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   Fulufjället i nordvästra Dalarna Sveriges 28:e 
nationalpark. Här finns höga naturvärden, ett rikt djurliv och landets 
högsta vattenfall – Njupeskär – som är ett populärt besöksmål.

Fulufjällets nationalpark representerar ett nytänkande i svensk 
nationalparksförvaltning. Området har delats in i fyra olika ”upplevelse-
zoner”, friluftslivet och turismen har utvecklats både i och runt national-
parken och en omfattande besökarstudie har genomförts.

Den här boken redovisar metoder och resultat från besökarstudien 
i Fulufjället. Studien består av två delar. Den första genomfördes 2001, 
året innan området blev nationalpark, den andra 2003, året efter national-
parkens tillkomst. Studien är den första av sitt slag i Sverige. 

Boken ger också kunskap om turism och friluftsliv i skyddad natur, 
om planering för besökare, och om metoder att mäta besökare i naturen.
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Förord Naturvårdsverket

NATURVÅRDSVERKET ANSVARAR FÖR att ta fram basdokumentation över våra 
nationalparker. Rapportserien ”Dokumentation av Sveriges nationalparker” är 
sedan år 1994 en viktig del av arbetet. Den har hittills främst behandlat par-
kernas naturvetenskapliga värden, som geologi, geomorfologi, flora och fauna. 
Med denna volym i serien görs för första gången en utförlig beskrivning av fri-
luftslivet i en svensk nationalpark. Den utgör samtidigt ett viktigt underlag för 
förvaltningen av Fulufjällets nationalpark, vilken invigdes år 2002.

Rapporten innehåller också en jämförande analys av friluftslivet före och 
efter Fulufjället inrättades som nationalpark, ett pionjärarbete som inte gjorts 
vid tidigare nationalparksbildningar. Resultatet kommer att kunna användas vid 
planering av andra parker, genom att vi nu för första gången kan visa vad en ny 
nationalpark innebär – inte bara för besök och besökare i det skyddade områ-
det, utan också för ekonomi och användning av service i dess omland.

Att använda besökarstudier i samband med planering och förvaltning av 
skyddade områden utgör till stora delar ett nytänkande inom naturvården. 
Besökarstudien i Fulufjället ska ses i ljuset av flera statliga åtaganden: 1) Reger-
ingens nya naturvårdspolitik, där friluftslivet lyfts fram som en av naturvårdens 
hörnstenar, och där naturvården och naturturismen föreslås utvecklas till ömse-
sidig nytta, 2) Naturvårdsverkets ansvar att bevara och utveckla förutsättning-
arna för friluftslivet och 3) ”Värna-Vårda-Visa”, verkets program för bättre 
förvaltning och nyttjande av naturskyddade områden 2005-2015.

Arbetet har genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket. Författarna 
svarar själva för innehållet i rapporten.

Stockholm i maj 2005

björn risinger
Direktör Naturresursavdelningen
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DENNA STUDIE ÄR genomförd av turismforskningsinstitutet ETOUR på uppdrag av 
Naturvårdsverket. Arbetet ingår även i forskningsprogrammet Fjällmistra. Studien 
består av två delar. Den första delen genomfördes sommaren 2001 – året innan 
området blev nationalpark – och den andra sommaren 2003 – året efter national-
parkens tillkomst. I den här aktuella rapporten ligger fokus på resultat från stu-
dien år 2003 samt förändringar sedan år 2001. Studien från år 2001 finns redovi-
sad i en separat rapport publicerad av Naturvårdsverket och ETOUR1.

Projektet tog sin början hösten 2000 och avslutas i skrivande stund fem år senare. 
Inget arbete av detta slag och omfattning låter sig göras av en enskild person. Studien 
planerades av Peter Fredman i samråd med beställaren Per Wallsten på Naturvårdsver-
ket samt Lars Emmelin, Ingemar Ahlström och Sven G. Hultman. Ansvarig för fältarbe-
tet var Peter Fredman med god assistans av Stefan Leonsson, Evelina Selander, Staffan 
Eriksson, Göran Eriksson, Gunnel Eriksson, Sandra Lagerqvist, Tuomas Vuorio, Ing-
emar Ahlström och Lars Emmelin. Registrering och kodning av svarskort och posten-
käter har gjorts av Stefan Leonsson, Göran Eriksson, Gunnel Eriksson, Anna Hansson 
och Ann-Kristin Andersson. Andreas Holmström har hjälpt till med datahantering. 

Peter Fredman har genomfört analyser och är huvudförfattare till rapporten. Rap-
portens inledande avsnitt om Fulufjällets nationalpark och datainsamling bygger delvis 
på texter från rapporteringen av 2001 års studie vilken författades av Lisa Hörnsten 
Friberg och Peter Fredman. Lars Emmelin har skrivit merparten av avsnittet ”planera 
för besökare” och Lisa Hörnsten Friberg har skrivit merparten av avsnittet ”kommen-
tarer till Fulufjällets skötselplan”. Båda medförfattarna har medverkat i utformningen 
av rapportens slutord, och har i övrigt bidragit med synpunkter och förbättringar på 
rapportens innehåll i stort och smått. Ett stort tack för gott samarbete under årens lopp!

Tack också till Sven G. Hultman, Anders Eriksson och Sandra Wall som läst 
och lämnat synpunkter på manus. Ett stort tack till personal på Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen i Dalarna, Fulufjällets naturum, Njupeskärs servering, Fulufjälls-
ringens ekonomiska förening och alla andra som på olika sätt bidragit till arbetets 
genomförande. Sist men inte minst ett tack också till de nästan 4 500 besökare i 
Fulufjället sommaren 2001 och drygt 6 000 besökare sommaren 2003 som bidrog 
till undersökningen genom att fylla i ett självregistreringskort.

Östersund i april 2005

peter fredman
Forskningsledare Etour

1 Hörnsten & Fredman, 2002.

Förord



7

Sammanfattning

DENNA RAPPORT REDOVISAR metoder och resultat från en studie av besökare i 
Fulufjällets nationalpark. Studien består av två delar. Den första genomfördes 
sommaren 2001 – året innan området blev nationalpark – den andra sommaren 
2003 året efter nationalparkens tillkomst. Rapporten fokuserar på resultat från 
studien år 2003 samt förändringar sedan 2001. Det övergripande syftet är att 
studera nationalparkens kortsiktiga effekter. Avsikten med rapporten är dels att 
dokumentera de metoder som använts i studien, dels att presentera resultaten. 

Arealen skyddade naturområden har i Sverige ökat nästan tiofaldigt de 
senaste 50 åren. Idag finns 28 nationalparker och över 2500 naturreservat. 
Samtidigt blir intresset för naturen som resurs för friluftsliv och turism allt 
större. Regeringens naturvårdspolitik betraktar friluftslivet som en av naturvår-
dens hörstenar och identifierar natur- och kulturlandskapet som en grundför-
utsättning för natur- och kulturturismen; ”Naturturismen och naturvården bör 
utvecklas till ömsesidig nytta. Den svenska naturen i allmänhet och de skyddade 
områdena i synnerhet utgör en tillgång med utvecklingsmöjligheter.” 

De skyddade områdena är många gånger intressanta och attraktiva besöks-
mål, men utgör ofta känsliga ekologiska system. Därför är det extra viktigt att 
turism i dessa områden sker på ett hållbart sätt, och många gånger ställs extra 
högra krav på planering, skötsel och utövande av olika aktiviteter. Att ha kun-
skap om besökarna och förstå deras motiv och förväntningar är helt centralt för 
att kunna utforma en ändamålsenlig skötsel av skyddade naturområden utifrån 
ett besökarperspektiv. Vilket i sin tur bidrar till att utveckla friluftslivet och 
turistnäringen.

Hösten 2002 blev Fulufjället Sveriges 28:e nationalpark. I den 38 000 
hektar stora nationalparken finns möjligheter till kortare och längre vandringar 
på 14 mil markerade leder, samt utmanande turer i stora ledfria områden. Det 
finns fem övernattningsstugor och tio raststugor i området. Fulufjället har två 
uppenbara turistattraktioner – Sveriges högsta vattenfall Njupeskär och ”den 
stora ursköljningen” i Göljån orsakad av en massiv jorderosion under ett regno-
väder sommaren 1997.

Syftet med nationalparken är att i väsentligen orört skick bevara ett sydligt 
fjällområde med särpräglad vegetation och stora naturvärden. Syftet är också 
att skapa förutsättningar för besökarnas upplevelser av stillhet, avskildhet och 
orördhet i kombination med att i lämplig grad underlätta för allmänheten att 
uppleva parkens natur. För att uppnå detta bygger skötselplan och föreskrifter 
på en indelning av Fulufjällets nationalpark i fyra zoner, där bestämmelser och 
åtgärder för utnyttjande och skydd varierar. På så vis kan så väl skyddsanspråk 
som önskemål om vissa aktiviteter tillgodoses – och nationalparken kan få en 
bättre lokal förankring. Ytterligare en effekt som åstadkoms är en hög rekreativ 
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bärförmåga, dvs. att många besökare kan tas emot utan negativa konsekvenser 
på den naturliga eller sociala miljön.

Indelningen i zoner har gjorts längs en skala från opåverkade delar till mer 
anläggningspräglade, där zonerna 1-3 (huvuddelen av nationalparken) ska 
ge bättre möjligheter till avskildhet och stillhet medan zon 4 (främst området 
kring Njupeskärs vattenfall) ska vara lättillgängligt och ha hög servicegrad. Den 
modell som inspirerat till zoneringen av nationalparken är ”Recreation Oppor-
tunity Spectrum, ROS”. Principen för ROS är att tillhandahålla ett spektrum av 
möjligheter till aktiviteter och upplevelser. Modellen har utvecklats i Nordame-
rika och det är första gången den fullt ut tillämpas i Sverige. 

Datainsamlingen i Fulufjället gjordes i tre steg; med självregistreringsme-
todik, med folk- och trafikräknare vid de viktigaste entréerna till området och 
genom en postenkät som skickades till ett urval av de svenska och tyska besö-
karna. Fyra automatiska folkräknare användes för att uppskatta antalet besö-
kare. Tre trafikräknare bestående av en slang som reagerar på tryck användes 
för att räkna trafiken på vägarna fram till parkeringsplatserna vid entréerna 
till Fulufjället. Med hjälp av självregistreringslådor på sju olika platser samt en 
efterföljande postenkät samlades data in kring de enskilda besöken, attityder 
till området, dess skötsel, turismutveckling, ekonomiska utgifter etc. Registre-
ringslådorna hade som syfte att samla in namn och adress från ett representa-
tivt urval av besökarna. Bortfallsstudier genomfördes för att uppskatta ande-
len besökare som inte registrerade sig. Postenkäten skickades till ett urval av 
svenskar och tyskar vars adresser erhölls från registreringskorten. Svarsfrekven-
sen för postenkäterna låg i intervallet 70 – 85 procent.

Resultat som presenteras i denna rapport baseras i huvudsak på analys 
av data från år 2003. Jämförelser sker mellan studierna år 2001 och år 2003, 
samt mellan grupper av besökare år 2003 utifrån ”nationalitet och bostadsort”, 
”vilka zoner inom Fulufjället man besökt” samt ”grad av vildmarkspurism” 
(purister, neutralister och urbanister). Rapporten innehåller även ett avsnitt 
med kommentarer till Fulufjällets skötselplan utifrån redovisade resultat. Detta 
avsnitt indikerar att intentionerna med Fulufjällets skötsel i flera avseenden kan 
uppfyllas, men pekar samtidigt på fortsatta behov av uppföljning och utvärde-
ring.

Resultat

Antal besökare
Sommaren 2003 besöktes Fulufjället av uppskattningsvis 53 000 personer, 
vilket är en ökning på 39 procent jämfört med år 2001. Nästan hela ökningen 
har skett i de mer tillrättalagda delarna av parken kring Njupeskärs vattenfall. 
Besökens längd har i genomsnitt minskat från 1,6 till 1,2 dagar. Det gör att den 
sammanlagda vistelsetiden, där tiden för samtliga besök summerats, är i det 
närmaste är oförändrad från år 2001 och 2003.
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Typ av resa och motiv för besöket
Nästan alla kommer till Fulufjället för att se Njupeskärs vattenfall. De flesta 
reser dit privat, endast tre procent gjorde besöket som en organiserad resa. För 
två av tre är huvudmotivet att besöka Njupeskärs vattenfall, för 16 procent att 
vandra, medan en av tio primärt kommer för att området är nationalpark.

Besökarnas nationalitet och bakgrund
Jämfört med andra områden i svenska fjällen är Fulufjällets knappa tredjedel 
utländska besökare en hög andel. Tyskar är den största utländska gruppen, 
därefter danskar och holländare. Av de svenska besökarna kommer nästan alla 
från södra och mellersta Sverige, särskilt Dalarna och Mälardalen. Fulufjällets 
besökare har en relaltivt hög medelålder, 49 år, och karaktäriseras av relativt få 
yngre besökare jämfört med andra fjällområden.

Besöksmönster, aktiviteter och boende
De flesta besöker Fulufjället för en dagsvandring. Tre av fyra stannar som längst 
en heldag, och knappt hälften stannar kortare tid än sex timmar. Framför allt är 
det området kring Njupeskär som besöks, men även Göljådalen och Rösjöstu-
gan attraherar en hel del personer. Det är också Njupeskärsområdet och Göl-
jådalen som har fått fler besökare år 2003 jämfört med 2001. In i Fulufjällets 
kärna är det endast några få procent som tar sig och antalet besökare där har 
minskat. Två tredjedelar besöker Fulufjällets omland. Drygt 22 procent över-
nattar i Fulufjället eller i anslutning till nationalparken.

Varför besöka Fulufjället?
De viktigaste faktorerna för besöket i Fulufjället är att uppleva vacker natur; 
att området inte är nedskräpat; att uppleva något som är opåverkat av männis-
kan; att uppleva lugn och ro; samt att uppleva vildmark. Vad som upplevs som 
vackert, opåverkat, vildmark etc. är emellertid något som varierar från person 
till person.

Besökarnas upplevelser och relationer till naturen i Fulufjället
För de flesta innebär besöket i Fulufjället upplevelser av storslagenhet, avkopp-
ling samt orörd och ren natur. Från år 2001 till år 2003 har andelen som 
upplever avskildhet från främmande människor och stillhet minskat. Det beror 
sannolikt på det ökande antalet besökare, men kan också vara en följd av att 
besökarnas förväntningar ändrats i och med att området blivit nationalpark. 
Förändringarna går i en riktning i enighet med skötselplanens intentioner för 
zon 4, men motsatt de för zon 1-3.

Rekreativ bärförmåga
De många besökarna vid Njupeskärs vattenfall gör att de flesta möter andra 
under sin vandring. Om mötena blir alltför många ger de en känsla av trängsel 
och helhetsupplevelsen av besöket blir sämre. Av de som ser fler än 50 andra 
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människor upplever många trängsel. Fulufjällets förvaltare har därför gjort en 
vandringsslinga där vandringen fram och åter fallet går olika sträckning, vilken 
minskat den negativa effekten av trängsel. Resultaten tyder på att den rekrea-
tiva bärförmågan inte är överskriden.

Attityder till Fulufjällets skötsel
En klar majoritet av besökarna anser att både mängden och kvaliteten på olika 
anläggningar som stugor, vindskydd, leder, soptunnor och vägvisare är bra. 
Informationen som ges via foldrar, skyltar och naturum anses också bra över-
lag, men är bäst i naturum. Störst andel av besökarna når information som ges 
på skyltar vid nationalparkens entréer och längs vandringen till vattenfallet. De 
investeringar som gjordes i samband med inrättandet av nationalparken (natu-
rum, skyltar, informationstavlor m.m.), varav merparten i zon 4,  har alltså haft 
effekt på besökarna. Förvaltaren bör dock vara uppmärksam på variationer i 
preferenserna mellan olika grupper av besökare. 

Turismutveckling
Turismutveckling anses av de flesta som positiv i området runt nationalparken, 
medan närmare 40 procent är negativa till utveckling inom nationalparken. 
Främst är det olika typer av upplevelser (djur, natur, kultur, mat, lokalbefolk-
ning) jämte ökad miljöanpassning som besökarna anser bör utvecklas, medan 
de anser det mindre viktigt att utveckla turismens bastjänster (resa och bo). Den 
genomsnittliga betalningsviljan för parkering vid Njupeskärsentrén är 35 – 40 kr.

Besökarna och nationalparken
Av Fulufjällets besökare år 2003 kommer 10-15 procent dit för att det är en 
nationalpark. Betydligt fler är positiva till nationalparken utan att den ensam 
utgör ett motiv för besök. En klar majoritet anser att en nationalpark ökar 
Fulufjällets värde för besökare och den omgivande bygden samt att den bidrar 
till att bevara den biologiska mångfalden, medan en knapp fjärdedel tycker att 
en nationalpark inskränker människans användning i onödan.

Besökarnas utgifter
Knappt hälften av besökarna har utgifter i nationalparken och endast en tredje-
del har det i Fulufjällets omland. Besökarnas sammanlagda utgifter sommaren 
2003 uppgår till 5 Mkr i nationalparken och 12 Mkr i dess omland. Jämfört 
med år 2001 har dock andelen som spenderat pengar i samband med besöket 
ökat. Summan av alla besökares utgifter har också ökat, även om storleken på 
den genomsnittliga utgiften minskat.
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Resultat från analyser av olika grupper

Nationalitet och bostadsort
Det ökade besöksantalet i Fulufjället mellan år 2001 och 2003 består framför 
allt av svenskar. Fulufjället besöks som en utflykt hemifrån för de som bor i 
Dalarna, medan flertalet från övriga landet gör sitt besök från en semesterort. 
Tyskarna gör besöket som en del i en rundresa. För de tyska besökarna är Nju-
peskärs vattenfall inte samma magnet som för svenskarna, istället lockar skogs-
miljöerna runt själva fjällen, men också vandring på lederna inne i Fulufjället. 
De tyska besökarna upplever Fulufjället som mycket storslaget. Tyskar och 
boende i Dalarna har likartade och starka upplevelser av stillhet, vildmark, 
samt orörd och ren natur. Besökare boende i Dalarna är de mest positiva till att 
utveckla turismen, både inom nationalparken som i dess omland. Tyskar anser i 
högre grad än svenskarna att det är viktigt med miljöanpassning på boende och 
aktiviteter, men vill också ha mer kontakter med lokalbefolkningen. Tyskar är 
den grupp som har störst utgifter både i nationalparken och i omlandet.

Besökare i olika zoner
Motiven att besöka Fulufjället skiljer mellan besökare i olika delar av national-
parken. I stort sett alla som endast besökt Njupeskär eller nedre Göljån (zon 4) 
kommer för att se Njupeskärs vattenfall, medan de som även besökt andra delar 
av Fulufjället (zon 1-3) i högre utsträckning även kommer för att vandra och att 
studera naturen. De som enbart besökt zon 4 är mer nöjda med mängd och kvali-
tet på olika anläggningar såsom stugor, vindskydd, leder och soptunnor. Förekom-
sten av en nationalpark har större betydelse för de som besökt zon 1-3 jämfört 
med de som enbart besökt zon 4. En högre andel i zon 1-3 kände till att området 
var nationalpark innan de åkte, och resan hade blivit annorlunda om nationalpar-
ken inte hade funnits. Inställningen till att utveckla turismen inom nationalparken 
och dess omland är däremot mer positiv bland de som besökt zon 4.

Purister, neutralister och urbanister (PNU)
Besök gjorda av purister, neutralister och urbanister skiljer sig åt avseende typ 
och längd på resa, motiv till besöket och utövande av aktiviteter. Purister lägger 
stor vikt vid att området inte är nedskräpat, att slippa trängas med andra, att 
uppleva lugn och ro, samt att uppleva vildmark. För urbanister är det däremot 
viktigt exempelvis att området är familjevänligt, att man möter många intres-
santa människor, samt att det finns bra restauranger, boende och markerade 
leder. Resultaten visar att puristerna upplever mer trängsel än vad neutralisterna 
och urbanisterna gör, trots att de ser färre personer under sin vandring till Nju-
peskär. Detta understryker vikten av att informera om nationalparken och vad 
besökarna kan förväntas uppleva i de olika zonerna. Inställningen till national-
parksbildning är mest positiv bland puristerna. Däremot är de mer negativa till 
att utveckla turism inom parken eller i dess omland. I jämförelse med studier i 
andra fjällområden är Fulufjällets besökare mer urbanistiskt orienterade. 
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THIS REPORT PRESENTS methods and results from a study of visitors to Fulufjäl-
let National Park. The study is composed of two parts. The first was carried out 
in the summer of 2001, the year before the area became a national park. The 
second was in summer 2003, the year after establishment of the National Park. 
This report focuses on the results from the study in 2003 and changes since 
2001. The overall aim is to study the National Park’s short-term effects.

The area of protected nature in Sweden has increased by almost ten fold 
in the last 50 years. Today there are 28 national parks and over 2,500 nature 
reserves. At the same time, the interest in nature as a resource for outdoor rec-
reation and tourism development is increasing. Sweden’s government consider 
outdoor recreation a corner-stone for nature protection and has identified the 
natural and cultural landscape as a basic condition for nature and culture tour-
ism, “Nature tourism and nature conservation should be developed for mutual 
benefit. In general, the nature in Sweden and in particular the protected areas, 
represents a resource with development potential.”

The protected areas are often interesting and attractive destinations to 
visit, but also represent sensitive ecosystems. Therefore, it is extra important 
that tourism in these areas is conducted in a sustainable way, and much higher 
demands are placed on planning, management and the practice of various 
activities. Having knowledge of the visitors and understanding their motives 
and expectations is central to being able to design appropriate management of 
protected nature from a visitor’s perspective. Which, in its turn, contributes to 
developing the tourism industry.

Fulufjället became Sweden’s 28th national park in the fall of 2002. Within 
this 38,000-hectare national park are opportunities for short and long hikes on 
140 kilometers of marked trails, as well as challenging tours in the large wil-
derness area. There are five cabins and ten shelters in the park. Fulufjället has 
two obvious tourist attractions – Njupeskär, Sweden’s highest waterfall, and the 
large “flash flood channel“ in the Göljån Valley that was caused by massive soil 
erosion during a rainstorm in the summer of 1997.

The aim of the national park is to essentially preserve, in unspoiled condi-
tion, a southern mountain region with distinctive vegetation and great natural 
value. The aim is also to provide for the visitors’ experiences of tranquility, 
isolation and purity in combination with making it easier for the public, to an 
appropriate extent, to experience the park’s nature. In order to achieve this, 
the management plan and regulations are based on a division of Fulufjället 
National Park into four zones, where directions and measures for exploitation 
and protection vary. In this way, both demands for protection and wishes for 
certain activities can be satisfied – and the national park receives improved local 

Summary
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support. Yet another effect produced is a high recreational capacity, i.e., that 
many visitors can be received without negative consequences for the natural or 
social environments.

The division into zones has been made along a scale from wilderness to 
more developed. Zones 1-3 (the majority of the national park) will give better 
opportunities for isolation and tranquility while zone 4 (mainly the area around 
Njupeskär’s waterfall) will be easily accessible and have a high degree of serv-
ice. The model that has inspired the zoning of the national park is the “Rec-
reation Opportunity Spectrum, ROS”. The principle for ROS is to provide a 
broad range of opportunities for activities and experiences. The model has been 
developed in North America and it is the first time it has been fully applied in 
Sweden.

Data collection in Fulufjället was done in three stages with self-registra-
tion methodology, with people- and traffic-counters by the significant entrances 
to the area and through a mail questionnaire that was sent to a selection of 
the Swedish and German visitors. Four automatic people-counters were used 
to estimate the total number of visitors. Three traffic-counters, consisting of a 
tube that reacts to pressure, were used to count traffic on the roads leading to 
the parking lots by the entrances to Fulufjället. With the help of self-registra-
tion boxes at seven different locations and a following mail questionnaire, data 
was collected around the individual visits, attitudes to the area, its management, 
tourism development, economic expenses, etc. The purpose of the registration 
boxes was to collect names and addresses from a representative selection of 
the visitors. Non-response studies were carried out to estimate the proportion 
of visitors that did not register. The mail questionnaire was sent to a selec-
tion of Swedes and Germans whose addresses were received on the registration 
cards. The response frequency for the mail questionnaires was in the interval 70 
– 85%.

The results presented in this report are based mainly on analysis of the data 
from 2003. Comparisons are made between the studies from 2001 and 2003, 
and between groups of visitors in 2003 on the basis of “nationality and place of 
residence“, “which zones within Fulufjället one visited” and “degree of wil-
derness purism“ (purists, neutralists and urbanists). The report also contains 
a section with commentary on Fulufjället’s management plan, on the basis of 
presented results. This section indicates that the intentions of Fulufjället’s man-
agement, in many respects, can be fulfilled but at the same time points to the 
continued need for follow-up and evaluation.

Results

Number of visitors
An estimated 53,000 people visited Fulufjället in the summer of 2003, which is 
an increase of 39% compared with 2001. Almost the entire increase occurred 



14

in the more developed sections of the park, around Njupeskär’s waterfall. The 
length of each visit has on average decreased from 1.6 to 1.2 days. This means 
that the total visitation time, where the time for every visit is added up, is 
almost unchanged from 2001 and 2003.

Type of travel and reason for visit
Almost everyone comes to Fulufjället in order to see Njupeskär’s waterfall. 
Most people travel to Fulufjället by private means, only three percent made the 
visit as an organized tour. For two out of three, the main motive is to visit Nju-
peskär’s waterfall, for 16% it is to hike, while one in ten come mainly because 
the area is a national park.

Visitors’ nationality and background
Compared with other regions in the Swedish mountains, Fulufjället’s nearly 
one-third foreign visitors is a high proportion. Germans are the largest foreign 
group, followed by Danes and Dutch. Nearly all of the Swedish visitors come 
from southern and mid Sweden, particularly Dalarna and Mälardalen. Visitors 
to Fulufjället have a high average age, 49 years, and relatively few young visi-
tors compared with other Swedish mountain regions.

Visit patterns, activities and accommodation
Most people visit Fulufjället for a day of hiking. Three of four stay a whole day 
at the longest, and nearly half stay less than six hours. Above all, it is the area 
around Njupeskär that is visited, but even Göljådalen and Rörsjöstugan attract 
a good number of people. It is also the Njupeskär area and Göljådalen that 
have received more visitors in 2003 compared with 2001. Only a few percent of 
the visitors make it into the heart of Fulufjället National Park, and this number 
has also decreased. Two-thirds visit Fulufjället’s surroundings. Just over 22% of 
the visitors stay in Fulufjället overnight, or close by the national park.

Why visit Fulufjället?
The most important factors for visiting Fulufjället are to experience beautiful 
nature, that the area is not littered, to experience something that is unaffected 
by man, to experience peace and quiet, and to experience wilderness. However, 
what one experiences as beautiful, unaffected, wilderness, etc., is something that 
varies from person to person.

Visitors’ experiences and relations to the nature in Fulufjället
For most people the visit to Fulufjället represents experiences of magnificence, 
relaxation and pure and untouched nature. From 2001 to 2003 the propor-
tion of those who experience isolation from other people and tranquility has 
decreased. It probably is dependant on the increased number of visitors, but 
could also be a result of a change in the expectations of the number of other 
visitors or that the area has become a national park. The changes are in a direc-
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tion that is in agreement with the management plan and the intentions for zone 
4, but contrary to those for zones 1-3.

Recreational capacity
The many visitors to Njupskär’s waterfall mean that most of them meet others 
during their hike. If the meetings become too many, it gives a feeling of crowd-
ing and the experience of the visit is negatively affected. Of those that see more 
than 50 other people, many experience crowding. Fulufjället’s managers have 
therefore made the hiking trail to and back from the waterfall follow different 
routes, which has decreased the negative effect of crowding. The results indicate 
that the recreational capacity is not exceeded.

Attitudes towards Fulufjället’s management
A clear majority of the visitors consider that both the quantity and quality of 
different facilities, such as cabins, wind shelters, trails, garbage cans, and sign-
posts are good. The information that is given via folders, signs, and the visitor 
center is also considered good on the whole, but best in the visitor center. The 
greatest proportion of visitors get information given on signs by the entrance to 
the national park and along the hike to the waterfall. The investments that were 
made in conjunction with establishment of the national park (the visitor center, 
signs, information boards, etc), which were mainly in zone 4, have thus had an 
effect on the visitors. The management should, nevertheless, be attentive to the 
variations in the preferences between different groups of visitors.

Tourism development
Most visitors regard tourism development as positive in the area around the 
national park, while close to 40% are negative towards development within the 
national park. Foremost are the different types of experiences (wildlife, nature, 
culture, food, and local population) accompanied by increased environmental 
adaptation, which the visitors consider should be developed. They consider it 
less important to develop tourism’s basic services (travel and accommodation).

Visitors and the national park
10-15% of Fulufjället’s visitors in 2003 came because it is a national park. 
Significantly more are positive towards the national park without it alone con-
stituting a reason for visiting. A clear majority considers that a national park 
increases Fulufjället’s worth for visitors, for the surrounding district and that 
it contributes to preserving the biological diversity. Whereas, almost a quarter 
think that a national park limits a persons usage unnecessarily.

Visitors’ expenses
Just under half of the visitors have expenses in the national park and only a 
third have them in Fulufjället’s surroundings. The total visitors’ expenses in 
summer 2003 amount to 5 million Swedish Kronor (SEK) in the national park 
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and 12 million SEK in the surrounding area. However, compared with 2001, 
the proportion that was spent in relation to the visit has increased. The sum 
of all visitors’ expenses has also increased, even if the amount of the average 
expense has decreased.

Results from analyses of different groups

Nationality and place of residence
The increase in the number of visits to Fulufjället between 2001 and 2003 
consists mainly of Swedes. Fulufjället is visited as an outing from home for 
those that live in Dalarna, while the majority of visitors from other countries 
make their visit from a holiday resort. The Germans make their visit as part 
of a roundtrip. Njupeskär’s waterfall does not have the same attraction for the 
German visitors as it does for the Swedes. Instead, it is the forest environments 
itself that draws them, and also hiking on the trails within Fulufjället. The 
German visitors experience Fulufjället as being very magnificent. Germans and 
residents of Dalarna have similar and strong experiences of tranquility, wilder-
ness and pure and untouched nature. Visitors living in Dalarna are the most 
positive towards the development of tourism, both within the national park as 
well as in its surrounding areas. Germans regard the importance of environmen-
tal adaptation on accommodation and activities more highly than the Swedes, 
and also want to have more contact with the local population. Germans are the 
group that spends the most money both in the national park and in the sur-
rounding areas.

Visitors in different zones
The reasons for visiting Fulufjället differ for the visitors in the different sec-
tions of the national park. More or less everyone that only visited Njupeskär or 
lower Göljån (zone 4) came to see Njupeskär’s waterfall, while those that also 
visited other parts of Fulufjället (zones1-3), to a greater extent, came to hike 
and to study the nature. Those that only visited zone 4 are more pleased with 
the quantity and quality of different facilities, such as cabins, wind shelters, 
trails and garbage cans. The incidence of a national park has great significance 
for those that visited zones 1-3 compared to those that only visited zone 4. A 
higher proportion in zones 1-3 knew that the area was a national park before 
they arrived, and the trip would have been different had the national park not 
existed. The attitude to tourism development within the national park and its 
surrounding areas is, however, more positive among those that visited zone 4.

Purists, neutralists and urbanists (PNU)
Visits made by purists, neutralists and urbanists differ in regard to type and 
length of trip, reason for the visit and participation in activities. Purists place 
greater importance in that the area is not littered, in avoidance of others, in 
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experiencing peace and quiet, and in experiencing wilderness. However, for 
urbanists it is important that, for example, the area is family friendly, that one 
meets many interesting people and that there are good restaurants, accommo-
dation and marked trails. The results show that the purists experience more 
crowding than the neutralists and urbanists, despite seeing fewer people during 
their walk to Njupeskär. This emphasizes the importance of information about 
the national park and what the visitors can expect to experience in the various 
zones. The attitudes to the national park establishment are most positive among 
the purists. However, they are more negative towards development of tourism 
within the park or in its surrounding areas. Fulufjället’s visitors are more urban-
oriented in comparison with studies in other mountain regions.
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SVERIGE ÄR ETT land rikt på naturresurser. Det finns en lång historia av att nyttja 
det naturen ger för industriella ändamål. Mycket talar dock för att vi befin-
ner oss i en tid då en ny och delvis annorlunda ekonomi blir allt mer betydel-
sefull, en ekonomi där människors upplevelser står i centrum1. Detta öppnar 
för nya möjligheter, inte minst inom den naturbaserade turismen. Samtidigt 
finns i Sverige en drygt 100 år lång tradition av friluftsliv där bland annat den 
nationella identiteten (”känn ditt land”), det fria tillträdet (allemansrätten), allt 
bättre kommunikationer och fler semesterveckor på olika sätt varit centrala för 
utvecklingen2. I olika sammanhang identifierar nu Sveriges regering natur- och 
kulturlandskapet som en grundförutsättning för att utveckla natur- och kultur-
turismen3: ”Naturturismen och naturvården bör utvecklas till ömsesidig nytta. 
Den svenska naturen i allmänhet och de skyddade områdena i synnerhet utgör 
en tillgång med utvecklingsmöjligheter.” I samma skrivelse betonar regeringen 
också friluftslivet som en av naturvårdens hörnstenar med motiveringen att det 
främjar folkhälsan och ett ökat miljömedvetande. Men vare sig man arbetar 

för bevarande av värdefull natur, skapande av 
rekreationsmiljöer eller utveckling av naturturism 
så finns ett gemensamt – behovet av kunskap om 
besökarna. Det är mot den bakgrunden den här 
rapporten bör läsas.

Fulufjällets nationalpark  
(och vägen dit)
Den första augusti år 2002 blev Fulufjället Sveri-
ges 28:e nationalpark. I skötselplanens samman-
fattande motivering står att läsa4: ”Fulufjället har 
höga naturvärden främst knutna till dess speciella 
geologi, morfologi och vegetation. Motsvarig-
heter till fjällhedarna och de djupa lavmattorna 
finns inte någon annanstans i landet. Naturen har 
starka drag av orördhet och fria vidder. Nju-
peskärs vattenfall är en stor sevärdhet, området 
har goda möjligheter till attraktiva turer i lätt-
tillgänglig fjällterräng. Fulufjället är väl lämpat 

1. Inledning

1 Pine & Gilmore, 1999.
2 Sörlin & Sandell, 1999.
3 Regeringens skrivelse 2001/02:173; Regeringens proposition 2004/05:56.
4 Naturvårdsverket, 2002.

Fulufjället invigdes år 2002 som Sveriges 
28:e nationalpark.
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som den svenska fjällkedjans sydligaste nationalpark”. Syftet med Fulufjällets 
nationalpark är att i väsentligen orört skick bevara ett sydligt fjällområde med 
särpräglad vegetation och stora naturvärden i övrigt. Syftet är även att ta tillvara 
områdets kulturhistoriska värden, att ge förutsättningar för besökarnas upple-
velser av stillhet, avskildhet och orördhet i kombination med att i lämplig grad 
underlätta för allmänheten att uppleva parkens natur.

Utöver en generellt sett sevärd natur har Fulufjället två uppenbara turistatt-
raktioner – Sveriges högsta vattenfall Njupeskär 
och den stora ”ursköljningen” i Göljån orsakad 
av en massiv jorderosion under ett regnoväder 
sensommaren 1997. I området finns en tydlig 
huvudentré för besökare i områdets nordöstra del 
i anslutning till vandringsleden mot Njupeskär. 
Här finns bland annat parkering, cafeteria och 
ett naturum. I skötselplanen för nationalparken 
hävdas att Fulufjället är värdefullt för det rörliga 
friluftslivet, både sommar och vinter. Med sin 
flacka platå är området relativt lätt att röra sig 
i. Möjligheter finns till kortare och längre vand-
ringar på markerade leder, samt utmanande turer 
i stora ledfria områden. Det finns 14 mil statliga 
leder, fem övernattningsstugor och tio raststugor i 
området. Nationalparken är drygt 38 000 hektar 
stor och består till två tredjedelar av kalfjäll och 
fjällhed, en knapp tredjedel av fjällbjörk- och 
barrskog samt fem procent våtmarker (se figur 
1). Det är svenska fjällkedjans sydligaste större, 
i stort sett opåverkade fjällområde. Information 
om Fulufjället finns på Naturvårdsverkets hem-
sida (www.naturvardsverket.se) samt på hemsi-
dan ”www.dalarna.se/fulufjallet”. I samband med 
nationalparkens invigning publicerades en bok 
om parkens natur och kulturlandskap5.

Enligt skötselplanen uppnås syftet med 
Fulufjällets nationalpark genom att inte tillåta exploaterande verksamheter, för-
hindra att friluftsliv och skyddsvärt djurliv störs, inte låta renbete förekomma, 
utarbeta information om områdets värden och bestämmelser samt att zonera 
området vad gäller utnyttjande och skydd för att tillgodose såväl skyddsanspråk 
som önskemål om vissa aktiviteter – och därigenom få en lokal förankring av 
nationalparken. Bestämmelser och åtgärder utgår från en indelning av national-
parken i zoner. Det är första gången Naturvårdsverket tillämpar en strikt zonering 
i detta syfte. Liknande metoder används bland annat i Kanada, USA och Norge.

