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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka möjligheter och svårigheter som funnits i Abisko nationalparks 

utveckling fram till idag utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och hur företag samt organisationer påverkar detta. 

Tillgänglighetsperspektivet som används i denna undersökning är mobiliteten, alltså hur transport till samt 

rörlighet och information i Abisko nationalpark och samhället som ligger i anslutning till parken. För att ta reda 

på detta har en kvalitativ metod använts där en observationsstudie på plats gjorts där tillgängligheten för 

besökare observerats och dokumenterats. Intervjuer av aktörer som verkar i området har gjorts, där 

respondenterna fått dela med sig av sina kunskaper om tillgänglighetens undersökning, sina åsikter om 

tillgängligheter, hur företag och organisationer påverkar tillgängligheten samt hur deras arbete påverkas av lagar 

och regler kring tillgänglighet i nationalparker. Även en analys av dokument som innehåller information om 

tillgängligheten till Abisko har genomförts för att styrka respondenternas svar om tillgängligheten i dagsläget.  

 

Undersökningen resulterade i kunskap om bygget av malmbanan, som började användas av STF och besökare, 

som startskottet för turismen i Abisko och har efter det utvecklats kring tillgängligheten. Motorvägen byggdes 

genom Abisko vilket gjorde det enkelt för bussar och besökare med bil att ta sig till platsen. Vandringsleder, 

linbanan och naturrum har tillkommit under utvecklingen av nationalparken som en destination. Idag kan 

besökare ta sig med flyg till Kiruna och därifrån vidare med tåg, buss eller taxi, som företag i Abisko erbjuder 

efter att ha sett behovet då buss- och tågförbindelser försämrats till Abisko under senare år. I Abisko erbjuder 

även företag och STF boende samt aktiviteter som tillgängliggör området för besökare som inte vill ta sig ut i 

naturen själva. Aktörer i Abisko är även med i olika råd för att på det sättet kunna påverka bland annat 

tillgängligheten. 

 

Abisko har utvecklats till en åretrunt-destination då det innehåller allt vad teorierna menar en destination ska 

göra, det vill säga attraktioner, transport och tjänster som möjliggör för besökare att resa till Abisko. Dock har 

utvecklingen av transport till Abisko brustit medan övriga delar har fortsatt att utvecklats. Speciellt syns en 

minskning av transport under vintersäsongen även fast besöksantal istället ökat samma säsong. Företagen 

påverkar tillgängligheten men påverkas själva av de lagar och regler som finns kring nationalparken på så sätt att 

det är omständigt att få bygglov i Abisko och detta har lett till bland annat bostadsbrist. De lagar och regler som 

finns för Abisko nationalpark betyder även att företag som anordnar organiserade turer måste ha speciella 

tillstånd. 

 

Nyckelord: Tillgänglighet, nationalpark, Abisko, destinationsutveckling, transport, information 

  



Abstract 
In this research the development of Abisko national park in Swedish Lapland has been studied from an 

accessibility perspective and how companies and organisations in the area is affecting it. The focus has been on 

the possibilities to travel to Abisko and also the accessibility and information in Abisko. An observation has been 

done where the the accessibility was looked at and interviews with operators in the area. Finally an analysis of 

documents which contains information about the accesability was done. 

 

From our research we can show that an improvement of the transport to Abisko from Kiruna must be done in 

order to continue the development of Abisko as a tourist destination. From the establishment of Abisko national 

park till today the development of transport have played a big part in creating a destination. Operators in the area 

has also played a vital part in creating a destination by offering services that makes the park available to more 

people. Special laws and rules regarding national parks has formed the way companies can operate in the 

protected area, but has not been a bigger issue.  
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Förord 
I detta avsnitt vill vi passa på att skänka ett stort tack till alla de respondenter som så vänligt ställde upp på 

intervjuer och svarade på alla våra frågor. Vi vill också tacka vår handledare som hjälpt oss under skrivandet av 

denna uppsats och gett oss goda råd som har hjälpt oss vidare i arbetet. Vår förhoppning är att denna uppsats 

blir en intressant läsning samt att den ger ny kunskap till andra på samma sätt som vi har fått tagit del av ny 

kunskap under genomförandet av undersökningen. 

 

Denna uppsats har genomförts helt och hållet i ett tätt samarbete mellan författarna. Då vi har två olika 

arbetssätt där den ena producerar mycket text och en andra kompletterar, justerar och färdigställer texten i 

efterhand har vi båda varit delaktiga lika mycket i skrivandet av uppsatsens samtliga delar. Vi vill därför avsluta 

detta avsnitt med att rikta en stor tacksamhet till varandra som författare till uppsatsen. Utan ömsesidigt tålamod, 

god vänskap och gemensamt intresse för uppsatsens ämne hade en färdig uppsats inte varit möjlig att få till.    
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer en introduktion av uppsatsen presenteras i bakgrunden. Därefter ges en beskrivning av 

den problematik som identifierats inom uppsatsämnet. Det är även i detta kapitel som uppsatsens syfte och 

frågeställningar presenteras.    

 

1.1 Bakgrund  
Sverige är ett land med mycket natur och en inställning att naturen är till för alla. Denna 

inställning har sitt ursprung från svenskarnas intresse för friluftslivet, vars förutsättningar att 

kunna utövas i den utsträckning som det gör är tack vare allemansrätten som innebär en unik 

möjlighet att kunna vistas i naturen. Detta innebär att människor har ett friutrymme i naturen 

som till exempel inte är privatägd eller brukas inom jordbruk. Svenska folket värderar 

möjligheten att kunna finna rekreation i naturen väldigt högt. Allemansrätten anser att det är 

kommunernas och statens ansvar att skydda rekreationsnatur som är lämplig för just 

friluftsutövanden och har i syfte att gör naturen tillgänglig för alla. För att naturen ska vara 

tillgänglig för alla krävs det att människor kan ta sig dit. De flesta människor i Sverige bor i 

urbana miljöer vilket utgör en distans till naturen och sätter högre kvar på tillgängligheten 

(Fredman et.al, 2014). Möjligheten för transport tas allmänt för givit, vilket även har avspeglat sig 

inom turismforskningen (Jamal & Robinson, 2009). 

 

Allemansrätten innehåller också ett regelverk och fler lagar och regler är fastställda om hur 

naturen får behandlas i Sverige. Vissa områden har även ytterligare särskilda lagar och regler som 

ger ett speciellt skydd och mål att bevara, nationalparker är en form av detta 

(naturvardsvarket.se). Nationalparkerna i Sverige har höga naturvärden och därför skyddade 

enligt svensk lag. De har det starkaste skydd ett naturområde kan få (lansstyrelsen.se). 

Nationalparker i Sverige har tidigare varit stängda för kommersiella aktiviteter, men i dagsläget 

finns det möjlighet för både ideella och kommersiella organiserade verksamheter att använda sig 

av naturen i nationalparker. Däremot finns det fortfarande särskilda förhållningsregler för företag 

anpassade för varje nationalpark (etc.se). 

 

Nationalparker strävar efter att utvecklas som destination och locka fler besökare (Reinius, 2009) 

och på majoriteten av destinationer är det ideella och kommersiella aktörer som bidrar indirekt 
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eller direkt till utvecklingen (Bohlin & Elbe, 2011). Aktörer som då verkar i eller i anslutning till 

nationalparker har därför nationalparkens regelverk att förhålla sig till i utvecklingsarbetet. 

 

1.2 Problemformulering  
Abisko är en av Sveriges första av de 29 nationalparker som finns (Nilsson, 1999) och har som 

alla nationalparker föreskrifter som både besökare och aktörer måste förhålla sig till. Abisko har 

utvecklats till en viktig destination för norra Sverige tack vare förutsättningarna att uppleva 

norrsken och midnattssol (visitsweden.com). Att transport tas för givet inom turismforskningen 

är ett problem (Jamal & Robinson, 2009), speciellt för avlägsna platser då en viktig aspekt inom 

destinationsutveckling är transportmöjligheter (Bohlin & Elbe, 2011). Det är inte bara transport 

till en destination som utgör en viktig grund utan även rörlighet på plats. Tillgänglighet på 

destinationen i form av turisters möjlighet för rörlighet underlättas av information, detta ingår i 

en av dimensionerna inom tillgänglighet där mobilitetsmöjligheter står i fokus (Emmelin et. Al, 

2010). 

 

Tidigare forskning visar att företag och organisationer påverkar destinationers utveckling (Bohlin 

& Elbe, 2011), det finns därför ett behov av att undersöka företag och organisationers påverkan 

på tillgänglighet i form av mobilitet vilket är en viktig grund för destinationer. Diskussioner finns 

om hur samhället påverkar naturen i nationalparker och tidigare forskning finns att hitta om 

nationalparkers tillgänglighet, däremot finns enligt oss en kunskapslucka om hur företag och 

organisationer inom besöksnäringen i nationalparker påverkar tillgängligheten. Detta har vi 

kunnat identifiera efter granskning av tidigare forskning. En ytterligare aspekt blir att betrakta och 

undersöka hur företag och organisationers arbete påverkas av olika restriktioner. Detta särskilt på 

destinationer med särskilda föreskrifter, vilket nationalparker har. Företag och organisationer som 

verkar i eller i anslutning till nationalparker har därför åtskilliga lagar och regler att förhålla sig till. 

 

I teorin är naturen i Sverige tillgänglig för alla och utifrån den ovanstående problematiken går det 

att undersöka om Abisko är tillgängligt även i praktiken sett till mobilitetsdimensionen där 

transport, rörlighet och information på plats inkluderas. Abisko blir i denna kontext en intressant 

plats att undersöka då den geografiskt ligger långt upp i norra Sverige och Europa, Abisko ligger 
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därmed avlägset från större städer.1 Därför har vi valt att undersöka om naturen på en avlägsen 

plats som Abisko bara är tillgänglig i teorin eller om det uppfylls i praktiken.   

 

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka svårigheter och möjligheter i utvecklingen, som den sett ut 

fram till idag, av Abisko nationalpark som turistdestination utifrån ett tillgänglighetsperspektiv 

med hjälp av företag och organisationer som väljer att verka i området. 

 

1.4 Frågeställningar 

•! Hur har utvecklingen av turism, transport, rörlighet och information i Abisko sett ut från 

det att turismen infann sig på plats fram till idag? 

