsningar/nackdelar samt myndighetssamarbete. Aktörernas svar markerades med olika 

färger där grön stod för temat möjligheter/fördelar med att verka inom ett skyddat landskap, 

rosa för begränsningar/nackdelar med bedriva verksamhet i ett skyddat landskap samt gul för 

vad som sades om myndighetssamarbeten. Denna form av kodning valdes för att få en 

överblick och kunna koppla aktörernas svar till studiens syfte och frågeställningar för att 

sedan sammanställa detta i arbetets empiridel. 
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2.3 Metodkritik 

Enligt Bryman (2011) har telefonintervjuer, precis som andra metoder, sina svagheter. En 

svaghet med att göra intervju per telefon istället för en direkt intervju kan vara att 

respondenter med hörselnedsättning ofta brukar ha svårare med telefonintervjuer än intervjuer 

ansikte mot ansikte. En ytterligare svaghet är att de som genomför telefonintervjun inte kan se 

den person de intervjuar. Det betyder att de inte ser och kan reagera på respondenternas 

ansiktsuttryck som rör undran eller osäkerhet då respondenten får en fråga. Vid en personlig 

intervju kan intervjuaren reagera på sådana tecken och exempelvis upprepa eller försöka 

klargöra innebörden av frågan (Bryman, 2011). 

 

Vidare menar Bryman (2011) att det vid en telefonintervju kan vara svårt att avgöra om det är 

rätt person man pratar med, vilket kan vara viktigt för urvalsprocessen att veta (Bryman, 

2011).  Denna risk har minimerats i denna studie genom att första kontakten med aktörerna 

skedde via e-post och därmed kunde rätt person först nås via e-post för att sedan ge ut sitt 

mobiltelefonnummer till intervjuarna. Bryman (2011) menar även att det finns ett visst stöd 

gällande uppfattningen att kvaliteten på den information som fås genom telefonintervjuer är 

lägre än vid jämförbara personliga intervjuer (Bryman, 2011). 

 

Intervjuerna som genomförts har, som tidigare nämnts, haft en semistrukturerad karaktär. 

Finn, Elliott-White & Walton (2000) menar att en nackdel med semistrukturerade intervjuer 

är att subjektiviteten kan öka då intervjuaren väljer frågor till undersökningen, vilket de menar 

kan hämma förenliga svar (Finn, Elliott-White & Walton, 2000). 

 

Ekengren & Hinnfors (2012) förklarar validitet som att det ska finns en god 

överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de operationella indikatorerna i 

undersökningen. Författarna anser att validiteten i denna undersökning är god, då rätt saker 

har undersökts och därmed gett svar på de frågeställningar som ställts men att undersökningen 

kunnat innefatta fler respondenter för att ge studien en ökad reliabilitet. Enligt Ekengren och 

Hinnfors (2012) innebär reliabilitet tillförlitlighet, med det menas att den aktuella 

undersökningen inte innehåller några slumpmässiga fel (Ekengren & Hinnfors, 2012). 
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Kvale (1997) diskuterar intervjuers validitet och reliabilitet där han menar att intervjuers 

reliabilitet diskuteras särskilt i relation till ledande frågor som, när det inte är en medveten del 

av intervjutekniken, kan ge oavsiktlig inverkan på svaren. Vidare menar Kvale (1997) att även 

om det är önskvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet för att motverka godtycklig 

subjektivitet kan en för stark betoning motverka kreativitet och föränderlighet. Validering 

berör intervjuundersöknings samtliga sju stadier, dvs. tematisering, planering, intervju, 

utskrift, analys, validering samt rapportering, och ska inte bara vara en granskning som 

genomförs i slutet av produktionslinjen utan ska vara en kvalitetskontroll som sker under 

samtliga stadier (Kvale, 1997). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Landskap och ekostrategier 

Den här uppsatsen handlar om hur det är att bedriva turismverksamhet i ett skyddat landskap. 

Innan vi går in på forskning kring detta finns det skäl att fundera lite kring vad ett landskap är. 

Begreppet landskap är av central betydelse för disciplinen kulturgeografi och dess innebörd är 

en fråga om långvarig och fortlöpande diskussion (Wylie, 2007). Gemensamma nämnare för 

synen på begreppet är dock att landskap är fysiska enheter som formas av människors 

skapande och naturens processer, och kan betraktas på olika sätt av olika människor.   

I enlighet med detta definierar Landskapskonventionen (2016) definierar begreppet landskap 

såsom: 

“Ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet 

av samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer.” 

 

En viktig aspekt i detta sammanhang är just att landskap är ett område såsom det ”uppfattas 

av människor”. Hur en individ uppfattar ett visst landskap handlar om vem individen är och 

vilken grupp denne tillhör. I sitt sätt att se på ett visst landskap påverkas individen av såväl 

individuella intressen och kunskaper som denne har, men även vilket samhälle eller 

samhällsgrupp som individen är en del utav. Utifrån dessa olika aspekter skapar individer 

olika mentala landskapsbilder, så kallade ”andskap” (Hägerstrand, 1991, se Figur 1), som 

påverkar hur människor förhåller sig till den fysiska omgivningen.   

 

Figur 1. Det fysiska landskapet i förhållande till ett antal olika andskap (Sandell, 2005). 
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Kulturgeografen Klas Sandell har utvecklat en modell, den ekostrategiska begreppsramen, 

som övergripande beskriver mönster utifrån människans olika förhållningssätt till landskapet. 

Modellen sorterar och kategoriserar människors förhållande till och nyttjande av landskapet, 

deras ekostrategier. Sandell menar att dessa ekostrategier, styrs och påverkas av en rad olika 

faktorer, exempelvis sammanhang, situation och tid (Sandell, 2005). 

I praktiken innehåller en landskapsrelation en kombination av ekostrategier. Det finns ingen 

grupp eller enskild individ som helt följdriktig bara har en viss strategi i förhållande till natur 

och landskap. Hur vi kombinerar olika förhållningssätt och hur samhället prioriterar mellan 

olika ekostrategier är ett uttryck för de grundläggande värderingar som styr exempelvis vilka 

friluftsupplevelser vi får.  En landskapsrelation består alltid av en aktivitet och ett landskap 

men även perspektiven att ändra och förändra och att bevara och skydda landskapet (se figur 

2). Dessa två perspektiv är utgångspunkterna för den ekostrategiska begreppsramen (Emmelin 

et al. 2010). 

 

 

Figur 2: Utgångspunkterna för den ekostrategiska begreppsramen i form av två grundläggande val 

när det gäller människans förhållande till natur och landskap 

(Emmelin et al, 2010). 
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Den ekostrategiska begreppsramen utgår principiellt från två dimensioner, representerat 

genom en lodrät respektive en vågrät axel. Den vågräta axeln visar spänningsförhållandet 

mellan de två grundläggande landskapsrelationerna, att dominera och behärska naturen, 

respektive att anpassa sig till naturen. Det finns två olika typer av anpassning 

funktionsspecialisering respektive territoriell anpassning. Den funktionsspecialiserade 

anpassningen innebär en storskalig anpassning av landskapet där det omformas eller formas 

för att passa människans aktiviteter, exempelvis skidbackar eller klätterväggar. Den 

territoriella anpassningen innebär att människan anpassar sig efter landskapet, exempelvis 

utför aktiviteter som passar väderförhållandena eller utför aktiviteter som inte innebär att 

landskapet behöver formas, exempelvis plocka bär och svamp. Den andra dimensionen 

motsvaras av den lodräta axeln. I denna dimension går ekostrategierna mellan ett perspektiv 

som aktivt nyttjar och förändrar landskapet, respektive ett perspektiv där människan försöker 

att inordna sig i naturen och bara passivt betrakta, avnjuta och studera det aktuella landskapet. 