5 Lundqvist, 2002.

Njupeskär – Sveriges högsta vattenfall 
och en av Fulufjällets turistattraktioner.
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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 besö-
kare kan uppleva. Det övergripande syftet för Fulufjällets nationalpark gäller för 
samtliga zoner och skillnaderna mellan dem ligger i hur syftet uppnås och hur 
föreskrifter används. De fyra zonerna följer en skala från opåverkade områden 
till mer anläggningspräglade (figur 2). De är, från den mest orörda zonen räknat, 
Orörd zon (I), Lågaktivitetszon (II), Högaktivitetszon (III) och Anläggningszon 
(IV). Zonerna definieras utifrån grad av mänsklig påverkan, fysisk miljö, san-
nolika upplevelser samt lämpliga aktiviteter. Detta motsvarar det internationellt 
tillämpade ”spektrum av rekreationsmöjligheter” som kommer från engelskans 
Recreation Opportunity Spectrum (ROS). För en introduktion till ROS pla-
nering, se avsnittet ”Planera för besökare”. Vissa delar av nationalparken kan 
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alltså nyttjas på ett mer intensivt sätt 
för friluftsliv, jakt och fiske, samtidigt 
som den största delen är i hög grad 
opåverkad. På så vis bevaras värden för 
vetenskap och upplevelser av stillhet 
och avskildhet, samtidigt som mindre 
fjällvana människor kan besöka fjället 
och inskränkningen i lokalbefolkning-
ens nyttjande begränsas. Ett spektrum 
av rekreationsmöjligheter har skapats. 
Genom att i olika grad tillfredställa 
enskilda besökares behov inom zonerna 
– där en grupp kan få stor vikt i en zon 
och liten i en annan – kan en lösning 
för hela området erhållas, som är bättre 
både för den enskilda gruppen och 
för de olika grupperna sammantaget 
än om samma regler gäller överallt. 
Naturvårdsverket gör bedömningen att 
genom zoneringen av Fulufjället har 
nationalparken idag en struktur med 
god kapacitet för att ta emot ännu fler 
besökare.

Zoneringen av Fulufjällets natio-
nalpark kan ses som en del i en större 
process kring inrättandet av parken. En 
mer traditionell ”utifrån och in” process har i Fulufjället ersatts av en ”inifrån 
och ut” process6. Tanken var att skapa en insikt om fördelarna med en natio-
nalpark, inte minst hos lokalbefolkningen. Processen innebar att fokus lades på 
vilka möjligheter en nationalpark innebär istället för att se till de restriktioner 
den för med sig – något som föranledde ett lokalt motstånd mot nationalparken 
i processens inledningsskede. I samarbete med länsstyrelsen i Dalarna initierade 
Naturvårdsverket år 1997 projektet ”Fulufjällets omland”. I projektets första 
fas besökte projektledaren boende i området runt Fulufjället för att diskutera 
nationalparken i ett bredare socialt perspektiv, bland annat mot bakgrund av 
den pågående negativa befolkningsutvecklingen i bygderna. Projektets andra fas 
utgick ifrån en nationalpark i Fulufjället och bestod i att identifiera fördelarna 
detta kan medföra i form av investeringar och nya arbetstillfällen. Denna fas 
bidrog till att vända den lokala opinionen från att vara negativ till en national-
park till att bli mer positiv. Projektet resulterade också i bildandet av ”Fulufjälls-
ringen” – ett nätverk av turismentreprenörer i nationalparkens omland.

III

I

II

IV

IV

Njupeskär

L. Harrsjön
St. Rör-

sjön

Ta
ng

ån

Tang-
sjöarna
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6 Wallsten, 2003.
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I processen att etablera Fulufjällets nationalpark ingick, förutom zoneringen 
och omlandsprojektet, flera investeringar i anläggningar och infrastruktur för besö-
kare. Merparten av dessa var förlagda till zon 4, d.v.s. det område som utvecklas i 
syfte att ta emot många besökare. Två år före nationalparkens inrättande anlades 
en ny vandringsled mellan parkeringen och Njupeskärs vattenfall, vilken tillsam-
mans med den gamla leden utgör en rundslinga. Framme vid själva vattenfallet för-
bättrades befintliga spänger och trappor, och en cirka 100 meter lång ramp byggdes 
upp mot fallet för att ge besökarna bättre utsikt och underlätta framkomligheten i 
den steniga terrängen. I samband med parkens invigning förbättrades parkeringen 
vid vandringsleden mot Njupeskärs vattenfall och den befintliga serveringen reno-
verades och byggdes ut. Här byggdes också ett naturum med utställning, filmsal 
och kontor för personal. I hela området förbättrades ledmarkeringar och skyltar. 
Stora informationstavlor sattes upp på flera naturliga entréplatser runt parken och 
leden vid Njupeskär försågs med särskilda informationsskyltar kring områdets 
natur och kultur. Fulufjället är också den första svenska nationalparken där plane-
ring och genomförande tydligt bygger på insamlad kunskap om besökarna.

Fulufjället, omlandet och turismen
Som framgår av beskrivningen ovan kan nationalparken i Fulufjället inte betrak-
tas som en geografiskt isolerad företeelse. Avgörande för dess tillkomst och för den 
framtida utvecklingen är i hög grad dess omland, de lokalt bofasta och inte minst de 
utifrån kommande besökarna i området. Därför är det viktigt att vidga perspektiven 

Besökare på väg mot Njupeskärs vattenfall.
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även utanför området för själva nationalparken. En nationalpark kan i sig utgöra 
en attraktion och sevärdhet som lockar besökare, men många gånger ingår parken i 
ett större turistiskt system av transporter, boende, mat, aktiviteter och andra attrak-
tioner. I Fulufjället finns, liksom i andra svenska nationalparker, inga bofasta inom 
nationalparken, medan det finns ett antal byar i dess omedelbara närhet, inom det 
så kallade omlandet. Även om nationalparken i sig utgör målet för resan, är det 
utanför dess gränser som mycket av den relaterade ekonomiska aktiviteten uppstår. 
Förutom området för själva nationalparken – vilket är huvudsakligt geografiskt 
fokus för denna rapport – ägnas därför viss uppmärksamhet även åt besökare i dess 
omland samt den del av norra Dalarna där parken är belägen (figur 3).

I ett regionalt perspektiv utgör Fulufjällets nationalpark en turistattraktion 
som i flera avseenden kompletterar befintligt turistiskt utbud. Några mil norrut 
finns Idre Fjäll med en mer anläggningsbunden vinter- och sommarverksamhet 
och några mil söderut ligger Sälenfjällen med Sveriges största utbud av utförs-
åkning. I båda dessa områden har turismen utvecklats kraftigt sedan början av 
1970-talet7. Dessutom finns i Grövelsjön flera anläggningar med tydlig profil mot 
vandring, fiske och turskidåkning. Området runt Särna, Idre och Grövelsjön har 
sedan mitten av 1980-talet på olika sätt utvecklats och marknadsförts som en 
gemensam turistdestination. År 1986 bildades stiftelsen Särna-Idre-Grövelsjö-
fjällen, kallad SIG-stiftelsen, vilken sedan den 1 juli 2001 har övergått till Idre 
Turism AB (www.idreturism.se).
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 7 Bodén & Rosenberg, 2004.



24

Fulufjällsringens ekonomiska förening har cirka 
40 medlemsföretag inom boende, hemslöjd, aktivi-
teter, upplevelser m.m. Föreningen har till ändamål 
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom hållbar utveckling av besöksnäringen inom 
Fulufjället och dess omland (Malung - och Älvda-
lens kommun i samarbete med Trysil Kommun) på 
det ekonomiska, sociala, ekologiska och kulturella 
området genom medlemmarnas samverkan över 
alla gränser (www.fulufjallsringen.com). Föreningen 
arbetar bland annat med idéutveckling, paketering, 
utbildning och  marknadsföring. 

Ytterligare en viktig faktor i turismutveck-
lingen i Fulufjället är områdets certifiering som 
officiell PAN Park och etableringen av en tillhö-

rande stugby i byn Mörkret strax öster om nationalparksgränsen. Fulufjället 
var en av de tre första PAN parks och bidrog till att utveckla dess kriterier. PAN 
står för ”Protected Area Network” och är ett samarbete mellan Världsnaturfon-
den och ett holländskt reseföretag vilket syftar till att utveckla hållbar turism i 
ett nätverk av skyddade områden i Europa (www.panparks.org). Tanken bakom 
PAN Park är att naturen ska få ett ekonomiskt värde genom turism som bygger 
på ett bevarande av naturvärden. Detta ska resultera i ett effektivare naturskydd 
som samtidigt stimulerar den lokala ekonomin och ökar allmänhetens kunskap 
om skyddade områden. Det kan ske genom partnerskap mellan miljöorganisa-
tioner, naturförvaltare, turismentreprenörer, lokalsamhällen och andra intres-
segrupper på olika nivåer. I skrivande stund finns fem certifierade PAN Parks i 
Sverige, Finland, Polen, Bulgarien och Rumänien. Ytterligare fem områden har 
ansökt om certifiering. Stugbyn i Fulufjälet med 136 bäddar invigdes hösten 
2004 och är den första av sitt slag. Investeringen är gjord av PAN Parks Accom-
modation som är en partner till PAN Parks (www.panparksaccomodation.com). 
Sannolikt innebär Fulufjällets medverkan i PAN Parks att nya grupper av besö-
kare på sikt kommer söka sig till området.

Studiens syfte och rapportens struktur
Denna rapport redovisar metoder och resultat från en studie av besökare i 
Fulufjällets nationalpark. Den är genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket 
och består av två delar. Den första delen genomfördes sommaren 2001 – året 
innan området blev nationalpark – och den andra delen sommaren 2003 – året 
efter nationalparkens tillkomst. Studien från år 2001 finns redovisad i en rap-
port vid ETOUR8. I den här aktuella rapporten ligger fokus på resultat från 

8 Hörnsten & Fredman, 2002.

Hösten 2004 invigdes en PAN Park 
stugby utanför Fulufjället.
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studien år 2003 samt förändringar sedan år 2001. Det övergripande syftet är att 
studera nationalparkens kortsiktiga effekter. Detta omfattar bland annat;

• att beskriva besökarna (antal, rörelsemönster, bakgrund mm), deras attity-
der till Fulufjällets skötsel, nationalparken, turismutveckling, betalningsvilja 
och ekonomiska utgifter

• att studera områdets rekreativa bärförmåga
• att studera nationalparksetableringens effekter på ovan nämnda faktorer
• att ge underlag och utveckla metoder för uppföljning av parkens planering 

och skötsel
• att ta fram kunskap som bidrar till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt 

hållbar utveckling av Fulufjällets nationalpark och dess omland
• att ta fram data som möjliggör fördjupade analyser kring turism i skyddade 

naturområden.

Utöver Fulufjällets betydelse för turismen, dvs. det mer långväga resandet, har 
naturligtvis området en viktig roll som lokalt rekreationsområde för närboende. 
Utgångspunkten för denna rapport är besökaren (dvs. individen) i området för 
Fulufjällets nationalpark, vilket inkluderar alla typer av besökare oberoende av 
deras hemort. Beställaren av rapporten – Naturvårdsverket – är jämte länssty-
relsen ansvarig för områdets planering, regelverk och skötsel. Ur detta perspek-
tiv är det främst områdets besökare i allmänhet, inte turister i strikt bemärkelse 
(omfattar resor minst 10 mil från hemmet med övernattning) eller den organise-
rade turismen, som är intressant att studera. Fokus ligger på besökarnas bete-
enden och attityder jämte samspelet med områdets skötsel och dess biologiska 
och sociala miljöer. Många av dessa kunskaper är emellertid värdefulla även för 
områdets turismutveckling i ett kommersiellt perspektiv. Det ligger exempelvis 
lika mycket i turistnäringens intresse som förvaltarens att maximera besökarnas 
positiva naturupplevelser och samtidigt minimera upplevelser av konflikter, sli-
tage eller nedskräpning. Och som framgått ovan har förvaltaren även ett uttalat 
intresse av att bidra till en framgångsrik utveckling av turismen i Fulufjället, 
varför studien även omfattar frågeställningar kring turismutveckling och efter-
frågan på olika produkter och tjänster. Viktigt att notera i sammanhanget är att 
studien begränsas till individer som aktivt valt att besöka studieområdet, vilket 
skiljer den från traditionella marknadsundersökningar. Dessa tar som regel sin 
utgångspunkt i en viss befolknings- eller intressegrupp och inkluderar såväl 
nuvarande besökare som potentiella besökare.

En studie av det slag som rapporteras här – hur detaljrik och omfattande 
den än må uppfattas – rymmer en rad begränsningar både i metod och presen-
tation. Det finns tre aspekter på detta vi finner värda att speciellt kommentera; 
studiens representativitet, jämförelser av förändringar över tiden och valet av 
grupper för särskild analys.

• Eftersom alla besökare i ett naturområde som Fulufjället omöjligen går att 
intervjua blir studiens trovärdighet i hög grad beroende av att det urval av 
besökare som ingår i undersökningen är representativt för helheten. Som 
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framgår av kommande kapitel finns flera möjliga källor till avvikelser från 
detta. En datainsamling av det slag som är gjord i Fulufjället är betydligt 
mer komplex än vad många föreställer sig. De metoder som använts kom-
pletterar emellertid varandra väl och har utvecklats under tidigare studier 
av besökare i fjällmiljöer, vilket gör att vi känner stor tillförsikt till de resul-
tat som här presenteras.

• I rapporten presenteras ett stort antal jämförelser av resultat mellan studi-
erna åren 2001 och 2003. Vi har genomgående valt att presentera resultaten 
som andelar av besökarna respektive år och bara där vi finner det motiverat 
har vi även presenterat det totala antalet besökare detta motsvarar. Då den 
underliggande populationen (totala antalet besökare) skiljer sig mellan de 
två studierna kan det medföra att en minskning i andelen besökare i själva 
verket motsvarar en ökning i antalet besökare som deltar i en viss aktivitet 
eller besöker en viss plats. När så är fallet påpekas det särskilt i texten.

• Utöver analyser för samtliga besökare i Fulufjället har vi valt att särskilt 
fokusera på ett antal grupper. Gruppindelningen har gjorts utifrån 1) besö-
karnas nationalitet och bostadsort; 2) besökarnas besöksmönster i national-
parken, samt 3) besökarnas attityder till förvaltning och tillrättaläggning i 
fjällområdet. Naturligtvis hade det varit möjligt att göra ytterligare indel-
ningar, men valet föll på dessa tre efter diskussioner med uppdragsgivaren 
och mot bakgrund av tidigare erfarenheter från liknande studier. Avsikten 
är att kunskap om de utvalda grupperna ska nyansera resultaten och bidra 
till att bättre uppfylla syftet med studien.

Rapporten är strukturerad i 10 kapitel. Det inledande kapitel 1 ger en bakgrund 
till studien och en beskrivning av Fulufjällets nationalpark med omgivning. 
Kapitel 2, 3 och 4 ger utblickar på några för studien centrala frågor. Kapitel 2 
beskriver översiktligt turism i skyddad natur. Kapitel 3 beskriver den så kall-
lade ROS modellen för planering av rekreationsområden samt ger en introduk-
tion till begreppet rekreativ bärkraft. Kapitel 4 innehåller en översikt av olika 
metoder för att mäta besökare i naturen. Kapitlen 2 – 4 bygger i huvudsak på 
valda delar ur Emmelin, Fredman & Sandell (2005). Dessa kapitel kan läsas 
fristående från rapportens övriga delar, men för den som är obekant med kun-
skapsfältet rekommenderas de som en introduktion till de betydligt mer detalje-
rade efterföljande kapitlen. Kapitel 5 och 6 beskriver metoder för datainsamling 
samt hur analysen av olika grupper är genomförd. Kapitel 7 presenterar resul-
taten från studien år 2003 inklusive jämförelser med studien år 2001. Kapitel 
8 jämför resultaten för olika grupper av besökare (vilka är beskrivna i kapitel 
6). I kapitel 9 kommenteras Fulufjällets skötselplan utifrån funna resultat, och 
i kapitel 10 ges några avslutande kommentarer. Referenser är inlagda som fot-
noter i den löpande texten och en fullständig referenslista återfinns längst bak 
i rapporten. I den bifogade CD skivan finns rapportens bilagor innehållande 
bland annat registreringskort och postenkät med svarsfrekvenser.
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DET FINNS ÅTSKILLIGA källor som pekar ut turism till, och rekreation i, natur-
skyddade områden som en globalt växande företeelse9. Flertalet skyddade områ-
den saknar säkra uppgifter på antalet besökare, men statistik från exempelvis 
Nordamerika visar på 52 miljoner besöksdagar i Kanadas skyddade områden 
och 287 miljoner besökare i områden 
förvaltade av US National Park Ser-
vice. Nationalparkerna i Storbritannien 
uppskattas också ha över 70 miljoner 
besök årligen10. Detta bör dock ses mot 
bakgrund av ökande befolkningsvoly-
mer i regioner med brist på tillgänglig 
eller attraktiv natur. Till skillnad från 
Sverige, som har en förhållandevis låg 
befolkningstäthet och natur med hög 
tillgänglighet, är människor i många 
andra länder mer eller mindre hänvisade 
till skyddade områden för att över huvud 
taget få tillträde till naturen för rekrea-
tion. Således fyller många andra länders 
system av skyddade naturområden en 
delvis annorlunda roll jämfört med i Sve-
rige, och jämförelser mellan länder måste 
ske med sociala, kulturella och juridiska 
skillnader i åtanke.

Turism och friluftsliv i skyddade områden har många likheter med besök 
i naturen generellt, men också en hel del utmärkande särdrag. Eftersom stats-
makten genom olika myndigheter har ett inflytande över regelverk och förvalt-
ning av skyddade områden kan förutsättningarna i förhållande till annan (alle-
mansrättslig) mark bli annorlunda. Det kan exempelvis innebära att möjligheter 
att övernatta, göra upp eld, röra sig fritt eller bedriva kommersiell verksamhet 
är inskränkta genom regleringar. Detta i sin tur påverkar naturligtvis förutsätt-
ningarna att bedriva olika typer av turism, och ur ett kommersiellt perspektiv 
innebär det sannolikt att operatören inte har fullständig kontroll över produk-
tionsresurserna eller att de är direkt oåtkomliga. Attraktionerna (i det här fallet 
upplevelser i skyddade områden) ligger helt eller delvis utanför företagarens 
kontroll vilket medför att den del av turistprodukten som har stort upplevelse-

2. Friluftsliv och turism  
i skyddad natur

9  Driml & Common, 1995; Eagles & McCool, 2002; Wells, 1997.
10 Eagles & McCool, 2002.

Servering och kiosk vid leden mot Njupeskär ger 
intäkter och arbetstillfällen.
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värde sannolikt får ett litet företagsekonomiskt värde. Turisterna betalar för att 
äta, bo och resa, men inte för upplevelserna i sig. Detta fenomen karaktäriserar 
stora delar av naturturismen och har ibland kallas ”turismens paradox”11. Det 
innebär att det bland annat kan uppstå målkonflikter mellan vad som är före-
tagsekonomiskt bäst (kunna ta betalt för naturupplevelser) och vad samhället 
prioriterar (skydda känslig natur, förse medborgarna med rekreationsområden 
m.m.). Därför finns här ett behov av samverkan och partnerskap mellan privata 
och offentliga aktörer för att på ett hållbart sätt utveckla infrastruktur och möj-
ligheter till turism i och omkring skyddade områden.

Sverige har 28 nationalparker och drygt 2500 naturreservat, och arealen 
skyddade områden har ökat kraftigt de senaste decennierna (figur 4). Idag är 
cirka 11 procent av landets areal skyddad. Sverige ingår även i Natura 2000 
som är ett nätverk av skyddade områden inom EU, och flera av dessa samman-
faller med redan befintliga nationalparker eller naturreservat. Andra typer av 
områden med särskilda förordnanden är biosfärsområdet i Torne Träsk, natio-

Figur 4. Utveckling av arealen 
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nalstadsparken i Stockholm, naturvårdsområden, Sveaskogs ekoparker, och 
kommunala regleringsområden med lokala bestämmelser kring naturresursut-
nyttjandet som påverkar möjligheterna att utöva friluftsliv och naturturism.

Motiven för att skydda natur kan vara flera, men i grunden finns nästan 
alltid en vilja att bevara unika miljöer åt eftervärlden. Många naturområden 
är känsliga ekologiska system som anses behöva ett skydd mot olika former av 
mänsklig påverkan och exploatering. Andra motiv kan vara att tillgängliggöra 
platser och områden för människor att uppleva. Enligt svensk lag ska exem-
pelvis nationalparkerna utgöras av representativa landskapstyper som bevaras 
i naturligt tillstånd men också av natursköna unika miljöer som kan ge starka 

11 Kamfors, 1999.
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naturupplevelser. Ett uttalat syfte med nationalparkerna är således att ge män-
niskor möjlighet att komma ut i skog och mark12. 

På senare tid har även kommersiellt nyttjande av nationalparkerna rönt 
en ökad uppmärksamhet13, och då framför allt i ett internationellt perspektiv 
genom olika former av turistisk verksamhet. I Sverige har kommersiell verksam-
het i nationalparkerna varit mycket begränsad, inte minst beroende på gällande 
föreskrifter och restriktioner. Men mycket talar för att intresset för regional 
utveckling kring skyddade områden kommer att öka i framtiden – något som i 
sin tur sannolikt öppnar nya möjligheter till turismutveckling. Fulufjällets natio-
nalpark och arbetet med turismutveckling i dess omland har lyfts fram som ett 
framgångsrikt projekt i detta avseende14. 

Att beskriva besökarna och förstå deras motiv och förväntningar är därför 
helt centralt för att kunna utforma en ändamålsenlig och effektiv skötsel av 
skyddade naturområden. Samtidigt måste friluftsliv och turism i naturskyddade 
områden ske på ett sätt som inte påverkar naturvärden negativt och i förekom-
mande fall ställs extra högra krav på planering och skötsel. Möjligheter att 
styra och utöva en mer direkt påverkan på friluftslivet är också större i skyd-
dade områden än i övrig mark. Begreppet hållbar utveckling kan på olika sätt 
konkretiseras inom ramen för skyddade områden. Men det gäller inte enbart 
eventuella besökares påverkan på naturmiljön utan minst lika mycket den 
rekreativa bärförmågan, d.v.s. hur många besökare ett område kan hantera utan 
att det uppstår oacceptabla konsekvenser. Något som i sin tur beror på bland 
annat besökarnas beteende, typ av aktivitet, årstid, naturmiljön och förvalt-
ningsåtgärder. Istället för att fokusera på ett områdes inneboende kapacitet bör 
önskvärda eller acceptabla (dvs. värderingsberoende) fysiska och sociala förhål-
landen identifieras.

Skyddade naturområden bör inte betraktas som isolerade företeelser utan 
som en del i ett större system. Turismens ekonomiska, sociala och kulturella 
effekter uppstår ofta i samhällen belägna i anslutning till men utanför de skyd-
dade områdena. Ibland talar man om så kallade ”gateway communities” som 
vuxit upp nära några av de internationellt sett mer kända nationalparkerna15. 
Ytterligare en positiv effekt som turism i skyddade naturområden kan ha på den 
regionala utvecklingen är att regioner och områden ”upptäcks” av människor 
som i ett senare skede – exempelvis i samband med pensionering – väljer att 
permanent flytta dit för en högre livskvalitet. Sådana effekter har bland annat 
observerats i Nordamerika16.

En vanlig strategi när det gäller turismutveckling är att fokusera på efter-
frågan och attrahera så många besökare som möjligt. Men med hänsyn till 
de känsliga naturmiljöer många skyddade områden representerar kan denna 

12 Naturvårdsverket, 1989.
13 Eagles & McCool, 2002; Aas et al., 2003.
14 Regeringens skrivelse 2001/02:173.
15 Machlis & Field, 2000.
16 Power, 1996.
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strategi leda till oönskade negativa effekter i form av störningar på djurliv och 
slitage, vilket i sin tur minskar områdets turistiska attraktionskraft. Alternativa 
sätt att skapa god ekonomi kring turism i och omkring skyddade naturområden 
kan därför vara att mer fokusera på betalningsvilja och konsumtionsmönster 
hos redan befintliga besökare och att minimera läckaget ut ur den lokala ekono-
min – d.v.s. fokusera på lokalt producerade varor och tjänster genom att bland 
annat uppmuntra lokalbefolkning att engagera sig i turistisk verksamhet17. 
Detta har skett i samband med etableringen av Fulufjällets nationalpark genom 
turismutvecklingsprojektet ”Fulufjällets omland”. Även om fokus för denna 
rapport främst är upplevelser och beteende inom området för nationalparken, 
så omfattar undersökningen även frågeställningar som berör bland annat eko-
nomiska utgifter i omlandet och regionen där nationalparken är belägen.

17 Eagles & McCool, 2002.
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3. Planera för besökare

KARAKTÄRISTISKT FÖR STORA skyddade områden är att de ligger i glesbygd 
där den sociala och ekonomiska situationen ofta är ansträngd. Samtidigt 
representerar turisterna personer och grupper som kommer utifrån, i regel 
från urbana områden och inte sällan från utlandet. Detta gör att redan i 
själva etableringen av ett skyddat område i glesbygd som inkluderar turism 
ligger ett möte mellan olika landskapsuppfattningar och landskapspreferen-
ser. Om de för turisterna tänkta och de lokalt traditionella rekreationsak-
tiviteterna skiljer sig kraftigt åt blir det inte sällan konflikter mellan å ena 
sidan reservats- och turismförespråkare och å andra sidan reservatsmot-
ståndare och turismskeptiker. Planeringen för en nationalpark måste kunna 
hantera detta.

Naturvårdsplaneringen och i all synnerhet planering för nationalparker 
skiljer sig på viktiga punkter från den fysiska planeringen i Sverige. Medan den 
senare har sin bas lokalt med juridiskt bindande planer endast på kommunal 
detaljplanenivå har naturvårdsplaneringen sin bas i nationella och regionala 
beslut. Planeringen medför således både ingrepp i tidigare markanvändning, nya 
prioriteringar rörande markanvändningen – framförallt ändrade förhållanden 
mellan bevarande och exploaterande – och förflyttning av planeringsansvar. 
Naturvårdsplaneringen måste således hantera både de konkreta frågorna om 
bevarande och skötsel av värdefull natur, ansvarsfullt utnyttjande och långsiktig 
utveckling av både det skyddade naturområdet och dess omland men också den 
nya situation som uppstår.

Naturvårdsplanering består av två typer av planering: fysisk planering och 
planering för naturförvaltning. Den fysiska planeringens huvudroll är att på 
kort och lång sikt förbereda för förändrad markanvändning. Planeringen för 
naturförvaltning är däremot i grunden en verksamhetsplanering men den omfat-
tar även andra aktörers verksamheter än den planerande myndighetens. Den 
skall lägga grunden för en verksamhet som är långt mera komplicerad att styra 
än internstyrning av en organisation och kräver därmed andra former och verk-
tyg. De två planeringsformerna griper in i varandra och är en förutsättning för 
varandra. Särskilt tydligt blir detta i ”adaptiv planering”. Sådan planering kan 
ha två principiellt olika ändamål. Å ena sidan att skapa möjligheter att hålla 
fast vid uppställda mål i en föränderlig omvärld och å den andra att medge 
omprövning av mål. 

Planeringen inför Fulufjällets nationalpark innebär på flera sätt en utveck-
ling av svensk nationalparksplanering18. Framför allt är det två förhållanden 

18 Naturvårdsverket, 2002; Wallsten, 2003.
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som är intressanta. Här har medvetet använts en internationell förebild för 
zonering av nationalparken, den s.k. ROS modellen. Vidare har planeringen 
av nationalparken innefattat insatser för att utveckla turismen i dess omland i 
syfte att hantera övergången till en ny markanvändning med nya möjligheter 
och restriktioner. Zoneringen är en viktig del i planeringen av nationalpar-
ken som ger underlag för dess skötsel, och där studier av huruvida besökare 
får önskvärt utbyte av vistelsen kan användas för att kontrollera zoneringens 
effektivitet.

ROS modellen
Den modell som inspirerat zoneringen av nationalparken är ”recreation oppor-
tunity spectrum, ROS”. Principen för ROS är en zonering av landskapet för att 
tillhandahålla ett spektrum av möjligheter till aktiviteter och upplevelser. Zone-
ringen skall också medge hantering av konflikter som kan lösas genom separa-
tion av aktiviteter i tid och rum, inte minst mellan utnyttjande och bevarande 
och mellan friluftsliv och vissa former av naturresursutnyttjande som skogs-
bruk, intensiv turism osv. ROS utvecklades i Nordamerika under 1970-talet 19 
och har idag en utbredd tillämpning inom förvaltning av bland annat Nordame-
rikanska nationalparker20.

Ambitionen i ROS är att hantera ett antal praktiska förvaltningsfrågor. 
För det första underlätta att möta efterfrågan på en mångfald av miljöer för 
friluftsliv längs ett spektrum, från det mera påverkade och tillrättalagda till 
det orörda och vildmarksbetonade. För det andra att underlätta bedömning 
och utvärdering  av effekter och konsekvenser ömsesidigt mellan friluftsliv och 
annat resursutnyttjande. Och inte minst väsentligt, att sätta förvaltningen på en 
beteendevetenskaplig bas i motsats till fokusering på aktiviteter som sådana och 
att därmed ge besökarnas värderingar en större tyngd. Grunddimensionerna i 
ROS utgörs av den fysisk/ekologiska, den sociala och den förvaltningsmässiga. 
Eftersom planering för en nationalpark i Sverige har tydliga mål för bevarande 
kan zoner där naturvårdshänsyn har företräde framför olika former av frilufts-
liv behövas som komplement till de zoner som skall skapa möjlighet till olika 
former av upplevelse.

ROS är en planeringsmodell som inte tidigare tillämpats konsekvent i Sve-
rige. Den introducerades i arbeten i Femundsmarka-Rogen-Långfjället21 och 
har legat till grund för flera undersökningar men inte för den konkreta plane-
ringen22. ROS modellen måste emellertid anpassas till svenska förhållanden. 
Dessutom måste anpassningar göras när modellen används i planering för inrät-
tande av ett område till nationalpark.

19 Clark & Stankey, 1979.
20 Newman, 2003.
21 Wallsten, 1988.
22 Emmelin 1986.
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Planeringsmodeller som ROS förutsätter någon form av styrning av besö-
kare med direkta eller indirekta metoder. Styrningen av besökarna ”visitor 
management” är ett komplement till åtgärder i landskapet, ”site management”. 
Betydande insatser har gjorts i Nordamerikansk friluftslivsförvaltning för att 
minska naturpåverkan men också inbördes konflikter och för att öka besökar-
nas utbyte genom ”visitor management”. En omfattande litteratur om detta 
finns i form av handböcker, forskningsrapporter och läromedel23.

Tillämpning i Sverige har vissa speciella förutsättningar som gör att interna-
tionella erfarenheter inte utan vidare kan överföras till svenska förhållanden: 

• Modellerna förutsätter hög grad av kontroll över det förvaltade området.
• En förutsättning är också att brukarna upplever förvaltningens åtgärder 

som legitima. Allemansrätten är sannolikt den största enskilda skillnaden i 
förutsättningar för att överföra internationella erfarenheter. Svenska besö-
kare förväntar sig inte den direkta styrning som ofta ingår i förvaltning 
enligt ROS modellen.

• En situation med lägre grad av kontroll och större operatörs/
arrangörsansvar förutsätter mera utvecklade samarbetsformer än vad 
modellerna i allmänhet innefattar. 

• Planeringsmodellen riskerar att bli statisk om den baseras på underlag 
framtaget vid planeringstillfället och den faktiska utvecklingen inte följs och 
återkopplas till revision av modellerna. Behovet att utveckla enkla, realis-
tiska modeller för ”adaptiv planering och förvaltning” är stort.

• Behovet att utveckla och använda enkla, åtgärdsinriktade metoder för mil-
jöövervakning och besöksregistrering, fortlöpande uppföljning av besökares 
motiv, upplevelser, tillfredsställelse, reaktion på ingrepp och förvaltningsåt-
gärder, konflikter osv. är stort.

I uppföljning och undersökning av brukarnas upplevelser, attityder och tillfreds-
ställelse är detta viktiga faktorer att ta hänsyn till. Regelbundna brukarunder-
sökningar är en viktig komponent i att förverkliga de intentioner som ligger i 
det nya arbetssättet bakom Fulufjället, vilket i flera avseenden ligger i linje med 
den av regeringen föreslagna inriktningen av svensk naturvårdspolitik.

Rekreativ bärförmåga
Ett med ROS associerat begrepp i den internationella friluftslivsforskningen är 
rekreativ bärförmåga – limits of acceptable change, LAC24. Begreppet bärför-
måga, som kommer från ekologin, har en stark intuitiv kraft. Frågan om vilket 
nyttjande som ”är för mycket” kan utvidgas till sociala och förvaltningsmässiga 
dimensioner: när blir antalet människor i ett område för stort, inte bara med 

23 Manning, 1999; Emmelin, Fredman & Sandell, 2005.
24 Stankey m.fl., 1985.
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avseende på slitage och störningar på vilt, utan också så att besökarnas utbyte 
av besök eller aktiviteter minskas. För att förvalta områden med fokus på 
upplevelser krävs någon form av gränssättning. Problem med att finna använd-
bara mått på rekreativ bärförmåga har i vissa fall resulterat i försök att istället 
undersöka vilka tillstånd som olika brukargrupper finner önskvärda eller icke 
önskvärda. 

LAC modellen vilar på ett antal förutsättningar:
• Variation i naturresursernas tillstånd är oundviklig.
• Friluftsliv medför påverkan som går utöver naturlig variabilitet men kan 

vara mer eller mindre acceptabel.
• Flera olika förvaltningsstrategier och åtgärder är möjliga; valet måste styras 

av målsättningar.
• Gränserna för ”rekreativ bärförmåga” baseras på värderingar.

Målet med LAC är att få fram indikatorer som definierar de olika ROS klas-
serna. Dessa indikatorer skall kunna mätas och följas så att utvecklingen av 
ett område kan styras mot de önskade egenskaperna. Tanken är att en viss 
variation i ett områdes egenskaper är acceptabla men att det finns gränser där 
områdets karaktär förändras så mycket att det inte längre kan tillhandahålla 
de önskade kvaliteterna. Eftersom många av landskapets egenskaper uppvisar 
naturlig variation är ett av problemen att skilja ut den mänskliga påverkan som 
skall styras från den naturliga variationen. Om ROS är en planeringsmetod vars 
mål är att tillhandahålla en mångfald av förutsättningar för friluftsliv, är LAC 
en modell för att hantera påverkan och förändringar i rekreationsmiljön. Det 
kan gälla konflikter med annan markanvändning men också intressemotsätt-
ningar mellan eller inom olika former av friluftsliv.

Hur många är för många?
Den internationellt i särklass mest studerade 
konflikten inom en och samma aktivitetsgrupp 
torde vara trängsel (crowding). Då antalet andra 
besökare är större än önskat kan detta resultera i 
upplevelser av trängsel, vilket kan tolkas som en 
negativ upplevelse av en viss mängd andra besö-
kare. Begreppet har på olika sätt tillämpats vid 
förvaltning av naturområden där besökstrycket är 
stort i relation till områdets rekreativa förutsätt-
ningar. Även om det faktiska antalet besökare (per 
ytenhet) naturligtvis spelar en stor roll för före-
komst av trängsel så är det viktigt att i likhet med 
övriga typer av konflikter se till den psykologiska 
innebörden och betrakta trängsel som en subjektiv 
individuell värdering (i negativ bemärkelse) av ett 

Lagom många andra besökare?
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visst antal andra besökare25. Faktorer som påverkar graden av upplevd trängsel 
är bland annat områdets karaktär (geografiskt läge, topografi m.m.), besökar-
nas förväntningar och attityder, förekomst av infrastruktur (leder, information 
m.m.), samt typ av aktivitet. En niogradig skala har utvecklats för att mäta 
graden av upplevd trängsel och dess relativt stora användning gör det möjligt att 
jämföra studier mellan olika länder, områden och aktiviteter26.

I Fulufjället har upplevelser av trängsel studerats i anslutning till Nju-
peskärs vattenfall. Antalet och koncentrationen av besökare i området kring 
Njupeskär torde göra det till en av de mer frekventerade platserna i svenska 
fjällvärlden sommartid. Området runt vattenfallet och lederna dit ligger inom 
den zon i Fulufjället som karaktäriseras av en hög anläggnings- och servicegrad 
(zon 4). Denna del av parken ska vara lättillgänglig och utformad för att kunna 
ta emot många besökare. Här ska det också enligt målen för zonen kunna vara 
vanligt att man möter många andra besökare. Samtidigt finns det naturligtvis 
även här en gräns för ett acceptabelt antal andra besökare. Och frågan är var 
denna gräns går? Svaret står delvis att finna i denna rapport, men resultaten 
visar framför allt på möjligheterna att hantera trängsel genom rätt utformade 
skötselåtgärder.

25 Manning, 1999.
26  Shelby & Heberlein, 1986.
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4. Att mäta besökare i naturen

KUNSKAP OM BESÖKARE i naturen behövs för en rad olika ändamål. Den kanske 
mest uppenbara kunskapen att skaffa sig är ”antalet besökare”, vilken i sin tur 
kan ligga till grund för planering och allokering av resurser för skötsel, natur-
vård eller infrastruktur. Ganska snart inser man emellertid att det behövs djupare 
kunskaper än så för att på ett effektivt sätt utveckla och förvalta naturområden 
för besökare. Frågor man bör ställa sig är bland annat vem som besöker områ-
det, attityder till skötsel, vilka hinder och motiv finns, förekomst av konflikter 
(mellan och inom olika grupper), upplevelser och tillfredsställelse, samt ytterst 
hur utbytet av besöken kan maximeras samtidigt som kostnaderna minimeras. 
Svaren på dessa och liknande frågeställningar kan bland annat bidra till att27;

• minska konflikter
• förbättra upplevelser och öka tillfredsställelsen hos besökarna
• samordna efterfrågan och utbud av rekreationsmöjligheter
• följa upp och effektivisera förvaltningsåtgärder
• utveckla infrastruktur
• förbättra ekologisk, social och ekonomisk påverkan
• öka den samhällsekonomiska effektiviteten
• göra prognoser över den framtida utvecklingen.