•! Hur ser tillgänglighet ut i form av transport, rörlighet och information i Abisko i 

dagsläget? 

•! Hur har företag och organisationer inom besöksnäringen på destinationen påverkat 

utvecklingen av tillgänglighet?  

•! Hur påverkar lagar och regler relaterade till tillgänglighet företag och organisationer? 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en sammanfattning av uppsatsen syfte, tillvägagångssätt samt ett urval av 

resultatet. Följt av detta en bakgrund som presenterar varför uppsatsen handlar om just 

tillgänglighet och hur uppsatsen blir en del inom turismforskningen. Inledningen består även av 

problemformulering, syfte och frågeställningar som tillsammans visar på varför just denna 

undersökning genomförs och vilka svar undersökningen ska ge. 

 

Nästkommande kapitel är ett metodavsnitt med en redogörelse av valda metoder som i detta fall 

är kvalitativa intervjuer, en observationsstudie och en analys av dokument. Tillvägagångsätt av 

undersökningen, etiska aspekter samt studiens reliabilitet och validitet presenteras även i detta 

kapitel som avslutas med källkritik. Teorikapitlet fylls av tidigare forskning som beskriver 

relevanta begrepp och valda teman så som tillgänglighetens betydelse, naturbaserad turism 

tillgängligheten till naturen och destinationsutveckling för att nämna några. 

                                                
1 Större stad: kommuner med 50- 200 000 invånare samt med mindre än 40% av 
nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn. (Scb.se) 
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Följande avsnitt redogör resultatet av studiens empiri som består av intervjuer, 

observationsstudie och granskande undersökning av statistik och dokument som ett komplement 

till data som kom fram i intervjuerna och observationsstudien. Fotografier från 

observationsstudien finns med för att ge en tydligare bild av vad som studerats. I analyskapitlet 

jämförs resultatet av undersökningen med teorin i en analys och diskussion som bygger 

resonemang som leder till våra egna slutsatser. Dessa slutsatser besvarar syftet och 

frågeställningar och därefter rekommendationer för vidare forskning, detta tillsammans utgör 

uppsatsens sista kapitel. Slutligen går att finna allra sist i uppsatsen bilagor på de intervjuguider 

som använts vid intervjutillfällena.  
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras undersökningens valda metoder, tillvägagångssätt samt vilka urval och avgränsningar 

som gjorts i valet av metoder. Avslutningsvis presenteras även uppsatsens reliabilitet, validitet samt en källkritik 

mot uppsatsen. 

 

2.1 Den vetenskapliga ansatsen 
Till denna undersökning har en induktiv ansats använts då vi utgått från vårt syfte, sedan gjort 

undersökningen som slutligen sats i förhållande till olika teorier som är relevanta till ämnet. Till 

skillnad från den deduktiva ansatsen där man istället utgår ifrån teorier eller den abduktiva 

ansatsen där man prövar sin empiri och teorier mot varandra i en slags pendel så präglar 

uppsatsen problematik som sedan undersökts (Veal, 2006).   

 

Vi vill skapa grundläggande förklaring för hur Abisko blivit en destination genom att redogöra 

hur platsens utveckling sett ut ur ett tillgänglighetsperspektiv, med hjälp av att forma en 

uppfattning av hur företag och organisationer som är involverade i turismen i området arbetar 

med tillgängligheten kommer vi att få svar på detta. Denna utgångspunkt gör vår undersökning 

socialkonstruerad inriktad (Veal, 2006). Lagar och regler kring bevarandet av naturen som är 

konstruerade av människor har format i vilken utsträckning människor har möjlighet att påverka, 

uppleva och ta del av naturen och dess fenomen. Utan dessa regler och lagar hade tillgänglighet 

endast berott på naturens utseende samt människans fysiska påverkan.      

 

2.2 Val av metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. I en kvalitativ undersökning kan man använda 

sig av olika metoder för att samla in data. Deltagande observationer, kvalitativa intervjuer, 

fokusgrupper samt insamling och kvalitativ analys av texter och dokument är några av dessa 

metoder. Till skillnad från kvantitativ data som handlar om att samla in och analysera siffror och 

statistik så går kvalitativ undersökning ut på att ha en nära kontakt med respondenterna samt att 

analysera miljöer, ord och meningar (Bryman, 2011). En kvalitativ metod går kortfattat ut på att 

beskriva en företeelses kvalitéer. Det handlar inte om att undersökningen ska mäta hur mycket 

eller hur många utan syftar på att få en kunskap inom ett specifikt utvalt område (Eneroth, 1984). 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av metoderna observationer, intervjuer samt analys 

av dokument för att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar. 
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Valet av metod till denna undersökning grundas i att syftet är att undersöka hur utvecklingen av 

tillgängligheten till Abisko nationalpark sett ut och hur företag och organisationer påverkat detta, 

valet av att göra kvalitativa intervjuer och en observationsstudie är då mest lämpliga. Intervjuerna 

lämpar sig att besvara syftet då information samlas in direkt från människor som har kunskap om 

ämnet och även är de syftet handlar om. Valet av att genomföra observationsstudien grundar sig i 

att vi själva ville uppleva tillgängligheten av Abisko nationalpark samt titta närmare på den plats 

vi undersöker då det tillför ytterligare trovärdighet, vi fick då själva en uppfattning om hur 

tillgängligheten ser ut idag och kunde använda detta till att besvara syftet. För att kunna göra en 

rättvis och trovärdig analys av det insamlade materialet blev det även relevant att komplettera 

intervjuerna som genomförts med sekundär data som utgörs av insamlade affärsplaner, 

projektplaner och åtgärdsplaner som innehåller information om hur tillgängligheten ser ut idag. 

Då gjordes kvalitativa textanalyser där texterna systematiserad och ordnades logiskt genom att ta 

med det relevanta för detta arbete (Esiasson et. al, 2010). Vi har även valt att hämta information 

från internetsidor för att ge en tydligare beskrivning av vilka regler som finns specifikt för 

nationalparken i Abisko. 

 

2.3 Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa forskningsintervjun strävar efter att försöka förstå världen från den intervjuades 

synvinkel, utveckla deras erfarenheter samt visa upp deras upplevda värld i relation till de 

vetenskapliga förklaringarna. En kvalitativ forskningsintervju kan bland annat ta form som ett 

vardagligt samtal i ett möte mellan forskaren och respondenten. Det som skiljer en 

forskningsintervju från ett vardagligt samtal är att det finns ett förbestämt syfte och struktur med 

samtalet. Den kvalitativa intervju kan ha olika former som bland annat strukturerad, halv 

strukturerad eller öppen intervju. En strukturerad intervju har en tydlig frågeguide och frågorna 

ställs i tur och ordning. En halv strukturerad intervju följer även den en frågeguide men öppnar 

upp för ett berättande svar som ger utrymme för följdfrågor. En öppen intervju följer snarare ett 

specifikt tema och saknar frågeguide och struktur (Kvale, 1997). En samtalsintervju skiljer sig 

också från en frågeundersökning då en samtalsintervju ger möjlighet för öppna, avvikande och 

oväntade svar medan en frågeundersökning lämnar mindre utrum för detta (Esiasson et. al, 

2010). 

 

Det är viktigt att noggrant välja ut vilka respondenter som ska användas i undersökning då både 

förberedandet och hanteringen av intervjumaterial tar tid (Ejvegård, 2003). I denna undersökning 

har respondenter som ansetts ha rätt kunskap och information intervjuats. Valet av att 
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genomföra intervjuer gjordes då en del av syftet och frågeställningen endast kan besvaras genom 

denna metod, hela syftet besvaras med stöd av observationen samt sekundär data som rapporter 

och åtgärdsplaner. Vi hade som målsättning att göra så många intervjuer som möjligt under vår 

observationsstudie på plats i Abisko för att kunna genomföra intervjuerna i ett möte med den 

intervjuade. Detta var något som vi på förhand var medvetna om kunde bli problematiskt att få 

tillfällen som passade respondenterna under den korta period vi var på plats i Kiruna och Abisko 

men vi försökte i den utsträckning det var möjligt. Fanns det inte möjlighet att utföra intervjuerna 

i möten så föreslog vi att genomföra telefonintervjuer eller skicka frågor per email och samtliga 

som inte hade möjlighet att bli intervjuade på plats ställde upp i telefonintervjuer. I intervjuerna 

följdes en intervjuguide (se bilaga 1-3) som skiljde sig en aning mellan företagen och övriga. 

Utifrån frågorna som fanns i intervjuguiden strukturerades intervjuerna, dock ställdes frågorna så 

de passade in i samtalet och fick därefter sin ordning. Även följdfrågor ställdes om ett ämne av 

intresse för arbetet dök upp eller om något behövde utvecklas eller var oklart. 

 

2.3.1 Kritik mot kvalitativ intervju 

Som forsknings metod har kvalitativa undersökningar fått kritik för att data som samlas in inte är 

mätbar utan är baserad på observationer och identifiering som vilket gör det svårt att bedöma 

reliabilitet och validitet. Det som framkommer i intervjuer eller under en observation är resultat 

av vad som uppfattas utav den som genomför undersökningen (Bryman, 2011). Eftersom samma 

saker ses av olika människor på olika sätt vilket är till vår fördel att vi är två som genomför denna 

undersökning.  

 

De frågor i intervjun som inte var strukturerade och följdfrågor påverkas mer eller mindre av ett 

omedvetet selektivt urval. Olika trådar kan hittas och följas i olika intervjuer (Ejvegård, 2003). 

Det gör att olika följdfrågor kan ha ställt i undersökningens i olika intervjuer och resulterat i olika 

innehåll i svar. Dock har alla intervjuer haft en intervjuguide som följts för att få fram den 

information som var nödvändig. 

 

2.4 Urval 
I urvalet av respondenter till denna uppsats primära undersökning valde vi att kontakta 

respondenter från nationella företag, kommunala företag och privat ägda företag inom 

besöksnäringen för att få en så bred synvinkel på tillgängligheten till Abisko som möjligt. Vi valde 

även att göra intervjuer med representanter från Länsstyrelsen och Naturum i Abisko för att 
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kunna beröra tillgängligheten av naturen och förhållandet mellan naturbevarandet och turismen. 