Tillsammans bildar dessa två dimensioner en fyrfältsfigur (figur 3) över olika principiella 

förhållningssätt (ekostrategier) till landskapet. Dessa fyra fält innefattar olika 

huvudkombinationer i form av fyra principiella ekostrategier som består av figurens 

kvadranter med diagonala riktningar: fabrik för produktion av aktiviteter, museum för 

fjärrstyrd konsumtion, hembygdens nyttjande och hembygdens avnjutande (Sandell, 2005). 

 

Friluftslandskapet som fabrik handlar om att utifrån en viss aktivitet söka upp ett landskap 

som lämpar sig för aktiviteten samt anpassa landskapet till aktiviteten. Detta genom att 

exempelvis bygga upp eller om landskapet för att tillfredsställa det aktiviteten kräver (Sandell, 

2000). Typiskt för denna ekostrategi är inslagen av stora och specialiserade organisationer 

som används till utbyte av diverse kunskaper och resurser. Specialiserad utrustning, långa 

transporter och höga energiförbrukningar är andra karaktärsdrag som blir konsekvenser på 

landskapet av en fabriksstrategi (Emmelin et al. 2010). 

 

Museum för fjärrstyrd konsumtion handlar om att passivt nyttja och avnjuta det befintliga 

landskapet utan att förändra det (Sandell, 2000). Det går ut på att identifiera särskilda 

landskapsvärden utifrån olika syften för att sedan försöka frysa och konservera dessa värden 

genom olika åtgärder (Emmelin et al. 2010). Friluftslandskapet ses som ett “museum för 

fjärrstyrd konsumtion” med olika lokala natur- och kulturrelaterade sevärdheter. 

Museum för att det ska bevaras och ofta visas upp, fjärrstyrd för att det som är värdefullt 

identifieras, detta sker ofta på global nivå, samt konsumtion för att avnjutandet av värdena 
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konsumeras på en marknad, exempelvis turism. Under detta fält i modellen hamnar 

nationalparker (se figur 3). Ett område identifieras som värdefullt och en nationalpark bildas, i 

och med detta konserveras och bevaras landskapet samtidigt som det, med vissa restriktioner, 

konsumeras av exempelvis turister och turismaktörer (Sandell, 2000). 

Hembygdens nyttjande utgår från ett specifikt landskap där det lokala natur- och 

kulturlandskapets karaktärsdrag kan och bör användas för olika syften. Det är vanligt 

förekommande att det vid ett tillfälle finns mer än ett syfte med att utför aktiviteten, vilket gör 

att olika verksamheter kompletterar och avlöser varandra. Inom denna ekostrategi är det 

främst fritidsaktiviteter som jakt och fiske som förekommer, då denna strategi utgår ifrån ett 

specifikt landskap och inte söker upp ett visst landskap för den specifika aktiviteten. Andra 

fritidsaktiviteter som är typiska för denna strategi är traditionella aktiviteter såsom att plocka 

bär och svamp eller att göra upp eld med ved som upphittas på platsen (Emmelin et al. 2010). 

 

Den fjärde ekostrategin är hembygdens avnjutande och tar sin utgångspunkt i ett specifikt 

landskap och utgår från det lokala med viljan att inte påverka eller förändra landskapet. Denna 

strategi utgör många människors vardagliga kontakt med sitt lokala landskap och kan vara 

något som individen identifierar sig med och uppskattar, men behöver nödvändigtvis inte vara 

något som denne kan identifierar sig med. Nyttjandet kan både vara passivt, som exempelvis 

utsikten från ett fönster, eller aktivt som vandring, skidåkning eller att rasta hunden (Emmelin 

et al. 2010). 

 

3.2 Skyddade landskap och turism 

Parallellt med industrialiseringens utveckling, växte i Sverige och motsvarande länder ett ökat 

intresse för naturskydd (Sandell, Öhman & Östman, 2003). Detta intresse kan ses som en 

reaktion mot de storskaliga förändringar som följde i industrialismens spår och med 

romantikens natursyn i ryggen påbörjades ett skydd av områden i form av nationalparker och 

naturreservat. Ett annat uttryck för dessa landskapsperspektiv var naturturismens utveckling. 

Den urbana överklassen började intressera sig för naturen och det blev allt vanligare att man 

reste iväg från städerna för att uppleva det vilda och naturliga (ibid), vilket de skyddade 

områdena kunde erbjuda. Med utgångspunkt i Sandells ekostrategiska begreppsram kan man 

tolka detta som framväxten av ett perspektiv på vissa landskap såsom varande ”museer för 

fjärrstyrd konsumtion”. 
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Det finns en inneboende spänning mellan att skydda och vårda naturen och använda den i 

turistiska syften. Emmelin (1997) menar att relationen mellan naturvård och turism kan ses 

som ett spänningsförhållande mellan bevarande och utnyttjande. I ett försök att kombinera de 

olika perspektiven skriver regeringen i En samlad naturvårdspolitik från 2002 att:  

Två grundläggande element i naturvården är att upprätthålla fungerande 

ekosystem inklusive att bevara växt- och djursamhällen, livsmiljöer, arter och 

geologiska underlag och formelement som hör till dessa och att upprätthålla 

goda förutsättningar för friluftsliv och rika naturupplevelser i den svenska 

naturen. 

Samtidigt går det inte att bortse från att detta ”upprätthållande av goda förutsättningar för 

friluftsliv och rika naturupplevelser” ofrånkomligt innebär att naturen som man vill skydda 

också är en resurs som brukas, med störningar av vilt, slitage, nedskräpning och andra 

förändringar som möjliga följder (Emmelin, Fredman, Jensen & Sandell, 2010).  McCool 

(2009) menar att det existerar en paradox mellan bevarandeperspektivet och det kommersiella 

användandet av nationalparker. 

 

Figur 3 visar Sandells ekostrategiska begreppsram kompletterad med ett antal exempel fokuserade 

på naturvård och turism. 

 

Figur 3. Den ekostrategiska begreppsramen kompletterad med ett antal exempel fokuserade på 

naturvård och turism (Emmelin et al. 2010, bearbetad). 
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Turism som ekonomisk verksamhet har sin tydliga hemvist i figurens övre del, bland de 

ekostrategier som handlar om nyttjande. Olika planeringsverktyg som zonering, liksom 

former av naturturism såsom ekoturism kan ses som försök att hantera dessa inneboende 

spänningar.  

 

3.3 Aktörer i skyddade landskap 

Nationalparker bildas för att långsiktigt bevara stora landskap i ett naturligt tillstånd. Idén om 

nationalparker ”säljs” in med argument om möjligheter till turism och ekonomisk utveckling, 

och det finns skäl till det. Reinius och Fredman (2007) pekar på att nationalparker är ett 

viktigt marknadsföringsverktyg då namnet nationalpark borgar för naturupplevelser av hög 

kvalitet. Samtidig menar Hall & Boyd (2005) att de naturliga egenskaperna som i första hand 

lockar turisterna kan minska i samband med att naturen tillgängliggörs för fler besökare. I 

arbetet med att förvalta naturbaserad turism är det därmed en svår balansgång mellan att 

uppnå målen med den regionala utvecklingen och samtidigt behålla den naturliga och unika 

naturen. Kaltenborn (2012) anser att det krävs en anpassningsbar förvaltning av naturresurser 

och att det är nödvändigt med skräddarsydda statliga planer. Detta för att förstå potentialen av 

turism i nationalparker men samtidigt minska negativa sociala och ekologiska effekter 

(Kaltenborn, 2012). En viktig del i att få detta att fungera i praktiken är möjligheten till 

samarbete mellan olika aktörer som verkar i och kring skyddade landskap.  