Det finns i princip två olika sätt att studera besökare i naturområden – antingen 
genom direkta studier av besökarna i det aktuella området (områdesstudier, 
brukarundersökningar) eller genom indirekta studier utanför området baserat 
på intervjuer med ett urval av den befolkningsgrupp vilken man är intresse-
rad av (befolkningsstudier). Båda sätten har sina för- och nackdelar avseende 
bland annat representativitet, genomförande och kostnader. En principiellt 
viktig skillnad är att områdesstudier omfattar alla grupper av besökare (etnici-
tet, aktivitet etc.) i det aktuella området, medan befolkningsstudier inskränker 
sig till just den befolkningsgrupp man använder för sitt urval. Datainsamling i 
området omfattar således individer som aktivt valt att besöka just detta område 
medan datainsamling utanför området även omfattar individer som inte besöker 
området i fråga. Ytterligare en viktig aspekt är huruvida studien statiskt betrak-
tar besöken i ett område vid en given tidpunkt eller om de även ser till besökens 
utveckling över tiden. Kunskap om utvecklingen över tiden är värdefullt i en 
rad sammanhang, bland annat när det gäller planering och uppföljning av olika 
förvaltningsåtgärder, miljötillstånd och besöksstatistik. Erfarenheten visar emel-
lertid ofta på en brist av longitudinella studier kring friluftsutövande.

27 Loomis & Walsh, 1997; Manning, 1999; Eagles & McCool, 2002.
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Att mäta antal besök och intervjua besökare i naturområden är ofta mer 
komplicerat än vad många först föreställer sig. Variationer i besöksmönster (tid, 
rum, aktiviteter etc), geografiska och naturgivna skillnader mellan olika områ-
den har medfört att ett stort antal olika metoder för datainsamling har utveck-
lats28. Exempel på metoder för datainsamling är:

• Mekaniska och elektroniska räkneverk
• Manuell och visuell observation
• Självregistrering
• Direkta intervjuer
• Enkätundersökningar (i området, per telefon eller post)
• Kamera- eller fjärrövervakning
• Indirekt uppskattning (genom mätning av t.ex. slitage, antal fordon, vatten-

förbrukning etc.)
• Fokusgrupper och expertpaneler.

Det stora antalet metoder beror delvis på frilufts-
livets stora bredd och dynamik. Då rekreation 
utomhus är att betrakta som en upplevelse likväl 
som en distinkt aktivitet som utövas i ett visst 
område innebär det att man sällan kan nöja sig 
med att kvantifiera själva besöket, utan också 
måste rikta uppmärksamheten mot besökarens 
utbyte av besöket, mot förväntningar före besö-
ket, resan till och från området, och på de minnen 
besökaren tar med sig från området29. 

Val av metod beror bland annat på vilken 
frågeställning man försöker besvara, typ av 
område, förekomst av olika aktiviteter, antal och 
typ av besökare etc. Vill man exempelvis upp-
skatta attityder till förvaltningsåtgärder i ett visst 
område är sannolikt datainsamling på plats att 
föredra, medan ett urval av befolkningen san-
nolikt lämpar sig bäst vid studier av motiv och 
hinder för besök i ett visst område30. Ytterligare 
aspekter är områdets naturgeografiska egenska-
per och besökarnas bruksmönster. Ett område 
kan ha ett mer eller mindre utspritt nyttjande i kombination med några få eller 
många naturliga entrépunkter, och olika aktivitetsutövare kan ha olika rörelse-
mönster. Många studier bygger på att datainsamlingen utgör ett representativt 
urval av besökarna – något som kan vara svårt att uppnå då omfattningen av 

28 Watson et al., 2000; Emmelin, Fredman & Sandell, 2005.
29 Manning, 1999.
30 Heberlein & Fredman, 2002.

Modern teknik bidrar till att öka 
kunskapen om besökare i naturen.
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den grupp man önskar studera sällan är känd. 
För att räkna eller intervjua samtliga besö-

kare krävs att ett områdes hela gräns bevakas, 
vilket är kostsamt och många gånger helt orim-
ligt. De flesta besökare följer dock stigar och 
leder, och i vissa fall – särskilt vid mer avlägsna 
besöksmål – anländer många till området via 
en huvudsaklig entré. Genom grundläggande 
kunskap om vilka stigar som brukar användas, 
ungefärliga rörelsemönster och om det finns 
en eller flera naturliga ”entréer” till området 
kan som regel ett antal strategiska mätpunkter 
väljas ut för att uppnå en acceptabel represen-
tativitet. Det är också viktigt att dels genomföra 
bortfallsundersökningar, dels vara observant på 
externa faktorer som väder, speciella händelser, 
helgdagar etc. som kan påverka besökarna och 
deras beteenden. Om syftet med studien både är 

att kartlägga nyttjandet och att mäta effekter och utbyte av besöken krävs som 
regel en kombination av olika metoder. Ett vanligt tillvägagångssätt är att kom-
binera någon metod för att räkna antalet besökare med en attitydundersökning.

I attitydundersökningar är frågor om tillfredsställelse och upplevelser cen-
trala. Ofta mäts dock deltagande i olika friluftsaktiviteter, inte efterfrågan eller 
aktivitetens betydelse för utövaren. En nackdel med att fokusera för mycket på 
aktiviteten är att man lätt förbiser att olika aktiviteter kan ersätta varandra och 
uppfylla samma behov hos utövaren. Dessutom anses besökarnas attityder vara 
styrande för hur man reagerar på olika förvaltningsåtgärder31. Gruppering av 
besökarna efter deras attityder kan används både för att vägleda planering mot 
ökad differentiering i rummet och för att tillfredsställa olika typer av besökare32.

31 Kaltenborn & Vorkinn, 1993.
32 Fredman & Emmelin, 2001.

Att räkna bilar är ett sätt att uppskatta 
antal besökare.



39

5. Datainsamling i Fulufjället

DATAINSAMLINGEN I FULUFJÄLLET gjordes i tre steg: med folk- och trafikräk-
nare vid de viktigaste entréerna till området, med självregistreringsmetodik, 
och genom en enkät som skickades till ett urval av de svenska och tyska besö-
karna. Vägledande vid utformningen av datainsamlingen var dels att förbättra 
underlaget för planering och skötsel av nationalparken, dels att studera de 
kortsiktiga effekterna av nationalparkens tillkomst utifrån ett besökarperspek-
tiv. Metodiken är väl etablerad och har använts vid studier av besökare i bland 
annat Rogenområdet33 och södra Jämtlandsfjällen34. Nedan följer en översiktlig 
beskrivning av de metoder som använts för datainsamlingen. Med undantag för 
några mindre justeringar, bl.a. i placering av självregistreringslådorna, var data-
insamlingen år 2003 identisk med år 2001. För en mer detaljerad beskrivning 
av datainsamlingen 2001 hänvisas till Hörnsten & Fredman (2002). Datain-
samling genomfördes perioden juni – september båda åren, med vissa avvikelser 
som redovisas nedan. Data från folkräknarna, postenkäter mm. finns redovi-
sade i rapportens bilaga.

Folkräknare
För att uppskatta antalet besökare i Fulufjället användes fyra automatiska folk-
räknare av typen ”Chambers Radio Beam 2000” som sattes ut vid fyra olika 
platser i anslutning till självregistreringslådorna. 
Folkräknarna arbetar med radiovågor vilka pas-
serar genom material som plast, plywood och 
tunnare trä. Ett hölje i polykarbonat användes 
som skydd för räknarna. En cirka decimeterbred 
”radiostråle” går mellan sändare och mottagare 
vilka placeras på var sin sida om vandringsle-
den. När radiostrålen bryts aktiveras mottagaren 
och registrerar en markering. Avståndet mellan 
sändare och mottagare ska vara kortare än 20 
meter. Mottagaren är kalibrerad så att den inte 
registrerar fåglar, flygande löv, grenar eller annat 
liknande som snabbt passerar genom radiostrå-
len. Mottagaren kan inte känna av åt vilket håll 
besökarna passerar. Mätdata samlas i en data-
samlare (logger) integrerad i mottagaren vilken 

33 Hultman & Wallsten, 1988; Emmelin & Olsson, 1999.
34 Vuorio, 2003.

Antalet besökare i Fulufjället 
uppskattades med folkräknare.
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programmeras för start- och stopptid samt längden på tidsintervall för regist-
rering. Maximalt 255 registreringar är möjliga per tidsintervall varför längden 

måste anpassas utifrån frekvensen vandrare vid 
mätpunkten. Loggern kan tömmas på plats till 
bärbar PC eller tas ut för att tömmas i stationär 
PC. Figur 5 och Tabell 1 visar folkräknarnas pla-
cering i Fulufjället. 

Data från folkräknarna innehåller uppgift 
om datum, tidsintervall samt antal passager 
under varje tidsintervall (se bilaga). I några fall 
förekommer orimliga toppar i mätserierna, d.v.s. 
enstaka mätningar eller perioder med 255 regist-
reringar. Dessa kan förorsakas av personer som 
stannar upp mellan sändare och mottagare eller 
då kontakten mellan dem bryts av annan anled-
ning. Längre sammanhängande perioder med 255 
registreringar har felkodats medan enstaka regist-
reringar har ersatts med medelvärdet för motsva-
rande tidsintervall veckan innan och veckan efter.

Tabell 1. Mätplatser för självregistrering, folk- och trafikräknare

Mätplats
Antal 

registrerings-
lådor

Folk-
räknare

Trafik-
räknare Kommentarer

A) Rundslingan Njupeskär 
- Gamla leden mot fallet

2 X
Folkräknaren placerad vid spång ca 100 meter 
före registreringslådorna vid ledens början.

B) Led mot Rösjön 1
Registreringslådan flyttades till denna plats 
10/7 (2001).

C) Brottbäckstugan 1 X X
Registreringslådan placerades ca 500 meter 
närmare Brottbäckstugan 2003 jämfört med 
2001.

D) Morbäckssätern 1 Led mot Tangådalsstugan.

E) Björnholmssätern 1 X
Trafikräknaren placerad på vägen upp mot 
Björnholmssätern. Registreringslådan placerad 
på leden norr om Björnholmssätern.

F) Västertangen 1
Registreringslådan placerad ca 100 meter in 
på svenska sidan om riksgränsen.

G) Gördalen 1 X Led mot Harrsjöstugan.

H) Rundslingan Njupeskär 
- Nya leden från fallet

-- X
Olika placering på sträckan mellan rastplatsen 
och ledkorset till Rösjöstugan.

I) Njupeskärsentrén 
(bilvägen upp)

-- X

För att minska risken för upptäckt kunde 
folkräknarna döljas bakom en bit näver.
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Figur 5. Mätplatser för självregistreringslådor, folk- och trafikräknare. 

Karta: Stefan Leonsson

Trafikräknare
För att räkna trafiken på vägarna fram till parkeringsplatserna vid entréerna 
till Fulufjället användes tre stycken TDP ackumulerande trafikräknare med 
sensor i form av en slang som reagerar på tryck (se figur 5 och tabell 1). Sens-
orn är kopplad till ett räkneverk som kan ställas in på fyra olika mätintervall 
mellan 12 och 72 timmar. Sensorn känner av antal passerande hjulaxlar, men 
räknaren är inställd så att varje ”dubbelavkänning” registreras som ett fordon. 
Sensorn kan inte känna av åt vilket håll ett fordon passerar. Den kan inte heller 
avgöra vilket slags fordon som passerar. Räknarna användes med en på förhand 
inställd känslighet, vilket innebär att cyklar och lätta motorcyklar inte registre-
ras. Användningen av trafikräknare bör i första hand ses som ett komplement 
till folkräknarna. De senare mäter antal individer som faktiskt vistats i området 
för Fulufjällets nationalpark, medan en passage vid trafikräknarna inte med 
säkerhet innebär detta. Dessutom kan antalet passagerare per fordon variera 
med olika tid på dygnet, veckodag, årstid och typ av fordon.

G) Gördalen

C) Brottbäckstugan

D) Morbäckssätern

F) Västertangen

E) Björnholmssätern

A)

H) I)B)
Njupeskär

Självregistreringslådor

Folkräknare

Trafikräknare
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Självregistrering
Data kring de enskilda besöken i Fulufjället samlades in med hjälp av åtta självre-
gistreringslådor utplacerade på sju olika platser samt en efterföljande postenkät (se 
figur 5 och tabell 1). Varje låda placerades på en väl synlig plats utmed vandrings-
leden där utrymme fanns för flera personer att stanna upp. En skylt på utsidan med 
rubriken ”VIKTIGT” uppmanade den förbipasserande att stanna upp och öppna 
lådan för att fylla i ett registreringskort. Genom att fälla ner lådans framsida erhölls 

ett skrivunderlag, och i varje låda fanns en hög med 
svarskort, pennor samt en karta över undersök-
ningsområdet. Svarskortet innehöll fem frågor om 
besöket i området – tidpunkt för vistelsen, hema-
dress, aktiviteter under besöket, tidigare besök i 
området samt hur man fått kännedom om Fulufjäl-
let (se bifogad CD skiva). Det ifyllda svarskortet 
stoppades sedan ned i en springa på lådans insida 
för att hamna i dess nedre låsta del.

Utplacering av lådor gjordes 7-8 juni (2001) 
och 26-27 maj (2003) och båda åren avslutades 
datainsamlingen den första oktober. På grund 
av anläggningsarbeten hölls ena halvan av rund-
slingan fram till Njupeskärs vattenfall (gamla leden) 
avstängd perioden 1-10 juli 2001. Under denna tid 

hölls lådorna A låsta. Av motsvarande skäl var samma led avstängd 25 augusti – 12 
september 2003, och även då hölls lådorna A låsta. Eftersom antalet besökare som 
passerade låda A på väg mot Njupeskär var mycket stort under högsäsong hölls 

denna låda öppen endast var tredje dag från mid-
sommar fram till första augusti båda åren.

Tabell 2 sammanfattar antalet ifyllda och 
användbara registreringskort för de två åren. Totalt 
samlades 4448 svarskort in vid självregistrerings-
lådorna sommaren 2001 och 6151 kort sommaren 
2003 – en ökning på 38 procent. Antalet personer 
som passerat de olika lådorna varierar kraftigt och 
merparten av registreringarna gjordes i låda A som 
stod på gamla leden mot Njupeskärs vattenfall. 

Den stora ökningen i antalet ifyllda regist-
reringskort vid låda A och minskningen i låda B 
kan sannolikt förklaras dels med flytten av box B 
sommaren 2001 från rundslingan vid Njupeskär 

till leden mot Rösjön35, dels med att leden vid box A var avstängd 10 dagar i 
början av juli 2001 – dvs mitt under högsäsong – medan avstängningen 2003 
skedde senare på sommaren då färre besökare kommer till området. 

Med hjälp av självregistreringlådor 
erhölls uppgifter om besökarna.

35 Se Hörnsten & Fredman, 2002.

Självregistreringslådorna innehöll ett 
frågeformulär samt information om 
studien på svenska, engelska och tyska.
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Postenkäter
Postenkäter skickades under november månad (2001 respektive 2003) till ett 
urval av svenska och tyska besökare – de två mest förekommande nationali-
teterna bland besökarna i Fulufjället. Den tyska enkäten var en direkt över-
sättning av den svenska med undantag för fråga G2 vilken utgick i den tyska 
enkäten 2003. Ekonomiska frågor formulerades i kronor i den svenska enkäten 
och i mark i den tyska enkäten 2001 respektive euro 2003 (1 DM = 4,6 kr; 1 
Eur = 9 kr). Adresserna till postenkäten erhölls genom ett systematiskt urval 
bland registreringskorten efter att de sorterats efter svarsdatum. Urvalet gjordes 
efter bortsortering av personer som registrerat sig flera gånger, varit för unga 
(<15 år), ej uppgivit användbar adress etc. Eftersom det råder en stor skevhet 
i antalet registreringar mellan de olika lådorna stratifierades urvalet av adres-
ser enligt följande. Enkäter skickades till samtliga svenskar och tyskar som 
registrerat sig i lådorna C, D, E, F och G i båda studierna (se Figur 5). I studien 
2001 skickades postenkäter till varannan svensk och var tredje tysk som fyllt 
i ett registreringskort i låda A eller B. I studien 2003 skickades postenkäter till 
var sjätte svensk och varannan tysk som fyllt i ett kort i låda A, samt var fjärde 
svensk och varannan tysk som fyllt i ett kort i låda B. Två till tre veckor efter 
första utskicket erhöll alla som inte svarat på enkäten ett påminnelsekort med 
en uppmaning att fylla i och returnera frågeformuläret. Efter ytterligare cirka 
tre veckor erhöll de som ännu inte svarat en ny enkät med följebrev. Tabell 3 
redovisar utskickens storlek och svarsfrekvenser för de olika enkäterna. Den 

Tabell 2. Antal ifyllda registreringskort 2001 och 2003

Mätplats
Antal ifyllda registreringskort

Förändring
2001 2003

A) Rundslingan Njupeskär 
(Gamla leden mot fallet)

2 356 4 093 +74%

B) Led mot Rösjön 1463 1350 -8%

C) Brottbäckstugan 221 236 +7%

D) Morbäckssätern 128 123 -4%

E) Björnholmssätern 129 150 +16%

F) Västertangen (riksgränsen) 63 98 +56%

G) Gördalen 88 101 +15%

TOTALT 4 448 6 151 +38%
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svenska och tyska enkäten från 2003 finns redovisad i bifogad CD skiva. För en 
redovisning av enkäten 2001 hänvisas till Hörnsten & Fredman (2002).

Postenkäten 2003 var strukturerad i 10 olika sektioner med följande frå-
gekategorier: A) allmänt om resan till och vistelsen i Fulufjället; B) förekomst 
av leder, stugor, skyltar etc.; C) upplevelser i samband med besöket; D) trängsel 
under vandring till Njupeskär; E) utveckling av turism; F) synen på och betydel-
sen av nationalparken; G) ekonomiska utgifter; H) allmänt om förvaltning av 
fjällen; I) socioekonomiska faktorer; och J) åsikter om förbättringar i Fulufjäl-
let. Av sammanlagt 62 frågor ställda i 2003 års enkät ingick 44 frågor även i 
enkäten 2001.

Bortfallsstudier
Det främsta syftet med registreringslådorna är att ett representativt urval av 
besökarna i Fulufjället låter registrera sig samt lämnar namn och adress för den 
efterföljande postenkäten. Då samtliga leder in i ett fjällområde omöjligen kan 
förses med registreringslådor kommer ett antal besökare aldrig få möjligheten 
att registrera sig och delta i studien. Dessutom finns alltid några som vandrar 
in i ett område utanför befintliga stigar och leder. Detta innebär att urvalet av 
besökare som registrerar sig i lådorna aldrig kan bli helt representativt för det 
totala antalet besökare i området. I den här aktuella studien bedömer vi att 
detta problem är relativt litet då koncentrationen av besökare till Njupeskär 
är mycket stor och utplaceringen av övriga lådor gjordes efter samråd med 
naturbevakare och andra personer med mycket god lokalkännedom om besöks-
mönstren i Fulufjället. Dessutom är Fulufjället ett relativt väl sammanhängande 
och avgränsat fjällområde med förhållandevis få och tydliga ”entréer” vilket 
gör den aktuella metoden mer lämpad här jämfört med områden med mer kom-
plexa besöksmönster.

På platser med många besökare finns också risken att en låda är ”uppta-
gen” så att efterföljande förbipasserande inte noterar den eller inte anser sig ha 
tid att vänta på sin tur utan går vidare utan att registrera sig. Detta var period-
vis fallet för låda A på leden mot Njupeskärs vattenfall. Så länge dessa ”bort-
fall” inte följer något särskilt mönster utan sker jämnt fördelat bland besökarna 
kommer det inte att påverka urvalets representativitet. För att undersöka om så 
var fallet genomfördes bortfallsstudier vid samtliga lådor sommaren 2001 och 
vid låda A sommaren 2003. Syftet var att uppskatta andelen besökare som inte 

Tabell 3. Antal svar och svarsfrekvenser för postenkäterna

Svensk postenkät Tysk postenkät

2001 2003 2001 2003

Antal svar 1 014 804 483 441

Svarsfrekvens 80% 82% 74% 85%
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registrerade sig samt genom intervjuer ta reda på om dessa skiljer sig från de 
individer som väljer att fylla i ett registreringskort.

Vid bortfallsstudierna bevakades den aktuella lådan av en observatör från 
en position där denne inte syntes, och således inte påverkade huruvida besöka-
ren valde att fylla i ett kort eller inte. Antal besö-
kare som avstod från att fylla i ett kort registrera-
des och intervjuades sedan om orsaken till detta 
då de kom fram till den plats observatören befann 
sig. Dessa individer ombads även att fylla i ett 
registreringskort av samma typ som fanns i själv-
registreringslådorna. I studien 2001 intervjuades 
sammanlagt 31 personer som inte registrerade sig. 
Jämförelser från detta år visar inte på några skill-
nader mellan de två grupperna avseende exem-
pelvis nationalitet eller tidigare besök i området. 
Mot bakgrund av det begränsade urvalet för bort-
fallsstudien 2001 gjordes med mer omfattande 
studie vid låda A sommaren 2003. Platsen valdes 
med erfarenhet från föregående studie och det 
stora antalet besökare, vilket sannolikt leder till 
att en större andel inte stannar upp för att fylla 
i ett kort. Uppskattningar från 13 olika tillfällen 
perioden 13/6 – 7/7 gör gällande att mellan 50-80 procent av besökarna som 
passerar låda A inte fyller i något registreringskort.

Sammanlagt 236 individer som passerade box A utan att självmant fylla i 
ett registreringskort accepterade att fylla i ett kort på uppmaning av fältperso-
nal. Samtliga dessa fick samma postenkät tillsänd som övriga individer i stu-
dien. Svaren på de 206 (165 svenska och 41 tyska) returnerade enkäterna har 
sedan jämförts med svaren från den ordinarie studien. Svaren på ungefär 15 
procent av frågorna skiljer sig mellan de två grupperna, vilket tyder på att bort-
fall vid självregistreringslådorna kan leda till att urvalet som ingår i studien inte 
är helt representativt för besökarna i området (vilket hade varit fallet om högst 
5 procent av frågorna hade skiljt sig åt givet att frågorna i de två studierna är 
oberoende). Resultaten visar dels att förekomst av många andra besökare har 
ett samband med att man inte fyller i ett kort, dels att de som inte fyller i ett 
kort i högre grad bor i Dalarna, är äldre, är mer positiva till att utveckla turis-
men i Fulufjället och anser att en nationalpark inskränker människans använd-
ning i onödan. Att många besökare leder till högre andel bortfall har sannolikt 
inte så stor betydelse för studiens representativitet, däremot bör denna rapport 
läsas mot bakgrund av att det sannolikt föreligger en viss skevhet i urvalet vid 
självregistreringslådorna, vilket i sin tur innebär en underrepresentation av indi-
vider med ovan nämnda karaktäristika.

Bortfallsstudier gjordes för att studera 
besökare som inte självmant fyllde i ett 
registreringskort.
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6. Analyser

RESULTAT SOM PRESENTERAS i denna rapport baseras i huvudsak på analys av 
kvantitativa data. Statistiska jämförelser sker dels mellan studierna år 2001 och 
år 2003, dels mellan grupper av besökare år 2003. Eventuella skillnader betrak-
tas som statistiskt signifikanta om de kan redovisas på 5%-nivån, dvs. då vari-
ansanalysens p-värde respektive chi-square värdet understiger 0,05. Många av 
jämförelserna sker mellan andelen av besökarna respektive år eller inom respek-
tive grupp som svarat på ett visst sätt, och skillnader eller förändringar redovi-
sas i procentenheter. Observera att detta inte är samma sak som en procentuell 
förändring, utan den absoluta skillnaden i procent mellan de två studierna eller 
grupperna. Om exempelvis 15 procent av besökarna har svarat ”ja” på en viss 
fråga i undersökningen år 2001 och 10 procent av besökarna har gett samma 
svar i undersökningen 2003 innebär det att minskningen är 5 procentenheter. 
Vad man dessutom bör hålla i minnet är att antalet besökare har ökat mellan 
de två undersökningstillfällena (se avsnittet om antal besökare nedan). Således 
motsvarar 15 procent av besökarna i 2001 års studie 5 700 individer medan 10 
procent av besökarna i 2003 års studie motsvarar 5 300 individer. Minskningen 
i antal individer som svarat ”ja” blir i detta fall endast 400. Hade det år 2003 
istället varit 12 procent som svarat ”ja” så hade minskningen motsvarat 3 pro-
centenheter, medan antalet individer som svarat ”ja” i själva verket hade ökat 
från 5 700 till 6 300. Detta kan förefalla motsägelsefullt, men beror alltså på 
det ökande antalet besökare i studieområdet. I de fall denna effekt uppstår för 
statistiskt signifikanta minskningar mellan åren påpekas det i texten. 

I redovisningen av resultaten presenteras således genomgående andelen av 
besökarna som svarat på ett visst sätt, medan skillnader redovisas (och testas 
statistiskt) i procentenheter. I de fall där så bedöms motiverat redovisas även 
antalet individer. Notera att som läsare kan man enkelt räkna fram antalet indi-
vider genom att multiplicera det aktuella procenttalet med antalet besökare för 
respektive år.

Viktning av data
För att resultaten ska ge en så representativ bild som möjligt av besökarna i 
Fulufjället måste hänsyn tas till att registreringslåda A periodvis var stängd och 
att bara ett urval av de individer som registrerade sig i lådorna A och B erhöll 
en postenkät. Sådana svar har därför givits högre vikt jämfört med individer 
som registrerat sig i någon av de övriga lådorna. Exempelvis har svar från per-
soner som registrerade sig i låda A under högsäsong – som då var öppen var 
tredje dag – givits en tredubbel vikt. Viktvariabeln har standardiserats (medel-
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värde = 0 och standardavvikelse = 1) för att de statistiska beräkningarna ska bli 
representativa.

Analys av olika grupper av besökare
Enkätsvaren från år 2003 har delats in i olika grupper för jämförelser baserat 
på nationalitet och bostadsort, vilka zoner inom Fulufjället man besökt samt 
grad av vildmarkspurism.

Bostadsort och nationalitet
Baserat på besökarnas nationalitet och hemortens postnummer delas de in i tre 
olika grupper; boende i Dalarnas län (postnummerområden 77, 78 och 79), 
boende i övriga Sverige samt besökare från Tyskland. Dessa tre grupper repre-
senterar olika geografisk närhet till Fulufjället, något som inte bara resulterar 
i olika avstånd rent fysiskt för att ta sig dit utan återspeglar även kulturella 
skillnader och skillnader i  massmedial bevakning av nationalparken. I nedan-
stående presentation benämns grupperna som boende i Dalarna, övriga Sverige 
respektive Tyskland och fördelningen är 14,3 procent (Dalarna), 67,4 procent 
(övriga Sverige) samt 18,3 procent (Tyskland).

Besökare i olika zoner
Som beskrivits ovan är Fulufjällets nationalpark indelad i fyra zoner med olika 
riktlinjer och bestämmelser som anger vilka aktiviteter som är lämpliga att 
utöva, hur den fysiska miljön bör se ut och vad det är sannolikt att besökaren 
kan få uppleva. Tabell 4 visar den relativa fördelningen av besökarna i de olika 
zonerna för respektive år. Kategoriseringen i olika zoner är baserad på vilka 
leder besökarna vandrat samt vilka platser de besökt i nationalparken (fråga 
A7 och A8). En majoritet besöker således enbart zon 4, vilken omfattar områ-
det runt Njupeskärs vattenfall samt nedre delen av Göljådalen. Individer som 
besökt zon 1-3 (enbart eller i kombination med zon 4) utmärker sig genom att 
besöka även de mindre tillrättalagda delarna av nationalparken. Genom att 
speciellt studera besökare i olika zoner är det möjligt att skapa sig en mer nyan-
serad bild över nationalparkens nyttjande. Det ger också kunskap om huruvida 
skötseln i olika delar av nationalparken uppfyller förväntade resultat.

Tabell 4. Besökarnas relativa fördelning mellan olika zoner i Fulufjället

År Zon 1-3 enbart Zon 4 enbart a Zon 1-3 och 4

2001 5 % 55 % 40 %

2003 2 % 54 % 44 %

a)  Besökare vid serveringen (fråga A7l), Njupeskärs vattenfall (fråga A7m) eller leden från  
bilparkeringen till vattenfallet (fråga A8a).
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Utifrån besök i olika zoner har besökarna delats in i följande två grupper;
1. Besökare i zon 4 (enbart)
2. Besökare i zon 1-3 (enbart eller i kombination med zon 4).

Orsaken till denna gruppindelning är att endast två procent besöker enbart 
zon 1-3. Analysen bygger således på två grupper – en som enbart besökt områ-
det vid Njupeskär och/eller nedre Göljådalen (zon 4), och en grupp som även 
besökt andra delar av nationalparken. De två grupperna utgör 54 procent (zon 
4 enbart) respektive 46 procent (zon 1-3) av materialet.

Purister – neutralister – urbanister
Olika besökare har olika intresse för upplevelser av orörd natur och kontakter 
med andra människor. Ur ett vetenskapligt perspektiv är det intressant att ana-
lysera olika individers attityder till och upplevelser av vildmark, samtidigt som 
ett områdes förvaltning bör vägledas av de kvaliteter människor söker och upp-
skattar. I praktisk förvaltning och marknadsföring måste förenklingar göras och 
för enkelhetens skull används lätt medelvärden för alla besökare. Medelvärden 
döljer dock ofta intressant information36, och ett sätt att nyansera medelvärden 
för alla besökare är att studera olika grupper av besökare.

I enkäten ingick därför en serie frågor om besökarnas mer generella atti-
tyder till förvaltning och skötsel av svenska fjällen, miljön i fjällen samt upp-
levelser av andra människor och orörd natur (sektion H1). Med hjälp av detta 
frågebatteri kan besökarnas grad av vildmarkspurism uppskattas genom att 
gruppera dem i purister, neutralister eller urbanister37. Purister är individer som 
uppskattar orörd natur utan tillrättaläggning och service och där få andra män-
niskor rör sig. Urbanister däremot är individer som föredrar förekomst av leder 
och anläggningar, och som är mer toleranta inför möten med andra besökare. 
Det ursprungligen amerikanska begreppet purism introducerades i Sverige i 
början av 1980-talet38.

En mer detaljerad redovisning av beräkningen för gruppering enligt purism-
skalan redovisas i Fredman & Emmelin (2001). I princip görs den genom att de 
enskilda svaren i frågebatteriet poängsätts utifrån graden av purism. Därefter 
summeras poängen för hela frågan och respondenterna klassificeras som purist, 
neutralist eller urbanist utifrån följande princip:

 Purist – om poängsumman överstiger medelvärdet plus en halv standardav-
vikelse

 Urbanist – om poängsumman understiger medelvärdet minus en halv stan-
dardavvikelse  

Neutralisterna är de individer som har en poängsumma som ligger mellan puris-
terna och urbanisterna (Figur 6). Medelvärdet för poängsumman bland besö-

36 Shafer, 1969.
37 Emmelin, 1997.
38 Se Wallsten, 1982.
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karna i Fulufjället år 2003 är 0,941 och standardavvikelsen 3,45. Således utgör 
30,7 procent av besökarna purister, 38,7 procent neutralister och 30,6 procent 
urbanister. Det är viktigt att notera att puristskalan är relativ, dvs. puristerna 
definieras som den grupp som avviker i puristisk riktning från populationens 
medelvärde. Gruppindelningen blir därför unik för varje enskild studie.

Figur 6. Fördelning av poäng på purismfrågan (medelvärde = 0,941; standardavvikelse = 3,45). Purister 

definieras som individer med poängsumma ≥ 2,67 och urbanister definieras som individer med en 

poängsumma ≤ -0,78.
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7. Resultat

Besök och besökare i Fulufjället. I detta avsnitt redovisas 
antalet besökare i Fulufjället med hjälp av resultaten från folk- och trafikräk-
narna. Avsnittet innehåller också mer grundläggande uppgifter om besökarna 
och den resa under vilken man besökte Fulufjället, baserat på information från 
både registreringskort och postenkäten (huvudsakligen enkätavsnitt A och I). 

Dessutom redovisas betydelsen av olika faktorer för 
beslutet att besöka Fulufjället och med dessa som 
utgångspunkt delas besökarna in i olika grupper. 
Data från folkräknarna finns redovisade i bifogad CD 
skiva.

Antal besökare

Folkräknare
Antalet besökare och besökens fördelning över tiden i 
området för Fulufjällets nationalpark har uppskattats 
med hjälp av data från folkräknarna. Figurerna 7, 8 
och 9 visar antalet registreringar vid gamla leden mot 
Njupeskär (mätplats A), Brottbäckstugan (mätplats 

C) samt Gördalen (mätplats G). I figurerna är tidsserien för 2003 förskjuten 
två dygn så att veckodagarna överensstämmer, vilket underlättar en jämförelse 
mellan de två åren då besöksmönstren ofta varierar efter ett cykliskt mönster 
över veckans dagar. Samtliga mätvärden är också omräknade till antal registre-
ringar per dygn. Räknaren vid nya leden på rundslingan från Njupeskär (mät-
plats H) gav sommaren 2003 ingen användbar mätserie på grund av tekniska 
problem – dels upptäcktes räkneverket av passerande besökare som ändrade 
dess inställning vilket medförde att de två enheterna tappade kontakten med 
varandra, dels läckte vatten in vid ett kraftigt regnväder. Även mätserierna vid 
de övriga tre mätplatserna innehåller en del avbrott, till vilka hänsyn måste tas 
vid en jämförelse mellan de två undersökningarna. Således medges jämförelser 
endast under perioder då båda undersökningarna resulterat i tillförlitliga data 
vid respektive mätplats.

Tabell 5 sammanfattar mätresultaten vid de tre folkräknarna under jämför-
bara perioder för 2001 och 2003. Mätvärdena redovisas här som antal passager 
per dygn. Det föreligger således en ökning i antalet registreringar mellan 2001 
och 2003 i intervallet 12 till 40 procent beroende på mätplats. Ökningen i anta-
let registreringar är större i de mer tillrättalagda och lättillgängliga delarna av 
Fulufjället (gamla leden mot Njupeskär och Brottbäckstugan), medan det mer 
perifert belägna Gördalen visar på en mindre ökning.

Sommaren 2003 besöktes Fulufjäl-

let av 53 000 personer, vilket är en 

39 procentig ökning jämfört med 

år 2001. Nästan hela ökningen har 

skett i de mer tillrättalagda delarna 

av parken kring Njupeskärs vatten-

fall. Besökens längd har i genom-

snitt minskat från 1,6 till 1,2 dagar. 

Det gör att den sammanlagda vistel-

setiden, där tiden för samtliga besök 

summerats, är i det närmaste är 

oförändrad från år 2001 och 2003.
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Figur 7. Antal registreringar 

vid gamla leden mot 

Njupeskär 2001 och 2003. 

Figur 8. Antal registreringar vid 

Brottbäckstugan 2001 och 2003. 

Figur 9. Antal registreringar 

vid Gördalen 2001 och 2003. 

Tabell 5. Antal uppmätta passager vid Njupeskär gamla leden, Brottbäckstugan och Gördalen under 

jämförbara perioder 2001 och 2003

Mätplats Antal passager 
2001

Antal passager 
2003 Förändring Jämförbar 

Period

Njupeskär gamla leden (A) 19 013 26 722 +40,5%
29/6 – 30/6 
11/7 – 26/8

Brottbäckstugan (C) 2 679 3 351 +25,1%
12/6 – 19/7 
24/7 – 15/9

Gördalen (G) 562 633 +12,6% 13/6 – 11/9
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Med hjälp av data från folkräknarna uppskattades antalet besökare i områ-
det för blivande Fulufjällets nationalpark till 38 000 sommaren 2001. Med 
detta värde som utgångspunkt kan vi beräkna antalet besökare i Fulufjället 
sommaren 2003. Baserat på resultat från postenkäten uppskattas att cirka 93 
procent av besökarna i Fulufjället besöker Njupeskärs vattenfall medan återstå-
ende 7 procent besöker andra delar av nationalparken. Om vi antar att mät-
platserna i Brottbäckstugan och Gördalen båda representerar hälften vardera av 
dessa 7 procent av besökarna kan antalet besökare i Fulufjället 2003 beräknas 
enligt följande;

38 000 × ((XA × YA) + (XC × YC) + (XG × YG))

där X representerar den relativa ökningen i antalet passager och Y andelen av 
besökarna vid mätplatserna A (gamla leden mot Njupeskär), C (Brottbäckstu-
gan) och G (Gördalen) enligt tabell 5. Antalet besökare 2003 blir således;

38 000 × ((1,405 × 0,93) + (1,251 × 0,035) + (1,126 × 0,035)) = 52 812 ≈ 53 000

Jämfört med år 2001 motsvarar detta en ökning på 39 procent. Dessa upp-
skattningar baseras på antagandet att varje besökare blir räknad två gånger 
vid samma eller olika räkneverk – något som sannolikt innebär en underskatt-
ning då vissa individer troligen blir räknade endast en gång om de går in och 
ut ur området på olika platser. I vilken utsträckning detta sker går inte att se 
med insamlade data. Vidare är det rimligt att anta att vissa besökare aldrig 
blir räknade eftersom de inte passerar något räkneverk. Uppgifter från posten-
käten om vilka leder besökarna vandrat gör gällande att cirka 8 procent inte 
går på någon av de leder som var försedda med räkneverk. Samtidigt är det 
troligt att vissa individer blir räknade mer än två gånger om de besöker olika 
delar av Fulufjället, vilket leder till en överskattning av antalet besökare. Uti-
från uppgifter från postenkäten antas detta gälla cirka 5 procent av besökarna. 
Storleken på dessa båda möjliga fel i uppskattningen av antalet besökare inne-
bär att de ungefärligen tar ut varandra, och att det ovan angivna antalet är en 
rimlig uppskattning av antalet besökare i Fulufjället, medan antalet besök i 
området ligger cirka 5 procent högre, dvs. 40 000 för år 2001 och 55 500 för 
år 2003.