Att undersöka tillgängligheten av Abisko och dess natur för turister skulle sakna trovärdighet om 

ingen intervju hade genomförts med ett företag eller organisation som arbetes med 

tillgängligheten av naturen. De sju personer som vi i slutändan intervjuade var noggrant utvalda 

efter vad vi ansåg att de kunde dela med sig av kunskap och information som i hög grad kunde 

förankras med uppsatsens frågeställningar. Vi fick kontakt med respondenterna efter att vi letat 

fram vilka företag och organisationer inom besöksnäringen som finns i Abisko. Av de tillfrågade 

för en intervju var det endast ett företag som inte svarade på förfrågan.  

 

Intervjuerna är, som nämndes ovan, vår undersöknings primära data som sedan kompletterats av 

en sekundär data där vi fokuserat på att finna dokument som kan visa på ett arbete kring 

utvecklingen av tillgängligheten till destinationen Abisko. De dokument som vi har fått tagit del 

utav är projektplaner, åtgärdsplaner samt affärsplan från Kiruna Lappland samt en rapport över 

besökssiffror det senaste året till Kiruna. Dessa sekundära data valdes ut främst för att de 

kommer från en respondent som har mest kunskap om turismen inom Kiruna kommun och 

Abisko och trycker på de problem som finns erkända inom tillgängligheten i Abisko. 

 

2.4.1 Beskrivning av respondenter 
De personer som intervjuats i denna undersökning är representanter från både företag, 

organisationer och Länsstyrelsen som alla verkar i Abisko och behandlar turism. Från 

Länsstyrelsen intervjuades Anna Berhan som jobbar som naturinformatör. Länsstyrelsen har i 

uppdrag av staten att se till att restriktionerna som finns i Abisko nationalpark efterföljs samt att 

se till underhållningen och att miljön inte förstörs. Naturrum som tillhör Länsstyrelsen finns 

beläget i nationalparken och erbjuder information om miljön och parken samt en utställning om 

platsen i lokalen. Från naturrum intervjuade vi Lo Fisher som jobbar som föreståndare. Från 

Kiruna Lappland, som är en ekonomisk förening för besöksnäringsföretag i Kirunas län och har 

turistbyrån i Kiruna stad, intervjuades projektledaren Dharma Johansson och marknadsansvariga 

Åsa Redin. Representanter från fyra företag som är belagda i Abisko intervjuades. Klas Ekdahl 

äger Abisko Guest house som erbjuder boende och aktiviteter. Chad Blakley äger Lights over 

Lapland som erbjuder aktiviteter och Visit Abisko som är ett transportföretag och erbjuder 

besökare transport till och från Kiruna stad. Thomas Haverskog är delägare i Abisko Fjällturer 

som erbjuder boende samt aktiviteter. Även en representant från STF turiststation som erbjuder 

boende och information intervjuades. Louise Johansson som jobbar som ekonomi- och 

kommunikationskoordinator var den som intervjuades. 
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2.5 Observationsstudie 
Vi har till denna undersökning primära data genomfört dels en observationsstudie där vi gjorde 

en resa upp till Abisko nationalpark för att själva få uppleva och se Abisko. Vi valde att göra 

denna resa med buss, flyg och tåg transporter för att även uppleva och observera tillgängligheten 

till och från Abisko. Observationsstudien i Abisko började med att vi tog tåget från Kiruna till 

Abisko turiststation där vi med linbana kunde åka upp till Aurora Sky station. Sedan gick vi till 

Abisko Östra för att där genomföra en intervju samt observera hur tillgängligheten av skyltar till 

de olika företagen såg ut samt skyltningen för kollektivtrafiken och hur pass tydlig den 

uppfattades av oss. Observationen varade på plats i Abisko under fem och en halvtimme. 

 

Det finns två olika sätt att göra en observationsstudie på, antingen gör man en dold eller öppen 

observation. En dold observation innebär i korthet att forskaren inte ger sig tillkänna när den 

befinner sig ute på fältet utan håller sitt syfte med varför den befinner sig på platsen och sin 

personliga identitet hemlig. En öppen observation det motsatta då forskaren presenterar sig som 

forskare av en studie där syftet är att observera den miljön som forskaren befinner sig i. En 

annan dimension av hur en observationsstudie är i vilken grad forskare är delaktig eller passiv 

under sin observation. Det som är mest vanligt förekommande är att forskaren är mer passiv till 

en början för att sedan bli mer delaktig när man börjar lära känna miljön och människorna bättre 

och forskaren blivit mer bekväm (Ahrne & Svensson, 2015). En deltagande observation tyder på 

att forskaren inte påverkar den miljö som ska observeras utan träder in i situationer och miljöer 

på samma villkor som de i omgivningen. Som forskare samlar man in data samtidigt som man 

deltar i det som ska observeras (Eneroth, 1984). En observationsstudie används bäst som resultat 

tillsammans med andra källor som intervjuer (Ejvegård, 2003) vilket det i denna undersökning 

gör. 

 

I undersökningen till denna uppsats föll valet på att genomföra en dold observation med ett 

aktivt deltagande då vi inte tillkänna gav att vi var på plats i Abisko i syftet att göra en 

undersökning. De enda gångerna vi erkände vår egentliga roll var till respondenterna som ställde 

upp på intervjuerna. För busschaufförerna, tågkonduktören och personal på Aurora sky station 

samt  STF var vi till synes vanliga besökare och resenärer. Under vår observationsstudie var vi 

delaktiga då vi valde att resa till och från Abisko på samma sätt som vi fått information om att de 

flesta besökare reser på, det vill säga med flyg, tåg och buss. Hade vi däremot haft möjlighet att 

resa med personbil så hade observationen varit mer åt det passiva karaktären. Under 
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observationen följdes en observationsguide för att upprätthålla en struktur samt för att se till att 

det som ska observeras blir observerat (se bilaga 4). 

       

Vi ansåg att det var relevant att besöka den plats vi valt att basera vår studie på för att få en ökade 

trovärdighet i vår funna kunskap om uppsatsämne och det föll då i att göra en medveten 

observationsstudie. I observationsstudier skapas ofta data genom anteckningar om det som 

observerats, antingen under eller efter observationen. I denna studie beskrevs hela 

observationens förlopp i text efter den genomförts. Observationer kan dokumenteras genom 

inspelning av ljud eller av bildinspelningar för att styrka det som upplevts under observationen 

(Johannesson & Tufte, 2003). I detta arbete finns bilder med från dokumentationen av 

observationen som stöd för att ge en tydligare bild och för att underlätta i analysen. 

Observationen ger också en förståelse för hur besökare uppfattar tillgängligheten. 

 

2.5.1 Kritik mot observationsstudie 

Kritik som kan riktas mot observationen som genomförts är att det fanns en medvetenhet att leta 

efter information och hjälpmedel, både under resan och på plats. Besökare som har ett nöjes- 

eller rekreationssyfte är förmodligen inte lika uppmärksamma kring tillgänglighetens aspekter på 

samma sätt som besökare i observationssyfte som studerar just de aspekterna och därför blir 

extra uppmärksamma. Kritik kan även lyftas mot att observationen gjordes under lågsäsongen 

mellan dem höga sommar- och vintersäsongen och därför upplevdes inte hur tillgängligheten kan 

skilja sig mellan säsongerna. Vad som heller inte observerades var hur rörligheten och 

informationen såg ut i delarna av nationalparken som inte låg väg- och rälsnära, utan endast 

områdena kring stationerna i och precis utanför nationalparken undersöktes. 

 

2.6 Dokumentstudie 
Sekundär data kan kortfattat beskrivas som annat insamlat material som är genomfört av någon 

annan, alltså den data som inkluderas i en undersökning men det är inte forskaren själv som tagit 

fram data. Sekundär data kan bland annat bestå av rapporter, journaler, dokument eller böcker. 

Ofta används sekundär data för att täcka upp aspekter som forskarens egna insamlade data inte 

täckte. Problematiken som uppstår när data framtagen av någon annan används är att den data 

redan är sammanfattad och bearbetad. Den data som presenteras i böcker, dokument och 

rapporter är ett urval från en annan undersökning och på så sätt formad och bearbetad till ett 
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annat syfte. Detta gör det viktigt att kunna skapa en förståelse varför den sekundära data var 

framtagen, av vem och under vilka omständigheter (Eneroth, 1984).     

 

En del av undersökningen till denna uppsats har bestått av en analys av dokument som valt ut 

som sekundär data. Dessa dokument har fungerat som ett komplement till de intervjuer som 

genomförts för att kunna styrka delar av det som respondenterna har sagt. Dessa dokument 

består utav en masterplan för besöksnäringen i Kiruna, en åtgärdsval över tillgängliga Kiruna 

samt en utvärdering utav utvecklingen av turismen i Kiruna kommun. Dokumenten blev utdelade 

utav Kiruna Lappland och dokumenten är framtagna på uppdrag av Swedish Lapland och Kiruna 

Lappland. Dessa blev ett flertal gånger refererade till under intervjun med Kiruna Lappland 

därför fann vi dessa dokument relevanta till undersökningen samt att en inblick i dokumenten 

gav en djupare förståelse för turismnäringen i Kiruna och de åtgärder som framställts för ett ökat 

besöksantal där tillgängligheten tog en stor del.   

 

2.7 Avgränsning 
Den avgränsningen som vi gjort är i valet av metod då vi valde bort en kvantitativ undersökning 

då en kvalitativ undersökning med intervjuer bättre kunde ge svar på vårt syfte och 

frågeställningar. En alternativ kvantitativ undersökning hade kunnat vara en enkätundersökning 

där besökare får svara på uppfattningen av tillgängligheten, men vi valde att istället fråga företag 

vad de tyckte och om deras kunder hade några synpunkter samt att göra en observationsstudie 

där vi själva kunde undersöka tillgängligheten ur besökares ögon. 

 

Vi har valt att också avgränsa oss och inte gå djupare in på om det finns åsikter som ställer sig 

negativt mot turism i Abisko och hur det påverkar utvecklingen. Detta beror på att det skulle 

blivit ett mer omfattande arbete än vad som ryms i arbetets tidsram. Frågeställningen och syftet 

lyfter därför fram hur tillgängligheten påverkats främst av företag och organisationer som verkar 

inom och främjar turism. Däremot tas lagar och regler med i större utsträckning då det i sin tur 

påverkar vad företag och organisationer har tillåtelse att göra. 