 

Förvaltning, beslut och kontroll kopplat till skyddsvärda områden sköts i regel av 

myndigheten på regional eller nationell nivå medan den turistiska verksamheten är privat och 

lokal. Forskning på området betonar vikten av ett fungerande samarbete mellan aktörer för att 

turistisk verksamhet ska kunna fungera i skyddade områden. Bramwell (2002) menar att 

samarbeten bidrar till att aktörer inom den offentliga och privata sektorn förs samman i syfte 

att diskutera och ta beslut gällande hur turismen ska förvaltas och utvecklas (Bramwell, 

2002). I figur 4 presenteras olika aktörer som Doppfeld (2006) anser bör ingå i ett sådant 

samarbete.   
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Figur 4. Modellen visar vilka aktörer som bör innefattas i samarbeten gällande planering och 

förvaltning för turism (Doppelfeld, 2006). 

 

Enligt Bramwell & Lane (2011) är en tydlig trend inom turismsektorn vikten av sociala 

samspel, där aktörer delar kunskap och idéer och därmed skapar verktyg för innovation och 

utveckling. Laven et al (2015) fann däremot att det råder brist på samverkan mellan 

myndigheter när det gäller naturresurser och landskapsfrågor och att det är svårt med 

samarbeten över sektorer. Förvaltning av ett landskap kräver ett starkt förtroende mellan olika 

inblandade intressegrupper. Många aktörer har inte någon tidigare erfarenhet av att arbeta och 

samverka med andra intressenter vilket följaktligen leder till att myndigheten som förvaltar 

det skyddade landskapet måste arbeta med att bygga upp ett hållbart förtroende mellan 

aktörerna. Samtidigt verkar befintliga institutioner oförberedd att genomföra denna typ av 

diskursiv strategi vid förvaltning av skyddade områden (Laven et al. 2015). 



 

 

16 
 

 4. Empiri 

4.1 Fulufjällets nationalpark 

I Sverige finns det idag 29 nationalparker. De är alla områden som anses vara särskilt viktiga 

att skydda och bevara. Mycket arbete läggs på nationalparkerna för att de ska vara både lätta 

att hitta till och att besöka men tillgängligheten varierar. En del nationalparker har besöksmål 

och är anpassad till friluftsliv och naturupplevelser medan andra inte har anpassats alls. 

Nationalparker är den starkaste skyddsformen för bevarande av värdefull natur och det 

huvudsakliga syftet är att bibehålla betydelsefull natur till kommande generationer 

(Naturvårdsverket, 2016). Fulufjället invigdes år 2002 som Sveriges 28:onde nationalpark. I 

skötselplanens sammanfattning från Naturvårdsverket går det att läsa: 

 

“Fulufjället har höga naturvärden främst knutna till dess speciella geologi, 

morfologi och vegetation. Motsvarigheter till fjällhedarna och de djupa 

lavmattorna finns inte någon annanstans i landet. Naturen har starka drag av 

orördhet och fria vidder. Njupeskärs vattenfall är en stor sevärdhet, området 

har goda möjligheter till attraktiva turer i lättillgänglig fjällterräng. Fulufjället 

är väl lämpat som den svenska fjällkedjans sydligaste nationalpark.” 

(Skötselplan Fulufjällets nationalpark, 2002) 

 

Fulufjället är ett lågfjällsområde i nordvästra Dalarna (se figur 5), beläget utmed riksgränsen 

mellan turistorterna Sälen och Idre. Fulufjället är även värd åt Sveriges högsta vattenfall, 

Njupeskär, som är områdets i särklass mest populära besöksmål. Fulufjället är Sveriges första 

nationalpark där planering och genomförande på ett påtagligt sätt inkluderat friluftsliv och 

turism (Fredman & Wikström, 2015). 
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Figur 5. Karta över Fulufjällets nationalpark 

Karta: Hanna Liljedahl 
 

Syftet med etableringen av Fulufjällets nationalpark var att i väsentligen orört skick bevara ett 

sydligt fjällområde med särpräglad vegetation och stora naturvärden. Syftet antyder även att ta 

tillvara på områdets kulturhistoriska värden, att ge förutsättningar för besökarnas upplevelse 

av stillhet, avskildhet och orördhet i kombination med att i lämplig utsträckning underlätta för 

allmänheten att uppleva parkens natur (Fredman, Hörnsten Friberg & Emmelin, 2005). 

 

Bestämmelser och åtgärder utgår från en indelning av nationalparken i zoner. Zonerna har 

olika riktlinjer för vad som är tillåtet, vilka aktiviteter som är lämpliga, hur den fysiska miljön 

ska se ut samt vad det är sannolikt att en besökare kan uppleva. Zonerna delas in i olika skalor 

som sträcker sig från opåverkad till mer anläggningspräglade områden och är namngivna som 

orördzon, lågaktivitetszon, högaktivitetszon och anläggningszon (se figur 6) (Fredman, 

Hörnsten Friberg & Emmelin, 2005). 
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I och med zoneringen kan delar av nationalparken nyttjas på ett mer intensivt sätt för 

friluftsliv, jakt och fiske samtidigt som den största delen i hög utsträckning är opåverkad. Till 

följd av zonuppdelningen skapas ett spektrum av rekreationsmöjligheter genom att i olika 

grad tillfredsställa enskilda besökares behov. Zoneringen av Fulufjällets nationalpark kan ses 

som en del av en större process kring inrättandet av parken. Tanken var att skapa en insikt för 

lokalbefolkningen om fördelarna med en nationalpark men processen innebar att fokus lades 

på möjligheter istället för att se till de restriktioner den för med sig (Fredman, Hörnsten 

Friberg & Emmelin, 2005). 

 

Figur 6. Zonindelning av Fulufjället orördzon (I), lågaktivitetszon (II), högaktivitetszon (III), och 

anläggningszon (IV). 

Karta: Fredman (2005) 

 

4.2 Turistiska verksamheter i anslutning till Fulufjällets nationalpark 

Turistnäringen i nordvästra Dalarna består i största del av aktivitets- och logiverksamheter (se 

figur 7). Majoriteten av turismaktörerna som bedriver en aktivitetsbaserad produkt erbjuder 

även sina kunder mat och boende. Genom att erbjuda paketerbjudanden kan således deras 

kunder stanna under en längre tid, vilket både själva aktören och regionen drar nytta av. Det 

stora geografiska området innebär att förnödenheter inte alltid finns tillgängligt i närområdet. 

Således finns det verksamheter som byter riktning från att vara en aktivitetsbaserad 

verksamhet till att i huvudsyfte erbjuda logi med diverse aktivitetsbaserade tjänster som 

extern service (Informant 3, 28 april, 2016).   
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Figur 7. Turismaktörer med koppling till Fulufjället utplacerade på en modifierad karta från Fredman 

(2005). 