I undersökningen 2001 var det genomsnittliga antalet dagar besökarna 
vistades i Fulufjället 1,56 vilket innebär att de 38 000 besökarna sammanlagt 
genererade 59 280 besöksdagar. Besökarna sommaren 2003 vistades i genom-
snitt 1,15 dagar i området för nationalparken, vilket genererar 60 734 besöks-
dagar – en ökning med endast 2,5 procent. Denna beräkning blir något trubbig 
då alla kortare besök (mindre än en dag) räknas som en hel dag. I 2003 års 
undersökning har mer detaljerad information samlats in kring besökens varak-
tighet (vilket redovisas nedan), men för 2001 omfattade frågeställningen endast 
hela dagar. Uppenbart är emellertid att förändringar i besöksmönster mellan de 
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två undersökningstillfällena innebär att fler kommer till området men att den 
sammanlagda vistelsetiden är i det närmaste oförändrad.

Utöver det sammanlagda antalet besökare ger resultaten från folkräknarna 
även värdefull information om besökens fördelning över tiden. Figur 7 visar 
tydliga variationer över sommarens veckor med en tydlig topp runt veckorna 
29, 30 och 31 (mitten och slutet av juli månad). Vi kan också notera några 
mindre toppar under sista veckorna i september. För Brottbäckstugan och Gör-
dalen blir mönstret inte lika tydligt beroende på både färre och större variation 
i antalet passager. Om vi däremot tittar på antalet passager i genomsnitt för 
de tre mätplatserna fördelat på veckans dagar erhålls de mönster som visas i 
figur 10. Störst variationer har Brottbäckstugan som också är den enda mät-
plats där flest passager sker under helgen. På leden mot Njupeskär passerar flest 
besökare mitt i veckan (tisdagar, onsdagar och torsdagar), medan den mer avsi-
des belägna Gördalen har flest passager på tisdagar och onsdagar (observera att 
antalet passager på leden mot Njupeskär är dividerat med 10 i figuren).

Fulufjället är populärast att besöka i mitten och slutet av juli.
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Figur 10. Genomsnittligt antal registreringar vid folkräknarna fördelat över veckans dagar (antalet passager 

på leden mot Njupeskär är dividerat med 10).

Trafikräknare
Två av tre utplacerade trafikräknare hade tekniska problem sommaren 2003 
varför data från dessa inte medger någon jämförelse med 2001 års mätvärden. 
Trafikräknaren på vägen mot Björnholmssätern (mätplats E) i Fulufjällets södra 
del registrerade 499 passager för perioden 25/6 – 30/9 år 2001 och 728 passa-
ger perioden 28/5 – 10/10 år 2003, en ökning motsvarande 46 procent. Efter-
som trafikräknarna endast registrerar det sammanlagda antalet passager vid 
avläsningstillfället är det svårt att uppskatta förändringen mellan de två åren 
eftersom mätperioderna skiljer sig. Däremot är det möjligt att jämföra genom-
snittligt antal passager per dygn. För 2001 uppgick detta till 5,1 passager per 
dygn, och för 2003 var motsvarande värde 5,4 – en ökning på cirka 6 procent. 
Eftersom mätperioden för 2001 är mer koncentrerad till högsäsong är sannolikt 
ökningen för 2003 större. En rimlig slutsats blir att ökningen i antalet bilar vid 
Björnholmssätern ligger i intervallet 10 – 20 procent.

Kommentarer till resultaten

Resultaten från folkräknarna visar att antalet besökare i området för Fulufjällets natio-
nalpark ökat med nästan 40 procent mellan åren 2001 och 2003. Vi finner också 
att det är en god överensstämmelse mellan ökningen i antal besökare uppskattat från 
folkräknarna och den totala ökningen i antal ifyllda registreringskort (se tabell 2). 
Ökningen är således starkt koncentrerad till de mer tillrättalagda delarna av parken i 
anslutning till Njupeskärs vattenfall. Detta är den naturliga ”entrén” till området, här 
finns en av områdets stora sevärdheter och samtidigt den plats där avsevärda inves-
teringar gjorts, bland annat i ett naturum, renovering av befintlig servering, större 
parkeringsplats, skyltning etc. I det korta perspektivet torde därför området kring Nju-
peskär framstå som den självklara plats man i första hand besöker, i synnerhet som 
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förstagångsbesökare. Detta stämmer också väl överens med intentionerna för zon 4 i 
skötselplanen.

Observera emellertid att samtidigt som fler personer kommer till Fulufjället så är den 

sammanlagda tiden man vistas i området i stort sett oförändrad. Besökarna blir alltså 

fler, men stannar en kortare tid och är allt mer koncentrerade till området runt Nju-

peskär. Detta torde bland annat ha betydelse för eventuella störningar på djurliv och sli-

tage, vilket sannolikt inte ökat i samma omfattning som antalet besökare. Det är också 

lättare att nå ut med information till besökarna, och ur ett ekonomiskt perspektiv är det 

sannolikt fördelaktigt så till vida att besökare som stannar en kortare tid som regel har 

större utgifter per tidsenhet än de som stannar en längre tid. Vi kan också konstatera 

att Fulufjället i huvudsak inte besöks under veckosluten, vilket talar för att besöket för 

många utgör en del i en längre rundresa. Detta understryks ytterligare av att flest besö-

kare kommer under semesterperioden på högsommaren. 

Typ av resa och motiv för besöket 
Hela 96 procent av besökarna till Fulufjällets nationalpark sommaren 2003 kom 
dit under en privat resa – varav drygt 20 procent var en utflykt från hemmet, 
hälften en utflykt från annan semesterort och 30 procent ett stopp under en rund- 
eller genomresa. Drygt tre procent av besökarna kom 
under en organiserad resa. Av detta följer att cirka 95 
procent anländer i bil och drygt 2 procent i buss, med 
ett genomsnitt på 2,9 personer i varje bil (antalet rese-
närer per fordon tillfrågades i postenkäten). Längden 
på resan under vilken Fulufjället besöks är i genom-
snitt 8,3 dagar. Jämförelser med motsvarande resultat 
2001 visar att andelen som kommer i buss har ökat 
något och att längden på resan under vilken Fulufjället 
besöks har minskat med nästan två dagar. 

Kunskap om varifrån besökarna reser för att 
besöka Fulufjället är värdefull inte minst för mark-
nadsföring av besöksmålet och spridning av information. Drygt 16 procent av 
besökarna övernattade på hemorten natten före besöket i Fulufjället och knappt 
20 procent övernattade på hemorten natten efter besöket. Sammantaget inne-
bär detta att 11 procent, motsvarande 5 800 personer, besökte Fulufjället som 
en dagsutflykt från hemmet (dvs. övernattade på hemorten både natten före och 
natten efter besöket).

Tabell 6 sammanfattar olika motiv för att besöka Fulufjället sommaren 
2003 jämte förändringar mot sommaren 2001. Över 90 procent av besöken 
motiveras av Njupeskärs vattenfall, knappt hälften för att området är en natio-
nalpark och drygt 40 procent för att vandra. Två tredjedelar av besökarna har 
Njupeskär som huvudsakligt motiv, medan vandring är huvudsakligt motiv för 
16 procent. Var tionde besökare kommer huvudsakligen för att området är en 
nationalpark. Generellt framstår Njupeskär som det i särklass viktigaste motivet 
att besöka Fulufjället, medan övriga motiv i hög utsträckning blir sekundära 

Nästan alla kommer till Fulufjäl-

let för att se Njupeskärs vattenfall. 

De flesta reser dit privat, endast 

tre procent gjorde besöket som en 

organiserad resa. För två av tre är 

huvudmotivet att besöka Njupeskärs 

vattenfall, för 16 procent att vandra, 

medan en av tio primärt kommer för 

att området är nationalpark. Cirka 

70 procent är förstagångsbesökare.
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när respondenterna tvingas välja ett av moti-
ven (det huvudsakliga). Exempelvis anger drygt 
20 procent ”att studera naturen” som ett motiv 
bland flera, medan endast drygt 3 procent väljer 
detta som det huvudsakliga motivet. Skillnader 
mot 2001 visar att fler kommer till Fulufjället för 
att besöka Njupeskär och för att området är en 
nationalpark (naturreservat 2001). År 2001 kom 
3,5 procent av besökarna för att Fulufjället är ett 
naturreservat, medan år 2003 kom 10,5 procent 
för att området är en nationalpark – vilket motsva-
rar 5 500 besökare. En lägre andel besökare 2003 
motiveras däremot av fiske och bärplockning.

Observera att redovisade förändringar avser 
andelen besökare som anger olika motiv. Efter-
som antalet besökare mellan de två undersök-
ningarna har ökat innebär det att en minskad 

andel inte nödvändigtvis innebär en minskning i det faktiska antalet, även om 
så är fallet för de förändringar som är statistiskt signifikanta i tabell 6.

Tabell 6. Andel av besökarna som har olika motiv, samt huvudsakligt motiv, för att besöka Fulufjället

Motiv % Förändring a 
2001 – 2003

Huvudsakligt 
motiv (%)

Förändring a 
2001 – 2003

Att besöka Njupeskärs vattenfall 92,3 +4,1* 65,5 -2,9

Att besöka Fulufjället för att det är 
en nationalpark (ett naturreservat)

46,0 +18,7* 10,5 +7,0*

Att studera naturen i Fulufjället 20,4 +6,5* 3,3 +1,6*

Att fiska 1,7 -2,5* 0,7 -1,5*

Att jaga 0,1 -0,2 0,2 0,0

Att vandra 44,0 -0,7 16,0 -1,6

Att plocka bär 2,5* -5,3* 0,1 -1,1*

a) Procentenheter (andel av besökarna år 2003 minus andel av besökarna år 2001).
* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).

Flest besökare kommer för att se 
Njupeskärs vattenfall.

Tidigare besök
I postenkäten ställdes frågan hur många gånger respondenten besökt Fulufjäl-
let de senaste fem åren under olika årstider. Resultaten visar att andelen för-
stagångsbeökare är större år 2003 jämfört med 2001. Av besökarna år 2003 
hade 71,4 procent endast gjort ett besök i Fulufjället de senaste fem åren och år 
2001 var motsvarande siffra 65,4 procent. Av de individer som tidigare besökt 
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Fulufjälllet hade 90 procent besökt området sommartid (juni – augusti), 33 
procent på hösten (september – november), 11 procent på vintern (december 
– mars) och 14 procent på våren (april – maj).

Kommentarer till resultaten

Resultaten i detta avsnitt visar tydligt Njupeskärs betydelse som turistattraktion i 

Fulufjället. En övervägande majoritet kommer till området för att se Sveriges högsta 

vattenfall – och två tredjedelar av alla besökare har det som främsta motiv. Man 

kommer till området på en privat resa med bil. Även om Njupeskär dominerar är 

det ungefär hälften av besökarna som anger nationalparken i sig som motiv, och var 

tionde besökare anger nationalparken som huvudsakligt motiv för att besöka Fulufjäl-

let. Detta ger en indikation på nationalparkens betydelse för att locka turister till ett 

område, och i det här aktuella fallet torde ”nyheten” att Fulufjället är nationalpark i 

sig locka en del besökare. Resultaten visar också att andelen förstagångsbesökare har 

ökat. Det är samtidigt en påfallande ökning i andelen besökare som kommer för natio-

nalparkens skull jämfört med de som 2001 kom för att området var ett naturreservat. 

Detta kan ge en indikation om de båda naturvårdsinstrumentens respektive betydelse 

ur ett turistiskt perspektiv. Relativt få av besökarna kommer till området som en dags-

utflykt från hemorten – något som understryker områdets betydelse som en attraktion i 

ett större turistiskt system.

Besökarnas nationalitet och bakgrund
Även om Fulufjället, och då inte minst Njupeskärs vattenfall, är en i hög grad 
nationell attraktion så besöks området av en förhållandevis stor andel utländ-
ska besökare. Uppgifter från självregistreringskorten visar att andelen utländska 
besökare år 2003 är 31 procent. Största utländska 
grupp är tyskarna, som representerar 14 procent av 
alla besökare, följt av besökare från Danmark, Neder-
länderna, Norge och Schweiz. Bland övriga nationer 
märks bland annat Finland, Belgien och England 
– som alla dock utgör mindre än en procent av besö-
karna. Figur 11 sammanfattar de utländska besökar-
nas andel av samtliga besökare i Fulufjället sommaren 
2003. Jämfört med år 2001 har andelen utländska 
besökare minskat med 9 procentenheter. I absoluta 
tal innebär det emellertid en knapp ökning från 15 
200 utländska besökare år 2001 till 16 400 år 2003. 
Bland de olika nationaliteterna har antalet tyska besökare minskat, medan 
något fler kommer från Danmark, Nederländerna och Norge.

Jämfört med andra områden i 

svenska fjällen är Fulufjällets 

knappa tredjedel utländska besökare 

en hög andel. Tyskar är den största 

utländska gruppen, därefter danskar 

och holländare. Fulufjällets besökare 

har en relativt hög medelålder, 49 

år, och karaktäriseras av förhållan-

devis få yngre besökare jämfört med 

andra fjällområden.
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Figur 11. De utländska besökarnas nationalitet (andelar av samtliga besökare) i Fulu- 

fjällets nationalpark  sommaren 2003.

Ser vi enbart till de svenska besökarna 
så ger figur 12 en bild över deras hemorter. 
Kartan baseras på besökarnas postnummer 
för bostadsadressen och visar att i stort sett 
samtliga besökare i Fulufjället kommer från 
södra och mellersta Sverige, med tydliga kon-
centrationer i Dalarna och Mälardalen.

Drygt hälften av besökarna i Fulufjället 
sommaren 2003 är kvinnor (52,6 %), vilket 
är en signifikant ökning sedan 2001 då ande-
len var 47 procent. En större andel av besö-
karna 2003 är också bosatta i städer med mer 
än 20 000 invånare jämfört med 2001, medan 
andelen besökare med universitetsutbild-
ning inte skiljer sig mellan de två studierna. 
Besökarnas åldersfördelning redovisas i figur 
13. En jämförelse med exempelvis Sveriges 
befolkning visar att fördelningen i Fulufjället 
är förskjuten uppåt i åldrarna. Medelåldern 
bland besökarna i Fulufjället är 49 år, vilken 
är något högre än 2001 då den var 47 år.

Förändringen i besökarnas ålder mellan 
de två undersökningarna blir tydlig vid en 
jämförelse mellan olika åldersklasser. Tabell 
7 visar att andelen besökare i grupperna 15 
– 30  och 31 – 50 år har minskat betydligt 
medan gruppen över 50 år ökat med cirka 10 
procentenheter mellan åren 2001 och 2003. 
Däremot har antalet besökare ökat i samt-
liga tre grupper, men av tabellen framgår att 
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Figur 12. De svenska besökarnas hemort. Kartan 

baseras på postnummerområden och varje kvadrat 

motsvarar en besökare. Då flera besökare kommer från 

samma område bildar kvadraterna en stapel. 

Karta: Sandra Wall.



59

ökningen är betydligt större för personer över 50 år jämfört med personer i 
lägre ålder. Merparten (67 procent) av besökarna är yrkesarbetande, cirka 20 
procent pensionärer och 6 procent studerande. Sedan 2001 har andelen pensio-
närer ökat något, medan andelen yrkesarbetande och studerande har minskat 
med ett par procentenheter vardera.

Tabell 7. Andelen besökare i olika åldersgrupper 2001 och 2003

Åldersgrupp 2003 Förändring a  
2001 - 2003 Förändring (antal)

15 – 30 år 13,3% -3,1* +790

31 – 50 år 36,1% -6,7* +2 800

51 –      år 50,5% +9,7* +11 166

a) Procentenheter (andel av besökarna år 2003 minus andel av besökarna år 2001).
* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).

Kommentarer till resultaten

Även om andelen utländska besökare i Fulufjället har minskat sedan 2001 så är den 

med cirka 31 procent fortfarande högt jämfört med andra delar av svenska fjällen. 

I södra Jämtlandsfjällen har andelen utländska besökare uppskattats till cirka 10 

procent39, och i svenska fjällen som helhet är andelen utländska besökare cirka 15 

procent40. Tillströmningen av nya besökare till Fulufjället utgörs i hög grad av svenskar 

– något som kan följa av att nyheten om nationalparken snabbare når ut i Sverige 

jämfört med länder belägna längre bort. Resultaten tyder också på att det framför allt 

är personer över 50 år som lockas av en ny nationalpark (ökningen är störst för denna 

Ålder
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Figur 13. Besökarnas åldersfördelning 2003.

39 Vuorio, 2003.
40 Heberlein, Fredman & Vuorio, 2002.
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åldersgrupp). Fulufjället karaktäriseras generellt av att det saknar ungdomen bland 

sina besökare. Ett diagram över åldersfördelningen för besökare i södra Jämtlandsfjäl-

len eller svenska fjällen som helhet (motsvarande figur 13) skulle visa på en puckel 

i åldersintervallet 25 – 30 år, något som saknas i Fulufjället. Kanske har Fulufjället 

alltid varit ett resmål för medelålders och äldre personer, men det kan finnas anled-

ning att fundera över vilken eller vilka målgrupper man utvecklar området för i detta 

avseende.

Besöksmönster, aktiviteter och boende
Det genomsnittliga besöket i Fulufjällets nationalpark sommaren 2003 varade i 
0,8 dagar. Detta säger emellertid inte så mycket utan mer intressant är att se på 

fördelningen av besökare som vistats olika länge i 
nationalparken. Hela 44 procent av besökarna vistas 
mindre än sex timmar i nationalparken, 31 procent 
mellan sex timmar och en dag, 22 procent två till 
tre dagar, och endast knappt 3 procent mer än tre 
dagar. Tabell 8 sammanfattar hur stor andel som 
besökt Fulufjällets nationalpark, dess omland, norra 
Dalarna och övriga Sverige (från det att responden-
ten lämnade bostaden tills han eller hon kom hem 
igen), vistelsens längd i genomsnittligt antal dagar (1 
dag = 24 timmar), samt det totala antalet besöksda-
gar besökarna genererar.

Besökarnas rörelsemönster i området för natio-
nalparken har studerats dels genom att fråga om 
besök på ett antal kända platser, dels genom att 

fråga om vilka leder man vandrat (tabell 9 och 10). Se figur 1 i början av rap-
porten för en karta över området. En klar majoritet av alla besökare återfinns 

De flesta besöker Fulufjället för en 

dagsvandring. Tre av fyra stannar som 

längst en heldag, och knappt hälften 

stannar kortare tid än sex timmar. 

Framför allt är det området kring Nju-

peskär som besöks. Njupeskärsområdet 

och Göljådalen har fått fler besökare 

år 2003 jämfört med 2001. Endast 

några få procent tar sig in i Fulufjäl-

lets kärna och antalet besökare där har 

minskat. Drygt 22 procent övernattar i 

Fulufjället eller i anslutning till natio-

nalparken.

Tabell 8. Andel av respondenterna som besökt olika områden, genomsnittlig vistelsetid samt totalt antal besöksdagar

Område Andel som besökt 
området a

Genomsnittligt 
antal dagar b

Antal besöksdagar 
totalt c

Fulufjällets nationalpark 97,6 % 0,82 42 300

Fulufjällets omland 68,3 % 1,84 66 400

Norra Dalarna 74,9 % 4,58 181 200

Övriga Sverige 65,0 % 7,45 255 700

a) Här föreligger sannolikt en viss underskattning då frågan var formulerad som antal dagar eller timmar 
man vistades i respektive område. Exempelvis kan individer som besökt nationalparken kortare tid är en 
timme ha avstått från att svara på frågan, eller så har man inte uppfattat att man varit i nationalparken.   

b) 1 dag = 24 tim.
c) Det uppskattade antalet besökare (52 812) x (andelen som besökt området) x (genomsnittligt antal dagar).
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Tangsjöstugan besöktes av cirka 1700 personer sommaren 2003.

Tabell 9. Andel av besökarna som har besökt olika platser i Fulufjället 2003 samt förändringar sedan 2001  

(se figur 1 för en karta över området) 

Besökt följande platser
Andel av 

besökarna 
(%)

Antal 
besökare

Förändring 2001 – 2003

Procent-
enheter a

Antal 
besökare b

Njupeskärs vattenfall 94,2 49 700 +3,0* +15 100

Serveringen vid leden till 
Njupeskärs vattenfall

66,3 35 000 +16,9* +16 200

Göljådalen (rasområdet 
efter skyfallet hösten 1997)

16,6 8 800 +7,1* +5 200

Rösjöstugan 13,9 7 300 +2,3

Harrsjöstugan 7,2 3 800 +1,7

Tangsjöstugan 3,2 1 700 -0,8

Tangåstugan 2,3 1 200 -1,8* -340

Bergådalsstugan 1,6 840 +1,0

Björnholmsstugan 1,6 840 -1,0

Göljåstugan 1,5 790 +0,2

Altarringen 1,0 530 -0,9

Klordalen 0,7 370 -0,3

Girådalen 0,3 160 -0,8* 0

a) Procentenheter (andel av besökarna år 2003 minus andel av besökarna år 2001).
b) Redovisas för statistiskt signifikanta förändringar.
* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).
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Tabell 10. Andel av besökarna som har vandrat olika leder i Fulufjället 2003 samt förändringar sedan 2001  

(se figur 1 för en karta över området) 

Besökt följande platser
Andel av 

besökarna 
(%)

Antal 
besökare

Förändring 2001 – 2003

Procent-
enheter a

Antal 
besökare b

Leden från bilparkeringen till 
Njupeskärs vattenfall 

91,0 48 100 +4,4* +15 200

Leden över fjället runt 
Njupeskärs vattenfall 

28,6 15 100 +1,4

Parkeringen – Rösjöstugan 12,4 6 500 +1,3

Rösjöstugan – Harrsjöstugan 6,6 3 500 +1,0

Leden genom Göljådalen 5,6 3 000 +1,9* +1 600

Rösjöstugan – Tangsjöstugan 2,5 1 300 -0,1

Gördalen – Harrsjöstugan 2,0 1 060 +0,0

Tangsjöstugan – Tangåstugan 1,8 950 -0,1

Tangsjöstugan – Göljåstugan 1,6 840 0,0

Björnholmssätern – Tangåstugan 1,3 690 -0,6

Morbäckssätern – Tangåstugan 1,2 630 -1,1* -240

Leden över Västertangen (som 
passerar riksgränsen)

0,2 110 -0,1

a) Procentenheter (andel av besökarna år 2003 minus andel av besökarna år 2001).
b) Redovisas för statistiskt signifikanta förändringar.
* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).

i området runt Njupeskär, men även Göljådalen och Rösjöstugan attraherar 
en hel del personer. Endast några få procent av besökarna tar sig in i Fulufjäl-

lets kärna (zon 1). Exempelvis har 530 personer 
besökt altarringen uppe på fjällplatån och 160 
personer har besökt Girådalen i nationalparkens 
sydvästra del. Resultaten från de två tabellerna 
visar att det framför allt är området runt Nju-
peskär samt Göljådalen som har fått fler besökare 
år 2003 jämfört med år 2001, medan området 
runt Tangåstugan har fått färre besökare.

I stort sett samtliga besökare i Fulufjället 
ägnar sig åt vandring, och då i huvudsak kortare 
vandringar eller dagsturer. Cirka en tredjedel 
ägnar sig åt naturfotografering medan bär- och 
svampplockning eller längre vandringar med 
övernattning utövas av knappt fem procent av 

Knappt 5 procent av besökarna 
gjorde en flerdagsvandring.
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Tabell 11. Deltagande i olika aktiviteter, viktigaste aktivitet 2003 samt förändringar sedan 2001

Aktivitet Deltagit i 
aktivitet (%)

Förändring a 
2001 – 2003

Viktigaste 
aktivitet (%)

Förändring a 
2001 – 2003

Kortare vandring (1-3 timmar) 75,9 +0,8 65,8 +9,4*

Vandring endagstur 22,9 -1,4 17,6 -2,5

Vandring flerdagstur 4,5 -0,5 4,2 -1,2

Fiske 1,6 -3,2* 0,7 -1,6*

Jakt 0,0 -0,3 0,0 -0,3

Bär- eller svampplockning 4,5 -8,2* 0,1 -2,4*

Naturfotografering 32,7 -2,4 3,7 -1,2

Fågelskådning / naturstudier 17,3 +5,1* 5,7 +0,9

a) Procentenheter (andel av besökarna år 2003 minus andel av besökarna år 2001).
* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).

besökarna. Tabell 11 sammanfattar besökarnas deltagande i olika aktiviteter, 
den aktivitet man angett som viktigast under besöket samt förändringar mellan 
2001 och 2003. Observera att samma individ kan delta i flera olika aktivite-
ter men endast ange en aktivitet som viktigast. Således kommer 35 000 per-
soner för att huvudsakligen göra en kortare vandring medan 9 300 personer 
har endagsvandring och cirka 2 400 besökare vandring med övernattning som 
viktigaste aktivitet. Naturfotografering, fågelskådning och naturstudier utövas 
av relativt många medan få personer anger dem som viktigaste aktivitet. Störst 
förändringar mellan studierna är andelen som ägnat sig åt kortare vandring, 
fiske, bär- och svampplockning samt fågelskådning / naturstudier. Andelen som 
besöker Fulufjället huvudsakligen för kortare vandring har ökat med nästan 10 
procentenheter (motsvarande 14 800 personer) medan en betydligt lägre andel 
huvudsakligen kommer för att fiska eller plocka bär/svamp (en minskning med 
500 respektive 300 personer). År 2003 är det anmärkningsvärt få som kommer 
för att plocka bär/svamp som viktigaste aktivitet. Däremot deltar en högre 
andel av besökarna i fågel- eller naturstudier. Ökningen för kortare vandringar 
stämmer väl överens med den i genomsnitt minskade tid man tillbringar i 
Fulufjället som redovisades ovan. 

Besökarna vandrade i genomsnitt 10,1 kilometer under vistelsen i Fulufjället 
2003, en minskning med 2,1 kilometer sedan 2001. Det är också färre personer 
som vandrar utanför lederna. År 2001 uppgav 15,8 procent att de någon gång 
vandrat utanför markerade leder, vilket motsvarar cirka 6 000 personer. År 2003 
var andelen 9,3 procent eller cirka 5 000 personer. Sträckan man i genomsnitt 
vandrar utanför markerade leder har också minskat, från 8,5 till 6,7 kilometer.

Drygt 22 procent av besökarna 2003 (11 800 personer) sade sig ha över-
nattat i Fulufjället eller i nära anslutning till nationalparken (inom 5 kilome-
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ter). År 2001 var andelen som övernattade drygt 31 procent, vilket motsvarar 
samma antal personer som 2003. Tabell 12 sammanfattar vilken typ av boende 
besökarna använt sig av. Ungefär hälften av dem som övernattar bor i husvagn 
/ husbil vid väg eller egen stuga, medan tältarna utgör cirka en fjärdedel. Sig-
nifikanta ökningar sedan 2001 har Fulufjällsgården, belägen vid uppfarten till 
parkeringen vid Njupeskärs vattenfall, samt boende husvagn / husbil vid väg. 

 
Kommentarer till resultaten

Resultaten  visar tydligt att Fulufjället, och då framför allt området runt Njupeskär, utgör 
ett besöksmål för dagsutflykter – från hemmet, annan semesterort eller som ett stopp 
under en rundresa. Ett vanligt besöksmönster är sannolikt att göra ett kort besök på natu-
rum följt av vandringen fram och åter till Njupeskär för att sedan avrunda med en fika 
eller glass i serveringen. Nästan hälften av alla besökare stannar mindre än sex timmar 
och två tredjedelar upp till en dag. Mycket talar för att detta besöksmönster har förstärkts 
mellan de två undersökningarna. Exempelvis ser vi att kortare vandring som huvudsak-
lig aktivitet har ökat kraftigt, vilket naturligtvis är korrelerat med kortare besök, medan 
tendensen är att andelen som gör längre vandringar minskar. Här ligger naturligtvis en 
utmaning för turistnäringen i området runt Fulufjället att kunna bryta detta mönster och 
öka andelen som stannar en längre tid. Vi finner också att andelen besökare som övernat-
tar i Fulufjället eller i nära anslutning till området (inom 5 kilometer) har minskat medan 
antalet övernattande individer har varit konstant (cirka 12 000 personer). Även detta 
resultat talar för att den ökning som skett mellan de två åren huvudsakligen gäller besö-
kare som endast gör ett kortare stopp i nationalparken och således inte övernattar. 

Tabell 12. Typ av boende bland dem som övernattade i samband med besöket  

i Fulufjället 2003 samt förändringar sedan 2001 

Typ av övernattning % Förändring a 
2001 – 2003

Egen / privat stuga 24,5 -4,2

Tjärnvallen 1,1 --

Fulufjällsgården 10,6 +4,5*

Husvagn / husbil vid väg 27,2 +6,6*

Tält vid väg 9,8 +1,6

Tält i skogen (ej vid väg) 3,4 -2,9

Tält på kalfjället 10,2 -0,2

Stuga på kalfjället 12,0 -0,5

a) Procentenheter (andel av besökarna år 2003 minus andel av besökarna år 2001).
* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).
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Den ökning vi tidigare konstaterat för området som helhet sker huvudsakligen inom zon 
4 (Njupeskär och Göljådalen), medan området runt Tangåstugan i zon 1 visar på en 
viss minskning. Dessa förändringar är i linje med skötselplanens riktlinjer som säger att 
zon 4 ska karaktäriseras av många möten med andra människor och en måttlig eller låg 
grad av avskildhet, medan zon 1 karaktäriseras av få andra besökare och en hög grad av 
avskildhet. Förändringarna i aktiviteter tyder på att besökarna i lägre grad ”konsumerar” 
områdets naturresurser (fiske, bär- och svampplockning), och i högre grad ”upplever” 
naturen på plats (fågelskådning / naturstudier). Kanhända påverkar nationalparken i 
sig människors förhållningssätt till naturen, eller att de nytillkomna besökarna har ett 
annorlunda förhållningssätt i stil med ”se men inte röra”.

Det är sannolikt att förändringar i aktiviteter och boende delvis kan förklaras med 
förändrade bestämmelser i samband med nationalparkens inrättande. Möjligheten till 
fiske inom zon 1 och 2 har minskat och övernattning i terrängen i zon 4 är förbjuden. 

Varför besöka Fulufjället?
En viktig kunskap för skötsel och utveckling av turism i Fulufjället är vilka fak-
torer som är av betydelse inför beslutet att besöka området. Är det att området 
är familjevänligt? Att det finns markerade leder? 
Eller att man slipper trängas med andra? I posten-
käten fick respondenterna ta ställning till 20 olika 
faktorer och bedöma hur viktiga de var inför beslu-
tet att besöka Fulufjället (fråga E3). De viktigaste 
faktorerna för besöket år 2003 är;

• att uppleva vacker natur
• att området inte är nedskräpat
• att uppleva något som är opåverkat av människan
• att uppleva lugn och ro
• samt att uppleva vildmark. 

Dessa har alla en genomsnittlig poäng som överstiger fyra på en femgra-
dig skala. Minst betydelsefullt är ”att jag har vänner som bor i närheten av 
Fulufjället”, ”att man möter många intressanta människor”, ”att området 
ligger i närheten av min bostadsort” och ” att det finns möjligheter till fiske”. 
En jämförelse med besökarna år 2001 visar att möten med andra människor, 
förekomst av bra restauranger, markerade leder och upplevelser av vildmark har 
ökat i betydelse till år 2003.

Utifrån de 20 faktorerna ovan är det möjligt att med hjälp av en faktorana-
lys klassificera besökarna i olika grupper eller typer av besökare. Faktorer med 
hög korrelation hamnar i en och samma grupp, och utifrån mängden varians 
som de olika grupperna förklarar kommer de sedan att rangordnas. Resultaten 
från faktoranalysen som redovisas i tabell 13 visar att sex olika grupper iden-
tifierades år 2003. Första gruppen är ”skyddad, opåverkad vildmark” – dvs. 
besökare som anser att det är viktigt att området är unikt, att det är naturreser-
vat / nationalpark, att man upplever något som är opåverkat av människan och 

De viktigaste faktorerna för besöket i 

Fulufjället är att uppleva vacker natur; 

att området inte är nedskräpat; att upp-

leva något som är opåverkat av män-

niskan; att uppleva lugn och ro; samt 

att uppleva vildmark. Vad som upplevs 

som vackert, opåverkat, vildmark etc. 

är emellertid något som varierar från 

person till person.
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Tabell 13 . Besöksgrupper i Fulufjället 2003

Grupp Faktorer a Varians b

”Skyddad, opåverkad vildmark”

- Området är unikt
- Området är nationalpark
- Opåverkat av människan
- Uppleva vildmark

12,4%

”Familj och solsken”
- Bra väder
- Familjevänligt
- Bra restauranger

10,8%

”Fiske och boende”
- Möjligheter till fiske
- Bra boende
- Förekomst av fjällstugor

10,6%

”Lugn och ro” - Ingen trängsel
- Uppleva lugn och ro

10,2%

”Tillgänglighet”
- Området nära bostadsorten
- Bra kommunikationer

8,1%

”Vänner” - Vänner nära Fulufjället 5,7%

TOTALT 57,8%

a) Principalkomponent analys med varimax rotation.
b) Mängd förklarad varians (%).

Vacker natur som är opåverkad av människan är viktiga faktorer för att besöka Fulufjället. Här 
Kartlav med utsikt mot Städjan och Nipfjället i norr.
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upplevelser av vildmark. Andra gruppen är ”familj och solsken” – dvs. besö-
kare som sätter högt värde på bra väder, att området är familjevänligt och bra 
restauranger. Tredje gruppen är ”fiske och boende” – de som uppskattar möj-
ligheter till fiske och bra boende. Övriga grupper karaktäriseras av upplevelser 
av lugn och ro och avsaknad av trängsel (”lugn och ro”), att området är nära 
bostaden och att det är bra kommunikationer (”tillgänglighet”) samt att man 
har vänner nära Fulufjället (”vänner”).

Kommentarer till resultaten

Resultaten i detta avsnitt visar tydligt att det är upplevelser av en unik opåverkad vild-

mark som i första hand lockar besökare till Fulufjället. Man bör emellertid observera 

att huruvida ett område upplevs som unikt, opåverkat och vildmark är högst subjek-

tivt, och olika besökare lägger olika innebörd i begreppen. Att området är skyddat som 

nationalpark har också betydelse. Faktoranalysen identifierar ytterligare fem grupper 

av besökare utifrån de faktorer som hade betydelse för beslutet att besöka området. 

Även om skillnaderna mellan grupperna i vissa fall är små så kan de användas som 

utgångspunkt i områdets framtida skötsel och turismutveckling inom och omkring 

nationalparken. Exempelvis bör utformning av service, information och marknadsfö-

ring ta hänsyn till de olika grupper av besökare som förekommer i området, dels för 

att effektivare nå ut men också för prioriteringar eller mer riktade satsningar.

Besökarnas upplevelser och rekreativ bärförmåga. I detta 
avsnitt redovisas vilka upplevelser besöket i Fulufjället resulterade i, människans 
relation till naturen, samt hur man upplevde antalet andra besökare i samband 
med vandringen till Njupeskärs vattenfall (enkätavsnitt C och D). Genom att 
mäta upplevelser av trängsel och relatera det till antalet besökare är det möjligt 
att studera en aspekt av områdets rekreativa bärförmåga.

Besökarnas upplevelser och relationer till naturen i Fulufjället
Figur 14 sammanfattar i vilken utsträckning besö-
karna i Fulufjället haft olika typer av upplevelser. 
Resultaten visar att besöket i området framför allt 
är förknippat med upplevelser av storslagenhet, 
avkoppling, orörd och ren natur, vildmark samt 
stillhet. Ungefär hälften av besökarna upplever 
utmaning och avskildhet från främmande männis-
kor, medan endast ett fåtal upplever någon större 
grad av risktagande. Förändringar sedan 2001 visar att en minskad andel upp-
lever en hög grad av avkoppling. Största förändringen återfinns hos andelarna 
som i stor utsträckning upplever dels stillhet och dels avskildhet från främ-
mande människor, vilka har minskat från 57 till 50 procent respektive 27 till 20 
procent.

För de flesta innebär besöket i Fulufjäl-

let upplevelser av storslagenhet, 

avkoppling samt orörd och ren natur. 

Från år 2001 till år 2003 har andelen 

som upplever avskildhet från främ-

mande människor och stillhet minskat. 
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Signifikanta skillnader återfinns också mellan de två studierna för andelen 
besökare som i olika grad anser sig ha kunnat hämta kraft genom att vistas i 

Fulufjället. En högre andel år 2003 anser sig inte 
alls kunna hämta kraft i naturen medan en lägre 
andel av besökarna anser sig kunna göra det i 
stor utsträckning. Andelen som i hög utsträck-
ning anser sig uppleva vördnad för naturen 
under vistelsen i Fulufjället har ökat till år 2003. 
Det är också en större andel som säger sig upp-
leva människans litenhet och naturens mäktig-
het. Betydligt fler anser också att det är viktigt 
att naturen i Fulufjället så långt som möjligt 
bevaras opåverkad av människan. År 2001 sva-
rade knappt 50 procent av besökarna att detta 
var mycket viktigt medan motsvarande andel för 
2003 är 66 procent.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja mycket

Ja, något

Nej, inte mycket

Nej, inte alls

Risktagande (2001)*

Risktagande (2003)*

Utmaning (2001)

Utmaning (2003)

Avskildhet främmande människor (2001)*

Avskildhet främmande människor (2003)*

Vildmark (2001)*

Vildmark (2003)*

Stillhet (2001)*

Stillhet (2003)*

Orörd och ren natur (2001)

Orörd och ren natur (2003)

Avkoppling (2001)*

Avkoppling (2003)*

Storslagenhet (2001)

Storslagenhet (2003)

Figur 14. Anser du att besöket i Fulufjället gav dig upplevelser av följande. 

* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).

Upplevelser av naturen är viktiga för 
besökarna.
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Kommentarer till resultaten

Resultaten visar att Fulufjället för de flesta ger upplevelser av storslagenhet, avkopp-

ling samt orörd och ren natur – vilket i stora drag följer intentionerna i skötselpla-

nen. Hur detta varierar för olika grupper av besökare och i olika delar av Fulufjället 

kommer vi att se längre fram i rapporten. Sannolikt som en följd av det ökande antalet 

besökare ser vi att andelen som upplever avskildhet från främmande människor och 

stillhet har minskat mellan de två studierna. Samma sak gäller andelen som anser 

sig kunna hämta kraft i naturen under vistelsen i Fulufjället. I den utsträckning 

detta beror på förändringar i den naturliga (t.ex. slitage) eller sociala (t.ex. trängsel) 

miljön är det något områdets förvaltare bör vara uppmärksam på, och även följa upp 

i framtida besökarundersökningar. Om förändringen beror på nya typer av besökare 

med nya besöksmönster (fler men kortare besök) är möjligheten till påverkan genom 

förändringar i områdets skötsel sämre. En kontroll mot bostadsort visar exempelvis 

att boende i storstäder (vilket är en grupp som ökat) i lägre utsträckning upplever 

avkoppling, orörd och ren natur samt avskildhet från främmande människor jämfört 

med boende i mindre städer eller på landsbygden. Däremot tycks åldern inte spela 

någon större roll för den här typen av upplevelser. Det begränsade antal som upplever 

risktagande kan sannolikt förklaras av att merparten besökare bara vistas i zon 4, och 

därmed går på relativt välpreparerade och välskyltade leder.

Rekreativ bärförmåga och trängsel vid Njupeskär
Med sina 90 meter är Njupeskärs vattenfall högst i Sverige och en stor attrak-
tion för turister som besöker norra Dalarna. Det är också vid starten av vand-
ringen till Njupeskär som nationalparkens huvudsakliga entré är belägen med 
parkeringsplats, servering och naturum. Områ-
det runt Njupeskärs vattenfall ingår i Fulufjällets 
anläggningszon – dvs den del av nationalparken 
som förvaltas utifrån en hög grad av service och 
mänsklig påverkan. Över 90 procent av alla besö-
kare i Fulufjället besöker också Njupeskärs vatten-
fall – och det är dessa personer som är föremål för 
analysen i detta avsnitt. Eftersom antalet besökare 
är så starkt koncentrerat till denna del av national-
parken studeras hur man upplever antalet andra 
besökare i samband med vandringen till Nju-
peskärs vattenfall och hur detta kan kopplas till 
områdets rekreativa bärförmåga.

Tabell 14 visar antalet andra personer besö-
karna såg under vandringen till och från Njupeskär samt under vistelsen vid vat-
tenfallet för båda undersökningsåren. Här framgår att år 2001 såg 29,1 procent 
av besökarna 1-10 andra besökare medan år 2003 var motsvarande andel 23,4 
procent. Tabellen visar också att andelen besökare som upplevt mer än tio andra 
besökare under vandringen till Njupeskär har ökat mellan undersökningarna 

De många besökarna vid Njupeskärs 

vattenfall gör att de flesta möter andra 

under sin vandring. Av de som ser fler 

än 50 andra människor upplever många 

trängsel, och helhetsupplevelsen av 

besöket blir sämre. Fulufjällets förval-

tare har därför gjort en vandringsslinga 

där vandringen fram och åter fallet går 

olika sträckning, vilken minskat upple-

velsen av trängsel. Resultaten tyder på 

att den rekreativa bärförmågan inte är 

överskriden.
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VATTENFALL

NJUPÅN

SERVERING
LED A

LED B

NATURUM

P

– vilket kan te sig logiskt mot bakgrund av den uppmätta ökningen i faktiskt 
antal besökare i området.

Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Dalarna anlade år 2000 en ny led, 
vilken tillsammans med den gamla leden fram till Njupeskärs vattenfall utgör 
en rundslinga från bilparkeringen. Det gör att besökarna slipper vandra samma 
led fram och tillbaka, utan kan istället gå den gamla leden (led A) fram till fallet 
och den nya leden (led B) åter till parkeringen (se figur 15). Genom skyltning 
hänvisas besökarna att vandra på detta sätt. Framme vid fallet finns en cirka 
150 meter lång ramp av trä på vilken man tar sig den sista biten över blockig 
terräng fram till en utsiktspunkt. Rampen fram till fallet är en ”dubbelriktad” 
avstickare från rundslingan, där man således träffar på ”mötande” vandrare i 
större utsträckning än på rundslingan.

Vandringsmönstret på lederna till Njupeskärs vattenfall påverkas dels av 
förekomst av skyltar och annan ledinformation, dels av att den gamla leden till 
Njupeskär (led A) periodvis var avstängd för anläggningsarbeten. Den relativt 

Figur 15. Karta över lederna vid Njupeskärs vattenfall.

Tabell 14. Antal personer besökarna såg under vandringen till  

och från Njupeskärs vattenfall och vistelsen vid vattenfallet 

2001 (%) 2003 (%)

Inga 2,2 1,7

1-10 29,1 23,4

11-50 50,6 54,9

51-100 13,9 15,2

101-150 2,6 3,0

>150 1,6 1,8
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kraftiga minskningen i andelen besökare som vandrat lederna A respektive 
B fram och tillbaka 2003 jämfört med 2001 kan sannolikt förklaras av detta 
(Tabell 15). Inrättandet av nationalparken innebar bland annat nya skyltar i 
området som hänvisade besökare att vandra rundslingan i riktning AB. År 2001 
vandrade 60 procent av besökarna rundslingan till Njupeskär i riktning AB, 
medan motsvarande andel år 2003 var 73,5 procent (37 800 individer) – en 
ökning med 13,5 procent eller 15 000 besökare. På motsvarande sätt är det 
2 000 färre personer som vandrat ledkombinationen AA och 2 200 färre som 
vandrat kombinationen BB.

Graden av upplevd trängsel har uppskattats med hjälp av en niogradig 
skala där respondenterna i postenkäten markerat med ett kryss i intervallet (1) 
”ingen trängsel alls” till (9) ”extremt mycket trängsel” (fråga D7a). Vid tolk-
ningen av svaren antas individer som markerat tre eller högre på skalan ha upp-
levt någon grad av trängsel. Totalt för år 2003 anger 28,5 procent av besökarna 
vid Njupeskär att de upplevt trängsel, vilket är en ökning med 3,5 procentenhe-
ter från 2001 då andelen var 25 procent. Tabell 16 sammanfattar upplevelser av 
trängsel för besökare som vandrat olika ledkombinationer till och från Nju-
peskärs vattenfall. Resultaten visar att andelen som upplevt trängsel har ökat 

Tabell 15. Vandringsmönster vid Njupeskärs vattenfall

Led % Antal individer Förändring a 2001 – 2003

Jag vandrade led A fram och åter (AA) 5,5 2 800 -7,3*

Jag vandrade led B fram och åter (BB) 1,1 600 -6,1*

Jag vandrade led A fram till fallet och led B åter (AB) 73,5 37 800 +13,5*

Jag vandrade led B fram till fallet och led A åter (BA) 4,9 2 500 +0,1

Jag vandrade på annat sätt (Annat) 14,9 7 600 -0,3

a) Procentenheter (andel av besökarna år 2003 minus andel av besökarna år 2001).
* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).

Tabell 16. Upplevelser av trängsel i samband med vandringen till Njupeskärs vattenfall

Led Trängsel a (%) Förändring b 2001 – 2003

Jag vandrade led A fram och åter (AA) 33,9 +11,0

Jag vandrade led B fram och åter (BB) -- --

Jag vandrade led A fram till fallet och led B åter (AB) 26,9 +4,2*

Jag vandrade led B fram till fallet och led A åter (BA) 32,1 +7,1

Jag vandrade på annat sätt (Annat) 34,5 +6,6

TOTALT 28,5 +3,5*

a) Andel av besökarna som angett värdet 3 eller högre på en niogradig skala (Fråga D7a).
b) Procentenheter.
* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).
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Vi finner också att det finns ett negativt samband mellan upplevelser av 
andra besökare och upplevelsens kvalitet. På frågan om vilket omdöme besö-
karna ger vandringen till och från Njupeskärs vattenfall och vistelsen vid fallet 
– en sexgradig skala från ”mycket dåligt” till ”helt perfekt” – svarar drygt 91 
procent av de som inte upplevde någon trängsel ”mycket bra” eller ”helt per-
fekt”, medan motsvarande andel för de som upplevt trängsel är 77 procent.

Hur många andra personer vill då besökarna vid Njupeskär se? Sammanta-
get för båda åren uppger 13,6 procent att de över huvudtaget inte vill se några 
andra besökare och knappt 39 procent vill se 1-10 andra besökare (tabell 17). 
Hela 90 procent av besökarna vid Njupeskär föredrar att se färre än 50 andra 
besökare. Resultatet visar att det finns en önskan om att möta färre andra besö-
kare vid Njupeskär. Drygt 42 procent av besökarna vid Njupeskär önskar att se 
färre andra besökare än vad de faktiskt sett.
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Figur 16. Andel besökare till Njupeskär som upplever trängsel beroende på antal andra besökare inom synhåll.

för samtliga ledkombinationer, men att den är statistiskt säkerställd endast för 
dem som vandrat led A till fallet och led B tillbaka. Antalet observationer för 
de som vandrade led B fram och åter är för litet 2003 för att kunna dra några 
slutsatser av upplevd trängsel.

En viktig fråga att ställa sig är om antalet andra besökare är relaterat till 
upplevelser av trängsel. Eftersom trängsel kan tolkas som en negativ upplevelse 
av en viss mängd andra besökare är det sannolikt att det finns ett positivt sam-
band mellan dessa parametrar, och utseendet på detta samband kan vara vägle-
dande för att identifiera ett områdes rekreativa bärförmåga. Figur 16 redovisar 
andelen besökare till Njupeskär som upplever trängsel beroende på antal andra 
besökare inom synhåll. Kurvorna för båda åren visar en tydlig S-form, vilket 
innebär att ökningen i upplevelser av trängsel är störst i intervallet 11-50 andra 
besökare. Tio eller färre andra besökare resulterar sällan i upplevelser av träng-
sel medan fler än 50 andra besökare medför att andelen som upplever trängsel 
överstiger 60 procent.
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Tabell 17. Antal andra personer besökarna skulle 

föredra att se under besöket vid Njupeskärs 

vattenfall (2001 och 2003 sammantaget)

Antal andra personer %

Inga 13,5

1-10 38,7

11-50 37,1

51-100 8,2

101-150 1,1

>150 1,3

Upplevelser av trängsel studerades på vandringsleden mot Njupeskärs vattenfall.

Upplevelser av trängsel är i hög grad situationsberoende och vi har sett på 
betydelsen av vandringsmönster. I postenkäten ställdes även en fråga om upp-
levelser av trängsel på olika platser runt Njupeskär vilken redovisas i tabell 
18. Drygt 8 procent uppger trängsel under vandringen till och från vattenfallet 
medan drygt 25 procent av besökarna uppger att de upplevt trängsel på träram-

Tabell 18. Andel av besökarna som upplevt trängsel på olika platser 

2003 (%) Förändring a 
2001 – 2003

Under vandringen till och från 
vattenfallet

8,3 -3,3

På trärampen upp mot vattenfallet 25,2* +6,2*

Vid området framme vid vattenfallet 
(utanför trärampen)

15,3* +3,2*

Vid bilparkeringen 17,8* +6,5*

a) Procentenheter (andel av besökarna år 2003 minus andel av 
besökarna år 2001).

* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).
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pen upp mot vattenfallet. Samtliga platser, undantaget vandringen till och från 
vattenfallet, uppvisar en signifikant ökning i upplevelse av trängsel mellan de 
två undersökningarna.

Kommentarer till resultaten

Vi har i tidigare avsnitt sett att antalet besökare har ökat kraftigt och att upplevelser 
av stillhet, avkoppling samt orörd och ren natur är viktiga under besöket i Fulufjället. 
Tidigare forskning har visat på tydliga samband mellan antal besökare i naturområden 
och upplevelsens kvalitet. Det är sannolikt att det ökade besöksantalet runt Njupeskär 
är orsaken till att allt fler upplever trängsel såväl under vandringen som vid vattenfal-
let och på parkeringsplatsen. En viktig faktor för upplevelser av trängsel är de förvänt-
ningar på antalet andra besökare som man har. Enligt skötselplanen ska området runt 
Njupeskär förvaltas för många besökare där kontakter med andra besökare är vanliga. 
Därför är det viktigt att tydligt informera om detta för att så långt som möjligt skapa 
realistiska förväntningar hos besökarna. Samtidigt finns det naturligtvis gränser för hur 
många andra besökare som är acceptabelt även för denna del av nationalparken. 

Trots en ökad grad av trängsel visar resultaten att den rekreativa bärförmågan runt 
Njupeskär inte är överstigen. Däremot är det viktigt att fortsatt mäta denna indikator 
om antalet besökare fortsätter att öka. Jämförelser med internationella undersökningar 
som använt samma mått på trängsel i andra rekreationsområden visar att Njupeskär 
ligger förhållandevis lågt med de knappt 30 procent av besökarna som upplever någon 
trad av trängsel. En tumregel säger att den sociala bärförmågan är överstigen då minst 
två tredjedelar säger sig uppleva trängsel41. I området runt Njupeskär bör en riktlinje 
vara att ingen ska uppleva mer än 50 andra besökare. Genom att aktivt förvalta områ-
det så att intentionen med skötselplanen, besökarnas förväntningar och den faktiska 
upplevelsen stämmer överens kommer även fortsättningsvis området att erbjuda goda 
naturupplevelser. Viktiga redskap för detta blir att erbjuda en ändamålsenlig informa-
tion till besökarna, tydlig skyltning och väl underhållna leder.

Skapandet av en rundslinga till Njupeskär har sannolikt minskat den negativa effekten 
av trängsel eftersom antalet möten minskar när besökarna inte längre vandrar samma 
led fram och åter. En majoritet av besökarna som upplevde trängsel besökte området 
under juli månad eller början av augusti, så en framtida strategi för att minska upplevel-
ser av trängsel kan också vara att uppmuntra till besök under andra delar av sommaren.

41 Shelby & Heberlein, 1986.
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Attityder till Fulufjällets skötsel. I detta avsnitt redovisas besö-
karnas attityder till skötseln av Fulufjället, förekomst av stugor, leder, skyltar 
etc., samt i vilken utsträckning olika typer av information om nationalparken 
berikade besökarnas vistelse i området (enkätavsnitt B).

Både mängd och kvalitet på olika typer av service och tillrättaläggning har 
betydelse för upplevelsens kvalitet och besökens miljöpåverkan, vilket är av 
särskilt stor betydelse att uppmärksamma i natur-
skyddade områden. Därför fick respondenterna ta 
ställning till ett antal påståenden kring vad de anser 
dels om mängden stugor, leder, spänger etc. som 
finns i Fulufjället, dels vad de anser om kvaliteten 
på desamma (Tabell 19 och 20). Resultaten visar 
genomgående att en klar majoritet av alla besökare 
anser att mängden är lagom och att kvaliteten är 
bra eller mycket bra. Vad besökarna i viss utsträck-
ning tycks sakna är vindskydd och raststugor, sop-
tunnor, skyltar och vägvisare längs leder och över-
nattningsstugor. Det är även dessa faktorer som får 
sämsta omdömet avseende kvaliteten. Cirka fem 
procent av besökarna anser att kvaliteten på soptunnor, skyltar och vägvisare 
längs leder är dålig eller mycket dålig. 

Vid en jämförelse mot år 2001, då motsvarande frågor ställdes, finner vi 
signifikanta skillnader för flera av attributen i tabellerna 19 och 20 (markerat 
med en stjärna). Genomgående för samtliga signifikanta förändringar sedan 
2001 är att de går mot en allt lägre andel av besökarna som anser att det finns 
för lite av attributen eller att kvaliteten är dålig och mot en högre andel som 
anser att mängden är lagom och att kvaliteten är bra eller mycket bra. Störst är 
förändringen för mängden soptunnor, skyltar / vägvisare och informationstavlor 
om Fulufjället där andelen besökare som anser det finns för lite av dessa attri-
but har minskat från i storleksordningen 25 – 30 
procent år 2001 till de värden som presenteras i 
andra kolumnen i tabell 19. 

Resultaten visar även att problem med sli-
tage, nedskräpning och buller har minskat mellan 
de två studierna. År 2001 svarade 19 procent av 
besökarna att slitage längs stigar och på rastplat-
ser var ett problem, medan motsvarande andel år 
2003 har minskat till 15,2 procent (vilket dock 
innebär en ökning omräknat till antalet besö-
kare). Knappt 12 procent av besökarna år 2001 
ansåg att nedskräpning var ett problem mot 7,7 
procent år 2003, och 5,7 procent av besökarna 
år 2001 ansåg att buller är ett problem mot 2,7 

En klar majoritet av besökarna anser att 

både mängden och kvaliteten på olika 

anläggningar som stugor, vindskydd, 

leder, soptunnor och vägvisare är bra. 

Informationen som ges via foldrar, 

skyltar och naturum anses också bra 

överlag, men är bäst i naturum. Störst 

andel av besökarna når information 

som ges på skyltar vid nationalparkens 

entréer och längs vandringen till vat-

tenfallet.

Nationalparken innebar ny skyltning på 
många platser.
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procent år 2003. Samtliga ändringar är statistiskt signifikanta. 
Som ett led i inrättandet av Fulufjällets nationalpark gjordes investeringar 

i bland annat leder, informationstavlor, vägvisare, naturum och en ny informa-
tionsfolder (delas ut gratis och finns på svenska, engelska och tyska). I 2003 års 
undersökning ställdes därför ett antal frågor kring nyttjande av, och attityder 
till, dessa olika informationskanaler. Resultaten visar att i stort sett samtliga 
besökare tog del av informationen på de stora skyltarna vid nationalparkens 
entréer samt läste på skyltarna längs vandringen till Njupeskärs vattenfall 
(tabell 21). Två tredjedelar besökte naturum (cirka 38 000 personer), medan 
knappt hälften av besökarna läste informationsfoldern eller besökte utsiktsplat-
sen längs vägen till Särna. Alla som svarat jakande på någon av dessa frågor 

Tabell 20. Attityder till kvaliteten på stugor, leder, spänger etc. i Fulufjället

Mycket dålig / dålig (%) Acceptabel (%) Bra / mycket bra (%)

Övernattningsstugor 1,6 25,0 73,4

Vindskydd / raststugor* 0,6 22,0 77,4

Markerade leder 2,2 16,2 81,6

Spänger 1,0 14,6 84,5

Broar 1,1 12,4 86,5

Soptunnor* 4,7 22,5 72,8

Skyltar / vägvisare längs leder* 5,0 19,4 75,6

Informationstavlor om Fulufjället* 2,2 13,9 83,9

* Signifikant skillnad mot år 2001 (Chi sq. < 0,05).

Tabell 19. Attityder till mängden stugor, leder, spänger etc. i Fulufjället

Alldeles för lite /  
för lite (%) Lagom (%) Alldeles för mycket / 

för mycket (%)

Övernattningsstugor 15,2 82,3 2,6

Vindskydd / raststugor* 19,8 79,4 0,8

Markerade leder 6,5 92,1 1,4

Spänger* 6,1 91,9 2,0

Broar* 2,5 95,5 1,9

Soptunnor* 19,5 78,8 1,8

Skyltar / vägvisare längs leder* 15,9 82,3 1,8

Informationstavlor om Fulufjället* 8,3 89,9 1,8

* Signifikant skillnad mot år 2001 (Chi sq. < 0,05).
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Kommentarer till resultaten

Resultaten visar att de investeringar i service och fasta anläggningar (naturum, skyltar, 
informationstavlor mm) som gjordes i samband med inrättandet av nationalparken har 
haft en positiv effekt på besökarna. Samtidigt är det naturligtvis önskvärt att ytterli-
gare minska antalet besökare som anser att det finns för lite service och fasta anlägg-
ningar. Man bör dock vara uppmärksam på variationer i preferenserna för detta mellan 
olika grupper av besökare, och det är uppenbart att variationen i servicegrad i enlig-
het med zoneringen har en viktig funktion att fylla (se avsnitt med analyser av olika 
grupper av besökare). Vi kan också konstatera att trots fler besökare så är det en allt 
lägre andel som anser att det är problem med slitage och nedskräpning. Även detta 
kan vara en positiv konsekvens av gjorda skötselåtgärder. Att upplevelser av buller har 

Tabell 21. Andel av besökarna som läste de stora skyltarna, informationstavlorna, Naturvårdsverkets folder, 

besökte naturum samt utsiktsplatsen längs vägen från Särna

Under (eller före) din vistelse i Fulufjället… Andel ja (%) Poäng a

… läste du någon av de stora skyltarna (med karta, bilder, 
beskrivning mm) som står vid ”entréerna” till nationalparken?

94,4 3,15

… besökte du naturum (utställningen) beläget vid 
serveringen och starten av leden till Njupeskärs vattenfall?

72,7 3,53

… läste du någon av informationstavlorna längs 
vandringsleden till Njupeskär?

94,7 3,20

… läste du Naturvårdsverkets informationsfolder om 
Fulufjället?

47,2 3,07

… Besökte du utsiktsplatsen längs vägen från Särna till 
Fulufjället?

40,9 3,07

a) Genomsnittlig grad av berikande, från 1 (inte alls) till 4 (mycket).

Fulufjällets naturum.

fick även ange i vilken grad attributet 
i fråga berikade vistelsen i Fulufjäl-
let på en fyragradig skala från 1 (inte 
alls) till 4 (mycket). I tabell 21 redo-
visas den genomsnittliga poängen för 
varje attribut. Således är det naturum 
som i störst utsträckning berikar 
besöket (3,5 i poäng), medan övriga 
ligger strax över tre på skalan, vilket 
motsvarar ”ganska mycket” eller 
något där över.
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minskat beror sannolikt på den helikoptertrafik som var sommaren 2001 i samband 
med byggnadsarbeten, vilket inte förekom i samma omfattning sommaren 2003.

Resultaten visar också att de stora skyltarna (med karta, bilder, beskrivning mm) som 
står vid ”entréerna” till nationalparken och informationstavlorna längs vandringsleden 
till Njupeskär fungerar väl i den bemärkelse att en mycket hög andel av besökarna tar 
del av dem. Däremot bör man ställa sig frågan om inte fler skulle kunna läsa Natur-
vårdsverkets informationsfolder om Fulufjället. Eftersom den är gratis kanske det går 
att hitta mer effektiva sätt för distribution? En förklaring till att relativt få personer 
besöker utsiktsplatsen längs vägen från Särna till Fulufjället kan vara att tydliga hän-
visningsskyltar inte var på plats sommaren 2003. 

Turismen och nationalparken. I detta avsnitt redovisas besökar-
nas åsikter kring utveckling av turism i och omkring Fulufjällets nationalpark. 
Resultaten omfattar även attityder till nationalparken samt huruvida förekom-
sten av en nationalpark påverkar vistelsen i Fulufjället, dess omland, norra 
Dalarna eller övriga Sverige (huvudsakligen enkätavsnitt E och F).

Turismutveckling i Fulufjällets nationalpark
Besökarna i Fulufjället är mer positiva till att utveckla turism i området runt 
nationalparken än inom parken (figur 17). Drygt 20 procent av besökarna 

är positiva och 8 procent mycket positiva till att 
utveckla turismen i nationalparken medan 35 
procent är positiva och 14 procent mycket posi-
tiva till att utveckla turismen i Fulufjällets omland. 
Närmare 40 procent av besökarna har negativa 
attityder till turismutveckling inom nationalparken, 
vilket kan jämföras med de 13 procent av besö-
karna som är negativt inställda till turismutveck-
ling i omlandet.

Mot bakgrund av Fulufjällets läge i en region 
med rika rovdjursstammar har speciellt intresse 
ägnats åt att utveckla rovdjursturismen i området. 
En majoritet av besökarna i Fulufjället anser att 
besöket skulle ha varit mer intressant om det hade 

funnits möjligheter att uppleva rovdjur på olika sätt. Lägst intresse tycks finnas 
för bildvisningar om rovdjur medan över 70 procent av besökarna anser att 
se spår av rovdjur eller uppleva dem i verkligheten skulle ha gjort besöket mer 
intressant (figur 18).

Enkäten visar att de viktigaste åtgärderna för att utveckla turismen inom och 
i området runt Fulufjället är miljöanpassning av boende och aktiviteter, guidning 
till djur- och naturattraktioner samt guidning till kulturattraktioner. I postenkä-
ten fanns elva olika åtgärder uppräknade och respondenterna tog ställning till 
varje påstående efter en femgradig skala. Figur 19 redovisar andelen av besö-

Turismutveckling anses av de flesta som 

positiv i området runt nationalparken, 

medan närmare 40 procent är negativa 

till utveckling inom nationalparken. 

Främst är det olika typer av upplevelser 

(djur, natur, kultur, mat) jämte ökad 

miljöanpassning som besökarna anser 

bör utvecklas, medan de anser det 

mindre viktigt att utveckla turismens 

bastjänster (resa och bo). Den genom-

snittliga betalningsviljan för parkering 

vid Njupeskärsentrén är 35 – 40 kr. 
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Figur 17. Attityder till utveckling av turism inom och i området runt Fulufjällets nationalpark.

Figur 18. Skulle besöket i Fulufjället ha varit mer intressant för dig om du hade fått möjlighet att uppleva 

rovdjur?

Figur 19. Åsikter om turismutveckling i Fulufjället. Andel som anser följande faktorer vara viktigt – mycket viktigt. 

* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).
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karna som svarat ”viktigt” – ”mycket viktigt” på 
respektive åtgärd. Bland de knappt 15 procent 
av besökarna som formulerade ett öppet svar på 
frågan märks bland annat önskemål om bättre 
skyltning, parkering för husbilar samt bättre 
kommunikationer med kollektivtrafik.

Ett sätt att finansiera investeringar i infra-
struktur för besökare i naturområden kan vara 
att ta ut någon form av avgift hos besökarna där 
överskottet används för underhåll av parkerings-
platser, spänger, broar, skyltar etc. Detta före-
kommer i andra länder runt om i världen, men i 
Sverige ger gällande lagstiftning och praxis inte 
stöd för någon direkt besöks- eller inträdesavgift. 

Däremot förekommer på vissa ställen att en parkeringsavgift tas ut på platser där 
besökare lämnar sina fordon för kortare eller längre vistelser i naturen. På frågan 
hur mycket besökarna maximalt skulle vara villiga att betala i parkeringsavgift 
(kr/besök) vid Njupeskär svarar de i genomsnitt 34,4 kr (vilket inte skiljer sig 
signifikant från betalningsviljan år 2001). Om man exkluderar de 8 procent av 
respondenterna som angett ”0” kr (vilket kan tolkas som en protest mot frågan) 
ökar den genomsnittliga betalningsviljan till 37,7 kr. Cirka 50 procent av besö-
karna är villiga att betala mer än 25 kr och knappt 10 procent mer än 50 kr. Det 
innebär att den sammanlagda betalningsviljan för parkering vid Njupeskär ligger 
i intervallet 1,69 – 1,85 Mkr. Det är tänkbart att vissa besökare missuppfattat 
denna fråga och istället för den individuella betalningsviljan angett ett belopp 
som omfattar alla de individer som färdades i fordonet (huvudsakligen personbil). 
Beloppen ovan reduceras i så fall som mest till intervallet 0,58 – 0,64 Mkr.

En viktig faktor för utveckling av turism är vetskap om de informationska-
naler genom vilka besökarna får kunskap om resmålet. Kunskap om Fulufjällets 
nationalpark har besökarna främst fått genom släkt och vänner (39 procent), 
kartor (20 procent) och resehandböcker (18 procent). Sedan år 2001 har emel-
lertid betydelsen av släkt och vänner minskat något, och istället får fler kunskap 
om Fulufjället genom tidningar – något som sannolikt kan ha sin förklaring 
i den uppmärksamhet etableringen av nationalparken fått i olika medier, inte 
minst de regionala. Andelen som fått kännedom om Fulufjället genom Internet 
ligger kvar på samma låga nivå som år 2001, dvs. cirka 3 procent. 

Kommentarer till resultaten

Resultaten visar på ett mönster där utveckling av olika typer av upplevelser (djur, natur, 
kultur, mat, lokalbefolkning) jämte ökad miljöanpassning anses viktigt medan utveck-
ling av turismens bastjänster (resa, bo) och infrastruktur tilldelas en lägre vikt. Detta 
ger en vägledning till den fortsatta utvecklingen av olika tjänster och produkter kring 
Fulufjället där sannolikt upplevelsen bör sättas i fokus. Vi finner också att besökarna 

Guidning till naturen är ett sätt att 
utveckla turismen.
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i Fulufjället är mer positiva till att utveckla turism i området runt nationalparken än 
inom parken, vilket stämmer väl överens med riktlinjerna för den framtida utveck-
lingen av turism i området och det genomförda turismutvecklingsprojektet i Fulufjällets 
omland. Som tidigare påpekats har olika investeringar gjorts i den turistiska infrastruk-
turen och utbudet av olika tjänster har ökat i samband med inrättandet av nationalpar-
ken. Sannolikt bidrar detta till att en lägre andel av besökarna år 2003 jämfört med år 
2001 anser det vara viktigt med utveckling av olika faktorer för turismen. Ytterligare en 
förklaring kan naturligtvis vara att de delvis ”nya” grupper som kommer till området år 
2003 generellt anser att det är mindre viktigt med turismutveckling. 

Betydelsen av släkt och vänner för att skaffa information om Fulufjället följer ett väl-
känt mönster inom turismen där begreppet ”word-of-mouth” just innebär att kunska-
pen om resmål sprids från mun till mun. Mot bakgrund av den senaste tidens utveck-
ling av Internet får det nog anses anmärkningsvärt att endast tre procent av besökarna 
fått information den vägen. Här finns sannolikt stora möjligheter att utveckla informa-
tionen och marknadsföringen av området genom att sprida kännedom om områdets 
hemsida (www.dalarna.se/fulufjallet). En förklaring till den låga internetanvändningen 
kan möjligen vara den relativt höga medelåldern hos områdets besökare.

I sammanhanget bör noteras att vad nuvarande besökare anser vara viktigt för turis-
mutveckling naturligtvis inte är entydigt med bra affärsidéer för turistföretagare. Den 
som vill utveckla turismen bör ta hjälp av marknadsundersökningar som omfattar även 
andra grupper än de som ingår i denna studie. Den nyligen invigda PAN Park stugbyn 
kommer främst vända sig till en internationell målgrupp som söker naturupplevelser i 
skyddade områden, och där turismen utvecklas på ett hållbart sätt. Till anläggningen 
kommer olika lokala aktivitetsarrangörer att knytas för att erbjuda gästerna olika typer 
av upplevelser i, och i anslutning till, nationalparken. Vi kan emellertid konstatera att 
såväl inriktningen på anläggningen i sig som de turistiska tjänster som kommer att 
produceras i anslutning till denna ligger i linje med resultaten i figur 19.

Besökarna och nationalparken
Tre fjärdedelar av besökarna kände till att Fulufjället var nationalpark innan de 
besökte området, och drygt 44 procent säger att 
förekomsten av en nationalpark påverkade beslutet 
att besöka Fulufjället. Drygt 28 procent säger att 
området blev mer attraktivt att besöka, 0,3 procent 
anser att det blev mindre attraktivt att besöka på 
grund av nationalparken, och 23 procent av besö-
karna säger att nationalparken innebar att man 
fick kännedom om Fulufjället.

Tabell 22 sammanfattar besökarnas åsikter 
om Fulufjällets nationalpark ur olika perspektiv. 
En klar majoritet instämmer med påståendena att 
en nationalpark ökar Fulufjällets värde för besö-
karen, den omgivande bygden och att den bidrar 
till att bevara den biologiska mångfalden. Knappt 

Av Fulufjällets besökare år 2003 

kommer 10-15 procent dit för att det 

är en nationalpark. Betydligt fler är 

positiva till nationalparken utan att den 

ensam utgör ett motiv för besök. En 

klar majoritet anser att en nationalpark 

ökar Fulufjällets värde för besökare, 

den omgivande bygden och att den 

bidrar till att bevara den biologiska 

mångfalden, medan en knapp fjärdedel 

tycker att en nationalpark inskränker 

människans användning i onödan.
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en fjärdedel anser att en nationalpark inskränker 
människans användning i onödan. Förändringar 
sedan 2001 visar på en tydlig ökning i andelen 
besökare som har mer positiva attityder till en 
nationalpark i Fulufjället.

I tabell 8 (avsnitt ”Besöksmönster, aktivite-
ter och boende”) redovisas andelen som besökt 
nationalparken, Fulufjällets omland, norra 
Dalarna och övriga Sverige på den resa under 
vilken man besökte Fulufjället, samt vistelsens 
längd i de olika områdena (se även figur 3). I 
enkätundersökningen följdes denna fråga av en 
liknande frågeställning som tog sin utgångspunkt 
i det hypotetiska antagandet att Fulufjället inte 
hade varit nationalpark sommaren 2003. Syftet 

med denna fråga är att se vilken betydelse själva nationalparksstatusen har för 
besöken i området. Innebär förekomsten av en nationalpark – allt annat lika 
– att fler eller färre besökare kommer till området?

Under antagandet att Fulufjället inte hade varit nationalpark säger 85 pro-
cent av besökarna att detta inte hade påverkat resan eller den tid man vistades i 
norra Dalarna, Fulufjällets omland eller nationalpark. Knappt sju procent säger 
att resan aldrig hade genomförts och drygt åtta procent av besökarna uppger att 
resan hade blivit annorlunda. Detta innebär att nationalparksstatusen har bety-
delse för 15 procent av besökarna i den bemärkelse att den påverkar deras resa 
eller längden på besöket. Tabell 23 sammanfattar förändringen i besöksmöns-
ter under antagandet att Fulufjället inte varit nationalpark sommaren 2003. 
Givet detta påstående hade 11 procentenheter färre besökare valt att besöka 
Fulufjället, dvs. 86,9 procent av respondenterna jämfört med de 97,6 procent 
som nu besöker området. Detta motsvarar en minskning med 5 600 besökare. 
Det genomsnittliga antalet dagar man skulle vistas i området för den nuva-

Tabell 22. Attityder till nationalparken i Fulufjället

Stämmer ganska 
eller mycket bra (%)

Förändring a  
2001 – 2003

En nationalpark ökar Fulufjällets värde för besökarna 80,6 +16,8*

En nationalpark ökar Fulufjällets värde för omgivande bygd 86,0 +13,3*

En nationalpark i Fulufjället inskränker människans 
användning i onödan

23,2 -3,1

En nationalpark bidrar till att bevara den biologiska 
mångfalden i Fulufjället

94,7 +11,3*

a) Procentenheter (andel av besökarna år 2003 minus andel av besökarna år 2001).
* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).

En nationalpark ökar Fulufjällets värde 
för besökarna.
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rande nationalparken om det inte vore nationalpark är 0,79 vilket skulle gene-
rera totalt 36 300 besöksdagar – en minskning med 6 000 dagar jämfört med 
nuvarande situation. På motsvarande sätt visar resultaten hur antalet besökare 
och besöksdagar minskar i Fulufjällets omland och i norra Dalarna om Fulufjäl-
let inte varit nationalpark sommaren 2003. Det framgår också att minskningen 
i antalet besökare är störst i området för den nuvarande nationalparken och 
minst i norra Dalarna. Däremot är minskningen i det totala antalet besöksdagar 
minst i omlandet.

Kommentarer till resultaten

Resultaten visar tydligt att nationalparken i sig har betydelse för såväl beslutet att 
besöka Fulufjället som vistelsens längd – både i nationalparken och omgivande områ-
den. En rimlig slutsats är att någonstans runt 10 - 15 procent av besökarna enbart 
kommer just för att området är nationalpark. En betydligt större andel av besökarna är 
positivt inställda till nationalparken utan att den ensam utgör ett motiv för ett besök. 
Observera att detta gäller i det korta perspektivet, dvs. frågan är ställd året efter natio-
nalparkens bildande då sannolikt uppmärksamheten är extra stor. Även om få liknande 
studier finns rapporterade så hittar man i litteraturen ett visst stöd för dessa slutsat-
ser. En studie av åtta områden i USA som omvandlats från att vara nationalmonument 
till att bli nationalparker visar på en långsiktig ökning med drygt 11 000 besökare 
årligen på grund av nationalparksstatusen42. Och av 95 tillfrågade världsarvsområden 
svarar två tredjedelar att antalet besökare har ökat efter världsarvets införande43.

Vid tolkningen av resultaten bör man naturligtvis ha i åtanke att den delvis bygger på 
en hypotetisk frågeställning. I det här aktuella fallet är det svårt att kontrollera för 

Tabell 23. Besök i olika områden under antagandet att Fulufjället inte varit nationalpark sommaren 2003 

Område
Andel som 

skulle besökt 
området

Förändring a Antal 
besökare Förändring b

Genom-
snittligt antal 

dagar c

Antal besöks-
dagar totalt d Förändring e

Fulufjällets 
nationalpark

86,9 % -10,7 45 900 -5 600 0,79 36 300 -6 000

Fulufjällets 
omland

61,1 % -7,2 32 300 -3 800 1,95 62 900 -3 500

Norra 
Dalarna

69,6 % -5,3 36 800 -2 800 4,61 169 500 -11 700

a) Förändring i andel besökare (procentenheter) jämfört med nuvarande situation.
b) Förändring i antal besökare jämfört med nuvarande situation.
c) 1 dag = 24 tim.
d) 52 812 x (andel som besökt området) x (genomsnittligt antal dagar).
e) Förändring i antal besöksdagar jämfört med nuvarande situation.