 

Tillgängligheten i detta arbete definieras som transportmöjligheter till området, tillgång och 

rörlighet i området och information. Vi har dock valt att avgränsa oss till vilken information som 

erbjuds i Abisko och inte vilken information som finns innan besöket. Detta på grund av att vi 

från början tänkte att även ta med vilken information turisten får innan besöket men insåg att det 
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var svårt att få en överblick av det också samtidigt som att titta på de andra aspekterna i Abisko. 

Det skulle bli ett för omfattande arbete inom tidsramen och valdes därför bort. 

 

En ytterligare avgränsning är den i valet av att undersöka en enskild nationalpark som i detta fall 

handlar om den i Abisko. Då det finns 29 nationalparker i Sverige och de har alla särskilda regler 

och förutsättningar så kan inte denna undersökning om nationalparken i Abisko tala för 

tillgängligheten, utvecklingen och företag samt organisationers påverkan i Sveriges övriga 

nationalparker (www.sverigesnationalparker.se). Valet av Abisko och inte någon av de övriga 

svenska nationalparker grundar sig i Abiskos geografiska läge i norra Lappland som är 

glesbefolkad. Därför blev Abisko intressant att undersöka utifrån tillgänglighetsperspektivet.   

 

2.8 Analysprocessen 
Vi har valt att använda oss av analys av meningsinnehåll där vi kodar det empiriska 

intervjumaterialet vi samlat in. Vi har efter intervjuerna transkriberat den insamlade empirin för 

att sedan försöka hitta centrala teman. Vi har sedan delat in vad som sagts under olika kategorier 

och markerat det som i texten var relevant för vår undersökning. Sedan upplevde vi det lättast för 

oss att kondensera vårt materialet under kategorierna och punkta upp det viktigaste som sagts 

(Johannesson & Tufte, 2003). I det transkriberade materialet markerade vi det som passade in 

under de olika kategorierna med olika färger. Kategorierna valde vi efter hur vi ville lägga upp 

strukturen i empirikapitlet och vilka kategorier som tydligt kunde upptäckas i informationen från 

intervjun.  Kategorierna är även valda utifrån ett sätt som sedan gör det lätta att diskutera och 

besvara frågeställningarna med. Därefter har det som kodats i intervjuerna kondenserats och 

samlats och till slut sammanfattats i texten i arbetet. Av den sekundära data, alltså rapporter och 

åtgärdsplaner, gjordes också en analys av meningsinnehåll men förenklat. Materialet kodades inte, 

utan kondenserades bara då det endast fanns en kategori. Observationer kan också analyseras på 

samma sätt, men i detta arbete valdes observationen att dokumenteras som en berättelse utifrån 

vår upplevelse och användas som en variant av berättelseanalys där händelseförloppen finns med 

och sedan analyseras i analysavsnittet. 

 

2.9 Etiska aspekter 
Enligt Kvale (1997) bör all forskning där kunskap hämtas från individer innehålla en reflektion 

över forskningsetiken. Det som bör reflekteras över är bland annat syftet med forskningen och 

huruvida respondenterna sitter på rätt sorts kunskap för att forskningen ska kunna uppnå dess 
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syfte. Det är även relevant att reflektera över intervjusituationen, om respondenten kände sig 

obekväm och stressad eller bekväm och lugn. Som forskare är det viktigt att reflektera över 

utskrift av respondenten, analysen av den kunskap respondenten delar med sig av, verifieringen 

där forskaren håller sig så nära som möjligt till det respondenten sagt. 

 

Då denna uppsats innehåller en kvalitativ undersökning med intervjuer som insamling av den 

primära data så är det relevant att reflektera över de etiska aspekterna som presenteras i 

överstående stycke. Vid första kontakten med respondenterna skickades uppsatsens syfte och 

frågeställningar ut för att respondenterna skulle kunna vidarebefordra förfrågan om en intervju 

till någon som besitter rätt sorts kunskap. Detta för att den intervjuade skulle kunna svara på 

frågor kopplade till uppsatsens syfte och frågeställningar och för att respondenten skulle känna 

sig förberedd och bekväm under intervjun. Alla intervjuer som genomfördes i uppsatsens 

undersökning spelades in med samtliga respondenters godkännande och sedan ordagrant 

transkriberades de för att det som sades under intervjun är det som presenteras i uppsatsens 

empirikapitel och inte författarnas egna uppfattning eller tolkning. Transkribering och det 

inspelade materialet gjorde att det som presenteras i arbetet väldigt nära respondenternas egna 

ord och åsikter. 

 

Denna undersökning bör inte uppfattas som att ett känsligt ämne då varken Abisko som plats 

eller respondenterna personligen hårt kritiserats eller tagits upp i en känslomässig kontext,  men 

respondenterna har ändå själva fått godkänna om deras namn och titel presenteras i uppsatsen 

eller inte. Varför valet gjorts att ha med respondenternas namn och position är för att ge en så 

trovärdig källa som möjligt och som går att spåra, vilket säkerställer att det som finns med som 

resultat i intervjukapitlet verkligen kommer från respondenterna. Problemen som tas upp i 

arbetet diskuteras även öppet på en högre nivå av de intervjuade och tolkas därför heller inte som 

ett känsligt ämne, åtgärdsplanerna är ett bevis på detta. I förhållande till uppsatsens storlek och 

tidsram är det även relevant att belysa att det finns en medvetenhet om att det som kommit fram 

under undersökningen endast visar på en del av en helhet rörande turismen och tillgängligheten i 

Abisko samt att inte alla åsikter om detta ämne har haft möjlighet att lyftas fram. Något som 

berörs lätt i arbetet som även är en etisk aspekt är vem som äger makten av både naturen och 

turismen och möjliga konflikter som kan finnas angående detta, detta undersöks inte på djupet 

men finns med i åtanke. Alternativa åsikter om turismens roll, dess påverkan och hurvida den är 

positiv eller negativ tas inte med i undersökningen men bör finnas med i åtanke under läsningen 

av arbetet som egen reflektion. 
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I val av forskningsämne förloras redan av forskarens objektivitet då valet av forskningsämne 

redan är ett ställningstagande och forskaren möjligen har egna åsikter, därför är det svårt att 

genomföra forskning med en neutral inställning. I en undersökning väljer forskaren även ut vems 

perspektiv som ska lyftas fram och de valen kan heller inte ses som neutrala (Eliasson, 2008). I 

denna undersökningen lyfts endast intressenter inom turism i området fram och, som nämnts 

ovan, de som motsätter sig turism lyftes inte fram. Detta är dock inget ställningstagande från vår 

sida kring positiva och negativa aspekter kring turism i naturen utan endast ett val av perspektiv. 

Vi är medvetna om att det finns fler perspektiv och med det kan det ändå sägas att denna uppsats 

är neutral i den aspekten vad gäller vårt ställningstagande. 

 

2.10 Reliabilitet och validitet 

Turismvetenskap är ett ständigt förändrande och utvecklande ämne och kan studeras från många 

olika vinklar (Smith, 2010). Valet av tidsmässig aktuell och relevant litteratur till teorikapitlet har 

varit viktigt för att upprätthålla en trovärdighet i att uppsatsens undersökning är förankrad till 

turismvetenskap samt undersöker ett ämne som ligger i tiden. Uppsatsens syfte har uppnåtts då 

respondenterna har kunnat svara utförligt och innehållsrikt på frågorna som ställts samt med 

trovärdighet då det har kunnat intygats till stor del utifrån observationsstudien samt från 

dokumenten som presenteras i kapitlet med det insamlade materialet. Vi har även bedömt en hög 

trovärdighet hos våra respondenter då de inte har svarat på frågorna avsevärt utstickande utan 

har övergripande gett likvärdiga svar. Genom en kombination de valda metoderna till 

undersökningen som genomförts har alla tre frågeställningar kunnat bli besvarade. 

      

Validiteten i ett arbete pekar på ̊ hur relevant den insamlade och nya informationen är. Den 

information och data som samlas in måste vara relevant till arbetets syfte och ska kunna användas 

för att besvara denna (Johannessen & Tufte, 2003). Alltså att forskaren verkligen mäter det som 

hen avsett att mäta (Ejvegård, 2003). Esiasson et. al (2012) delar in validitet i begreppsvaliditet 

och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet innebär att se till frånvaro av systematiska fel, om det finns 

en bristande överenskommelse mellan de teoretiska begreppen och de empiriska indikationerna. 

Resultatsvaliditet innebär att se till både begreppsvaliditet och reliabilitet, alltså både systematiska 

och osystematiska fel. Med intervjuerna, observationsstudien och dokument över projektplaner 

och åtgärdsplaner som underlag har vi tillgodosett oss nödvändig information för att svara på ̊ 

våra frågeställningar och uppfylla vårat syfte. Utifrån våra valda metoder har vi fått tillgång till 
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information som skulle vara svår att hitta med andra tillvägagångssätt. Begreppssvaliditeten är 

därför hög då teoretiska begrepp och empatiska indikationer stämmer överens. 

Resultatvaliditeten är hög även den då både begreppsvaliditet och reliabiliteten är hög. Vårt 

insamlade material har därför hög validitet.  

 

Reliabilitet handlar om hur pålitlig den insamlade informationen är samt på vilket sätt 

informationen som framkommit i undersökningen har behandlats (Johannessen & Tufte, 

2003).Det anger tillförlitligheten hos och användbarheten av mätinstrument och måttenhet 

(Ejvegård, 2003). Det innebär om det finns några osystematiska fel, alltså om misstag gjorts 

under insamlandet av empiri (Esiasson et. al, 2010). Vår behandling av informationen från 

intervjuerna har skett ordagrant från vad respondenterna själv sagt utan någon av våra egna 

personliga värderingar eller tolkningar. Vi har haft förmånen att med respondenternas 

godkännande kunnat spela in samtliga intervjuer som genomförts, både i personligt möte och vid 

telefon vilket har gjort det lättare att i presentationen av intervjuerna visa upp den intervjuades 

egna svar. Observationsstudien skedde med en medvetenhet att tänka på de faktorer som skulle 

undersökas, missades något så är det dock också ett reliabelt resultat då det visar vad besökare 

skulle missa.  