 

Aktörerna som medverkat i denna studie är alla relativt nya inom den verksamhet de bedriver 

och har startat upp efter nationalparksetableringen. Några av verksamheterna grundades 

däremot före etableringen av nationalparken men har sedan dess bytt ägare och utvecklas 

vidare ett antal gånger. Tre av intervjuerna utfördes med företag som i huvudsak erbjuder 

naturbaserade aktiviteter, exempelvis aktiviteter inom jakt, fiske och naturupplevelser. Alla 

företag har aktiviteter kopplade till Fulufjället men erbjuder även aktiviteter i andra regioner.  

 

I nedanstående tabeller (tabell 1, 2 och 3) presenteras aktörerna som kontaktades via e-post. 

Av dessa aktörer intervjuades sedan fem stycken, exklusive länsstyrelsen i Dalarna. De 

verksamheter som ingått i studien är ett hotell, en restaurang samt tre stycken aktivitetsföretag 

som alla har koppling till Fulufjällets nationalpark. De medverkande aktörerna har valt att 

vara anonyma och därmed kommer inte någon djupare förklaring gällande aktörerna och 

deras verksamheter att presenteras.  
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Aktivitetsverksamheter 

Adventure dreams Fjälläventyr 

Nordic Footprints Orsa björn & vildmark 

Vara vild/huskygård Renbiten 

Idrefjällens snöskoteruthyrning Lomkällan 

Tabell 1. De åtta aktivitetsverksamheterna som kontaktades. 

 

En företagare erbjuder sina besökare logi i form av en hotellverksamhet. Affärsidén handlar 

helt enkelt om att sälja boende till de aktiviteter som är kopplad till Fulufjällets nationalpark. 

Under sommarsäsongen rör det sig framförallt om vandrare och fiskare och under vintertid är 

det mestadels skidåkare.  

 

”En klassisk gäst hos oss är ett par i 60års åldern, som vill ha det lite lugnare och praktiskt” 

(Informant 1) 

 

Logiverksamheter 

Fulufjällsgården Gördalens camping 

Idre fjäll Knappgården 

Länsmansgården Lövåsgårdens fjällhotell 

Särna camping Rösjöstugorna 

Sälens vandrarhem  

Tabell 2. De nio logiverksamheterna som kontaktades. 
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En aktör inom restaurangbranschen med koppling till Fulufjällets nationalpark intervjuades i 

studien. Aktörens verksamhet är säsongsberoende och bedrivs under sommarhalvåret. 

Verksamheten har som mest folk i juli, augusti och september, vilket innebär att säsongen är 

väldigt kort. Antal besök per dag under högsäsongen är i snitt 100 till 150 besökare per dag. 

Restriktionerna som råder i nationalparken medför att antalet besökare minskar under 

vinterhalvåret då framförande av skoter är förbjudet vilket även det innebär att det inte finns 

några preparerade skidspår till verksamheten. 

 

“Mest negativt är det på vintern då det inte går att ta sig dit via skoter och det är dåligt med 

skidspår. Annars är det bara positivt med etableringen.” (Informant 2) 

 

Som resultat av säsongsproblematiken har aktören även en annan liknande verksamhet inom 

restaurangbranschen som bedrivs under vintersäsongen. Verksamheten är belägen i ett område 

där det inte råder skoterförbud vilket innebär att verksamheten är tillgänglig för en bredare 

kundkrets. 

 

Restaurangverksamheter 

Njupeskärserveringen 

Norrsjön gästgifveri och Spa 

Tabell 3. De två restaurangverksamheterna som kontaktades. 

 

 

4.3 Samverkan mellan länsstyrelsen och turismaktörerna i dagsläget 

En viktig roll för förvaltning och tillgängliggörande av nationalparker har länsstyrelserna vars 

övergripande uppgift är att se att de beslut som tas av Sveriges riksdag och regering blir 

verklighet i varje enskilt län. Länsstyrelsen ger råd och information till alla som bor i länet 

och vilka regler som gäller för just dem. Företag och myndigheter kontrolleras ständigt av 

länsstyrelsen för att se till att riksdagens och regeringens regler efterföljs. Länsstyrelsen är en 

viktig länk mellan människor, kommuner, riksdag, regering, centrala myndigheter och vill 

genom samarbete ta till vara på länets möjligheter (Länsstyrelsen, 2016). Vid dispens av 

regler kontaktas länsstyrelsen i och med att länsstyrelsen är satt att förvalta och se till att 

parkens regler följs säger Sofia Tiger, föreståndare vid naturum Fulufjället och anställd på 

naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Dalarna, i en intervju (14 april, 2016). 
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Länsstyrelsen arbetar aktivt för att bevara länets flora, fauna och naturmiljö. Värnande av 

växter, djur och naturmiljö innebär således att områden ibland blir till naturreservat eller 

nationalparker för att skydda och bevara. I Dalarna finns det tre nationalparker; Töfsnigdalen, 

Fulufjället och Färnebofärden. Länsstyrelsens roll går ut på att förvalta och göra 

naturreservaten och nationalparkerna tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser men även 

att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön (Länsstyrelsen, 2016). 

 

Vill exempelvis en person framföra ett fordon i de zoner där länsstyrelsen har förbjudit 

motordrivna fordon kan personen skicka in en ansökan om dispens från detta. Det kan handla 

om personer som har stugor i ett område i nationalparken där det råder förbud av 

motorfordon. Att söka dispens kostar pengar och det finns en möjlighet att ansökan får avslag. 

Ett företag får däremot vistas i parken och behöver inte söka dispens om de för ett samråd 

med länsstyrelsen och beskriver sin aktivitet och kartlägger vart aktiviteten kommer ta plats. 

Företaget får ett dokumenterat tillstånd av länsstyrelsen som godkänner aktiviteten och 

legitimerar verksamhetens aktivitet (Sofia Tiger, intervju, 14 april, 2016). 

 

Redan inledningsvis fanns det en skepsis och ett motstånd för en planerad nationalpark från 

ortsbefolkningen då man befarade stora restriktioner för skoteråkning, jakt och fiske 

(Wallsten, 2012). Begränsningarna sågs som ett hinder mot livskvalitén för ortsborna, 

samtidigt som fördelarna med en nationalpark var otydliga och svåra att förmedla. Efter 

etableringen är det fortfarande många som tycker att nationalparken är negativ och ett hinder, 

samtidigt krävs det en affärsverksamhet för att ha möjlighet att bo och leva i området. 

Länsstyrelsen menade att en nationalpark kan erbjuda det genom att locka dit människor som 

spenderar pengar genom att handla i den lokala mataffären, på souvenirer, guidade turer och 

liknande (Sofia Tiger, intervju, 14 april, 2016). 

   

I samband med nationalparksetableringen bildades naturum som är ett besökscentrum i 

anslutning till nationalparken, även detta var ortsbefolkningen till en början emot. Naturum 

ägs av Naturvårdsverket och fungerar som ett centrum för besökare till ett naturområde. Så 

här beskriver Naturvårdsverket naturum:  

”Naturum ska beskriva, förklara och ge förståelse för områdets värden, samt inspirera till 

vistelse och naturkontakt”. 