42 Weiler & Seidl, 2003.
43 Hall, 2001.
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skillnader mellan hypotetiskt och faktiskt beteende. Förändrade attityder till en natio-
nalpark kan också förklaras med förändrade besökskategorier mellan de två studierna. 
Sannolikt är kunskapen om en nationalparks innebörd betydligt bättre hos besökarna 
2003 jämfört med 2001 då området var naturreservat och mängden information 
(naturum, informationstavlor mm) inte var lika omfattande.

Besökarnas utgifter. I detta avsnitt redovisas olika typer av ekono-
miska utgifter besökarna haft under resan och i 
samband med besöket i Fulufjällets nationalpark 
(enkätavsnitt G).

Tabell 24 visar andelen av besökarna som haft 
ekonomiska utgifter inom nationalparken, i omlan-
det, i norra Dalarna och övriga Sverige (se figur 3), 
samt utgifternas genomsnittliga storlek. Alla som 
besökt Fulufjället har naturligtvis inte besökt de 
övriga områdena. Exempelvis har boende i norra 
Dalarna sannolikt inte besökt ”övriga Sverige”. 
Medelvärdena för respektive område och utgifts-
post är beräknade enbart för de individer som rap-
porterat en utgift. Frågan var formulerad så att alla 

utgifter rapporteras för individen, dvs. om flera personer var i sällskap så anges 
respondentens andel av eventuella gemensamma utgifter eller utgifter betalda av 
arbetsgivare etc.

Tabellen visar exempelvis att 2,7 procent av 
besökarna har haft utgifter för boende i nationalpar-
ken och att dessa i genomsnitt uppgår till 340 kr. Av 
resultaten framgår bland annat att vanligaste utgifts-
posten inom nationalparken är mat och restaurang, 
vilket knappt en fjärdedel av alla besökare säger sig 
haft till ett genomsnittligt belopp av cirka 100 kr var-
dera. Endast en procent av besökarna har haft utgif-
ter för aktiviteter inom nationalparken. Totalt har 
45,5 procent av besökarna haft utgifter i nationalpar-
ken till ett genomsnittligt belopp av 208 kr. I Fulufjäl-
lets omland dominerar utgifter för transporter, mat 
och boende. Det är emellertid endast 32 procent 
av besökarna som rapporterar någon typ av utgift 
i omlandet. I norra Dalarna och övriga Sverige har 
besökarna främst utgifter för mat och transporter.

I tabell 25 redovisas de sammanlagda utgifterna 
besökarna haft i nationalparken, omlandet, norra 
Dalarna och övriga Sverige baserat på uppgifter från 

Knappt hälften av besökarna har utgif-

ter i nationalparken och endast en 

tredjedel har det i Fulufjällets omland. 

Besökarnas sammanlagda utgifter som-

maren 2003 uppgår till 5 Mkr i natio-

nalparken och 12 Mkr i dess omland. 

Jämfört med år 2001 har dock andelen 

som spenderat pengar i samband med 

besöket ökat. Summan av alla besö-

kares utgifter har också ökat, även om 

storleken på den genomsnittliga utgif-

ten minskat.

Knappt hälften av besökarna har 
utgifter i nationalparken.
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tabell 24. Här framgår att besökarnas sam-
manlagda utgifter i nationalparken somma-
ren 2003 uppgår till fem miljoner kronor, i 
omlandet till drygt 11 miljoner kronor, i norra 
Dalarna till drygt 40 miljoner kronor och i 
övriga Sverige till cirka 74 miljoner kronor.

Den mer detaljerade utgiftsfrågan som 
redovisats ovan fanns endast med i 2003 års 
postenkät. Däremot fanns i båda studierna 
en betydligt enklare fråga kring storleken på 
utgifterna i samband med besöket i Fulufjäl-
let för boende, mat, souvenirer etc. (fråga 
A13). Denna specificerar inte något geo-
grafiskt område med samma tydlighet som 
ovanstående fråga (och är således inte jäm-
förbar med denna), men ger å andra sidan en 
insikt i förändringar i utgifter mellan de två 
åren. Resultatet visar att år 2001 var det 80,6 
procent av besökarna som hade någon form av 

Tabell 24. Andel av besökarna i Fulufjället som haft ekonomiska utgifter i olika områden samt utgifternas genomsnittliga storlek 

(avser den resa under vilken Fulufjället besöktes, från det att bostaden lämnades tills besökaren återvände hem)

Fulufjällets 
nationalpark

Fulufjällets omland
(utanför 

nationalparken)

Norra Dalarna 
(utanför Fulufjällets 

omland)

Övriga Sverige 
(utanför norra 

Dalarna)

Boende
2,7 %
340 kr

13,9 %
653 kr

29,2 %
1077 kr

25,9 %
1536 kr

Mat (livsmedel, kiosk etc.)
23,7 %
99 kr

17,5 %
450 kr

38,7 %
689 kr

35,3 %
1014 kr

Restauranger, gatukök etc.
20,6 %
118 kr

10,1 %
282 kr

24,6 %
341 kr

26,5 %
1708 kr

Shopping (utöver mat)
12,1 %
109 kr

6,9 %
519 kr

18,0 %
484 kr

19,8 %
888 kr

Aktiviteter
1.0 %
348 kr

4,2 %
491 kr

15,6 %
352 kr

15,0 %
622 kr

Transporter a 11,6 %
170 kr

19,0 %
337 kr

39,0 %
547 kr

43,9 %
1427 kr

Övrigt
0,3 %
339 kr

1,0 %
386 kr

3,5 %
791 kr

4,8 %
1451 kr

TOTALT
45,5 %
208 kr

31,6 %
1022 kr

52,8 %
1985 kr

50,9 %
4275 kr

a) bilhyra, drivmedel, buss, tåg, flyg samt annan transport.

Tabell 25. Besökarnas sammanlagda ekonomiska utgifter 

fördelat på olika geografiska områden

Område Sammanlagda 
utgifter a

Fulufjällets nationalpark 5,0 mkr

Fulufjällets omland 11,6 mkr

Norra Dalarna 41,5 mkr

Övriga Sverige 74,7 mkr

a) Baserat på uppskattningen att 52 812 individer besöker 
nationalparken, 36 100 besöker omlandet, 39 600 
besöker norra Dalarna och 34 300 besöker övriga 
Sverige under sin resa. Jämför tabell 8.
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ekonomisk utgift i samband med besöket i Fulufjället. Motsvarande andel för 
2003 är 84,5 procent. Det innebär att andelen besökare som spenderat pengar 
i samband med besöket har ökat mellan de två åren. Däremot har storleken på 
den genomsnittliga utgiften minskat, från 366 kr / besökare år 2001 till 294 kr / 
besökare år 2003. Sammantaget innebär detta ändå att summan av besökarnas 
utgifter ökar, från 11,2 Mkr år 2001 till 13,3 Mkr år 2003.

Kommentarer till resultaten

De utgifter besökare har på sitt resmål utgör det direkta ekonomiska bidrag turismen 
har på en regions lokala ekonomi. Därför är det av värde att förstå hur dessa utgif-
ter ser ut och varierar för olika grupper av besökare (se kommande avsnitt). Utgif-
terna anges för det område där de betalades vilket innebär att exempelvis utgifter för 
boende i Fulufjällets omland kan ha betalats hemifrån före resans påbörjades. Gene-
rellt är andelen av besökarna som har utgifter i nationalparken, framför allt omlandet, 
ganska låga (45 respektive 32 procent). Som konstaterades i rapportens inledning så 
kan en strategi för turismentreprenörer med verksamhet i skyddade områden vara att 
fokusera på betalningsviljan och utgiftsmönstret hos befintliga besökare snarare än att 
maximera antalet besökare. Vid en jämförelse med år 2001 ser vi också att en högre 
andel av besökarna 2003 har haft utgifter i samband med besöket i Fulufjället. Däre-
mot har utgifternas genomsnittliga storlek minskat, vilket sannolikt kan förklaras med 
att en allt större andel av besökarna gör ett kortvarigt besök i området. En utveckling 
av turismen i och omkring Fulufjället måste bryta detta mönster.



87

I DETTA AVSNITT redovisas resultaten med utgångspunkt i olika grupper av 
besökare. Gruppindelningen har gjorts utifrån; 1) besökarnas nationalitet och 
bostadsort, 2) besökarnas vistelsemönster i nationalparken, samt 3) besökarnas 
attityder till skötsel och tillrättaläggning i svenska fjällen (grad av vildmarks-
purism). Se avsnittet om analyser i rapportens inledning för en beskrivning av 
gruppindelningen. Eftersom utrymmet i denna rapport inte medger en fullstän-
dig redovisning av resultaten för samtliga grupper på samtliga frågeställningar 
har vi valt att redovisa de resultat som bedöms mest intressanta utifrån syftet 
med rapporten.

Vid läsningen av resultaten kan det vara bra att ha i åtanke att dessa grup-
per i viss utsträckning är relaterade till varandra. Sett till besökarnas nationa-
litet och bostadsort så återfinns en betydligt större andel av tyskarna i zon 1-3 
medan andelen svenskar är större i zon 4. Ungefär 60 procent av svenskarna 
(inklusive boende i Dalarna) besöker enbart zon 4 jämfört med 30 procent av 
tyskarna, där istället 70 procent även besökt zon 1-3. Graden av vildmarkspu-
rism är också större bland tyska besökare jämfört med övriga två grupper. Av 
de tyska besökarna utgör knappt hälften purister medan motsvarande andel för 
besökare från övriga Sverige och Dalarna är mellan 20 och 25 procent. Vi finner 
också att andelen purister är generellt sett högre i zon 1-3 jämfört med zon 4.

Bostadsort och nationalitet. Baserat på besökarnas nationalitet 
och hemortens postnummer redovisas här resultat för;
• boende i Dalarnas län (postnummerområden 77, 78 och 79)
• boende i övriga Sverige
• samt besökare från Tyskland.
I presentationen benämns grupperna som boende i ”Dalarna”, ”övriga Sverige” 
respektive ”Tyskland”.

Vi har tidigare sett att andelen utländska besökare i Fulufjället minskat mellan 
åren 2001 och 2003, och att den största gruppen utländska besökare är tyskar. 
Inom gruppen svenska besökare (som således representerar merparten av 
ökningen i antalet besökare) finner vi emellertid att det framför allt är besökare 
från ”övriga Sverige” som ökat medan andelen besökare från Dalarna utgör 
cirka 14 procent i båda studierna.

8. Resultat från analyser  
av olika grupper
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Besök och besökare
Längden på den resa under vilken man besöker Fulufjället skiljer sig högst 
avsevärt mellan de tre grupperna, vilket naturligtvis kan förklaras av de olika 

geografiska avstånden. Den genomsnittliga längden 
för tyska besökare är drygt 20 dagar, att jämföra 
med 6,8 dagar för boende i övriga Sverige och 2,6 
dagar för boende i Dalarna. Medan knappt 20 pro-
cent av besökarna från övriga Sverige och Dalarna 
övernattat i samband med besöket i Fulufjället (i 
området eller i nära anslutning till området) är 
motsvarande andel för tyska besökare 34 procent. 
En majoritet av besökarna från Dalarna gör en 
utflykt från hemmet medan flertalet av svenskarna 
besöker Fulufjället från en semesterort eller annan 
plats utanför hemmet och tyskarna slutligen som 
en del i en rund- eller genomfartsresa (tabell 26).

Motiven att besöka Fulufjället skiljer också 
mellan de tre geografiska grupperna. Drygt 65 
procent av tyskarna säger sig besöka Fulufjäl-

let för att det är en nationalpark jämfört med drygt 40 procent av svenskarna 
och boende i Dalarna. Tyskarna kommer också i högre utsträckning än övriga 
grupper för att vandra och plocka bär. Att studera naturen i Fulufjället däremot 
angav drygt 20 procent av boende i övriga Sverige och Dalarna som motiv mot 
endast 11 procent av tyskarna. Cirka 90 procent av alla tre grupperna anger 
besök vid Njupeskär som ett motiv att besöka Fulufjället. Ser vi till det huvud-
sakliga motivet att besöka Fulufjället så följer det delvis ett annorlunda mönster 
(tabell 27). En lägre andel av tyskarna har som huvudsakligt motiv att besöka 
Njupeskär jämfört med svenskar och boende i Dalarna. Knappt 17 procent av 
tyskarna kommer huvudsakligen för att området är en nationalpark mot cirka 
10 procent av svenskarna och 8 procent av boende i Dalarna. Betydligt fler 
tyskar kommer också till Fulufjället för att vandra jämfört med svenskar och 
boende i Dalarna.

Det ökade besöksantalet i Fulufjället 

består framför allt av svenskar. Fulufjäl-

let besöks som en utflykt hemifrån för 

de som bor i Dalarna, medan flertalet 

från övriga landet gör sitt besök från 

en semesterort. Tyskarna gör besöket 

som en del i en rundresa. För de tyska 

besökarna är Njupeskärs vattenfall inte 

samma magnet som för svenskarna, 

istället lockar skogsmiljöerna runt själva 

fjällen, men också vandring på lederna 

inne i Fulufjället. Tyskarna besöker 

Fulufjällets omland i högre grad än 

övriga grupper.

Tabell 26. Typ av resa under vilken man besökte Fulufjället

Boende i 
Dalarna (%)

Boende i övriga
Sverige (%)

Boende i 
Tyskland (%)

Utflykt från hemmet* 58,6 15,8 3,4

Utflykt från semesterort eller annan plats 
(ej hemmet)*

30,2 56,2 40,8

Del i rundresa eller genomfartsresa* 11,1 28,0 55,8

* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).
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Deltagande i olika aktiviteter skiljer sig också mellan de geografiska grup-
perna. Kortare vandring (1-3 timmar) är populärast hos boende i övriga Sverige 
(80 procent) och Dalarna (74 procent) medan 62 procent av tyskarna ägnar 
sig åt denna aktivitet. Längre vandringar (en- och flerdagsturer) är dubbelt så 
vanligt bland tyska besökare jämfört med boende i övriga Sverige och Dalarna 
– drygt 43 procent av tyskarna har gjort en endagsvandring och drygt 6 pro-
cent en flerdagsvandring. Bär- och svampplockning, naturfotografering och 
fågelskådning skiljer sig också stort mellan nationaliteterna. Bland de tyska 
besökarna uppger tre fjärdedelar att de naturfotograferat (mot drygt 20 procent 
för svenskar och boende i Dalarna), 28 procent 
uppger fågelskådning / naturstudier (mot cirka 15 
procent för svenskar och boende i Dalarna), och 
13 procent säger sig ha plockat bär- eller svamp 
(mot knappt 3 procent för svenskar och boende i 
Dalarna).

Den viktigaste aktivitet man ägnat sig åt i 
Fulufjället följer ett liknande mönster som ovan-
stående. En majoritet av besökarna från övriga 
Sverige och Dalarna anser att kortare vand-
ringar (1-3 timmar) är viktigast, medan de tyska 
besökarna i högre utsträckning lägger vikt vid 
en- och flerdagsvandringar. Noteras bör emeller-
tid att endast omkring fem procent av de tyska 
besökarna anger fågelskådning / naturstudier eller naturfotografering som sin 
viktigaste aktivitet, och i stort sett ingen besökare (oberoende av grupptillhö-
righet) har bär- eller svampplockning som viktigaste aktivitet. Av deltagande 
i olika aktiviteter följer att tyska besökare i genomsnitt vandrat 15 kilometer 
under sitt besök i Fulufjället, medan svenska besökare i snitt vandrat drygt 9 
kilometer och boende i Dalarna knappt 8 kilometer. Inga skillnader förelig-
ger mellan grupperna vad gäller andelen som vandrat utanför lederna (cirka 8 
procent). 

Tabell 27. Huvudsakliga motiv för att besöka Fulufjället

Boende i 
Dalarna (%)

Boende i övriga
Sverige (%)

Boende i 
Tyskland (%)

Att besöka Njupeskärs vattenfall* 63,7 70,0 50,0

Att besöka Fulufjället för att det är en 
nationalpark*

7,6 9,5 16,5

Att studera naturen i Fulufjället 5,7 2,9 2,1

Att vandra* 13,4 13,4 28,2

* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).

Leden genom Göljådalen är populär 
bland tyska besökare.
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Ser vi till vilka leder som vandrats i området visar resultaten att tyska besö-
kare i högre utsträckning än de andra två grupperna vandrar på leder inne i 
Fulufjället (utanför Njupeskärsområdet). Följande leder har en signifikant högre 
andel tyska besökare jämfört med svenskar och boende i Dalarna:

• Leden över fjället runt Njupeskärs vattenfall
• Parkeringen – Rösjöstugan
• Rösjöstugan – Harrsjöstugan
• Rösjöstugan – Tangsjöstugan
• Leden genom Göljådalen
• Tangsjöstugan – Tangåstugan
• Björnholmssätern – Tangåstugan

Den genomsnittliga tyska besökaren i Fulufjället är 8 år yngre än besökare från 
övriga Sverige och Dalarna (43 år mot 51 år). Även könsfördelningen skiljer 
mellan de tre grupperna. Högst andel kvinnor kommer från Dalarna (65 pro-

Tabell 28. Faktorer av betydelse för beslutet att besöka Fulufjället. Genomsnittlig poäng på en skala från 1 

(inte alls viktigt) till 5 (mycket viktigt)

Boende i 
Dalarna

Boende i  
övriga Sverige

Boende i 
Tyskland

Att uppleva vacker natur* 4,5 4,4 4,8

Att området inte är nedskräpat* 4,7 4,4 4,3

Att uppleva något som är opåverkat av människan* 4,3 4,2 4,5

Att man upplever lugn och ro* 4,3 4,2 4,5

Att uppleva vildmark* 4,4 4,2 4,3

Att man slipper trängas med andra* 3,6 3,5 4,1

Att det finns sjöar och vattendrag* 3,7 3,6 3,9

Att området är unikt och saknar motstycke* 3,8 3,9 3,3

Att området är familjevänligt* 3,4 3,1 2,8

Att vädret är bra* 3,3 3,0 2,3

Att det finns fjällstugor* 2,8 2,5 2,8

Att det finns bra restauranger* 2,2 2,1 1,8

Att det finns möjligheter till fiske* 2,0 1,8 1,6

Att området ligger i närheten av min bostadsort* 2,3 1,4 1,4

Att man möter många intressanta människor* 1,7 1,5 1,3

Att jag har vänner som bor nära Fulufjället* 1,4 1,5 1,2

* Signifikant skillnad (p < 0,05).
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cent), medan 52 procent av besökarna från övriga Sverige och 46 procent av 
besökarna från Tyskland är kvinnor. Av uppenbara skäl visar resultaten att 
besökare från Tyskland och övriga Sverige är mer urbana (bor i större städer) 
jämfört med besökare från Dalarna. Knappt 34 procent av besökarna från 
Dalarna bor på landsbygden mot 16 procent av besökarna från övriga Sverige 
och 7 procent av besökarna från Tyskland. 

Olika faktorer kan naturligtvis ha olika betydelse för beslutet att besöka 
Fulufjället beroende på såväl avstånd till området som vilken nationalitet man 
tillhör. Tabell 28 sammanfattar de faktorer (fråga E3) som visar på signifi-
kanta skillnader mellan grupperna. Vi finner genomgående ”att uppleva vacker 
natur”, ”att området inte är nedskräpat”, ”att uppleva lugn och ro”, ”att 
uppleva något som är opåverkat av människan” och ”att uppleva vildmark” är 
de faktorer som har stor betydelse (medelvärde över 4 på femgradig skala) för 
samtliga grupper. Flertalet faktorer skiljer emellertid i betydelse mellan grup-
perna. Tabellen visar exempelvis att tyskar i högre utsträckning lägger stor vikt 
vid upplevelser av vacker natur, upplevelser av lugn och ro samt att området är 
opåverkat av människan. Besökare från Dalarna däremot lägger störst vikt vid att 
området inte är nedskräpat och vid upplevelser av vildmark. En jämförelse mellan 
besökare från Tyskland och övriga Sverige (inklusive Dalarna) visar att störst 
skillnader föreligger för faktorerna ”att man slipper trängas med andra”, ”att 
området är unikt och saknar motstycke” och ”att vädret är bra”. För tyskarna 
är det alltså viktigt att slippa trängsel medan svenskar lägger större vikt vid de 
senare faktorerna. Resultaten visar också att närheten till bostadsorten har större 
betydelse för besökare från Dalarna jämfört med de övriga grupperna. 

En majoritet av besökarna från Dalarna är kvinnor medan flest tyska besökare är 
män.
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Av tabell 29 framgår hur stor andel av besökarna från respektive grupp som 
vistats i området för nationalparken, omlandet, norra Dalarna samt övriga Sve-
rige samt längden på vistelsen. 

Resultaten visar på flera intressanta skillnader. Exempelvis att en betydligt 
högre andel av de tyska besökarna vistas i omlandet och man stannar där fler 
dagar jämfört med besökare från Dalarna och övriga Sverige. Samma sak gäller 
besök i ”övriga Sverige”. Området ”Norra Dalarna” besöks i lägre utsträckning 
av boende i Dalarna jämfört med boende i övriga Sverige och Tyskland.

Kommentarer till resultaten

Resultaten visar på flera intressanta och viktiga skillnader mellan de tre grupperna avse-
ende bland annat aktiviteter, motiv och rörelsemönster. Detta är viktigt att beakta både 
när det gäller utformning av information och föreskrifter och i marknadsföring av områ-
det. Om möjligt bör detta anpassas även i trycksaker och annan information på olika 
språk. Det är uppenbart att Njupeskär inte är samma attraktion för tyska besökare som 
för de från Sverige, medan mycket tyder på att skogsmiljöerna runt själva fjället i högre 
grad attraherar tyskar. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning kring land-
skapspreferenser i Rogenområdet som bland annat visar att tyskar både uppskattar och 
vistas mer i skogsmiljöer jämfört med svenskar44. Själva nationalparksstatusen verkar 
också ha en större betydelse för de tyska besökarna. Den ökning i antalet besökare som 
skett mellan 2001 och 2003 utgörs i hög grad av svenskar vid Njupeskär, vilket delvis 
kan vara en konsekvens av att nyheten om nationalparken snabbare når ut i Sverige. Det 
är möjligt att antalet tyska besökare på sikt kommer att öka till följd av nationalparkens 
tillkomst (när t.ex. informationen når ut i guideböcker etc.), vilket i så fall kan leda till 

Tabell 29. Andel av respondenterna som besökt olika områden, genomsnittlig vistelsetid samt totalt antal besöksdagar

Boende i Dalarna Boende i övriga Sverige Boende i Tyskland

Andel som 
besökt området a

Genomsnittligt 
antal dagar b

Andel som 
besökt området a

Genomsnittligt 
antal dagar b

Andel som 
besökt området a

Genomsnittligt 
antal dagar b

Fulufjällets 
nationalpark

97,7% 0,6* 97,7% 0,7* 96,9% 1,3*

Fulufjällets 
omland

61,9 %* 1,2* 66,6%* 1,5* 79,4%* 3,3*

Norra 
Dalarna

69,7% 3,2* 75,4% 4,3* 77,1% 6,4*

Övriga 
Sverige

42,9%* 1,5* 63,3%* 5,5* 88,5%* 14,8*

a) Här föreligger sannolikt en viss underskattning då frågan var formulerad som antal dagar eller timmar man vistades i respektive 
område. Exempelvis kan individer som besökt nationalparken kortare tid är en timme ha avstått från att svara på frågan.  

b) 1 dag = 24 tim.
* Signifikant skillnad (<0,05).

44 Lundberg m.fl., 2000.



93

en relativt sett större ökning både i omlandet och i de inre delarna av nationalparken 
– dvs. de idag mindre välbesökta områdena. Detta stämmer också med att tyskarna i 
högre grad söker undvika trängsel och att tyska besökare lägger stor vikt vid upplevelser 
av vacker natur, upplevelser av lugn och ro samt att området är opåverkat av människan. 

Fulufjällets skötsel och besökarnas upplevelser
Med undantag för kvaliteten på informationstavlorna föreligger inga egent-
liga skillnader mellan grupperna vad gäller attityder till mängd och kvalitet 
på övernattningsstugor, leder, spänger och annan 
infrastruktur i Fulufjället. Tyskar anser i högre 
grad än övriga grupper att kvaliteten på informa-

tionstavlorna är mycket 
bra. De tre grupperna 
tycks också i lika stor 
utsträckning ta del 
av informationsskyl-
tarna vid nationalpar-
kens entréer och på 
vandringsleden mot 
Njupeskär samt besöka naturum. Däremot anser 
de tyska besökarna genomgående att dessa beri-
kar vistelsen i Fulufjället i högre utsträckning än 
övriga grupper. Två tredjedelar av de tyska besö-
karna läste Naturvårdsverkets informationsfolder 
om Fulufjället före eller under vistelsen vilket 
kan jämföras med 43 procent av besökarna från 
Dalarna och övriga Sverige. Tyskarna anser 
också att broschyren i högre utsträckning beri-
kade vistelsen i Fulufjället jämfört med de två 
övriga grupperna. Utsiktsplatsen längs vägen 
mot Särna besöktes också i högre utsträckning 

av tyska besökare (52 procent), medan 31 procent av besökarna 
från Dalarna gjorde ett stopp där.

Upplevelser av slitage (längs stigar, rastplatser etc.) skiljer inte nämn-
värt mellan grupperna. Däremot visar resultaten att boende i Dalarna i högre 
utsträckning än övriga grupper anser att nedskräpning är ett problem, medan 
besökare från Tyskland i högre utsträckning upplever att buller är ett problem. 
Drygt 13 procent av de boende i Dalarna anser att slitage är ett problem och 
knappt 8 procent av besökarna från Tyskland anser att buller är ett problem.  

Besökarnas upplevelser
Besökarnas upplevelser skiljer sig i flera avseenden mellan tyskar, svenskar och 
boende i Dalarna. Tabell 30 visar andelen i respektive grupp som svarat ”Ja, 
mycket” på frågan om besöket i Fulufjället gav upplevelser av stillhet, orörd 

De tyska besökarna upplever Fulufjäl-

let som mycket storslaget. Tyskar och 

boende i Dalarna har likartade och 

starka upplevelser av stillhet, vildmark, 

samt orörd och ren natur. Hemorten 

skiljer däremot inte inställningen till 

mängden eller kvaliteten på olika 

anläggningar som stugor, vindskydd, 

leder, soptunnor och vägvisare.
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natur, avskildhet osv. Tyskar och boende i Dalarna upplever i högre utsträck-
ning stillhet, orörd och ren natur samt vildmark. Tyska besökare skiljer också 
ut sig genom att i högre grad uppleva avskildhet från främmande människor 
och storslagenhet. Hela 90 procent av tyskarna anger en hög grad av storslagen-
het mot 66 procent av de boende i övriga Sverige. 

Tyska besökare anger i högre utsträckning än övriga grupper att de kunde 
hämta kraft genom att vistas i Fulufjället, medan boende i Dalarna i högre 
utsträckning än övriga anger att de kunde uppleva vördnad för naturen när de 
vistades i Fulufjället.

Tabell 30. Anser du att besöket i Fulufjället gav upplevelser av… Andel av besökarna som svarat ”Ja, mycket” 

(4 på en 4-gradig skala)

Boende i 
Dalarna (%)

Boende i övriga
Sverige (%)

Boende i 
Tyskland (%)

Stillhet* 56,5 45,5 62,4

Orörd och ren natur* 65,5 50,1 67,0

Avskildhet från främmande människor* 20,4 16,8 33,9

Storslagenhet* 71,8 66,4 90,7

Vildmark* 53,4 35,5 50,0

Utmaning 6,3 7,4 11,2

Risktagande 2,2 3,0 4,5

Avkoppling 75,3 68,0 72,6

* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).

Stillhet, orörd och ren natur är viktigt för tyska besökare i Fulufjället.
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Andelen i respektive grupp som besökt Njupeskär ligger mellan 95 och 98 
procent. Däremot skiljer sig grupperna åt i vandringsmönster mellan bilparke-
ringen och vattenfallet. Medan tre fjärdedelar av besökarna från övriga Sverige 
och Dalarna vandrade den kortare slingan i ”rätt” riktning (led A till fallet 
och led B från fallet” var motsvarande andel för tyska besökare 63 procent. En 
fjärdedel av tyskarna vandrade däremot ”på annat sätt” (dvs. inte någon av de 
angivna kombinationerna av led A och B, jfr. figur 15) jämfört med drygt 10 
procent av boende i övriga Sverige och Dalarna. Sannolikt förklaras detta av att 
tyskarna i högre utsträckning gör vandringen över fjället runt Njupeskärs vat-
tenfall. Knappt hälften av alla tyska besökare säger sig ha gått den leden jäm-
fört med cirka en fjärdedel av de andra två grupperna. Cirka 30 procent av de 
tyska besökarna och svenska besökarna upplever någon grad av trängsel under 
vandringen till Njupeskär jämfört med 20 procent för de boende i Dalarna.

Kommentarer till resultaten

Detta avsnitt visar på ytterligare skillnader i attityder och beteende beroende på besö-
karnas härkomst. Att tyska besökare i högre grad än övriga tar del av informationsfol-
dern beror sannolikt på att resmålet är både mer exotiskt och okänt för denna grupp, 
och då finns ett större behov av information. Av detta följer också att broschyren 
berikar besöket mer än för övriga grupper. När det gäller upplevelser i Fulufjället är 
det intressant att se hur besökare från Dalarna och Tyskland genomgående har likar-
tade erfarenheter, och skiljer därmed ut sig mot besökare från övriga Sverige. Vi finner 
också att hela 90 procent av tyskarna anger en hög grad av upplevelse av storslagen-
het, något som vid sidan av skogs- och vattenmiljöer kan karaktärisera de svenska fjäl-
len ur tyska besökares ögon. Liknande resultat har erhållits bland annat vid forskning 
i Rogenområdet. Den högre andelen av tyskarna som upplever risktagande har troligen 
samband med att en högre andel av dem har vandrat andra leder än den välprepare-
rade rundslingan vid Njupeskär.

Nationalparken, turismen och besökarnas utgifter
Attityderna till utveckling av turism inom och 
i området runt Fulufjället skiljer mellan de 
tre grupperna (figur 20). Boende i Dalarna är 
genomgående mest positiva till utveckling av 
turism, såväl inom nationalparken som i dess 
omland. Minst positiva är besökarna från Tysk-
land. Av figuren framgår också att fler är posi-
tiva till turismutveckling i omlandet jämfört med 
nationalparken – det gäller för alla tre grupper.

Att se bildvisning om rovdjur lockar besö-
kare från Dalarna och övriga Sverige i högre 
utsträckning än tyskar. Däremot är tyska besö-
kare mer intresserade av att se spår av rovdjur 

Besökare boende i Dalarna är mest posi-

tiva till att utveckla turismen, både inom 

nationalparken och i dess omland. Tyskar 

anser i högre grad än svenskarna att det 

är viktigt med miljöanpassning på boende 

och aktiviteter, men vill också ha mer 

kontakter med lokalbefolkningen. Boende 

i Dalarna och övriga Sverige tycker däre-

mot att standarden på vägarna bör höjas. 

Tyskar är den grupp som har störst utgif-

ter både i nationalparken och i omlandet.
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eller uppleva rovdjur i verkligheten. På frågan vad man anser bör göras för att 
utveckla turismen inom och i området runt Fulufjället skiljer sig grupperna på 
framför allt tre punkter – miljöanpassning av boende, kontakter med lokal-
befolkningen och standard på vägar. Tyskar anser i högre grad än boende i 
Dalarna och övriga Sverige att det är viktigt med miljöanpassning av boende 
och aktiviteter. Cirka 15 procent av de boende i Dalarna och övriga Sverige 
anser att miljöanpassning är ”mycket viktigt” mot 38 procent av de boende i 
Tyskland. Mer kontakter med lokalbefolkningen anser 60 procent av tyskarna 
är ”viktigt eller mycket viktigt” jämfört med 40 procent av de boende i Dalarna 
och 34 procent av de boende i övriga Sverige. Drygt 40 procent av de boende 
i Dalarna och övriga Sverige anser att det är ”viktigt eller mycket viktigt” med 
bättre vägar, medan endast 19 procent av de tyska besökarna anser detta.

Kunskapen om att Fulufjället är nationalpark skiljer sig mellan boende i 
Dalarna och de övriga två grupperna. På frågan om man före besöket kände 
till att Fulufjället är nationalpark svarar 94 procent av de boende i Dalarna 
jakande mot 74 procent för boende i övriga Sverige och 69 procent av boende 
i Tyskland. Däremot anger drygt hälften av de tyska besökarna att förekom-

Tabell 31. Antag nu att Fulufjället inte hade varit nationalpark sommaren 2003. Hade det påverkat din resa 

eller den tid du vistades i norra Dalarna, Fulufjällets omland eller nationalpark?

Boende i  
Dalarna (%)

Boende i övriga
Sverige (%)

Boende i 
Tyskland (%)

Nej* 79,2 86,1 85,3

Ja, resan hade aldrig genomförts 5,8 8,0 2,2

Ja, resan hade blivit annorlunda* 15,0 5,9 12,5

* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).

Figur 20. Andel av besökarna boende i Dalarna, övriga Sverige och Tyskland som 

är positiva till turismutveckling i Fulufjällets nationalpark och omland.
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sten av en nationalpark påverkade beslutet att besöka Fulufjället mot drygt 40 
procent för boende i Dalarna och övriga Sverige. På frågan hur förekomsten av 
en nationalpark påverkade beslutet att besöka Fulufjället svarar 77 procent av 
de boende i Dalarna att området blev mer attraktivt att besöka, jämfört med 62 
procent av boende i Tyskland och 57 procent av de boende i övriga Sverige.

Attityderna till en nationalpark i Fulufjället skiljer sig högst väsentligt 
mellan grupperna i ett par avseenden. Knappt en tredjedel av besökarna från 
Dalarna och övriga Sverige instämmer med påståendet ”att en nationalpark 
i Fulufjället inskränker människans användning i onödan”. Bland de tyska 
besökarna är det endast 3 procent som anser detta. Hela tre fjärdedelar av de 
tyska besökarna anser att påståendet ”en nationalpark bidrar till att bevara den 
biologiska mångfalden i Fulufjället” stämmer mycket bra, medan drygt hälf-
ten av besökarna från Dalarna och övriga Sverige svarat detta alternativ. ”Att 
en nationalpark ökar Fulufjällets värde för besökarna eller omgivande bygd” 
instämmer boende i Dalarna med i högre grad än övriga grupper, men skillna-
derna mellan grupperna är mindre än ovan.

Tabell 31 redovisar resultatet på frågan hur resan eller vistelsen i Fulufjäl-
let hade påverkats under antagandet att Fulufjället inte hade varit national-
park sommaren 2003. Endast drygt 2 procent av de tyska besökarna hade valt 
att inte genomföra resan, mot knappt 6 procent av de boende i Dalarna och 8 
procent av de boende i övriga Sverige. Däremot anger 15 procent av de boende 
i Dalarna och 12 procent av tyskarna att resan hade blivit annorlunda. Det är 
framför allt besökare från Dalarna som i så fall inte skulle ha besökt området 
för nuvarande nationalparken i Fulufjället, medan tyska besökare skulle avstå 
från besök i Fulufjällets omland.

Kunskap om Fulufjället har de tre grupperna inhämtat på olika sätt. Ingen 
av grupperna använder Internet i någon större utsträckning. Cirka 15 procent 
av besökarna från Sverige hämtar kunskap från tidningar mot endast tre pro-
cent av de tyska besökarna. Däremot har hela 60 procent av tyskarna fått kun-
skap från guideböcker, vilket kan jämföras med 13 procent av boende i övriga 
Sverige och tre procent från Dalarna. Även kartor använder sig tyska besökare 
av i högre grad än övriga grupper.  

Besökarnas utgifter
De ekonomiska utgifternas storlek skiljer sig stort mellan de tre grupperna, mätt 
både som totala utgifter för hela resan under vilken man besökte Fulufjället 
och utgifter per dag man vistas i respektive område (tabell 32). Störst utgifter 
har genomgående tyska besökare följt av besökare boende i övriga Sverige och 
lägst utgifter ha boende i Dalarna, undantaget utgifter inom nationalparken där 
inga signifikanta skillnader föreligger. Dessa skillnader i utgifter bör ses mot 
bakgrund av att de tre grupperna skiljer sig avseende resans längd (under vilken 
man besökte Fulufjället) vilket i sin tur påverkar exempelvis behov av boende, 
inköp av mat etc.
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Kommentarer till resultaten

Att boende i Dalarna är mest positivt inställda till turismutveckling kan sannolikt 
förklaras av närheten till parken och att därmed eventuella positiva effekter genom 
exempelvis fler arbetstillfällen eller högre ekonomisk omsättning i regionen kommer 
dem till godo. Besökare från mer avlägsna plaster har troligen inte det perspektivet i 
samma utsträckning. Delvis samma mekanismer kan sannolikt förklara varför boende 
i Dalarna förordar investeringar i vägar som ett led i turismutvecklingen. Lokala 
turistentreprenörer bör uppmärksamma den efterfrågan tyskar har på miljöanpassat 
boende och kontakter med lokalbefolkningen. 

Att kunskap om nationalparken når boende i Dalarna och Sverige tidigare än Tyskland 
bör kanske inte förvåna. Tyskarna inhämtar kunskap om Fulufjället genom guide-
böcker och kartor i högre utsträckning, och här tar det längre tid för nyheter att nå 
ut jämfört med t.ex. tidningar. Förekomsten av en nationalpark tycks också beröra de 
tyska besökarna i högre utsträckning, åtminstone när det gäller beslutet att besöka 
området. Däremot är inte nationalparken en förutsättning för att genomföra den resa 
man gjort på samma sätt som för boende i Sverige och Dalarna. Detta beror sannolikt 
på att Fulufjället är längre bort för tyska besökare. Skillnader i utgifter mellan grup-
perna följer samma mönster som i andra undersökningar. Att tyskar är den grupp som 
sammanlagt spenderar mest beror naturligtvis på den längre resa man företagit, men 
även utgifter per dygn är högre än för övriga vilket tyder på ett annorlunda utgifts-
mönster. 