 

2.11 Källkritik 
Att vara objektiv och inte lägga några personliga värderingar i vad respondenterna säger under 

intervjuerna eller att ställa några ledande frågor är i denna undersökning viktigt att inte avvika 

från (Andersson, 2004). Eftersom observationen kommer präglas av våra egna upplevelser, 

intryck och känslor kommer är vi tvungna att redogöra dessa tydligt för att undvika 

generaliseringar. Det kan även hända att vi inte kommer uppleva samma känsla av tillgängligheten 

på vår fältstudie som turister då vi får extra information och guidning till vår studie.  
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3. Relevanta Teorier 
I detta teorikapitel vill vi ge en förståelse för olika relevanta begrepp till vår valda undersökning. Med en 

redovisning av dessa begrepp och teorier hoppas vi på att kunna visa på hur vår undersökning förhåller sig till 

turismvetenskapen. Det är även dessa teorier som i senare kapitel tillsammans med empirin kommer utgöra vår 

analys och diskussion. Destinationsutveckling, naturbaserad turism, tillgängligheten till naturen och 

nationalparker som destination finns med för att få en tydliga bild över hur Abisko utvecklats och varför det sett 

ut som det gjort. För att lyfta fram vikten av tillgänglighet finns tillgänglighetens betydelse med som en teori. Även 

Bestämmande och ägande är relevant för att förstå vem som har makten över lagar och regler som företag måste 

förhålla sig till. 

 

3.1 Tillgänglighetens betydelse 
Möjligheten för mobilitet och transport är grundläggande för att kunna utöva någon typ av 

turism. Turismen har utvecklats i takt med att transportmöjligheter förändrats genom tiden samt 

hur transporter bidragit till globaliseringen när man fick möjlighet att flyga till nästan alla länder i 

världen (Jamal & Robinson, 2009). Resande är nu en global aktivitet och har en stor roll för 

fritidsaktiviteter i utvecklade länder där fler fått tillgång till möjlighet att resa (Page, 1999) Den 

utveckling av turism och transport som skett i kombination med ökad personlig disponibla 

inkomster har lett till uppbyggnaden av såväl nationell som internationell turism. Utifrån detta 

samspel mellan turism och transport kan man lätt konstatera att många av de turistdestinationer 

som finns idag troligtvis inte hade funnits utan transportens utveckling vilket betyder att utan 

transporter som tåg, flyg och båt hade turisters mobilitet naturligtvis varit begränsat. Transporten 

har gett turister gränslös möjlighet att finna nya upplevelser då turisten får en ny upplevelse till 

varje plats den besöker, vare sig det är till närliggande stad eller på andra sidan jorden. 

Transporten har också gett turister möjligheter att finna ny kunskap om olika platser, kulturer 

och människor. Transporternas påverkan medför inte enbart en positiv utveckling utan snarare 

stora hållbarhetsproblem i form av miljöförstöring genom utsläpp av koldioxid och olja. (Jamal & 

Robinson, 2009).  

 

Även Emmelin et.al. (2010) lyfter transportens betydelse för turismen och menar att den har olika 

roller beroende på vilken typ av resa som planeras att göra. Flygtransporten har fått en stor 

betydelse för dagens långfärdsresor medans det fram till mitten 1900-talet var främst fartygen 

människor reste med för att korsa världshaven. På liknande sätt har bilen varit det 

transportmedlet som haft en stor betydelse för möjligheten att göra korta och medellånga resor 
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både till destinationer och inom destinationer. Liksom Jamal och Robinson (2009) så lyfter 

Emmelin et.al (2010) att transporter på turistdestinationer många gånger är en källa till en negativ 

påverkan på miljön.   

 

Tillgänglighet är en av de viktigaste grunderna när det gäller planering och förvaltning av 

naturturism och friluftsliv (Emmelin et. al, 2010). I nationalparker har tillgänglighet i form av 

kollektivtrafik och företag större  vikt för besökare än för lokalbefolkning som sköter transporten 

själva (Butler & Boyd, 2000). Tillgänglighet kan delas upp i olika dimensioner. Mobilitet är en 

dimension som berör rörlighet och innebär vilka möjligheter som finns för människor att ta sig 

till en plats och hur möjligheterna ser ut att röra sig där väl på plats. Access eller tillträde är en 

annan dimension och handlar om huruvida i en mer formell form är tillåtet att besöka en plats, 

till exempel lagar och avstängningar. En tredje dimension är accessability, eller tillgänglighet 

förenklat översatt, och är ett övergripande begrepp som innefattar tekniska, beteende, 

sociokulturella och ekonomiska effekter inom tillgänglighet (Emmelin et. al, 2010). 

 

Definitionen av själva begreppet friluftsliv har även det olika dimensioner som innefattar bland 

annat möjlighet till lek, annan utevistelse, rekreation och så vidare. Utifrån betydelsen för olika 

typer av transporter går det att dela in utövandet av friluftslivet i tre kategorier, vardagsfriluftsliv, 

helgfriluftsliv och semesterfriluftsliv. Aktiviteter som faller inom vardagsfriluftsliv är bland annat 

promenader i en park eller träning i motionsspår. Denna typen av friluftslivsutövande är den som 

ställer i högre krav på tillgänglighet av gång- och cykelbanor både till och inom platsen där 

aktiviteten är planerad att utövas till skillnad från de övriga två kategorierna som ställer mer krav 

på tillgängligheten på bilvägar och tågavgångar bland annat. Aktiviteter som faller inom 

kategorierna helg- och semesterfriluftsliv är bland annat solbad, fjällvandring, vandring i berg eller 

skog samt paddla kajak. Till skillnad från vardagsfriluftsliv som utövas i närområden till individers 

bostadsområde så utövas semester- och helgfriluftsliv längre ifrån hemmet vilket gör att det även 

sätts högre krav på kvalitén av tillgängligheten då transporterna till de tänkta resmålet är mer 

tidskrävande. Trots att det till högre grad är aktiviteter som faller inom ramen för 

vardagsfriluftsliv som utövas mest frekvent samt att de flesta friluftlivsaktiviteter kan utövas på 

en vardags basis så är det aktiviteterna som utövas under en semester som i allmänhet anses som 

“det riktiga” friluftslivet (Fredman et.al. 2014). I denna uppsats är det snarare tillgänglighetens 

betydelse inom semesterfriluftslivet som har högst relevans. 
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Såväl Fredman et.al (2014) som Jamal & Robinsson (2009) beskriver tydligt betydelsen av 

tillgänglighet för turistindustrin till lika delar internationellt som för den svenska turismen. 

Fredman et.al (2014) belyser även en problematik när tillgängligheten till naturen blir för 

tillgänglig för de turister som söker det otillgängliga. För dessa turister blir det istället ett 

störningsmoment och kan väcka irritation när det finns många eller flera människor på samma 

plats. För de turister som söker naturupplevelse i orörda miljöer ser istället tillgängligheten som 

något oattraktivt. 

 

3.2 Naturbaserad turism 
Naturbaserad turism definieras som namnet tyder på all turism som utövas i naturen enligt 

Buckley et. al (2003). Enligt Aronsson (2008) är det däremot svårt att fastställa vad som ingår då 

det är svårt att beteckna alla som nyttjar fritidsbåtar, fritidshus och campare som naturturister. 

Naturturism är en stor internationell industri som ständigt måste jobba med frågor rörande 

ekonomi, sociala och ekologiska konsekvenser. Detta är frågor som diskuteras på så väl lokal, 

regionalt samt nationellt som på en global nivå och involverar nationalparker och naturreservat i 

stort sett alla dela av världen från nord Amerika, Skandinavien ända ner till Australien. Vilken typ 

av naturturism som finns på dessa olika delar av världen varierar då naturen i sig ser olika ut, det 

naturparkerna har gemensamt är utmaningen att finna en balans mellan turismen och bevarandet 

av naturen. I länder som USA och Kanada bidrar nationalparker till ländernas ekonomi via 

intäkter från bland annat inträde till nationalparkerna, ridning och vandringsturer (Buckley et. al, 

2003). I Sverige finns inga inträdesavgifter till nationalparker och människor har möjlighet att 

klara sig på egen hand. Skillnaden på friluftslivsutövare och turister brukar skiljas på främst 

utifrån en kommersiell synvinkel. När då kommersiell verksamhet varit förbjuden i svenska 

nationalparker, men markområdena säkerställts för rekreation och de ligger avlägsna har 

besökande räknats som turister (Emmelin et. al, 2010), detta styrks även av Butler & Boyd (2000). 

 

I allt högre grad väljer privata, allmänna och kommunala bönder, skogsbrukare och fiskare att 

arbeta inom naturturismen då man ser att det finns möjligheter för ekonomisk vinning. Med en 

allt mer ökande besöksantal har även kraven på bekvämligheter blivit ett problem för företag 

inom naturturismen då det gör det ännu en gång svårare att finna en balans mellan att inte 

påverka naturen samtidigt leva upp till turisternas krav. Detta är en problematik som har 

identifieras globalt i samband med att trenden att utöva äventyrsturism har ökat. Denna trend har 

kopplingar till underhållningsindustrin som blivit en del av paketeringen av äventyrsturismen. Det 

handlar inte längre bara om att uppleva vildmarker och orörd natur utan också att få andra 
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upplevelser i form av gastronomi, evenemang och avkoppling som ligger utöver upplevelsen av 

naturen eller äventyret i sig. Detta gör det aktuellt för destinationer att arbeta med utveckling och 

markhantering som är en fråga om ekonomiska, sociala och ekologiska resurser. Resan till den 

destination man planerat sin resa kan bli omfattande både i tid och pengar då resan kan vara lång 

och möjligheten förflytta sig med transporter kan vara omständliga. Detta gör att företagen som 

erbjuder naturturism måste hantera frågor kring infrastruktur och transport samt anpassa sina 

kostnader så att turister har ekonomisk möjlighet att utöva natur och- äventyrsturism (Buckley et. 

al, 2003). 

 

3.3 Tillgängligheten till naturen 
Synen på naturen har sett olika ut genom Sveriges historia. Fjällen och vildmarken under 1700-tal 

ansågs varken vackert eller funktionellt/ brukbar medans den under 1800-talet uppstod en helt 

annan syn av naturen som något som skulle vara orört som öppnade upp för en mer positiv syn 

av den vild naturen som en motsats till människan som ansågs tillrättalagd i samhället. Här 

grundades en syn på naturen som tämjbar och full av möjligheter som senare in på 1900-talet 

utvecklas till att den vilda naturen numera ses som ett ställe där den individuella utvecklingen kan 

ske (Nilsson, 1999).  