Naturum består av en byggnad med information inom natur-, kultur- och upplevelsevärdena 

likaså hur människan påverkat landskapet (Naturvårdsverket, 2004). 
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Naturum i Fulujällets nationalpark betraktades i början som ett negativt additament och som 

en byggnad som länsstyrelsen smällde upp mitt på fjället. På senare tid har attityden 

förändrats och nu ser lokalbefolkningen naturum som ett positivt tillägg. Länsstyrelsen räknar 

besökare i naturum och har märkt att antalet turister har sjunkit sedan öppningen av 

nationalparken. Men antalet besökare i naturum sommaren 2015 är den högsta siffran sedan 

2007. Det länsstyrelsen kan se från tidigare undersökningar är att det går att räkna ut antalet 

besökare i själva nationalparken utifrån antalet besökare i naturum. Sommaren 2015 besökte 

25 000 personer naturum och uppskattningsvis 60 000 personer nationalparken vilket visar på 

en ökning från 2003 då 53 000 personer besökte nationalparken (Sofia Tiger, intervju, 14 

april, 2016). 

Tiger (2016) menar att länsstyrelsen försöker annonsera turismaktörernas aktiviteter via 

länsstyrelsens hemsida och genom gemensamma annonser som exempelvis bussguiden och 

vägguiden. Vid annonsering står länsstyrelsen för den största summan och aktörerna enbart 

för en mindre symbolisk summa (Sofia Tiger, intervju, 14 april, 2016). 

 

“Jag brukar åka runt Fulufjället och dela ut våra broschyrer och hämta information om 

aktörerna, men jag vill inte favorisera någon därför får företagarna höra av sig själv vid 

marknadsföringsintresse.” (Sofia Tiger, intervju, 14 april, 2016) 

 

 

Tiger (2016) menar att en del av aktörerna är duktiga på att höra av sig gällande ansökan om 

samråd och hör av sig i god tid innan planerad aktivitet. Länsstyrelsen har dock haft alldeles 

för lång svarstid men deras handläggare har skärpt till sig på den punkten. Handläggarna vid 

länsstyrelsens kontor prioriterar andra ämnen högre, vilket leder till att ansökningstiden för 

tillstånd förlängs. Företagen behöver marknadsföra sina aktiviteter för att överleva och 

behöver veta om det kan gå ut och annonsera sin aktivitet eller inte, är inte länsstyrelsen 

samarbetsvilliga kan det leda till att ett helt företag stängs ned (Sofia Tiger, intervju, 14 april, 

2016). 

 

”Länsstyrelsen har dåligt rykte där uppe så är det ju, det är lite det här de kom in förstörde 

alltihopa och gjorde nationalpark, men sen börjar de inse att vi gör en hel del bra saker med” 

(Sofia Tiger, intervju, 14 april, 2016) 
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Samverkan mellan länsstyrelsen och aktörerna i området uppfattas således olika men det finns 

en ömsesidig respekt och förståelse kring att man även måste göra naturen tillgänglig för alla 

sorters nyttjare. 

 

4.4 Fördelar och möjligheter med att bedriva verksamhet inom skyddade landskap 

Utifrån de semistrukturerade intervjuerna med länsstyrelsen och de fem turismaktörerna som 

bedriver verksamhet kopplat till Fulufjällets nationalpark kan konstateras att aktörerna anser 

att det finns en del fördelar och möjligheter med att verka inom ett skyddat område. Ett 

argument som alla fem aktörer tagit upp som en av de främsta fördelarna är att det är unikt 

och ett bra säljargument att hålla till i en nationalpark. I övrigt är alla aktörerna överens om att 

det bidrar till ett lugn som de uppfattar att turisterna uppskattar. Inte minst handlar detta om 

de restriktioner som finns gällande att framföra motordrivna fordon i nationalparken.  

Under sommartid får över huvud taget inga motordrivna fordon vistas på fjället och under 

vintertid finns det strikta restriktioner om var och hur skotrar får framföras (Informant 1, 26 

april, 2016). Aktörerna menar att detta kan locka turister då exempelvis en turskidåkare med 

säkerhet kan veta att han eller hon inte kommer att stöta ihop eller störas av någon skoter 

under sin tur.  

 

“Jag tror att nationalparksetableringen enbart är positivt för turisterna då det bidrar till att 

de får ett tyst, naturrikt och naturskönt område.” (Informant 1) 

 

Under intervjuerna framkom det även att de flesta gäster inte har något emot de restriktioner 

och regler som finns utan de anpassar sig efter dessa. Gästerna är oftast medvetna om de olika 

zonerna och vilka regler som gäller vart. Vid frågor gällande zonerna, vad som är tillåtet var 

eller övriga tips och råd om nationalparken finns naturum tillgängligt för att besvara frågor 

från besökarna. Gästerna kan vandra till gränsen av en zon med högt skyddsvärde för att 

övernatta där det är tillåtet och sedan vandra igenom den högskyddade zonen. Informant 2 

menar att i och med att det finns zoner och områden där det är tillåtet att exempelvis tälta och 

göra upp eld, samt att det finns många sjöar som det är tillåtet att fiska i, så blir inte gästerna 

så begränsade och har inte något emot de restriktioner som finns. Det är även vanligt att 

besökare har nationalparken som en återkommande sommarutflykt, detta tror aktörerna har att 

göra med att det är en sådan unik naturupplevelse att besöka nationalparken. 
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“Är väderförutsättningarna bra blir turen otroligt exklusiv tack vare att det är en 

nationalpark.” (Informant 4) 

 

Det är inte ovanligt att besökare berättar om sitt besök och sina upplevelser, antingen öga mot 

öga eller via sociala medier. Aktörerna menar att detta leder till att det uppstår en spinoff-

effekt i och med att andra hör talas om stället, ser bilder osv. vilket bidrar till att de vill besöka 

området. Aktörerna menar även att detta bidrar till att Fulufjället syns utomlands. 

 

4.5 Nackdelar och begränsningar med att bedriva verksamhet inom skyddade landskap 

Utifrån de intervjuer som genomförts med aktörerna har även en del nackdelar och 

begränsningar med att verka inom skyddade områden kunnat identifieras. Något alla 

aktörerna är överens om är att det är svårt att bedriva verksamhet i Fulufjällets nationalpark 

under vintertid då inga skidspår kan dras och prepareras samt att skotrar inte, med undantag 

för vissa transportleder, får vistas inom nationalparken. Detta gör det svårt att locka turister i 

och med att utbudet av aktiviteter och tillgängligheten i nationalparken begränsas.   

 

Något som alla aktivitetsaktörer anser vara en stor nackdel med att bedriva verksamhet inom 

ett skyddat område är att de varje år måste ansöka om tillstånd för att få utöva sina aktiviteter 

i nationalparken. Att söka ett sådant tillstånd tar både lång tid och kostar pengar. De 

aktivitetsaktörer som ingått i denna studie är överens om att denna sökprocess är tids- och 

energikrävande och önskar att det skulle kunna ske på ett snabbare och smidigare sätt. 

 

“Man kan tycka att när man har ansökt om tillstånd i 7 år, borde det under det 8:onde året 

bara vara att ringa och säga att vi gör samma arrangemang igen, men samma papper och 

kartor måste skickas in. Det borde finnas ett löpande tillstånd/kontrakt på exempelvis 3 eller 5 

år så man slipper ansöka hela tiden.”( Informant 3). 