Besökare i olika zoner. Som beskrivits ovan är Fulufjällets national-
park indelad i fyra zoner i syfte att bland annat erbjuda besökarna olika typer 
av naturupplevelser. Indelningen följer en gradient från zon 1 (den ”orörda 
zonen”) till zon 4 (anläggningszonen). I det här avsnittet presenteras ett urval 
av resultaten baserat på analyser av besökare i de olika zonerna. Besökarna har 
för detta ändamål delats in i två grupper;
1. Besökare i zon 4 (enbart)
2. Besökare i zon 1-3 (enbart eller i kombination med zon 4).

Statistiken över vilka platser besökarna i Fulufjället har besökt och vilka leder 

Tabell 32. Ekonomiska utgifter i Fulufjällets omland och norra Dalarna. Kronor totalt under besöket och per dag

Boende i …

Dalarna Övriga Sverige Tyskland

Fulufjällets omland
88 kr

(64 kr/dag)
260 kr

(132 kr/dag)
735 kr

(354 kr/dag)

Norra Dalarna
329 kr

(133 kr/dag)
1037 kr

(308 kr/dag)
1646 kr

(427 kr/dag)



99

de vandrat (tabellerna 9 och 10 ovan) visar att det är inom zon 4 som den 
största ökningen i antalet besökare skett sedan år 2001, medan en lägre andel 
av besökarna 2003 besökt bland annat Girådalen och Tangåstugan vilka båda 
ligger inom zon 1. Exempelvis har antalet besökare i Girådalen – otillgäng-
ligt belägen i nationalparkens västra del – minskat från cirka 420 till 160, 
och besöksantalet i Tangåstugan har minskat från 1 560 till cirka 1 200 vid 
en jämförelse mellan åren 2001 och 2003. Samtidigt har antalet besökare på 
leden genom Göljådalen – där den nedre delen utgör zon 4 – ökat från 1 400 
till 3 000. Men som framgår i avsnittet om besöksmönster har den klart största 
ökningen skett i området runt Njupeskär.

Besök och besökare
Den resa under vilken man besökt Fulufjället är längre för besökare i zon 1-3 (i 
genomsnitt 10,1 dagar) jämfört med zon 4 (i genomsnitt 7,7 dagar). Däremot 
skiljer inte valet av färdmedel eller under vilken 
sorts resa (privat eller organiserad) man besökte 
Fulufjället. Resultaten visar också att besökare i 
zon 1-3 i större utsträckning övernattar i samband 
med besöket jämfört med besökare i enbart zon 4.

Motiven att besöka Fulufjället skiljer mellan 
de två grupperna. Att i stort sett samtliga besökare 
i zon 4 kommer för att se Njupeskärs vattenfall 
är kanske inte så förvånande. Resultaten visar att 
nationalparksstatusen har större betydelse för besö-
kare i zon 1-3 än zon 4. De som besökt zon 1-3 
kommer också i större utsträckning för att vandra 
och att studera naturen i Fulufjället. När det gäller 
det huvudsakliga motivet att besöka Fulufjället 
följer fördelningen för besökare i zon 4 ett lik-
nande mönster (tabell 33). För besökare i zon 1-3 däremot minskar Njupeskärs 
betydelse och istället framstår vandring och att besöka Fulufjället för att det är 
nationalpark som två huvudsakliga motiv av större betydelse jämfört med besö-
kare i zon 4.

Motiven att besöka Fulufjället skiljer 

för besökarna i olika delar av Fulufjäl-

let. I stort sett alla som endast besökt 

Njupeskär eller nedre Göljån  (zon 

4) kommer för att se Njupeskärs vat-

tenfall, medan de som även besökt 

andra delar av Fulufjället (zon 1-3) i 

högre utsträckning även kommer för att 

vandra och att studera naturen. Båda 

grupperna vandrar under sina besök, 

men de som endast besökt Njupeskär/

Göljån vandrar kortare tid och kortare 

sträcka.

Tabell 33. Huvudsakligt motiv att besöka Fulufjället för besökare i olika zoner

Besökare i zon 4 (%) Besökare i zon 1-3 (%)

Att besöka Njupeskärs vattenfall* 84,5 41,8

Att besöka Fulufjället för att det är en nationalpark* 6,3 15,2

Att studera naturen i Fulufjället* 0,7 6,6

Att vandra* 5,5 29,1

* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).
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Motiven att besöka ett visst område är ofta 
starkt kopplade till utövande av olika aktiviteter 
och resultaten visar att man kommer till Fulufjäl-
let för att vandra. Kortare vandring (1-3 timmar) 
dominerar starkt bland besökare i zon 4 (93 pro-
cent) jämfört med besökare i zon 1-3 (56 procent). 
Av besökarna i zon 1-3 ägnar sig 44 procent åt 
vandring endagstur mot 5 procent av besökarna i 
zon 4, och 10 procent gör en vandring med över-
nattning vilket endast 0,1 procent av besökarna i 
zon 4 gör. Även fiske, bärplockning, fågelskådning 
och naturfotografering är mer vanligt bland besö-
kare i zon 1-3 jämfört med zon 4. Hela 87 procent 
av besökarna i zon 4 anser att kortare vandring 
(1-3 timmar) är den viktigaste aktiviteten, att 
jämföra med 40 procent av besökarna i zon 1-3. 
Inom den senare gruppen säger 35 procent att 
endagsvandring är den viktigaste aktiviteten och 
10 procent att vandring med övernattning är vikti-
gast. Besökare enbart i zon 4 vandrar i genomsnitt 
5,6 kilometer, medan de som besöker zon 1-3 i 
genomsnitt vandrar 15 kilometer. Drygt 16 pro-
cent av besökarna i zon 1-3 vandrar någon gång 

utanför markerade leder mot drygt tre procent av besökarna i zon 4. Det motsva-
rar cirka 3 800 individer i zon 1-3 och 900 individer i zon 4. 

Med undantag för könsfördelningen finns inga signifikanta skillnader vad 
gäller demografiska faktorer mellan zonerna. Andelen kvinnor är högre i zon 4 
(57 procent) jämfört med zon 1-3 (48 procent). Resultaten visar också att besö-
kare i zon 1-3 har en större grad av platsanknytning till Fulufjället jämfört med 
besökare enbart i zon 4, dvs. en högre andel av besökarna i zon 1-3 jämfört 
med zon 4 är eniga med påståenden som ”att besöka Fulufjället är något jag 
ofta tänker på”, ”jag får en stor tillfredsställelse av att besöka Fulufjället” och 
”att besöka Fulufjället är viktigt för min identitet”.

När det gäller olika faktorers betydelse för beslutet att besöka Fulufjället 
(fråga E3) visar analysen att ”bra restauranger” och ”bra väder” har större bety-
delse för besökarna i zon 4 jämfört med zon 1-3. Dessa faktorer återfinns båda 
i gruppen ”familj och solsken” (tabell 13). Besökare i zon 1-3 däremot anser i 
högre grad än besökare i zon 4 att det är viktigt med upplevelser av vacker natur, 
att området ligger nära bostadsorten, att området inte är nedskräpat, att det är 
familjevänligt, att man slipper trängas med andra, att man upplever lugn och ro, 
att det finns sjöar och vattendrag, att det finns bra boende, att det finns fjällstu-
gor, att uppleva något som är opåverkat av människan och att uppleva vildmark.   

Av tabell 34 framgår hur stor andel av besökarna i respektive zon som 
vistats i området för nationalparken, omlandet, norra Dalarna samt övriga 

Zon 4 är den mest tillrättalagda delen 
av Fulufjället.
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Sverige. Resultaten visar tydligt att andelen som besöker området för national-
parken inte skiljer sig mellan de två grupperna, men att de som endast besöker 
zon 4 i genomsnitt vistas i nationalparken 0,5 dagar mot 1,2 dagar för dem som 
besöker zon 1-3. En högre andel av besökarna i zon 1-3 vistas i omlandet jäm-
fört med besökare i zon 4, medan det omvända förhållandet råder för vistelser i 
norra Dalarna. Tabellen visar också att vistelsen i de olika områdena genomgå-
ende är längre för besökare i zon 1-3 jämfört med zon 4. 

Kommentarer till resultaten

Resultaten i detta avsnitt bekräftar återigen att det ökande antalet besökare är kon-
centrerat till Fulufjällets zon 4 – den för besökare mest utvecklade delen av national-
parken – och att man kommer dit för att se Njupeskärs vattenfall. För besökare som 
även besöker andra delar av nationalparken (zon 1-3) är vandring och naturstudier i 
betydligt högre grad ett motiv för besöket, och för dessa individer tycks även natio-
nalparksstatusen ha en större betydelse. Dessa skillnader och skillnader i motiv att 
besöka de olika zonerna är i flera avseenden i linje med intentionerna bakom zone-
ringen i skötselplanen (se avsnitt ”Kommentarer till Fulufjällets skötselplan”). 

Fulufjällets skötsel och besökarnas upplevelser
Åsikter om mängden stugor, leder, spänger etc. som 
finns i Fulufjället skiljer sig inte nämnvärt mellan 
besökare i de olika zonerna. Enda undantaget är 
skyltar och vägvisare längs leder där nästan en 
fjärdedel av besökarna i zon 1-3 anser att det är för 
lite av dem mot 10 procent av besökarna i zon 4. 
Däremot skiljer åsikterna i flera avseenden när det 
gäller kvaliteten på stugor, leder, spänger etc (tabell 
35). Generellt anser fler besökare i zon 4 att kvali-
teten är bra eller mycket bra jämfört med besökare 

Tabell 34. Andel av respondenterna som besökt olika områden, genomsnittlig vistelsetid samt totalt antal besöksdagar

Område Besökare i zon 4 Besökare i zon 1-3

Andel som besökt 
området a

Genomsnittligt 
antal dagar b

Andel som besökt 
området a

Genomsnittligt 
antal dagar b

Fulufjällets nationalpark 97,4 % 0,5* 97,7 % 1,2*

Fulufjällets omland 63,4 %* 1,2* 73,8 %* 2,5*

Norra Dalarna 78,5 %* 4,1 70,4 %* 5,2

Övriga Sverige 64,5 % 6,4* 65,2 % 8,7*

a) Här föreligger sannolikt en viss underskattning då frågan var formulerad som antal dagar eller timmar man vistades i respektive 
område. Exempelvis kan individer som besökt nationalparken kortare tid är en timme ha avstått från att svara på frågan.  

b) 1 dag = 24 tim.
* Signifikant skillnad.

De som enbart besökt Njupeskär eller 

nedre Göljån (zon 4) är mer nöjda med 

mängd och kvalitet på olika anlägg-

ningar såsom stugor, vindskydd, leder 

och soptunnor än besökare i andra delar 

av nationalparken. Besökarnas upplevel-

ser skiljer sig mellan zonerna, i synner-

het avseende stillhet och avskildhet.



102

i zon 1-3, med undantag för övernattningsstu-
gor vilket inte förekommer inom zon 4. Över 80 
procent av besökarna i zon 4 anser att kvalite-
ten på markerade leder, spänger, broar, skyltar, 
vägvisare och informationstavlor är ”bra” eller 
”mycket bra”, vilka alla signifikant skiljer sig 
från zon 1-3.

Drygt 20 procent av besökarna i zon 1-3 
anser att slitage längs stigar och på rastplatser är 
ett problem, vilket kan jämföras med drygt 10 
procent för besökare i zon 4. Däremot finns inga 
signifikanta skillnader mellan upplevelser av ned-
skräpning eller buller mellan zonerna. 

Besökarnas upplevelser
Syftet med de olika zonerna i Fulufjället är bland annat att erbjuda besökarna 
möjligheter till olika typer av upplevelser. Analyser av besökarnas upplevelser 
visar också på flera tydliga skillnader mellan besökare i zon 4 och i zon 1-3. 

Från tabell 36 framgår att besökare i zon 1-3 i 
högre grad upplever stillhet, orörd och ren natur, 
avskildhet från främmande människor, vildmark, 
utmaning och avkoppling jämfört med besökare 
i enbart zon 4. Upplevelser av storslagenhet och 
risktagande skiljer sig inte mellan de två zonerna. 

Resultaten visar också att en högre andel av 
besökarna i zon 1-3 anser att de i stor utsträck-
ning kan hämta kraft genom att vistas i Fulufjäl-
let. På samma sätt är det en större andel som 
i stor utsträckning kan uppleva vördnad för 
naturen under vistelsen i zon 1-3. En högre andel 

av besökarna i zon 1-3 anser att det är mycket viktigt att naturen i Fulufjället 
så långt som möjligt bevaras opåverkad av människan – 72,5 procent av besö-
karna i zon 1-3 jämfört med 60,3 procent i zon 4.

Kommentarer till resultaten

Merparten av de investeringar som gjordes för besökare i samband med inrättandet av 
nationalparken ligger inom zon 4. Detta kan sannolikt förklara varför besökare i denna 
zon genomgående är mer nöjda med förekomst och kvalitet av befintlig infrastruktur. 
I samband med nationalparkens inrättande sattes bland annat informationsskylar upp 
på vandringslederna vid Njupeskärs vattenfall. Det kan tyckas något förvånande att en 
högre andel av besökarna i zon 1-3 anser att slitage längs stigar och på rastplatser är ett 
problem jämfört med besökare enbart i zon 4. Med tanke på det stora antalet besökare 
i zon 4 skulle man kanske förvänta sig det motsatta resultatet. En förklaring till resulta-

Skyltarna i zon 4 uppskattas av 
besökarna.

I zon 1 finns goda möjligheter att 
uppleva avskildhet och stillhet.
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ten kan emellertid vara att lederna i zon 4 är speciellt utformade för att klara av ett högt 
besökstryck (förstärkta med fiberduk och särskilda bärlager, samt försedda med spänger 
och trappor på utsatta ställen). Trots färre besökare kan alltså leder och rastplatser i 
zon 1-3 upplevas som mer slitna. Ytterligare en förklaring kan vara att besökare i zon 
1-3 har en lägre tolerans för slitage än besökare i zon 4. Resultaten visar också på stora 
skillnader i upplevelser mellan de två grupperna av besökare. Detta tyder på att Fulufjäl-
lets zonindelning fungerar som det är tänkt och understryker betydelsen av att tydligt 
informera om vilka upplevelser besök i de olika zonerna förväntas medföra.

Tabell 35. Attityder till kvaliteten på stugor, leder, spänger etc. Andel av besökarna i olika zoner som anser att 

kvaliteten är ”bra” eller ”mycket bra”

Besökare i zon 4 (%) Besökare i zon 1-3 (%)

Övernattningsstugor --- 79,3

Vindskydd / raststugor 80,5 75,4

Markerade leder* 88,8 74,9

Spänger* 90,0 74,5

Broar* 90,9 82,4

Soptunnor 75,5 70,4

Skyltar / vägvisare längs leder* 83,1 68,0

Informationstavlor om Fulufjället* 87,4 80,3

* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).

Tabell 36. Anser du att besöket i Fulufjället gav upplevelser av… Andel av besökarna i respektive zon som 

svarat ”Ja, mycket” (4 på en 4-gradig skala)

Besökare i zon 4 (%) Besökare i zon 1-3 (%)

Stillhet* 38,7 63,5

Orörd och ren natur* 49,5 62,3

Avskildhet från främmande människor* 12,3 30,0

Storslagenhet 70,8 72,7

Vildmark* 35,4 47,2

Utmaning* 5,9 10,5

Risktagande 2,0 4,4

Avkoppling* 66,5 73,4

* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).
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Nationalparken, turismen och besökarnas utgifter
Besökare i zon 4 är mer positiva till att utveckla turismen både inom området 
för nationalparken och i området runt nationalparken än besökare i zon 1-3. 

Det är mer barnanpassade aktiviteter och bättre 
vägar som man anser vara viktigt. Besökare i zon 
1-3 däremot anser i högre grad än besökare i zon 4 
att miljöanpassning av boende och aktiviteter samt 
fler kontakter med lokalbefolkningen är viktigt. 
Resultaten visar också att besökarna i zon 1-3 är 
mindre homogena i sina åsikter om turismutveck-
ling, och det verkar finnas två grupper – en som 
anser det är viktigt och en som anser att det är 
mindre viktigt. Således finner vi att i jämförelse 
med besökare i zon 4 anser en större andel av besö-
karna i zon 1-3 dels att det är viktigt med ett större 
utbud av aktiviteter, guidning till kulturattraktio-
ner och ett ökat utbud av lokala maträtter, dels att 

det är mindre viktigt att utveckla turismen i området genom dessa åtgärder.  
Drygt 80 procent av besökarna i zon 1-3 kände till att Fulufjället var 

nationalpark innan de besökte området, vilket kan jämföras med 71 procent 
av besökarna i zon 4. Däremot föreligger inga signifikanta skillnader huruvida 
förekomsten av en nationalpark påverkade beslutet att besöka Fulufjället, även 
om tendensen är att besökare i zon 1-3 i högre grad påverkas av nationalpar-
ken i sitt beslut och att området blir mer attraktivt att besöka. Besökarna i zon 
1-3 har dock mer positiva attityder till nationalparken i Fulufjället. Exempelvis 
motsätter sig 62 procent av besökarna i zon 1-3 att en nationalpark i Fulufjäl-
let inskränker människans användning i onödan mot 46 procent av besökarna 
i zon 4. Vidare anser 64 procent av besökarna i zon 1-3 att påståendet ”att 
en nationalpark bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i Fulufjället” 
stämmer mycket bra, mot 50 procent av besökarna i zon 4.

Tabell 37 redovisar resultatet på frågan hur resan eller vistelsen i Fulufjäl-
let hade påverkats under antagandet att Fulufjället inte hade varit nationalpark 
sommaren 2003. Resultaten visar att en högre andel av besökarna i zon 1-3 

Förekomsten av en nationalpark har 

större betydelse för de som besöker 

zon 1 -3 än för de som enbart besöker 

Njupeskär eller nedre Göljån (zon 4). 

En högre andel i zon 1 -3 kände till 

att området var nationalpark innan de 

åkte, och resan hade blivit annorlunda 

om nationalparken inte hade funnits. 

Inställningen till att utveckla turismen 

inom nationalparken och dess omland 

är däremot mer positiv bland de som 

besökt zon 4. 

Tabell 37. Antag nu att Fulufjället inte hade varit nationalpark sommaren 2003. Hade det påverkat din resa 

eller den tid du vistades i norra Dalarna, Fulufjällets omland eller nationalpark?

Besökare i zon 4 (%) Besökare i zon 1-3 (%)

Nej* 87,5 81,8

Ja, resan hade aldrig genomförts 7,1 6,1

Ja, resan hade blivit annorlunda* 5,4 12,1

* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).
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skulle låta sig påverkas av detta genom att göra en annorlunda resa jämfört 
med besökare i zon 4. Om Fulufjället inte var nationalpark skulle knappt 12 
procent av besökarna i zon 1-3 välja att inte besöka området för nationalpar-
ken mot 10 procent bland besökarna i zon 4. Motsvarande minskning för att 
besöka omlandet är 8,5 procent av besökarna i zon 1-3 och 6,2 procent av 
besökarna i zon 4. 

Besökare i zon 1-3 använder resehandböcker i högre grad än besökare 
enbart i zon 4, medan släkt och vänner är en källa till kunskap för besökare i 
zon 4 i högre grad än besökare i zon 1-3. Användningen av Internet, kartor och 
tidningar skiljer inte. 

Besökarnas utgifter
Besökarna i zon 1-3 har i genomsnitt högre utgifter än besökare i zon 4. Det 
gäller inom området för nationalparken, i omlandet och i övriga Sverige. Däre-
mot skiljer sig inte utgifternas storlek i norra Dalarna. Att det föreligger skill-
nader i utgifter är kanske inte så konstigt mot bakgrund av att besökare i zon 
1-3 gör en längre resa än besökare i zon 4 (under vilken man besökte Fulufjäl-
let), och man stannar också en längre tid i nationalparken (1,2 mot 0,5 dagar) 
och omlandet (2,5 dagar mot 1,2). Genom att dividera de totala utgifterna med 
vistelsens längd erhålls ett mer jämförbart mått mellan besökarna i de olika 
zonerna. Vi finner då inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna 
med undantag för utgifter i övriga Sverige som är högre för besökare i zon 1-3 
jämfört med zon 4.

Kommentarer till resultaten

Förekomsten av en nationalpark har generellt en större betydelse för besökare i zon 1-
3 jämfört med zon 4 – man känner i högre grad till att området är nationalpark innan 
man åker dit och resan hade blivit annorlunda om nationalparken inte hade funnits. 
I enlighet med riktlinjerna i skötselplanen är besökarna i zon 1-3 mindre positiva till 
utveckling av turism, medan besökarna i zon fyra är mer positivt inställda. Resultaten 
visar återigen på skillnader mellan besökare i zonerna som bör vägleda den fortsatta 
utvecklingen av området. Exempelvis kan de skillnader i nyttjandet av olika medier för 
kunskapsinhämtning beaktas när man informerar om syftet med de olika zonerna.

Purister, neutralister och urbanister.  Som tidigare konstaterats 
har olika besökare olika intresse för upplevelser av orörd natur och kontakter 
med andra människor. Detta är aspekter som förvaltare av naturområden för 
rekreation bör beakta. I enkäten ingick därför en serie frågor för att beräkna 
besökarnas grad av vildmarkspurism. I detta avsnitt redovisas resultaten utifrån 
grupperna ”purister”, ”neutralister” och ”urbanister”. Purister är individer som 
uppskattar orörd natur och områden utan tillrättaläggning och service och där 
få andra människor rör sig. Urbanister är individer som föredrar förekomst av 
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service, fasta anläggningar och som är mer toleranta inför möten med andra 
besökare (se rapportens inledande avsnitt om analyser för en mer detaljerad 
beskrivning av grupperna).

Inledningsvis kan vi konstatera att besökarna i Fulufjället blivit mer urbanis-
tiska vid en jämförelse mellan åren 2001 och 2003. Andelen purister år 2003 
är ungefär 10 procentenheter lägre jämfört med 2001, och på motsvarande sätt 
är andelen urbanister år 2003 cirka 10 procentenheter högre. Detta förefal-
ler kanske inte så konstigt mot bakgrund av de tidigare resultaten som visat på 
ökningar i andelen besökare i de mer tillrättalagda delarna av nationalparken 
och fler men kortare besök – mönster som alla stämmer väl in på ett mer urba-
nistiskt beteende.

Besök och besökare
Typ av resa, resans längd motiv till besöket och utövande av olika aktiviteter 
i Fulufjället skiljer sig på flera sätt mellan de tre grupperna purister, neutralis-

ter och urbanister. Resan under vilket Fulufjället 
besöktes är längst för purister (10,7 dagar) och 
kortast för urbanister (6,8 dagar). Vi finner också 
att en knapp tredjedel av puristerna övernattade 
i samband med besöket, vilket endast 14 procent 
av urbanisterna gjorde. En övervägande majoritet 
av alla tre grupperna besöker Fulufjället under en 
privat resa, medan en något högre andel av urba-
nisterna kommer dit på en organiserad resa eller 
utflykt från hemorten jämfört med övriga två grup-
per. På frågan vilken typ av privat resa man företog 
svarar urbanister i högre utsträckning att det var en 
utflykt från en semesterort eller annan plats utan-
för hemmet (59 procent) medan puristerna i högre 
grad besöker Fulufjället som en del i en rundresa 
(44 procent).

Om vi ser till det huvudsakliga motivet att besöka Fulufjället så är besök 
vid Njupeskär vanligare hos urbanister (70 procent) och neutralister (67 pro-
cent) jämfört med purister (59 procent). Däremot är det vanligare att puristerna 
har vandring som huvudsakligt motiv – drygt 20 procent anger detta. Delta-
gande i olika aktiviteter skiljer stort mellan grupperna undantaget bär- och 
svampplockning samt jakt. Kortare vandring (1-3 timmar) är den klart domine-
rande aktiviteten hos urbanisterna medan puristerna i högre utsträckning ägnar 
sig åt längre vandringar, fiske, naturfotografering och fågelskådning jämfört 
med neutralister och urbanister (tabell 38). Ser vi till den huvudsakliga aktivi-
tet man ägnade sig åt så följer det ett liknande mönster. Knappt 80 procent av 
urbanisterna har kortare vandring som sin huvudsakliga aktivitet mot drygt 
hälften av puristerna. I gruppen purister anger istället var fjärde endagsvand-

Besök gjorda av purister, neutralister 

och urbanister skiljer sig åt avseende typ 

och längd på resa, motiv till besöket och 

utövande av aktiviteter. Purister lägger 

stor vikt vid att området inte är nedskrä-

pat, att slippa trängas med andra, att 

uppleva lugn och ro, samt att uppleva 

vildmark. För urbanister är det däremot 

viktigt att området är familjevänligt, att 

man möter många intressanta männis-

kor, samt att det finns bra restauranger, 

boende och markerade leder. Purister 

besöker Fulufjällets omland i högre 

utsträckning än övriga grupper.
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ring och var tionde flerdagarsvandring som sin 
huvudsakliga aktivitet. Ingen i gruppen urbanis-
ter har vandring flera dagar som sin huvudsak-
liga aktivitet.

 Mot bakgrund av att puristerna i högre 
utsträckning gör längre vandringar förefaller det 
naturligt att en högre andel av puristerna också 
återfinns på platser och leder inne i nationalpar-
ken (utanför området runt Njupeskär). Platser 
som Harrsjöstugan, Bergådalsstugan, Tangsjöstu-
gan och Altarringen besöks också i högre grad av 
purister än urbanister. Samma sak gäller flera av 
lederna i området, exempelvis leden över fjället 
runt Njupeskär, leden till Rösjöstugan samt flera 
av lederna uppe på kalfjället. Den genomsnittlige 
puristen i Fulufjället vandrade 12,3 kilometer 
under sitt besök medan urbanisterna i genom-
snitt vandrade 6,8 kilometer. Knappt 15 procent 
av puristerna vandrade någon gång utanför mar-
kerade leder mot 5 procent av urbanisterna. 

Purister som besöker Fulufjället är i genom-
snitt 44 år gamla medan urbanisterna har en 
genomsnittsålder på 53 år. Könsfördelningen 
inom gruppen purister är relativt jämn medan urbanisterna till övervägande 
del (60 procent) är kvinnor. Vi finner också att puristerna i högre utsträckning 
än de två övriga grupperna kommer från storstäder (mer än 20 000 invånare). 
Knappt 40 procent av puristerna har en högskoleutbildning jämfört med 15 
procent av urbanisterna. 

Tabell 38. Deltagande i olika aktiviteter

Aktivitet Purister
(%)

Neutralister 
(%) Urbanister (%)

Kortare vandring (1-3 timmar)* 64,8 76,9 85,8

Vandring endagstur* 30,2 23,5 15,3

Vandring flerdagstur* 9,8 2,9 0,3

Fiske* 3,2 0,7 1,4

Bär- eller svampplockning 5,5 5,7 2,3

Naturfotografering* 39,7 34,7 25,4

Fågelskådning / naturstudier* 23,3 17,7 8,6

* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).

Vandringen till Njupeskär är populärast 
hos urbanisterna.



108

Tabell 39 visar hur stor andel av besökarna i respektive grupp som vistats 
i området för nationalparken, omlandet, norra Dalarna samt övriga Sverige. 
Resultaten visar på flera signifikanta skillnader i andelen besökare från de olika 
grupperna, medan skillnaderna är mindre när det gäller besökens längd. Exem-
pelvis är andelen purister som besöker omlandet betydligt högre än för de två 
övriga grupperna. Samma sak gäller andelen som besöker norra Dalarna och 
Sverige, men här är skillnaderna mindre. Puristerna vistas längre tid i national-
parken än neutralister och urbanister, vilket sannolikt kan förklaras av deras 
större intresse för längre vandringar.

Kommentarer till resultaten

Resultaten visar på flera tydliga skillnader i res- och besöksmönster mellan de tre 
grupperna. Det finns därför anledning att även här återkoppla till skötselplanen och 
syftet med de olika zonerna. Medan urbanister i huvudsak ägnar sig åt kortare vand-
ring och besöker Njupeskär i zon 4 är beteendet hos purister betydligt mer varierat. 
Vi återfinner också puristerna i betydligt högre utsträckning dels i zon 1-3, dels i 
Fulufjällets omland jämfört med övriga grupper. Att sköta området på ett sätt som 
uppfyller puristernas önskemål ställer sannolikt större krav på planering och skötsel, 
men även på goda kunskaper om denna grupp.

Grunderna för indelningen i purister, neutralister och urbanister bygger som vi tidigare 
sett på attityder till bland annat fjällens skötsel, upplevelser av orörd natur och kon-
takter med andra människor. Av detta följer naturligtvis att olika faktorer betyder olika 
mycket när man valde att besöka Fulufjället. Att utförligt redovisa dessa blir därför 
något av ett cirkelresonemang. Vi kan emellertid konstatera att i enlighet med kriteri-
erna för gruppindelningen så lägger purister stor vikt vid att uppleva vacker natur, att 
området inte är nedskräpat, att slippa trängas med andra, att uppleva lugn och ro, och 
att uppleva vildmark. Urbanisterna däremot lägger stor vikt vid att det är bra kommuni-

Tabell 39. Andel av respondenterna som besökt olika områden, genomsnittlig vistelsetid samt totalt antal besöksdagar

Purister Neutralister Urbanister

Andel som 
besökt 

området a

Genomsnittligt 
antal dagar b

Andel som 
besökt 

området a

Genomsnittligt 
antal dagar b

Andel som 
besökt 

området a

Genomsnittligt 
antal dagar b

Fulufjällets 
nationalpark

97,7% 1,0* 98,2% 0,8* 98,3% 0,7*

Fulufjällets omland 81,0%* 1,6 68,1%* 1,7 58,7%* 1,7

Norra Dalarna 79,3%* 4,6 71,5%* 5,0 73,6%* 3,8

Övriga Sverige 71,7%* 8,5 68,2%* 6,9 54,4%* 6,8

a) Här föreligger sannolikt en viss underskattning då frågan var formulerad som antal dagar eller timmar man vistades i respektive 
område. Exempelvis kan individer som besökt nationalparken kortare tid är en timme ha avstått från att svara på frågan.  

b) 1 dag = 24 tim.
* Signifikant skillnad (<0,05).
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kationer till området, att man möter många intressanta människor, att vädret är bra, att 
området är familjevänligt, att det finns bra restauranger, boende och markerade leder.

Fulufjällets skötsel och besökarnas upplevelser
Åsikter om mängd och kvalitet på stugor, leder, spänger etc. i Fulufjället skil-
jer relativt lite mellan grupperna, och de skillnader som finns speglar attityd-
skillnader som karaktäriserar just dessa grupper. 
Således finner vi att purister i högre grad än övriga 
anser att det finns för mycket övernattningsstugor, 
spänger och markerade leder, om än endast några 
få procent. Det stora flertalet i samtliga grupper 
(80 – 95 procent) anser att mängden är ”lagom”. 
Samtidigt är det puristerna som ger de mest posi-
tiva omdömena över kvaliteten på rastskydd, leder 
och skyltar, vilket kan te sig lite paradoxalt.

Upplevelser av slitage, nedskräpning och buller skiljer sig inte mellan grup-
perna. I stort sett samtliga besökare i alla tre grupperna läste någon av de stora 
skyltarna vid nationalparkens entréer. Neutralisterna anser däremot att de i 
högre grad berikade deras vistelse i Fulufjället jämfört med purister och urba-
nister. Urbanisterna är flitigast besökare i naturum, men de anser samtidigt att 
besöket där i lägre grad berikade vistelsen i Fulufjället jämfört med neutralister 
och purister. Drygt hälften av puristerna läste Naturvårdsverkets informations-
folder om Fulufjället, vilket var något högre än de två övriga grupperna.

Besökarnas upplevelser
Relativt få skillnader finns mellan grupperna kring upplevelser man haft i 
Fulufjället (tabell 40). Neutralisterna anser i högre grad än purister och urba-

Åsikter om mängd och kvalitet på 

stugor, leder, spänger etc. i Fulufjället 

skiljer relativt lite mellan grupperna. 

Puristerna upplever mer trängsel än 

vad neutralisterna och urbanisterna gör, 

trots att de ser färre personer under sin 

vandring till Njupeskär.

Tabell 40. Anser du att besöket i Fulufjället gav upplevelser av… Andel av besökarna i respektive zon som 

svarat ”Ja, mycket” (4 på en 4-gradig skala)

Purister Neutralister Urbanister

Stillhet 49,1 51,0 45,9

Orörd och ren natur* 50,7 60,5 50,4

Avskildhet från främmande människor* 24,4 18,6 16,9

Storslagenhet 68,5 73,3 71,9

Vildmark 37,4 41,8 39,3

Utmaning* 6,6 6,6 11,8

Risktagande 2,0 3,5 4,5

Avkoppling* 71,6 70,8 65,0

* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).
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nister att de haft upplevelser av orörd och ren natur. Puristerna är den grupp 
som främst upplevt avskildhet från främmande människor medan urbanisterna 
i störst utsträckning upplever besöket i Fulufjället som en utmaning. En något 
högre andel av puristerna och neutralisterna upplever avkoppling jämfört med 
urbanisterna. Drygt 60 procent av puristerna anser att de i hög utsträckning 
kunde hämta kraft genom att vistas i Fulufjället, medan motsvarande andel för 
urbanisterna var drygt 45 procent.

Andelen i respektive grupp som besökt Njupeskär ligger mellan 96 och 
99 procent, med en något högre andel bland urbanister och lägst bland puris-
ter. Däremot skiljer vandringsmönstret mellan bilparkeringen och vattenfallet 
mellan grupperna. Drygt tre fjärdedelar av alla urbanister och neutralister vand-
rar slingan till vattenfallet i ”rätt” riktning (led A till fallet och led B tillbaka), 
medan motsvarande andel för purister är 67 procent. Den senare gruppen vand-
rar i högre utsträckning på annat sätt (drygt 22 procent), vilket kan förklaras 
av den relativt höga andelen purister som går leden över fjället runt Njupeskärs 
vattenfall. 

Av puristerna är det 36 procent som upplevt någon grad av trängsel i sam-
band med vandringen till Njupeskärs vattenfall (3 eller högre på en 9-gradig 
skala). Motsvarande andel för neutralisterna är 30 procent och för urbanisterna 
19 procent. Detta trots att puristerna ser färre personer under vandringen än 
neutralister och urbanister. Puristerna anser också i högre grad än urbanisterna 
att de sett fler andra personer än väntat under vandringen till Njupeskär. Det 
är under vandringen till och från fallet samt på trärampen upp mot vattenfallet 
som puristerna upplever trängsel i högre grad än neutralister och urbanister. På 
bilparkeringen är andelen som upplevt trängsel lika stor för samtliga grupper.

Kommentarer till resultaten

I likhet med föregående avsnitt finns ett visst mått av ”cirkelresonemang” kring 
resultaten. Det följer från definitionen av purister, neutralister och urbanister att deras 
attityder ska skilja avseende exempelvis områdets skötsel. Att puristerna är den grupp 
som i högst utsträckning värdesätter kvaliteten på rastskydd, leder och skyltar kan 
sannolikt förklaras med att de anpassar sig till situationen, dvs. att vara purist är inget 
absolut utan ett grundläggande förhållningssätt vilket anpassas till den miljö och 
situation man befinner sig i. Att urbanisterna är flitigast att besöka naturum medan 
puristerna i högre grad än urbanister anser att besöket i naturum berikar vistelsen 
i Fulufjället kan tolkas som att utställningen är för ”puristiskt” inriktad. Resulta-
ten tyder på att samma sak kan gälla informationsskyltarna i området. Upplevelser 
hos olika grupper har däremot ingen direkt samband med en gruppindelning enligt 
purismskalan, utan handlar i hög grad om förväntningar inför besöket. Exempelvis 
upplever puristerna trängsel i högre grad trots att de ser färre personer under vand-
ringen till Njupeskär än vad neutralisterna och urbanisterna gör. Detta understryker 
ytterligare vikten av att informera om nationalparken och de olika zonernas innebörd.
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Nationalparken, turismen och besökarnas utgifter
Puristerna är som väntat mer negativa till turismutveckling både inom områ-
det för nationalparken och i området runt parken jämfört med övriga grupper. 
Drygt hälften av puristerna är negativt inställda 
till utveckling av turism i nationalparken mot en 
fjärdedel av urbanisterna. En tredjedel av urbanis-
terna är positiva till turismutveckling i nationalpar-
ken mot 18 procent av puristerna. Andelen som är 
positivt inställda till turismutveckling i Fulufjällets 
omland är generellt högre för alla tre grupperna 
– drygt 50 procent av urbanisterna och 40 procent 
av puristerna är positiva.

På frågan vad som bör göras för att utveckla 
turismen inom och i området runt Fulufjället skiljer 
sig grupperna åt på några punkter, vilka redovisas i 
Tabell 41. Urbanisterna efterfrågar i högre utsträckning ett större utbud av akti-
viteter, högre standard på boende och bättre vägar. Puristerna däremot anser i 
högre grad att boende och aktiviteter ska miljöanpassas.

Kunskapen om att Fulufjället är nationalpark skiljer sig inte mellan purister, 
neutralister och urbanister. Knappt tre fjärdedelar kände till detta innan man 
besökte området. Förekomsten av en nationalpark har också i lika hög grad 
påverkat beslutet att besöka Fulufjället för purister som urbanister – mellan 40 
och 45 procent anger att så var fallet. Bland dem som anser att nationalpar-
ken påverkade beslutet att besöka Fulufjället så säger drygt 60 procent av både 
puristerna och urbanisterna att området blev mer attraktivt att besöka, endast 
några enstaka personer anser att området blev mindre attraktivt att besöka och 
drygt hälften fick kännedom om Fulufjället tack vare nationalparken.