 

I dag är naturbaserad turism de största och mest förekommande nischerna av turism i Nordens 

alla fem länder. Inställningen till och trenden inom de olika nischerna som kan  kopplas till 

naturbaserad turism ser olika ut i de Nordiska länderna men faktumet att naturturismen är en stor 

bransch som lockar många nationella och internationella turister står fortfarande kvar. I detta 

sammanhang är inte Sverige något undantag (Gössling. S & Hultman. J, 2006). Anledningarna till 

att besöka de svenska fjällen är många och varierar under vinter- och sommarsäsongerna. 

Ungefär en fjärdedel av alla svenskar i vuxen ålder besöker de svenska fjällen under ett ett. Under 

vintersäsongen är det utförsåkning 80% av alla fjällbesökare ägnar sig åt, 30% åker längdskidor 

och 25% åker snöskoter. Under sommaren är det så mycket som hälften av alla fjällturister som 

ägnar sig åt vandring medans det endast är 30% som fiske eller bär- och svampplockning. Utav 

dessa aktiviteter som räknats upp är det främst utövandet av utförsåkning och snöskoter som har 

förändrats mest med en ökning på ca 50% sedan 1980-talet. Värt att lyfta fram är att ökningen av 

utförsåkning samt en blygsam ökning av längdskidåkning endast gäller personer som åker mer 

sällen 1-5 grr/5år medans det istället skett en minskning bland de som gör dagsturer för att åka 

utförsåkning eller längdskidor (Fredman et.al, 2014).  
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Att naturen i Sverige kan besökas och upplevas av turister så väl som lokalbor är tack vare den 

allemansrätt som vi har i Sverige. Allemansrätten gör så att alla kan ta del av naturen men det gör 

också att de människor som väljer att göra det har så väl rättigheter som skyldigheter när de vistas 

i den svenska naturen. Allemansrättens grundprinciper går ut på att människor som är i naturen 

ska ta hänsyn till djur, växter, markägare och andra besökare vilket i mångt och mycket handlar 

om att bruka allemansrätten med sunt förnuft (naturvardsvarket.se). Allemansrätten 

huvudprincip benämns ofta som “inte förstöra eller störa” och handlar inte bara om att följa de 

konkreta reglerna som allemansrätten innehåller utan också att även kunna läsa av naturen och 

veta vilket agerande som är rätt (Emmelin et. al, 2010). I just Norrbotten finns 8 nationalparker 

och cirka 350 naturreservat. Storslagna fjällandskap och orörda skogar som tillsammans utgör ett 

vackert naturområde. För de skyddade områdena finns föreskrifter, eller regler, som besökare 

eller verksamhetsutövare måste följa. Alla naturområden har sina egna regler och bestämmelser 

(lansstyrelsen.se). Dessa regler och lagar tillsammans med allemansrätten, som också innehåller 

restriktioner, skapar en ram för till vilken grad människor har rätt att få kontakt med i naturen 

(Sandell & Sörlin, 2008). 

 

3.4 Bestämmande och Ägande 
I Sverige finns ett väldigt stort stöd för bevarande av natur och nationalparker, detta gäller även 

norra Sverige och fjälltrakterna där en stor del av naturen redan har något slags skydd. Dock har 

makten över nationalparker i början av etableringen suttit hos välbärgade och högt utbildade som 

till största del var bebodda i södra delar av Sverige och svenskar och framförallt samer som 

bodde i området hade ingen inverkan. Marken i Lappland, som var främst bebodd av samer, 

ägdes, styrdes och bestämdes av staten och samer hade ingen påverkan och fick heller inget 

erkännande av sina traditioner och kulturer i naturen (Reinius, 2009). Endast mark som ägs av 

staten kan få nationalpark som skyddsstämpel och staten med hjälp av naturvårdsverket försöker 

få markägare att sälja mark frivilligt om de anser att de besitter mark som bör skyddas. Men 

ibland har det hänt att mark tvångstagits eller skrivits över till staten med hjälp av hot (Wireskog, 

2011). 

 

Det var inte bara etableringen av skyddade områden i svenska Lappland som styrdes utifrån utan 

även turismen och ägandet av turisttjänster (Reinius,2009). STF hade till exempel från början 

ansvaret över stig system som anlades i de svenska bergssystemen, men togs sedan över av 

regeringen år 1977 som idag bestämmer över dem (Fredman & Sandell, 2009). Idag är många 

nationalparkers i svenska Lappland estetiska representation, utformning och läge formade av 



21 
 

tiden då nationalparker började etableras i Sverige (Reinius, 2009). De politiska aspekterna inom 

turism som finns existerar i olika dimensioner. Från internationell till individuell och där emellan 

nationell, regional och kommunal. Även om politik finns i dem lägre dimensionerna som inom 

kommun och individuellt är det staten som har den primära makten. En del intressen har större 

kraft i att influera staten, och även om staten ska vara en reflektion av samhällets intresse har den 

ändå egna intressen och värderingar som ibland får ta plats även om det strider mot andra 

värderingar som finns i samhället (Hall, 1996). 

 

Under slutet av 80-talet blev det tydligt att spänningar fanns mellan lokala grupper och de som 

främjande bevarande och utnyttjande av natur och att lokala grupper kunde påverka sin egna 

natur när konflikter uppstod då en ny nationalpark i svenska Lappland låg uppe som förslag men 

stoppades på grund av de lokala gruppernas motstånd. Ungefär 20 år senare kom förslag igen att 

etablera fler nationalparker i svenska Lappland och denna gång kom klagomål från lokala grupper 

mot restriktioner som skulle gälla i parkerna, att fiske, jakt och användandet av snöskoter inte 

skulle vara tillåtet. Även missnöje visades mot auktoritära och externa intressen och bristen på 

lokal involvering. Detta visar att det finns ett ifrågasättande av nationalparker och vem som har 

makten över bevarandet av natur och estetisk konsumtion(Frost & Hall, 2009).  

 

3.5 Destinationsutveckling 
Bohlin & Elbe  (2011)  definierar begreppet destination på följande sett; en destination ska 

innehålla attraktioner, infrastruktur samt ett utbud av tjänster som gör det möjligt för turister att 

genomföra sin resa till destinationen. Hallerfelt (2000) skriver även hon destinationsutveckling 

innebär en ökning av aktiviteter och upplevelser som erbjuds besökare. Utifrån Bohlin och Elbe 

(2011) är det alltså tre faktorer som huvudsakligen skiljer en destination från till exempel 

begreppet plats vars definition är annorlunda. Att kategorisera olika destinationer är komplicerat 

men inte omöjligt då det går att urskilja destinationer utefter vilken karaktär de har. Denna 

skillnad går att identifiera genom att granska om destinationen är säsongsbelagt samt vilken typ 

av aktiviteter som erbjuds. Destinationer kan även separeras åt beroende på vilka intressenter 

destinationen har, det vill säga vilka företag som verkar på eller samverkar med destinationen. 

Majoriteten destinationer består av aktörer som direkt eller indirekt bidrar destinationens 

utveckling, detta inkluderar både stora och små företag som på något sätt riktar sin verksamhet 

till turismen. Företag med turister som den primära kunden har större intresse av att inkluderas i 

destinationens utveckling, exempel på sådana företag är hotell, restauranger och kommersiella 

attraktioner då en positiv utveckling gynnar företagen själva som en del av destinationen. En 
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destination går enligt Butlers livscykelmodell, som Bohlin & Elbe (2011) tar upp, igenom olika 

utvecklingsfaser som innehåller faserna introduktion, tillväxt, mognad, mättnad och nedgång. 

Genom att kunna identifiera en destinations nuvarande position i utvecklingsfasen med hjälp av 

Butlers livscykel går det att identifiera vilken utveckling som är nödvändig för att öka eller bevara 

destinationens attraktivitet. 

 

3.6 Nationalparker som turistdestination  
I slutet på 1800-talet myntades uttrycket national park i USA när insikten om vikten av att bevara 

natur slog till. Turism var även i Sverige, en stor faktor för skapandet av nationalparker. Turism 

främjades och uppmuntrades för att öka stöd från allmänheten till nationalparker. Turism bidrog 

med ett ekonomiskt berättigande för nationalparkers existens och gjorde att landskapen främst 

hade ett turism-ekonomiskt värde. Efterfrågan av transport var också ett nyckelelement för 

skapandet av de första nationalparkerna, även om det i Sverige inte var en lika stor drivkraft som 

i Nordamerika och Australiensiska där det var den största faktorn (Reinius, 2009). Butler & Boyd 

(2000) menar att turismen i modern tid sedan påverkat transporten ytterligare. Utvecklingen av 

järnvägen i Sverige bidrog till turismen som i sin tur bidrog till skapandet av nationalparker. 

Järnvägen som byggdes mellan Kiruna och Narvik, som från början var avsedd för transport av 

Järn, kom att spela en stor roll för STF (Sveriges turistförening) och för utvecklingen av turism i 

området (Reinius, 2009).  

 

Det grundläggande syftet med nationalparkernas uppkomst i andra länder var att bevara och 

skydda naturen precis som i Sverige men parkerna i en del länder skapas i högre grad för att 

besökarna ska åka dit för njutning och rekreation då det är i endast nationalparkerna människor 

har den tillgången till naturen. (Butler & Boyd, 2000).  Naturlandskap i Sverige har också olika 

värden och kvalitéer för friluftsliv och naturturism som mäts i hur påverkad naturen är, där har 

bestämmelserna för vilka områden som skyddas betydelse för vila områden som får vilka värden 

och kvalitéer (Emmelin et. al, 2010) Även om nationalparker jobbar med främjandet av turism 

och besökare så sker det inte mycket kommersiella aktiviteter i dessa områden. Detta beror delvis 

på att Sverige har en tradition av att främja utomhusrekreation genom tillåtelse av  allmän tillgång 

till natur och att i en del nationalparker har det varit förbjudet att hålla i kommersiella aktiviteter. 

Konsekvensen av detta blir då att många inte vet att de befinner sig i en nationalpark, något som 

förmodligen kommer att ändras om bestämmelser för nationalparker ändras i framtiden. 

Nationalparkerna som har sämre tillgänglighet, alltså spridning av information och möjligheter 
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för tillgång, har färre besökare än de nationalparker som är mer tillgängliga både i information 

och tillgång (Reinius, 2009).  

 

Abiskos nationalpark var en av de första nationalparker som grundades i den svenska fjällvärlden. 