 

En av aktörerna nämnde även en stor besvikelse gentemot länsstyrelsen i Dalarna då 

processen för att få tillstånd godkänt dragit ut på tiden, något som skett mer än en gång. Detta 

har även resulterat i att aktören tappat stora kunder då kunden behövt ett besked men i och 

med att turismaktören inte fått sitt tillstånd godkänt i tid har det resulterat i att kunder dragit 

sig ur (Informant 5). Länsstyrelsen i Dalarna har en svarstid på 6 veckor men aktörerna vittnar 

om att det i vissa fall tagit upp till 8 veckor innan tillstånd blivit godkända. 
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De respondenter som medverkat i intervjuerna är relativt överens om att de regler och 

restriktioner som finns i nationalparken överlag är bra och att balansen mellan bevarande och 

nyttjande fungerar i dagsläget. Informant 3 önskar dock fler restriktioner, inte för företagarna i 

sig utan för fisket i nationalparken. Informanten anser att det finns ett behov av hårdare 

fiskeregleringar som exempelvis hur många antal fiskar det är tillåtet att dra upp, vilka 

fiskemetoder som är godkända samt antal fiskespön per person. Samtidigt anser informant 1 

att fler och hårdare restriktioner skulle kunna leda till att bevarandet tar över nyttjandet av 

området och att det därmed blir en negativ effekt för såväl aktörerna som turisterna. 

 

Informant 4 anser att etableringen av nationalparken haft mer negativa än positiva effekter för 

området och lokalbefolkningen, medan aktörerna är de som tar del av och utnyttjar de positiva 

effekterna. Informant 3 menar också att etableringen av nationalparken förmodligen haft 

större negativ påverkan på den lokala befolkningen än på de verksamma aktörerna.    
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5. Analys 

5.1 Möjligheter respektive begränsningar med att verkar inom ett skyddat landskap 

Att verka inom ett skyddat landskap medför, som tidigare nämnt, såväl möjligheter som 

begränsningar för de verksamma aktörerna. Överlag talas det mest positivt om de 

förutsättningar som gäller men det går även att identifiera några begränsningar med att 

bedriva verksamhet inom ett skyddat landskap. 

 

Som tidigare nämnt är länsstyrelsens roll att förvalta och göra nationalparkerna tillgängliga 

för friluftsliv och naturupplevelser. I författarnas egen bearbetning av Sandells ekostrategiska 

begreppsmodell passar länsstyrelsens naturvårdsenhet in i fabrik som produktion av 

aktiviteter. Fabrik som produktion handlar om att utifrån en viss aktivitet söka upp ett 

landskap som lämpar sig för aktiviteten och i sin förlängning anpassa naturen genom 

exempelvis stugor, leder och spänger för att tillfredsställa det aktiviteten kräver (Sandell, 

2000). Enligt Emmelin et al. (2010) är fabriksekostrategin vanligt förekommande vid stora 

och specialiserade organisationer likt länsstyrelsen. I och med länsstyrelsens roll att bevara 

landskapet ryms de även under museum för fjärrstyrd konsumtion som handlar om att skydda 

och bevara värdefulla naturvärden (Emmelin et al. 2010). 

 

Att bedriva en verksamhet i ett skyddat landskap oberoende av vad verksamheten erbjuder 

sina kunder har sina begränsningar. En nationalpark har det högsta skyddsvärdet vilket 

innebär strikta regler och lagar som måste efterföljas. Aktörer som livnär sig på turism och 

har en verksamhet kopplad till ett skyddat landskap är beroende av att verksamheten eller 

aktiviteten fungerar felfritt och går att utföra. För att bedriva verksamhet i Fulufjällets 

nationalpark måste aktörerna föra ett samråd eller söka tillstånd för sin aktivitet hos 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Dalarna har en svarstid på 6 veckor, men att det i vissa fall kan 

ta upp till 8 veckor att bevilja en aktör tillstånd till att utföra en aktivitet kan tyckas vara under 

all kritik. Länsstyrelsen i Dalarna är själva medvetna om att det har interna problem med 

hanteringen av tillstånd men arbetar inte aktivt med att lösa dessa. Handläggarna inser inte 

betydelsen av att bevilja tillstånd för att utföra en planerad aktivitet utan väljer att prioritera 

andra ämnen, vilket i sin tur leder till att turismaktörer förlorar kunder. Ett system som 

innebär att aktörerna inte behöver ansöka om tillstånd för samma aktivitet ett flertal gånger 

bör enligt aktörerna appliceras.  
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I dagsläget måste en aktör som har anordnat ett arrangemang i exempelvis 10 år göra om hela 

ansökningsprocessen det 11e året, vilket med tanke på länsstyrelsen långa svarstid kostar 

turismaktörerna tid och pengar. Ett löpande tillstånd/kontrakt borde finnas för aktörer som har 

i avsikt att bedriva verksamhet under ett flertal år. 

 

Restriktionerna i nationalparken är utifrån datainsamlingen överlag positiv, men de strikta 

restriktionerna under vinterhalvåret kom på tal ett flertal gånger. Vissa aktörer menar att det är 

för hårda regler under vinterhalvåret för att det ska vara ekonomiskt hållbart att bedriva 

verksamhet. Några aktörer hade en negativ inställning till restriktionerna under vintern, 

exempelvis skoterförbudet, men såg det inte som en faktor vars påverkan drabbar just deras 

verksamhet negativt. De strikta reglerna innebär att många aktörer får fjället för sig själva 

vilket i sin tur ger kunderna en autentisk fjällmiljö med en stillhet och ett lugn. Den negativa 

attityden handlar således om vilket förhållningssätt en aktör har till landskapet och hur denna 

planerar att nyttja landskapet. Aktivitetsbaserade verksamheter tenderar att uppfatta 

restriktionerna i nationalparken som positiva och något som gynnar deras verksamhet i 

längden. Aktörer som bedriver stationerad logi- och restaurangverksamheten är till skillnad 

från aktivitetsbaseradeföretag beroende av tillgänglighet och rörelse till och från området där 

aktören är verksam. 

 

5.2 Samverkan mellan aktörer i skyddade landskap  

I förvaltningen med att skydda ett landskap och planera för turism involveras en rad olika 

aktörer, inte minst turismföretagare och länsstyrelsen (Doppelfeld, 2006). En samverkan 

mellan de olika aktörerna är nödvändig, både när det kommer till etableringen av en 

nationalpark men även gällande hur den ska förvaltas (Wallsten, 2012). Utifrån denna studie 

kan dock konstateras att samverkan mellan turismaktörerna i och kring Fulufjället samt 

länsstyrelsen i Dalarna är bristfällig. Laven et al. (2015) beskriver, som tidigare nämnts, att 

det är vanligt med bristande samverkan mellan myndigheter och aktörer när det gäller 

naturresurser och landskapsfrågor, vilket denna studie kan styrka.  

 

Turismaktörerna i Fulufjället anser att länsstyrelsen i Dalarna inte nyttjar de resurser som 

finns till ytterligare turismutveckling utan att de “lägger locket på”. En annan brist som 

identifierats är länsstyrelsens arbete med att godkänna tillstånd. Aktörerna anser att svarstiden 

är orimligt lång och att detta leder till en inflammerad relation till länsstyrelsen i och med att 

de behöver ett godkännande för att kunna utföra sina aktiviteter i parken. Detta är något som 



 

 

29 
 

länsstyrelsen menar att de arbetar med att förbättra, vilket anses vara en nödvändighet för att 

förbättra relationen mellan aktörer och länsstyrelsen och på så vis även skapa en bättre 

samverkan. 