Attityderna till en nationalpark i Fulufjället skiljer sig mellan de tre grup-
perna. Generellt är purister mer positivt inställda jämfört med urbanister. Drygt 
36 procent av puristerna anser att det stämmer mycket bra att en nationalpark 
i Fulufjället ökar dess värde för omgivande bygd medan motsvarande andel 
bland urbanisterna är knappt 29 procent. Knappt 15 procent av puristerna 
instämmer i påståendet att en nationalpark inskränker människans använd-

Inställningen till nationalparksbildning 

är mest positiv bland puristerna. Däre-

mot är de mer negativa till att utveckla 

turism inom parken eller i dess omland. 

I jämförelse med studier i andra fjäll-

områden är Fulufjällets besökare mer 

urbanistiskt orienterade. Purister har 

i högre utsträckning än övriga grup-

per ekonomiska utgifter i och omkring 

nationalparken.

Tabell 41. Åsikter om turismutveckling i Fulufjället. Andel som anser följande faktorer vara viktigt – mycket viktigt

Purister Neutralister Urbanister

Större utbud av aktiviteter* 16,6 28,2 30,8

Högre standard på boende* 9,1 16,2 19,5

Miljöanpassning av boende och aktiviteter* 75,3 65,9 60,0

Bättre vägar* 23,1 36,7 51,1

* Signifikant skillnad (Chi sq. < 0,05).
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ning i onödan mot 30 procent av urbanisterna. Hela 60 procent av puristerna 
anser att det stämmer mycket bra att en nationalpark i Fulufjället bidrar till att 
bevara den biologiska mångfalden, medan motsvarande andel bland urbanis-
terna är 46 procent. Omkring 80 procent i alla tre grupperna anser att en natio-
nalpark ökar Fulufjällets värde för besökarna. 

På frågan om resan hade blivit annorlunda eller aldrig genomförts om 
Fulufjället inte hade varit nationalpark sommaren 2003 lämnar purister, neu-
tralister och urbanister liknande svar. En något högre andel av puristerna än de 
övriga grupperna säger att så blir fallet, men ingen statistiskt signifikant skill-
nad föreligger. Några signifikanta skillnader föreligger inte heller kring använd-
ningen av olika media för att hämta kunskap om Fulufjället. Resultaten tyder 
dock på att Internet, resehandböcker och kartor i högre grad nyttjas av purister, 
medan urbanister utmärker sig för att hämta kunskap från tidningar. 

Besökarnas utgifter
Purister har i högre utsträckning än övriga grupper ekonomiska utgifter i och 
omkring nationalparken. Hälften av puristerna och 40 procent av urbanisterna 
har haft ekonomiska utgifter i nationalparken. I Fulufjällets omland har 38 
procent av puristerna haft utgifter mot 28 procent av urbanisterna. Det finns 
däremot inga skillnader i storleken på utgifterna i de olika områdena mellan 
grupperna, vare sig totalt eller räknat per dag.

Kommentarer till resultaten

Att urbanisterna är mer positiva till turismutveckling är knappast förvånande, inte 
heller att den turismutveckling som förordas är mer inriktad på aktiviteter och 
bekvämlighet medan puristerna sätter miljön i främsta rummet. Detta följer av grup-
pernas definition. Däremot är det överraskande att kunskapen om att Fulufjället är 
nationalpark inte skiljer mellan purister, neutralister och urbanister. Attityderna till 
en nationalpark är genomgående mer positiva bland purister, och av svaren att döma 
besitter denna grupp en högre grad av altruism (omtanke om andra och omgivningen). 
En anledning till att det inte skiljer i ekonomiska utgifter mellan grupperna kan vara 
att relativt få kommersiella tjänster erbjuds i området. Tjänster som sannolikt skulle 
efterfrågas mer av urbanister än av purister.

Jämförelser med andra studier
Purismskalan har använts vid ett flertal nordiska undersökningar och genom att 
standardisera den studerade populationens sammanlagda ”purismpoäng” på en 
skala från 1 till 100 är det möjligt att göra jämförelser mellan olika studier45. I 
tabell 42 redovisas medelvärdet för olika studier där ett högt värde innebär en 
hög grad av vildmarkspurism. Generellt ligger graden av purism genomsnittligt 
lägre hos grupper av personer på endagstur än på långtur, fiskare och kanotister 

45 Emmelin, 1997; Hörnsten & Fredman, 2002; Vuorio, 2003.



113

till fjälls. Graden av purism stiger vanligen också något med ökande erfarenhet 
av området. Besökarna i Fulufjället framstår vid jämförelsen som mer urbanis-
tiska än besökarna i övriga fjällområden. Vi ser också att graden av urbanism 
har ökat i Fulufjället mellan åren 2001 och 2003, samt att besökare i Fulufjäl-
lets zon 1-3 är mer puristiska vilket även konstaterades i inledningen av detta 
kapitel.

Tabell 42. Medelvärde på purismskalan (standardiserat 0 – 100) för olika grupper (modifierad efter 

sammanställning av Emmelin & Iderot, 1999 samt Vuorio, 2003)

Poäng Studie / Område

76 Rogen 1985 (kanotister)

73 Femundsmarka 1986 (fiskare & kanotister)

73 Stabbursdalens nasjonalpark 1990 (alla grupper)

70 Femundsmarka 1986 (flerdagars fottur, tidigare erfarenhet från området)

70 Femundsmarka 1986 (alla grupper)

67 Rogen 1985 (alla grupper)

67 Femundsmarka 1986 (flerdagstur, utan tidigare erfarenhet av området)

62 Fulufjället 2001 (besökare zon 1-3 och 4)

62 Besökare Torne Träskområdet 2002

62 Södra  Jämtlandsfjällen 1999 (alla svenska besökare)

60 Rogen 1986 (dagsbesökare)

60 Femundsmarka 1986 (dagsbesökare)

60 Fulufjället 2001 (besökare zon 4 enbart)

56 Mittåkläppen 1998 (dagsbesökare)

56 Fulufjället 2003 (besökare zon 1-3 och 4)

52 Fulufjället 2003 (besökare zon 4 enbart)
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MED UTGÅNGSPUNKT I resultaten från de båda besökarundersökningarna ges i detta 
avsnitt ett antal kommentarer kring olika mål i Fulufjällets skötselplan46. I enkä-
terna ställdes flera frågor med direkt koppling till skötselplanen. Undersökningen 
2001 fungerade delvis som ett underlag till skötselplanens utformning, medan stu-
dien år 2003 kan ses som en första preliminär uppföljning av densamma avseende 
besök och besökare i området, även om det inte var det primära syftet med studien. 
Eftersom besökarstudien gjordes året efter nationalparkens inrättande har sannolikt 
effekterna av föreslagna åtgärder inte nått full effekt, och en fullständig utvärdering 
av skötselplanen skulle kräva delvis andra former av datainsamling.
Siffrorna i rubrikerna i detta avsnitt är hänvisningar till skötselplanen.

Principer (B1.1)
Som vi tidigare berört har bestämmelser och åtgärder i skötselplanen utgått från 
en indelning av Fulufjällets nationalpark i zoner. Respektive zon har olika rikt-
linjer för vad som är tillåtet, vilka aktiviteter som är lämpliga, hur den fysiska 
miljön ska se ut samt vad en besökare ska få uppleva (tabell 43). Utgångspunkten 
för zonindelningen har varit att så långt som möjligt renodla karaktärerna efter 

de naturliga förutsättningarna i respektive zon. 
Det innebär bland annat att jakt, fiske och skoter-
körning koncentreras till de partier som är mest 
lämpade för detta och där konflikterna med beva-
rande- och andra rekreationsintressen blir minsta 
möjliga. Områdena runt Njupeskär, Göljån och 
Rösjöstugorna utvecklas mot en hög grad av service 
och tillgänglighet (huvudsakligen zon 4). Led- och 
stugsystemet i de idag välbesökta norra delarna av 
kalfjället utvecklas medan övriga delar av kalfjället 
ska behållas i ett så opåverkat skick som möjligt. 

Bland faktorerna i tabell 43 har frågor 
om möten med andra besökare, upplevelser av 
avskildhet, stillhet och orörd natur omfattats av 

undersökningen. I avsnittet om besökare i olika zoner visar resultaten att 30 
procent av de som besöker zon 1-3 (enbart eller i kombination med zon 4) i hög 
grad upplever avskildhet från främmande människor mot 12 procent av de som 
enbart besökare zon 4 (se tabell 36). På motsvarande sätt visar resultaten att 63 

9. Kommentarer till  
Fulufjällets skötselplan

46 Naturvårdsverket, 2002.

Fulufjällets naturum är beläget i zon 4.



115

procent i zon 1-3 i hög grad upplever stillhet mot 39 procent i zon 4, och att 
62 procent i zon 1-3 i hög grad upplever orörd och ren natur mot 50 procent 
i zon 4. Var på skalan i tabell 43 som dessa värden placerar sig är naturligtvis 
en bedömningsfråga, men generellt visar resultaten på skillnader i upplevelser 
mellan de olika zonerna som är i linje med skötselplanens intentioner.

Om vi jämför resultaten år 2001 med 2003 finner vi att av de som enbart 
besökte zon 4 har andelen som i hög grad upplever stillhet minskat från 46 till 39 
procent av besökarna. Andelen som i hög grad upplever orörd och ren natur är 
konstant runt 50 procent, och andelen som i hög grad upplever avskildhet från 
främmande människor har minskat från 18 till 12 procent av besökarna. Om vi 
sedan tittar på de som besökt zon 1-3 enbart eller i kombination med zon 4 har 
andelen som i hög grad upplever stillhet minskat från 70 till 63 procent av besö-
karna. Andelen som i hög grad upplever orörd och ren natur har ökat från 60 till 
62 procent av besökarna, och andelen som i hög grad upplever avskildhet från 
främmande människor har minskat från 39 till 30 procent av besökarna.

Dessa resultat blir lite trubbiga eftersom flertalet besökare kombinerat besök i 
zon 1-3 med zon 4, och vi får således ingen bra utsaga för zon 1-3 enbart. Men även 
om vi bara räknar på de individer som enbart besöker zon 1-3 (vilket resulterar i 
relativt få observationer) så står sig förändringarna ovan i grova drag. Slutsatsen blir 
således att för zon 4 har förändringarna gått i en riktning i enlighet med skötselpla-
nens intentioner, medan förändringar mellan åren 2001 och 2003 för zon 1-3 går i 
motsatt riktning. I sammanhanget bör påpekas att olika typer av upplevelser påver-
kas av de förväntningar besökarna har inför besöket. Det innebär således att föränd-
ringar i upplevelser av stillhet, avskildhet etc. i viss grad sannolikt kan förklaras av 
att förekomsten av en nationalpark förändrar besökarnas förväntningar.

Den rekreativa bärförmågan (B1.3)
I skötselplanen konstaterar Naturvårdsverket att den rekreativa bärförmågan i 
Fulufjället är hög och att de mål som gäller för olika zoner kan uppfyllas även 

Tabell 43. Schematisk fördelning av zonerna längs en kontinuerlig skala. Efter Naturvårdsverkets skötselplan 

för Fulufjällets nationalpark (Naturvårdsverket, 2002)

Faktorer Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Grad av mänsklig påverkan Låg  Hög

Servicegrad Låg  Hög

Spår av andra besökare Få  Flera

Möten med andra besökare Få  Många

Sannolikhet att uppleva avskildhet Hög  Måttlig / låg

Sannolikhet att uppleva stillhet Hög  Måttlig / låg

Sannolikhet att uppleva orörd natur Hög  Måttlig / låg
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med ett ökat antal besökare. Omfattande satsningar har också gjorts på flera 
ställen i nationalparken, men framför allt i området runt Njupeskär, för att 
kunna ta emot fler besökare utan negativa konsekvenser på den naturliga eller 
sociala miljön. Den rekreativa bärförmågan ska enligt skötselplanen mätas 
genom bland annat upplevelser av avskildhet, konflikter och buller. Några 
gränsvärden för dessa kriterier finns dock inte framtagna.

Avskildhet
Resultaten ovan visar att andelen som i hög grad upplever avskildhet från främ-
mande människor ligger i intervallet 12 (zon 4) till 30 (zon 1-3) procent. Andelen 
som upplever någon grad av avskildhet (tre eller högre på en 4-gradig skala) är 45 
procent i zon 4 och 69 procent i zon 1-3. Sannolikt får dessa värden betraktas som 
acceptabla, men med tanke på de förändringar mellan de två studierna som konsta-
terats ovan så är det viktigt att i framtiden följa utvecklingen av denna faktor. En 
motsats till avskildhet är upplevelser av för många andra besökare, något som mer 
ingående studerats i området runt Njupeskär (se nedan under ”konflikter”).

Buller och stillhet
Vi har tidigare sett att andelen av besökarna som upplevt buller under sin vis-
telse i Fulufjället har minskat från 5,7 till 2,7 procent mellan åren 2001 och 
2003. Tittar vi på upplevelser av buller i de olika zonerna framkommer att 
besökare i zon 1-3 i något högre utsträckning är störda av buller än besökare 
i zon 4. Eftersom någon mätning av bullernivåer inte genomförts går det inte 
att säga huruvida dessa skillnader beror på detta. Mot bakgrund av flera andra 
resultat i denna rapport kan vi nog dra den slutsatsen att besökare i zon 1-3 
är mer känsliga för buller än besökare i zon 4. Andelen som upplever buller år 
2003 ligger sannolikt inom gränsen för vad som kan betraktas som acceptabelt, 
och förändringen har dessutom gått i rätt riktning (sannolikt beroende på mer 
intensiva anläggningsarbeten sommaren 2001 jämfört med 2003).

Vi konstaterade ovan att 63 procent i zon 1-3 i hög grad upplever stillhet 
mot 39 procent i zon 4, och att dessa andelar minskat sedan 2001. Andelen som 
upplever någon grad av stillhet (tre eller högre på en 4-gradig skala) är 86 pro-
cent i zon 4 och 93 procent i zon 1-3, vilket också torde indikera att vi befinner 
oss inom ramen för den rekreativa bärförmågan. Däremot gäller på samma sätt 
som för  avskildhet att förändringar mellan de två studierna understryker vikten 
av att i framtiden följa utvecklingen även av denna faktor.

Konflikter 
I skötselplanens riktlinjer framgår att cykling och ridning enbart är tillåtet på bil-
vägar vilket minimerar risken för konflikter med traditionellt friluftsliv. I skötsel-
planen anges också att isklättring och hundspannskörning inte ska vara i konflikt 
med andra aktiviteter. Inget av detta har dock berörts i undersökningen, som 
således inte ger underlag för bedömning av eventuella konflikter. Allt detta beskri-
ver emellertid konflikter mellan olika grupper av utövare, medan en annan typ av 
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konflikt avser negativa effekter inom en och samma grupp orsakad av upplevelser 
av trängsel. Detta har studerats i området runt Njupeskär (se avsnittet ”Rekreativ 
bärförmåga och trängsel vid Njupeskär”) och resultaten tyder på att den rekrea-
tiva bärförmågan inte är överskriden. Samtidigt visar förändringar mellan de två 
studierna att det ökande antalet besökare – som i hög grad är koncentrerat till 
just Njupeskär – föranleder att man framledes bör vara uppmärksam på upplevel-
ser av trängsel så att dessa inte ökar till nivåer som kan anses oacceptabla.

Målgrupper (B3.1)
Skötselplanen anger en bred målgrupp bland besökarna; ”Den utgörs av svensk 
och internationell allmänhet, såväl närboende som långväga turister, från 
förskolebarn till äldre, erfarna och oerfarna fjällbesökare. Även forskar- och 
utbildningssamhället; skolor på alla nivåer är en viktig målgrupp”.

Resultaten visar en relativt god spridning i ålder (endast besökare över 15 
år omfattades av enkätundersökningen), även om medelåldern är högre än för 
Sveriges befolkning som helhet. Även besökarnas bostadsort har stor geogra-
fisk spridning, om än med betoning på södra och mellersta Sverige. Andelen 
utländska besökare i Fulufjället ligger på en högre nivå jämfört med flera andra 
fjällområden i Sverige. Sammantaget innebär detta att den variation som under-
sökningen visar i olika demografiska faktorer tyder på en god bredd på besö-
karna, möjligen med reservation för att Fulufjället inte lockar till sig besökare i 
de yngre ålderklasserna i så stor utsträckning.

Entréer och målpunkter (B3.2)
Ett av skötselplanens mål är att Njupeskärsentrén 
ska ha kapacitet att ta emot många besökare. I 
undersökningen framkom att andelen som upp-
levt trängsel på parkeringsplatsen ökat från c:a 
12 till 18 procent mellan åren 2001 och 2003 (se 
tabell 18). Den upplevda trängseln är sannolikt 
ett uttryck för att parkeringen vid besökstoppar 
är fullbelagd. Det kan också vara så att besökarna 
haft en annan föreställning om mängden andra 
besökare och att de därför upplever trängsel när 
de kommer till parkeringen. Trängsel vid parke-
ringen är förhållandevis lätt att åtgärda jämfört 
med trängsel vid själva fallet. För att undvika att 
trängsel vid parkeringsplatsen minskar den totala 
upplevelsen av besöket kan det kan därför vara 
motiverat att mer ingående studera hur parke-
ringen fungerar om andelen som upplever trängsel 
vid parkeringen fortsätter att öka.

Målsättningen är att Fulufjället ska 
locka besökare i olika åldrar.
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Information (B3.9)
I de generella riktlinjerna för information framgår att den ska vara väl anpassad 
till plats, målgrupp och syfte. Den ska bidra till att berika besöket i Fulufjäl-
let och skapa realistiska förväntningar på vad en besökare kan få ut av det. I 
undersökningen fick besökarna beskriva om de tog del av olika typer infor-

mation och om de tyckte den var berikande. 
En hög andel (mer än 70 procent) tog del av de 
stora skyltarna vid entréerna till nationalpar-
ken, besökte naturum och läste någon av infor-
mationstavlorna längs vandringsleden till Nju-
peskär, medan färre, knappt hälften läste Natur-
vårdsverkets informationsfolder om Fulufjället 
och besökte utsiktsplatsen längs vägen från Särna 
till Fulufjället. När besökarna fick ange hur beri-
kande de ansåg att informationen var, varierade 
den genomsnittliga graden av berikande mellan 
3,1 och 3,5 på en fyrgradig skala. Att de som 
tagit del av informationen ansåg den berikande 
tyder på att riktlinjerna följts. Att färre än hälf-

ten läst Naturvårdsverkets informationsfolder kan bero på att distributionen 
inte fungerat eller att besökarna föredrar att inhämta information på annat sätt.

Stigar, leder och byggnader (B3.10 och B3.11)
Skötselplanens mål för områdets leder är bland annat att de är säkra och har 
väl fungerande, tilltalande markering och vägvisning. För stugor och rastskydd 
(andra än Rösjöanläggningen) gäller att de ska ha hög kvalitet och vara lämp-
ligt lokaliserade. Sopställ finns vid nationalparkens större entréer och besökare 
informeras på lämpligt sätt om det egna ansvaret att bära hem sopor. 

Besökarna fick i undersökningen beskriva sina attityder till mängden och 
kvaliteten på bland annat övernattningsstugor, vindskydd/raststugor, marke-
rade leder, spänger, soptunnor och vägvisare längs leder (se tabell 19 och 20). 
Resultaten visar genomgående att en klar majoritet av alla besökare anser att 
mängden av dessa attribut är lagom och att kvaliteten är bra eller mycket bra. 
Vid en jämförelse mellan åren finner vi genomgående att förändringarna går 
mot en allt lägre andel av besökarna som anser att det finns för lite av attribu-
ten eller att kvaliteten är dålig och mot en högre andel som anser att mängden 
är ”lagom” och att kvaliteten är bra eller mycket bra.  Detta tyder på att de 
investeringar som gjordes i samband med inrättandet av nationalparken (natu-
rum, skyltar, informationstavlor mm) har haft effekt på besökarna. Förvaltaren 
bör dock vara uppmärksam på variationer i preferenserna mellan olika grupper 
av besökare, och det är uppenbart att variationen i servicegrad i enlighet med 
zoneringen har en viktig funktion att fylla.

Många läser informationstavlorna på 
leden mot Njupeskär.
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10. Slutord

AVSLUTNINGSVIS VILL VI dela med oss av några erfarenheter och slutsatser från 
studierna som är av intresse för fortsatt forskning kring friluftsliv och turism 
i skyddade områden, för skötsel och planering av själva nationalparken, samt 
för besöksnäringen i regionen. Vi fokuserar därvid speciellt på datainsamlingen, 
faktorer som kan påverka förändringar i besöksmönster, områdets zonering och 
Fulufjället som besöksmål. Vi vill också peka på behovet av fortsatta undersök-
ningar för att vägleda effektiva förvaltningsinsatser. Vad händer exempelvis om 
antalet besökare fortsätter att öka i den takt denna rapport redovisar? Vilka är 
de mer långsiktiga effekterna av nationalparken? Hur ska skyddet av naturen 
på bästa sätt kombineras med en positiv regional turismutveckling? Frågeställ-
ningar av detta slag är värdefulla att få belysta också på längre sikt.

Ytterligare undersökningar av den typ som redovisas här behövs för att se 
om tendenserna i parkens startfas blir bestående eller om det svenska intresset 
klingar av medan informationseffekten för utländska turister medför en fort-
satt ökning. Andra frågor av intresse är effekten av åtgärder för friluftslivets 
kanalisering, zonernas måluppfyllelse, turismens ekologiska, ekonomiska och 
sociala effekter inom och utom parken, metoder för fortsatt turismutveck-
ling etc. Utöver detta behövs mer rutinmässig övervakning av faktorer som 
besöksfrekvens vid anläggningar i zon 4, besöksmönster i parkens olika delar 
etc. Genom de investeringar i systematiska undersökningar som nu är gjorda i 
Fulufjället, den relativt höga besöksfrekvensen och pågående turismsatsningar, 
skulle området dessutom vara väl lämpat för en fortsatt utveckling av forsk-
ning och metoder kring naturförvaltning, friluftsliv och turismutveckling.

Datainsamlingen i Fulufjället har med några undantag fungerat väl. Lik-
nande studier har tidigare genomförts i andra fjällområden och erfarenheter 
från dessa har bidragit till att utveckla och förbättra metodiken. Problem i 
samband med datainsamlingen var främst relaterade till den tekniska utrust-
ningen. Strömlösa batterier och felaktig inställning av mätintervall medförde 
bristande resultat från trafikräknaren vid entrén till Njupeskär sommaren 2003. 
Folkräknaren på nya leden från Njupeskärs vattenfall gav otillfredsställande 
resultat båda åren, främst orsakade av svårigheter att hitta en bra placering. 
Detta resulterade i att passerande som fick syn på räkneverket i nyfikenhet gick 
fram för att undersöka den märkliga dosan, vilket upprepade gånger ledde till 
att kontakten mellan sändare och mottagare bröts. Räkneverket flyttades vid 
ett par tillfällen utan att problemet lyckades avvärjas. Detta visar på betydelsen 
av en bra placering samt kontinuerlig tillsyn av utrustningen. Självregistrerings-
lådorna fungerade överlag mycket bra och problemen inskränkte sig till ett par 
fall med klotter inne i lådan samt ett antal stulna pennor. Även här måste bety-
delsen av en kontinuerlig tillsyn understrykas. 
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Den förhållandevis omfattande datainsamlingen som gjordes i Fulufjället 
åren 2001 och 2003 ställer höga krav på genomförandet, är teknikberoende 
och blir totalt sett relativt kostsam. Samtidigt finns det få genvägar om målsätt-
ningen är att skaffa en hyggligt heltäckande bild av besökarna i ett större natur-
område. En jämförelse kan exempelvis göras med en mindre omfattande studie 
av besökare i Tyresta nationalpark sommaren 2003 med ett liknande syfte som 
studien i Fulufjället47. Här genomfördes datainsamlingen under en vecka i slutet 
av maj med hjälp av personal i området som delade ut ett frågeformulär med 16 
frågor (att jämföra med Fulufjällets 62 enkätfrågor) som besvarades på plats. 
Fördelen med denna metod är att resultaten blir tillgängliga snabbare och kost-
naden per besvarad enkät blir lägre. Till nackdelarna hör emellertid betydligt 
sämre representativitet i tid och rum, en större personalåtgång samt en högre 
kostnad per besvarad fråga och individ. Och till skillnad från Fulufjället omfat-
tade studien i Tyresta inte någon uppskattning av antal besökare eller kontroll 
av eventuellt bortfall.

Förändringar över tiden i antalet besökare, sammansättningen av besö-
kare, deras attityder och beteenden beror naturligtvis på ett stort antal faktorer, 
varav många sannolikt inte omfattats av denna studie. De två undersökning-
arna omfattar endast två mätpunkter och det är naturligtvis vanskligt att utgå 
ifrån att eventuella förändringar utgör en trend. För att bekräfta detta behövs 
ytterligare studier. Förändringar i resultat mellan studierna kan bero på faktiska 
förändringar i den fysiska miljön (natur, slitage, nedskräpning etc.), den sociala 
miljön (antal andra besökare och deras beteenden), områdets förvaltning och 
skötsel (skyltar, leder, naturum, infrastruktur etc.). Det kan också bero på att 
delvis nya grupper av besökare söker sig till området med annan bakgrund, 
andra förväntningar och motiv. Förändringar i socioekonomiska variabler som 
ålder, hemort, kön, nationalitet etc. kan förklara underliggande förändringar 
i attityder, motiv och beteenden. Rapporten har bara delvis förmått tränga på 
djupet i detta avseende, men dylika frågor kommer vara föremål för fortsatt och 
mer fördjupad forskning utifrån insamlat material. Samma sak gäller effekterna 
av förekommande bortfall vid självregistreringslådorna. 

En faktor vi speciellt vill uppmärksamma, och som i många sammanhang 
har en stark effekt på turisters beteende, är vädret. Statistik från SMHI för 
perioden juni – september visar att sommaren år 2003 var torrare, varmare och 
soligare jämfört med 2001. I Gördalen uppmättes sommaren 2003 en neder-
börd på 419 mm jämfört med 506 mm år 2001. Dygnsmedeltemperaturen i Idre 
var i genomsnitt 1,1 grader högre sommaren 2003 än 2001. I Borlänge – vilket 
är den närmast belägna mätplatsen för soltid – uppmättes sommaren 2003 i 
genomsnitt 7,2 timmar per dygn vilket är 0,6 timmar mer än sommaren 2001. 
Mycket talar naturligtvis för att detta bidrar till det ökande antalet besökare  
2003. Vi finner också att det finns en signifikant positiv korrelation mellan antal 
registreringar på gamla leden till Njupeskär och dessa väderdata. Figur 21 visar 

47 Fredman & Hansson, 2003.
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Figur 21. Sambandet mellan antal registreringar vid gamla leden mot Njupeskär och 

dygnsmedeltemeperaturen i Idre. Korrelation 0,592.

Etablerandet av nationalparken i Fulufjället omfattade som tidigare påpe-
kats flera investeringar i anläggningar och infrastruktur för besökare – varav 
många är förlagda till zon 4. Vägarna i området rustades upp liksom skylt-
ningen till parken. Även dessa faktorer har sannolikt haft en positiv effekt på 
områdets besöksströmmar. Dels kan exempelvis ett naturum vara en attraktion 
i sig som motiverar en resa, men framför allt har sannolikt förekomst av leder, 
skyltar och annan information kanaliserat besökarna. Detta bidrar således till 
att fler besöker zon 4 eftersom man från förvaltningens sida aktivt önskat styra 
besökare till den delen av parken.  

Bildandet och invigningen av nationalparken innebar naturligtvis en ökad 
massmedial uppmärksamhet av Fulufjället, framför allt lokalt med även natio-
nellt. Att detta bidrar till fler besökare är också troligt. Om man antar att denna 
effekt minskar med det geografiska avståndet kan det möjligen synas något 
förvånande att ökningen i andelen besökare från Dalarna är lägre jämfört med 
övriga Sverige. Å andra sidan är det troligt att Fulufjället uppmärksammades i 
nationella media framför allt i samband med invigningen (dvs. året mellan de 
två studierna), medan den lokala bevakningen mer kontinuerligt följt händelse-
förloppet med att etablera nationalparken och således i högre grad uppmärk-
sammat området även tidigare år. Även negativ publicitet kan utgöra reklam, 
och i sammanhanget bör nämnas att vintern 2002 inträffade en tragisk klät-
terolycka på Njupeskärs is vilken fick stor uppmärksamhet. Turistbroschyrer 
och andra trycksaker har naturligtvis också uppmärksammat den nya national-
parken och sannolikt bidragit till fler besökare. Däremot kan man nog anta att 

exempelvis sambandet mellan dygnsmedeltemperaturen i Idre och antal registre-
ringar på leden mot Njupeskär (perioden 23 juni – 24 augusti).
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information i guideböcker och på kartor inte haft någon större effekt redan året 
efter nationalparkens bildande eftersom dessa produkter har en betydligt längre 
livslängd. Något som sannolikt bidragit till att andelen utländska besökare 
minskat i relation till de svenska eftersom det visat sig att de i hög grad använ-
der sig av dessa informationskanaler.

Zoneringen synes ha varit framgångsrik i flera avseenden. Dels har både det 
absoluta antalet besökare men också andelen besökande i zon 4 ökat, dels har 
andelen i de mindre tillrättalagda zonerna minskat. En kanalisering av korttids-
besökare till de turistiskt viktiga områdena och ett tillrättaläggande för olika 
besöksgrupper kombineras således med bevarande av naturvärden och vild-
marksupplevelse i andra områden av parken. Det pedagogiska värdet i att med 
god tillgänglighet och tillrättläggande visa stora naturkrafters spel i Göljådalen 
framstår som miljöpolitiskt värdefullt att ytterligare utveckla. Om man i zone-
ring innefattar också Fulufjällets omland får principen också stöd när det gäller 
utveckling av turism. Dock är en betydande minoritet av besökarna negativa till 
turism i själva nationalparken. Zoneringen har också varit framgångsrik när det 
gäller själva grundprincipen för ROS-modellen, dvs. att besökarna har kunnat 
erbjudas ett spektrum av upplevelsemöjligheter. Resultaten visar att besökarnas 
upplevelser i hög grad svarar mot det som zoneringen avser att erbjuda. Delvis 
kan detta förklaras av att zoneringen också fungerar som en viktig källa till  
information om vad som erbjuds vilket gör det möjligt att träffa medvetna val.

Om besökarna indelas efter sina preferenser för orörd natur (purismskalan) 
framgår det också att zoneringen fungerar särskiljande. De som enbart besöker 
zon 4 dvs. i huvudsak besökare vid Njupeskär, har lägre krav på orördhet och 
högre tolerans för spår av mänsklig verksamhet. Detta gäller såväl 2001 som 
2003. Genomsnittsvärdet på purismskalan har emellertid sjunkit från år 2001 
till 2003, och andelen urbanister har ökat avsevärt. En jämförelse med resultat 
från andra undersökningar i Sverige och Norge visar att Fulufjäll attraherar 
besökare som ligger lågt på skalan, dvs. är mer urbanistiskt orienterade. Detta 
har förstärkts mellan undersökningarna. Ur turismsynpunkt är det emellertid 
intressant att inom ett begränsat område kunna tillfredsställa olika efterfrågan 
utan att dessa kommer i konflikt med varandra.

Fulufjället som besöksmål attraherar avsevärt fler besökare sommaren 2003 
jämfört med två år tidigare. Även om många faktorer spelar in är det ställt 
utom allt rimligt tvivel att nationalparken förmått fånga uppmärksamheten 
hos ett ökat antal besökare, framförallt svenskar. Huruvida denna ökning är en 
bestående funktion av nationalparken eller ett övergående fenomen som sam-
manhänger med själva tillkomsten av parken är naturligtvis en viktig fråga som 
idag inte kan besvaras. Det är rimligt att tänka sig att en nybildad nationalpark 
har betydelse bland annat genom informationseffekten och den kvalitetsstäm-
pel som den innebär. Att nationalparken har större betydelse för besökarna i 
zonerna 1-3 än i zon 4 talar också för detta. Emellertid är det i det korta per-
spektivet av våra undersökningar framförallt antalet svenska besökare utan-
för Dalarna som förefaller ha ökat som resultat av nationalparksbildningen. 
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En intressant fråga att följa är huruvida parken på sikt kommer lockar andra 
grupper eller nationaliteter, för vilka informationseffekten har ett långsammare 
förlopp. 

Liksom i andra delar av södra fjällen bör man vara uppmärksam på 
att utländska besökare i högre grad attraheras av skogsmiljöerna än av de 
begränsade och relativt beskedliga fjällmiljöerna. I Fulufjället är det områdets 
naturkvaliteter snarare än andra mera allmänna turistiska faktorer som har den 
högsta rangen bland motiv, och själva det faktum att området är nationalpark 
anges som betydelsefullt för beslutet att besöka området av en betydande andel. 
Samtidigt visar svaren på vilka upplevelser man haft att frågor som gäller träng-
sel, slitage osv. måste ägnas fortsatt uppmärksamhet. Dels finns anledning att 
följa utvecklingen, dels kan konkreta åtgärder för ytterligare kanalisering för att 
undvika upplevelse av trängsel behövas. Möjligheten att minska exponeringen 
genom att i en slinga vandra olika vägar fram och tillbaka till Njupeskär från 
entrén förefaller inte ha förmått fullt ut kompensera ökningen av antalet besö-
kare när det gäller upplevelse av trängsel.

Andelen korttidsbesökande har ökat och även om antalet personer som 
övernattar i eller nära nationalparken är ungefär oförändrat, så innebär detta 
att betydelsen av nationalparken som attraktion gäller ett större område än 
det ”omland” som ingått i planeringen av parken och i det statliga åtagandet i 
planeringsprocessen. Fortsatta insatser för att parkens omedelbara närhet skall 
få ett ökat utbyte av turismen förefaller därför nödvändiga, något som främst 
berör andra aktörer och drivkrafter än vad som gällde för själva bildandet av 
parken. Nationalparken kan sägas utgöra en ”motor” för en fortsatt positiv 
socio-ekonomisk utveckling via olika privata, kommersiella och offentliga ini-
tiativ. Andelen besökare som haft ekonomiska utgifter i nationalparken, men 
framför allt omlandet, är ganska låga (45 respektive 32 procent). Visserligen har 
andelen besökare med utgifter ökat, men samtidigt minskar utgifternas genom-
snittliga storlek. Detta kan till viss del sannolikt förklaras med det ökande 
antalet kortvariga besökare, men frågan skulle behöva studeras mer ingående. 
En utveckling av turismen i och omkring Fulufjället bör rimligen bryta detta 
mönster.

Avslutningsvis konstaterar vi att en central fråga för framtiden blir hur 
naturvård, friluftsliv och naturturism ömsesidigt kan stödja varandra – i 
Fulufjället och i Sverige men även globalt. Mycket talar för att intresset för och 
betydelsen av regional utveckling kring skyddade områden kommer att öka 
– något som i sin tur öppnar nya möjligheter till utveckling av friluftsliv och 
turism på hållbara grunder. Men för att lyckas med detta krävs mer kunskap 
om naturvårdens, friluftslivets och turismens många olika relationer. Här har 
sannolikt Fulufjällets nationalpark goda möjligheter att i flera avseenden bli ett 
nationellt föregångsexempel.
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Bilagor

Rapportens bilagor utgörs av en bifogad CD skiva innehållande;

1. Data från folkräknarna
2. Självregistreringskort
3. Självregistreringskortets svar för samtliga respondenter
4. Postenkät med svar för samtliga respondenter (utan kartor)
5. Postenkät (svensk)
6. Postenkät (tysk översättning)
7. Påminnelsekort (svenskt)
8. Påminnelsekort (tysk översättning)
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Denna rapport ingår i Naturvårdsverkets serie 
Dokumentation av Sveriges nationalparker. I serien har tidigare utgivits:

 Nr 1 Bibliografi (rapport 4280)
 Nr 2 Dokumentationsplan (rapport 4281)
 Nr 3 Utvärdering (rapport 4281)
 Nr 4 Stenshuvuds vegetation och flora (rapport 4410)
 Nr 5 Berggrund, jordarter och geomorfologi,  
  Björnlandets nationalpark (rapport 4464)
 Nr 6 Berggrund, jordarter och geomorfologi,  
  Store Mosse nationalpark (rapport 4465)
 Nr 7 Berggrund, jordarter och geomorfologi, 
  Pieljekaise nationalpark (rapport 4466)
 Nr 8 Berggrund, jordarter och geomorfologi,  
  Muddus nationalpark (rapport 4467)
 Nr 9 Vegetation och kärlväxtflora i Ängsö nationalpark (rapport 4472)
 Nr 10 Nationalparkernas Hus,  
  Beskrivning av ett miljöprojekt (rapport 4874)
 Nr 11 Småfjärilsfaunan på Gotska Sandön (rapport 5164)
 Nr 12  Vegetationskarta över Tyresta nationalpark och natur- 
  reservat samt Hammarbergets naturreservat (rapport 8127)
 Nr 13  Under ytan i Färnebofjärden
  Fiskbeståndet – då och nu (rapport 5303)
 Nr 14  Tio år med Tyresta nationalpark – en unik 
  förvaltningsmodell (rapport 5302)
 Nr 15  Skuleskogens nationalpark 
  – vegetationsbeskrivning med karta (rapport 5329)
 Nr 16  Fulufjällets vegetation och flora (rapport 5430)
 Nr 17  Vegetationskarta över Färnebofjärdens nationalpark (rapport 5423)

Inom ramen för arbetet Dokumentation av Sveriges nationalparker har också utgivits:
Stenshuvud – nationalparken på Österlen

Nationalparkerna i Sverige
Gotska Sandön – nationalpark i Östersjön
Tyresta – nationalparken nära Stockholm

Fulufjället – nationalpark i Dalarna
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