Abisko tillsammans med Stora Sjöfjället och Sarek bildades alla med väl tilltagna arealer och 

motiveringen till det var för att naturlivet i ett större område skulle kunna utvecklas ostört av den 

mänskliga påverkan. Redan i lagskrivningen om nationalparker 1909 talades i förarbetet att syftet 

med nationalparker skulle vara att bevara naturminnen. Under 1920-talet uppstod en diskussion 

om huruvida nationalparker som bland annat Abisko verkligen bevarar en ostörd natur då 

nationalparken i och med malmbanan och STFs turiststation är en del av samhällets påverkan av 

naturen. Diskussionen om hur nationalparker bevarar naturen eller inte har fortgått men lett till 

att idag handla mer om bevarandet av utrotningshotade arter och inte specifika områden som 

fokusen låg vid till en början (Nilsson, 1999). 
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4. Insamlat Resultat 
I Resultatet sammanställs vad som framkommit i intervjuerna samt en redovisning av observationen. Även det 

sekundära materialet som samlats in sammanfattas och redovisas. Tillsammans utgör de uppsatsens undersökning. 

Den inledande texten i detta kapitel beskriver de särskilda lagar och regler som finns för Abisko nationalpark 

och som några av respondenterna hänvisar till i intervjuerna.  

 

Restriktioner för organiserad verksamhet 

Sveriges 29 nationalparker har alla olika regler, vilka regler som gäller i vilken nationalpark kan 

besökare läsa om på informationsskyltar som är utsatta i nationalparkerna. Möjligheterna att åka 

skoter, cykla eller rida är exempel på sådant som kan variera i de olika nationalparkerna. Det alla 

nationalparker har gemensamt är att de begränsar allemansrätten i de skyddade områdena. Det är 

även gemensamt för alla 29 nationalparker att om en organiserad tur för en större grupp 

genomförs i en nationalpark så har den som organisatör ett ansvar att se till att turen påverkar 

naturen så lite som möjligt, att hänsyn tas till andra friluftsutövare och ansvar för att bedöma om 

verksamheten påverkar naturen på ett sådant sätt att den behöver anmälas för samråd eller sökas 

tillstånd för (www.svenskanationalparker.se). En vägledning har därför tagits fram för att 

organisationer, naturturismföretag, utbildare och andra intresserade ska kunna ta del av en 

enhetlig information (www.naturvardsvarket.se). 

 

Detta är reglerna avsatta just för organiserad verksamhet i Abisko nationalpark som går att hitta 

på naturvårdsverkets hemsida där deras författningssamling finns: 

“Inom nationalparken är det förbjudet att - anordna upplag, - dra fram mark- eller luftledning - 

anlägga stig eller väg - uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning - bedriva militär 

övningsverksamhet - företa vetenskapliga undersökningar - gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, 

måla, spränga eller på annat sätt skada mark och block - bortföra mineral eller annat geologiskt 

material - bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och buskar - 

inplantera växt- eller djurart - plocka eller gräva upp växter - insamla eller fånga insekter, fiskar 

eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet - jaga eller fiska - använda motordrivet fordon 

utanför anvisade vägar, parkeringsplatser eller skoterleder - landa med luftfartyg - använda 

motorbåt - tälta annat än på anvisad plats - elda, inklusive använda grill, förutom på anvisad plats. 

Användning av friluftskök är dock tillåten - rida - medföra hund - under tiden 1 maj–31 juli 

beträda markerat land- och vattenområde i Abiskojåkkas delta - sätta upp tavla, affisch eller 

dylikt, - ordna orienteringskontroller eller markerade spår. Utan tillstånd från länsstyrelsen är det 

inom nationalparken förbjudet att - genomföra organiserade turer eller andra organiserade 
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aktiviteter fler än tre gånger per år eller med fler än 35 deltagare, - genomföra idrottstävlingar 

eller idrottsarrangemang, -  framföra hundspann med fler än fyra hundar.” (NFS 2014:12) 

 

Information om transport som erbjuds 

“Abisko nationalpark ligger cirka 100 kilometer från Kiruna samhälle. Genom nationalparken går 

både bilväg (E10) och järnväg, hållplats Abisko Turist. Turiststationen och naturum ligger alldeles 

intill vägen och järnvägsstationen. Det är gångavstånd till Kungsledsportalen och flera andra 

leder.”(lansstyrelsen.se) 

 

“Fjällstation med hotellstandard och restaurang, vandrarhem, stugor och tältplats med 

servicebyggnad finns vid nationalparkens entréområde. Byn Abisko har boenden, restauranger, 

mataffär och bensinstation och ligger cirka tre kilometer från nationalparken. I nationalparken 

finns ett naturum med utställningar, turtips och information om fjällens natur och kultur. 

Toaletter och gratis parkeringsplatser finns.” (sverigesnationalparker.se) 

 

Strax utanför Kiruna stad ligger Kiruna flygplats där flyg till och från Stockholm går två gånger 

per dag. Vid flygplatsen erbjuds transport i form av bussar som kör till olika platser både i och 

utanför Kirunas län, till exempel Abisko. Även Taxi och hyrbilar finns på plats vid flygplatsen 

(svedavia.se).  

 

4.1 Intervjuer  
Nedan presenteras de sju intervjuer som genomfördes till denna undersökning. Intervjuerna är strukturerade efter 
uppsatsens fyra frågeställningars ordningsföljd. 
  

4.1.2Tillgänglighetens utveckling 

STF har som ett av deras största uppdrag att göra de svenska fjällen tillgängliga för besökare. 

Redan 1887 påbörjades arbetet med att pricka ut de första vandringslederna i Sverige och bara två 

år senare föddes planerna på det som betraktas som den storslagna Kungsleden mellan Abisko 

och Kvikkjokk (svenskaturistforeningen.se). I intervjun med Louise Johansson från STF 

berättade hon att det var i samband med att malmbanan byggdes 1902 som STF först köpte upp 

fältbostäder av SJ som stod i Abisko efter bygget av järnvägen. Det är idag ingen av dessa 

fältbostäder som stod kvar då de brann ner några år senare. Den byggnaden som utgör grunden 

för STF:s byggnad i Abisko idag byggdes 1952 och har sedan dess byggts ut med åren. I både 

intervjun med Åsa Redin och Dharma Johansson från Kiruna Lappland, Thomas Haverskog från 
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Abisko Fjällturer samt L. Johansson från STF framgick det i enighet att Abisko började bli 

tillgänglig i samband med att järnvägen malmbanan byggdes något som STF svarar på inte enbart 

gjorde platsen mer tillgänglig för besökare utan även för företag, i synnerhet under 1980-talet när 

vägen E10 byggdes. 

 

STF:s egna utveckling går att dela in i milstolpar där övernattningar under sommaren började 

1905 och gick senare över till att ha året runt övernattningar. I samband med att det blev en 

nationalpark i området 1909 menas det att det utgjorde en reseanledning för att besöka Abisko. 

1965 påbörjades bygget av linbanan upp på fjället Njullá och den invigdes 1966. I intervjun med 

Lo Fisher var det 1981 som Naturum öppnade i en byggnad på samma gårdsplan som STF har 

sin anläggning. Naturum startades upp av Länsstyrelsen Norrbotten i Abisko nationalpark för att 

det var ett område med mycket besökare så det fanns ett behov av att skapa en bra 

informationspunkt. 

 

Å. Redin och D. Johansson från Kiruna Lappland talade om hur det var under 1990-talet som 

den verkliga bommen av turistföretag slog till inom Kiruna kommun och även  L. Johansson från 

STF intygar det det är på senare år som de flesta företagen i Abisko har startat upp. I intervjun 

med Kiruna Lapland menar de att det var i samband med att Icehotel i Jukkasjärvi öppnade i 

början av 1990-talet som det även gav möjligheter för andra mindre företag att starta upp i övriga 

Kiruna. Produkter som hundspannsturer och senare in på 2000-talet norrskensturer började bli 

populära aktiviteter i Kiruna kommun. Under 1990-talet var det det enligt Å. Redin och D. 

Johansson lättare att ta dagsturer med tåget fram och tillbaka till Narvik, Norge. Denna 

tillgänglighet menar de var fördelaktig för skidorterna i Björkliden och Riksgränsen då ungdomar 

utan körkort kunde åka upp till skidorterna. 

 

Den utvecklingen som främst skett på senare tid i Abisko är hur Abisko allt mer och mer har fått 

en etablerad vintersäsong. Å. Redin och D. Johansson från Kiruna Lappland ger en beskrivning 

av hur det från början var sommarsäsongen som var störst i Abisko men att det för några år 

sedan vände då Abisko gick från att vara en ren sommardestination till att även bli en 

vinterdestination. Även om sommarsäsongen är dominerande och lockar besökare med 

fjällvandring och midnattssolen så menar de på Kiruna Lappland att det mycket tack vare företag 

som erbjuder norrskensupplevelser har utvecklat en vintersäsong som idag håller på som mest 

från november till mars medan det under 1990-talet endast gick att tala om en vintersäsong från 

februari till maj. Även L. Fisher från Naturum märker av att att det under de senaste fem till sex 
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åren har fått ett ökat besöksantal under vintersäsongen men att de på Naturum fortfarande har 

flest besökare under sommaren. 

 

Abisko Fjällturer som är ett av de företag som erbjudet hundspannsturer och 

norrskensupplevelser startade 1999. Thomas Haverskog som tog över företaget från sin far 2001 

berättar att de haft en stadig ökning av antalet besökare och kunde under intervju visa upp siffror 

på hur Abisko Fjällturer som även bedriver vandrarhem åren 2003 till 2004 hade totalt 1639 

gästnätter jämfört med förra året då de hade 8468 gästnätter. Chad Blakley från Lights over 

Lapland samt Visit Abisko var vid uppstarten av företaget först med att erbjuda norrskensturer. 

Precis som T. Haverskog så har C. Blakley haft en stadig ökning av antalet besökare som är 

intresserade av vad de erbjuder. C. Blakley berättar hur företaget första året endast hade 13 gäster 

och hur de på bara fem år hade över flera tusen gäster som ville boka företagets aktiviteter.  

 

Klas Ekdahl från Abisko guest house startade upp företaget för tre år sedan och erbjuder 

hotellövernattning och året om aktiviteter i from av midnattssolsturism och norrskensturism. 