 

5.3 Aktörernas förhållningssätt till landskapet 

Landskapskonventionen (2016) definierar, som tidigare nämnt, landskap som ett område som 

människan uppfattar olika utifrån vilken karaktär landskapet har, vilket utgörs av påverkan 

och samspelet mellan naturliga och mänskliga faktorer (Landskapskonventionen, 2016). 

Utifrån denna definition av vad ett landskap är och hur det skapas kan tänkas att de aktörer 

som verkar i och omkring Fulufjällets nationalpark i hög grad är med och skapar landskapet. 

Det kan därmed tänkas att det krävs en bra dialog mellan såväl aktörer och länsstyrelsen som 

mellan de olika aktörerna för att skapa, men även bevara, det landskap som önskas. 

 

Utifrån Sandells begreppsram går det som tidigare nämnt att se mönster (ekostrategier) 

gällande människans förhållningssätt och nyttjande av landskapet över tid och rum (Sandell, 

2005). Aktörerna har placerats ut i figur 8 utifrån producenternas perspektiv och därmed har 

turistens perspektiv inte tagits i beaktande utan utgångspunkten har varit vilken typ av 

verksamhet aktörerna bedriver och på vilket sätt de därmed nyttjar och förhåller sig till 

landskapet. 

 

Figur 8.  En modifierad variant av den ekostrategiska begreppsramen där aktörer, myndigheter och 

Fulufjällets nationalpark placerats ut (Emmelin et al. 2010). 
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Aktör 1 som är ett hotell placerades in under hembygdens avnjutande som innebär att aktören 

tar sin utgångspunkt i ett specifikt landskap och utgår från det lokala med viljan att inte 

påverka eller förändra landskapet (Emmelin et al. 2010). Aktör 1 menar att det unika 

landskapet i Fulufjället bidrar till ett mervärde och en äkta naturupplevelse, för såväl 

lokalbefolkningen som turister, och menar att det är den huvudsakliga anledningen till att 

besökare kommer för att avnjuta platsen. Aktören ser således landskapet likt något som ska 

avnjutas utifrån individuellt mentala uppfattningar och tar utgångspunkt i olika andskap. 

Aktör 1 ansågs därmed passa in under ekostrategin hembygdens avnjutande då aktören utgår 

från det lokalt specifika landskapet samt har synsättet att landskapet ska avnjutas i det skick 

det är, utan någon yttre påverkan eller förändring. Aktören bedriver inte heller några 

friluftsaktiviteter och nyttjar i och med detta inte landskapet på samma sätt som exempelvis 

ett aktivitetsföretag.  

 

Aktör 2 är en restaurang och placerades in mellan de två ekostrategierna fabrik och 

hembygdens nyttjande. Valet att placera aktör 2 mellan dessa två ekostrategier baserades på 

att restaurangen har byggts upp på ett strategiskt utvalt ställe för att anpassa aktiviteten, i och 

med detta passar aktören in under fabrik. Samtidigt passar aktören även under hembygdens 

nyttjande då de genom sin verksamhet inte förändrar eller påverkar landskapet aktivt, mer än 

att restaurangbyggnaden finns där. Byggnaden har en design som gör att den smälter in i 

naturlandskapet med sin timmerfasad och ett grästäckt tak. Att anpassa byggnationer så att de 

passar in i omgivningen har betydelse för landskapets karaktär. Aktör 2 anser att zonering är 

bra och viktigt i bevarandet då det leder till att landskapet kan skyddas i olika hög grad och 

därmed gör landskapet tillgängligt samtidigt som det bevaras. Zoneringen leder till att det blir 

lättare för varje individ att uppfylla sina mentala förväntningar av andskap. Aktören menar att 

det är viktigt med en balans i nyttjande och bevarande och att viss yttre påverkan är 

nödvändigt i det avseende att det ska gå att bedriva verksamhet och tjäna pengar. Detta låg 

även till grund i valet att placera aktör 2 mellan två ekostrategier då aktören anser att det är 

viktigt att både bevara och nyttja landskapet.  

 

Aktör 3, 4 och 5 som alla tre är aktivitetsföretag placerades under hembygdens nyttjande. 

Denna ekostrategi utgår som tidigare nämnt från ett specifikt landskap där det lokala natur- 

och kulturlandskapets karaktärsdrag användas för olika syften och det är vanligt att det finns 

mer än ett syfte med att utföra aktiviteten, exempelvis bo, äta och uppleva. Vanligt 

förekommande fritidsaktiviteter inom denna ekostrategi är jakt och fiske, bär- och 
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svampplockning eller flottbygge av material som upphittas på platsen. Här finns en vilja att 

nyttja landskapet men utan att omforma det i syfte att anpassa det till aktiviteten (Emmelin et 

al. 2010).  

De tre aktivitetsföretagen (aktör 3,4 och 5) placerades under hembygdens nyttjande då deras 

verksamheter nyttjar landskapet genom jakt, fiske, djurskådning, köra hundspann osv. 

Aktörerna förändrar inte landskapet för att det ska passa deras specifika aktivitet utan nyttjar 

landskapet sådant som det är. Deras aktiviteter kan även ha olika syften för olika individer 

och kan också upplevas olika beroende på individens mentala landskapsbild, tidigare 

erfarenheter eller intressen. Dessa tre aktivitetsaktörer erbjuder aktiviteter som går att 

kombinera med andra logi- och restaurangverksamheter och de har paketupplevelser med 

aktivitet, mat och boende alla tre, vilket gör att de passar in under hembygdens nyttjande.  

Aktör 3 menar att de som påverkats mest av nationalparksetableringen är den lokala 

ortsbefolkningen. Aktör 3 ser därmed på landskapet utifrån det lokala och är genom sin 

verksamhet nyttjare av landskapet men anser att landskapet inte ska påverkas eller förändras i 

för stor utsträckning för att det påverkar de som befinner sig under hembygdens avnjutare.  

Aktör 4 ser positivt på det minimala nyttjandet av nationalparken och menar att det relativt 

orörda landskapet innebär att ingen annan kommersiell verksamhet använder landskapet i 

samma mån. Aktör 4 menar att det är ett privilegium att verka i ett sådant landskap både ur ett 

personligt och kommersiellt perspektiv. Aktören uppfattar således landskapet som en purist 

vilket enligt Emmelin et al (2010) innebär att aktören föredrar ett landskap och natur utan 

något tillrättaläggande eller möten med andra besökare. Aktör 4 är placerad i hembygdens 

nyttjande utifrån de aktiviteter som aktörens verksamhet erbjuder. Men aktörens puristiska 

tankesätt kan följaktligen innebära att aktörens förhållande till landskapet passar som museum 

för fjärrstyrd konsumtion. Aktör 5 anser att det är viktigt att de som aktör bidrar med hållbar 

utveckling och att olika aktörer bör dra nytta av varandras spetskompetenser för att på så vis 

utveckla turismen tillsammans. Utifrån detta synsätt skulle aktör 5 kunna placeras under 

fabrik då ett typiskt inslag i denna strategi, enligt Emmelin et al. (2010), är att specialiserade 

organisationer drar nytta av varandra genom utbyte av diverse kunskaper och resurser. Aktör 

5 har placerats ut i begreppsramen utifrån de aktiviteter de erbjuder och inte utifrån personliga 

åsikter, därmed placerades aktör 5 under hembygdens nyttjare i modellen.  
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Det är viktigt att komma ihåg det Emmelin et al. (2010) tar upp gällande att en aktör eller 

enskild individ inte endast ryms inom en strategi i förhållande till naturen och landskapet utan 

att det i praktiken är kombination av olika ekostrategier (Emmelin et al. 2010). Aktörerna har 

därmed placerats ut i figur 8 utifrån den ekostrategi som författarna anser att de olika 

aktörerna har sin utgångspunkt i med förståelse för att de inte endast följer denna ekostrategi. 

 Detta har baserats på aktörernas huvudsyfte med verksamheten och den beskrivning som de 

själva gett av sin verksamhet.    

 

Emmelin et al. (2010) beskriver, som tidigare nämnt, att nationalparker hamnar under 

ekostrategin museum för fjärrstyrd konsumtion i begreppsramen då det går ut på att identifiera 

särskilda landskapsvärden utifrån olika syften för att sedan försöka frysa och konservera 

dessa värden genom olika åtgärder (Emmelin et al. 2010). Utifrån detta placerades Fulufjällets 

nationalpark in under denna ekostrategi i figur 8 då syftet med parken är att skydda och 

bevara det unika landskapet. 
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6. Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att studera hur turismaktörer med koppling till Fulufjällets 

nationalpark upplever möjligheterna att bedriva turismverksamhet i ett område med skyddat 

landskap. Syftet har även varit att ta reda på hur samverkan mellan de involverade aktörerna 

ser ut. Utgångspunkten för uppsatsen har varit Fredman & Wikströms (2015) studie som visar 

att turismen i Fulufjället minskat sedan 2003. Utifrån den är det lätt att dra en förhastad 

slutsats kring att det inte borde fungera att bedriva en turistisk verksamhet i Fulufjället. Den 

här studien visar dock det motsatta. Det går att bedriva turismverksamhet i Fulufjällets 

nationalpark och aktörerna ser mer möjligheter än begränsningar med att bedriva sin 

verksamhet i ett skyddat landskap. Viktigt att poängtera är dock att de aktörer som ingått i 

studien inte existerade innan nationalparksetableringen 2002. Det kan därmed tänkas att deras 

verksamheter är anpassade för att bedrivas utifrån de regler och restriktioner som finns inom 

nationalparken. Hade verksamheterna istället funnits längre och bedrivits redan innan 

nationalparken i Fulufjället etablerades kan det tänkas att de möjligtvis inte varit lika bra 

anpassade för att bedrivas i ett skyddat landskap. I ett sådant fall kan tänkas att aktörerna 

möjligtvis skulle upplevt fler negativa effekter. En annan reflektion, utifrån detta, är att 

nationalparken kan tänkas bidragit till att dessa aktörer kunnat starta upp sina verksamheter. 

En av aktörerna nämner exempelvis att de inte skulle kunna bedriva verksamhet i Fulufjället 

om det inte varit för att det är en nationalpark.  

 

Utifrån det teorin säger och det empirin påvisar kan tänkas att de involverade intressenterna 

bör satsa mer på samverkan samt att länsstyrelsen behöver bygga upp ett hållbart förtroende 

gentemot turismaktörerna. För att lyckas med detta skulle en ny strategi med tydligt uppsatta 

mål behöva implementeras för att ha något konkret att utgå från. En ny strategisk diskurs 

skulle underlätta kommunikationen mellan länsstyrelsen och aktörerna och påvisa en strävan 

att förbättras. Ett bra samspel och en bra samverkan mellan alla involverade intressenter inte 

bara gynnar aktörerna själva utan hela regionen genom innovation och utveckling. 
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6.1 Avgörande faktorer gällande om en nationalparksetablering genomförs eller inte 

För att få igenom en nationalparksetablering gäller det, som tidigare nämnt, att alla 

involverade aktörer kommer överens och att det finns ett tydligt syfte till varför det är 

motiverat med en nationalpark i det området. Detta för att underlätta så att aktörerna kan se på 

vilket sätt en nationalpark skulle kunna gynna dem. Det krävs även en god dialog och 

samverkan mellan de aktuella aktörerna samt en vilja hos alla aktörer att skydda och bevara 

landskapet (Wallsten, 2012). 

 

I Kirunas fall lades förslaget om en nationalpark ned. Detta kan tänkas bero på att 

myndigheterna inte hade ett tillräckligt tydligt syfte och motiv så att de därmed inte kunde 

påvisa för aktörerna vad nationalparken skulle bidra med för positiva effekter (Sandell, 2000). 

Andra tänkbara anledningar till att det gick som det gick för Kirunas nationalparksförslag 

skulle vara en mer allmän förklaring som exempelvis lokalt motstånd och misstroendet 

gentemot myndigheterna. En tänkbar åsikt från motståndarna kan tänkas vara parkens storlek. 

Naturvårdsverket marknadsförde nationalparken med att det skulle bli Europas största, vilket 

möjligtvis kan ha påverkat lokalbefolkningens uppfattning då de kan ha upplevt att en sådan 

stor nationalpark skulle tagit över för mycket av deras frihet till landskapet. 

 

Fulufjällets nationalparksförslag möttes, som tidigare nämnts, av motstånd till att börja med 

men blev som känt accepterat efter att aktörerna kommit överens (Wallsten, 2012). Vad var 

då nyckeln till avgörandet i att Fulufjället blev godkänt och inte lades ned som i Kirunas fall? 

Anledningarna kan tänkas vara många och någon specifik anledning har inte identifierats i 

denna studie. Något som däremot kan tänkas ha bidragit till godkännandet är att Fulufjället 

utformade en tydlig skötselplan om hur nationalparken skulle förvaltas samt att de 

formulerade ett tydligt syfte. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor då aktörerna kunde 

se vilka förändringar det skulle innebära med en nationalparksetablering och där igenom se 

vilka effekter det skulle tänkas få. 

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Ett förslag till framtida forskning är att studera hur expansionen av turismföretag ser ut i 

samband med en nationalparksetablering. En intressant synvinkel skulle kunna vara att 

studera ifall det är lokalbefolkningen som startar upp verksamheter eller om det är folk utifrån 

som ser potential och utnyttjar tillfället att starta turistverksamhet?  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

Beskriv er verksamhet  

- Hur, var, när, varför? 

 

Hur har etableringen av nationalparken i Fulufjället påverkat er verksamhet? 

- Skillnader, fördelar, nackdelar, begränsningar, möjligheter? 

 

 

Hur skulle ni förklara turismens utveckling i samband med att nationalparken etablerades?  

- Har etableringen gett mest positiva eller negativa effekter för turismen?  

- Vilka effekter har ni sett/märkt av? 

 

 

Har ni märkt av, det Fredmans besökarstudie (2014) påvisar, att antalet turister till området 

minskat de senaste åren? 

- Vad tror ni att det beror på? 

 



 

 

 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till Sofia Tiger: 

Vilken roll har länsstyrelsen när det kommer till bevarande och nyttjande av nationalparken? 

(Beslut, regler, möjligheter)  

-Hur hittar man en balans mellan att nyttja och bevara?  

 

Vilka var argumenten för respektive emot etableringen av nationalparken?  

-Vilka aktörer var för/emot etableringen? 

 

Vad anser länsstyrelsen om etableringen av nationalparken?  (Nu) 

 

Vilken/vilka är de största förändringarna nationalparken bidragit med? (Positiva och negativa) 

 

Har den bidragit till utveckling för hela regionen? (Naturvårdverket argumenterade för att en 

Nationalparksetablering bidrar till utveckling för hela regionen) 

 

Hur ser relationen mellan länsstyrelsen och turismaktörerna ut? 