Klas Ekdahl talade precis som Å. Redin och D. Johansson om hur det för 30 år sedan var enklare 

att åka tåg fram och tillbaka mellan Kiruna och Narvik medan K. Ekdahl tillägger att bussarna 

numera endast går från Kiruna till Abisko under sommaren. Thomas Haverskog intygar samma 

sak och berättar att bussarna förr även gick under vintern men att de begränsade antalet bussturer 

till Abisko som nu alltså endast går under sommaren. 

 

4.1.3 Transport till Abisko idag 

STF har varit med sedan 1905 och arbetat med fjällturismen i Abisko som vid invigningen var 

den första fjällstationen i Lappland. Tillgänglighetens förutsättningar under den tiden inte de 

bästa men det blev bättre så småningom. Enkelt uttryckt har det blivit lättare och lättare att resa 

till Abisko sedan STF startade enligt L. Johansson från STF och Berhan från länsstyrelsen 

upplever Abisko som väldigt tillgängligt då det finns både väg och järnväg ända fram. Dock 

tycker nästan samtliga respondenter att det på senare år blivit sämre med transporten och att det 

finns mycket att förbättra. Idag går det två tågavgångar om dagen åt båda hållen som går långa 

sträckor, medans det förr fanns kortare tåg som gick oftare mellan Narvik och Kiruna vilket 

enligt Ekdahl från Abisko Guest House skulle uppskattas om det såg ut på samma sätt som idag. 

Även om det blivit lättare över lag att ta sig till Abisko under den period STF funnits på plats 

håller L. Johansson med om att tågtrafiken minskat och transportmöjligheterna blivit svårare. 

Haverskog från Fjällturer nämner också problematiken med två tåg per dag och hur det under 
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vintern ställs in tåg om det är kallare än -30 grader, vilket det är väldigt ofta i Abisko under 

vintern, det är då ett stort problem då de flesta besökare kommer till Abisko med tåget antingen 

från Kiruna dit de flugit eller från Stockholm. Det kan bero på att tågtrafiken inte längre är 

statligt ägd som det var innan menar D. Johansson och Redin från Kiruna Lappland.  

 

Busstrafiken har också försämrats enligt alla respondenter som också berättar att bussarna slutat 

gå under vintern. Samtidigt som turismen ökat under vintern har bussarna slutat gå, det är även 

under vintern färre besökare har egen bil som transportmedel vilket inte alls går ihop enligt 

Ekdahl från Abisko Guest House. Haverskog understryker också att det är ironiskt att bussar 

mellan Kiruna och Abisko förr gick under vintern när vinterturismen inte var så stor och när 

vinterturismen började ta fart slutade de att gå. Det kan även intygas av L. Johansson från STF 

att det har varit svårt för besökare att ta sig till Abisko under vintersäsongen och att besöksantalet 

ökat men transporten minskat. Enligt Blakley från Visit Abisko och Lights over Lapland beror 

bristen på transport på att transportföretag inte sett potentialen och har därför startat ett 

transportföretag. D. Johansson och Redin från Kiruna Lappland pratar om en ond cirkel där att 

kollektivtrafiken anpassas efter antal resenärer och när transporten blivit sämre får företagen lösa 

det själva. När besökare då väljer andra transportmedel anpassas kollektivtrafiken efter det och 

ökar därför inte. Även kollektivtrafikens intäkter minskas och det blir då svårare att sätta in fler 

linjer. 

Det finns även mycket problem med tidtabeller och att de olika transporterna ska matcha menar 

Ekdahl. Det är dålig förståelse rån flyg-, buss- och tågaktörer kring tidtabellernas vikt. De olika 

transporternas ankomster och avgångar är inte synkade, till exempel kan tåget från Kiruna till 

Abisko avgå innan flyget från Stockholm ankommit. Haverskog tar upp samma problem att tåg 

och flyg inte är synkade. Tågen från Abisko ankommer i Kiruna samtidigt som flyget går vilket 

gör att de måste åka en dag tidigare och stanna en dag kortare eller betala högre summor för 

transportservice i form av taxi. 

 

4.1.4 Information och rörlighet på plats 

I intervjuerna fick vi på frågan om hur rörligheten och informationen på plats i Abisko ser ut 

varierande åsikter om. Klas Ekdahl från Abisko guest house tycker att informationen är allt för 

dålig och kan bli mycket bättre. Till exempel skulle han vilja se en turistinformation uppe i fjällen 

då det nu endast finns en i Kiruna trots att det finns behov för en i Abisko då han menar att det 

är dit besökarna åker. De flesta besökarna som kommer till Kiruna reser vidare till bland annat 

Ice hotel eller Abisko därav behovet av flera turistinformationer. En turistinformation som kan 
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ge information om bland annat transport på plats i Abisko vore enligt K. Ekdahl passande då det 

finns mycket besökare både under vintern och sommaren. Thomas Haverskog från Abisko 

Fjällturer menar att informationen i from av skyltning i Abisko funkar förhållandevis bra och 

berättar hur hans företag har gått ihop och gjort en gemensam skyltning tillsammans med andra 

företag. Han menar att det skulle gå att sätta upp 300 skyltar i Abisko för att få en tydligare 

information till besökarna men att det varken är estetiskt snyggt eller nödvändigt. 

 

Bland besökarna hos STF berättar L. Johansson att det uppstått en vanligt förekommande 

förvirring då det varit otydligt vid vilken tågstation STF:s anläggning är belagd och på så sätt har 

besökarna gått av tåget vid Abisko Östra. Hon berättar även i intervjun om att STF har en 

skyltning längs med motorvägen  E10 ungefär två kilometer innan anläggningen som informerar 

om att bilisten snart är vid Abisko turiststation. Denna skylten har dock en gammal logga som är 

i behov av att uppdateras. 

 

Naturum har som huvudsakliga uppgift att informera om naturen och Lo Fisher på Naturum i 

Abisko berättade om hur de har som mål att väcka en nyfikenhet och intresse hos besökarna att 

gå ut i naturen runt om Abisko för att uppleva det som visas inne på Naturum. De på Naturum 

upplever även att besökare som först varit ute i naturen sedan besöker Naturum för att få svar på 

frågor och funderingar som uppstått under deras vistelse i naturen. Länsstyrelsen som har 

Naturum som en del av sitt arbete med att förvalta naturen genom information arbetar även med 

att informera besökarna om nationalparken regler och hur besökarna ska förhålla sig till naturen 

inom nationalparken. Anna Berhan på Länsstyrelsen i Norrbotten menar att arbetet med Abiskos 

nationalpark innefattar ett behov av att lägga mer förvaltningsresurser för att få en högre nivå i 

kvalité och service för att öka besöksantalet. 

 

Ett av de arbeten som Länsstyrelsen Norrbotten har genomfört i Abisko är det som  under 2014 

till 2016 kallats för ett Entréprojekt som innebär en upprustning av entréområdet till 

nationalparken för att förbättra tillgängligheten, trafiksäkerheten och informationen för besökare 

(sverigesnationalparker.se). 

 

4.1.5 Företag och organisationers påverkan 

Alla respondenter var överens om att transportmöjligheterna blivit sämre och att det finns 

mycket som kan förbättras. För att lösa bristen på transport har ett transportföretag startat i 

Abisko och ett företag har utökat sin verksamhet med att transportera sina besökare själva vid 
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behov. Blakley som äger transportföretaget Visit Abisko berättar att sedan han startade detta som 

sitt andra företag efter att ha sett behovet har alla företag i Abisko kunnat ordna transport åt sina 

besökare. Enligt Blakley har detta samarbete med alla företag och organisationer i Abisko gjort 

att hotellen kunnat fylla kapaciteten och destinationen har utvecklats. Även några av de andra 

respondenterna nämner detta som något som är till stor hjälp. Ekdahl från Abisko Guest house 

har också utökat sin verksamhet och erbjuder numera transport för sina besökare, andra företag 

utnyttjar också denna tjänst. Det finns dock en till aspekt med företags egna transporter, 

hållbarhet. Både Ekdahl samt D Johansson och Redin från Kiruna Lapland tar upp frågan om 

hur hållbart och miljövänligt det egentligen är med egna transporter, men enligt alla respondenter 

är det nödvändigt i dagsläget då det inte går tillräckligt med kollektiv transport. D. Johansson och 

Redin tar också upp att med företagens transport går det att anpassa transport mellan Kiruna och 

Abisko till flygankomster och avgångar. 

 

Företag och organisationer samarbetar med tillgängligheten på olika sätt, inte bara genom att 

erbjuda varandras besökare transport. Kiruna Lappland är en ekonomisk förening, som de 

företagen vi intervjuat är medlemmar i, som jobbar med att marknadsföra och locka fler besökare 

till hela Kiruna. Ekdahl berättar att det är svårt för småföretag att påverka flyg, buss och tåg och 

lämnar därför över det ansvaret till bland annat Kiruna lappland som då vet företagens 

synpunkter och kan driva deras frågor. D. Johansson och Redin på Kiruna Lappland berättar om 

olika råd som finns där både de och olika företag är med. Det är ett kommunikationsråd, ett 

flygråd och ett nattågsråd och de jobbar mycket med nätverk för att förbättra tillgängligheten 

både till och i Destinationerna, bland annat Abisko. Att jobba med att försöka påverka 

tillgängligheten är absolut inget ensamjobb, utan kräver samarbete mellan företag och 

turistorganisationer. Berhan från Länsstyrelsen och Fisher från Naturrum berättar att de bjuder in 

till möte två till tre gånger per år där företag och organisationer får ta del av information om 

länsstyrelsens och naturrums arbete och får frågor kring deras roll i parken besvarade. Företagen 

får också diskutera och yttra sina synpunkter. Företag inom Abisko och Kiruna samarbetar också 

genom att erbjuda paket till besökare. L. Johansson på STF berättar om deras samarbete med 

Visit Abisko och SJ för att skapa kampanjer och specialpriser för besökare att ta sig till Abisko. 

D. Johansson från Kiruna Lappland tar också upp samarbeten, men mellan företag och 

organisationer på olika platser i Kiruna som ordnar paket så att besökare kan ta sig till de olika 

platserna. Fjällturer erbjuder bokning av både sina egna turer och andra företagsturer på sin 

hemsida och menar att företagen i Abisko kompletterar varandra och att de inte är egentliga 

konkurrenter utan hjälper varandra och samarbetar. 
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Företagen och STF gör det även möjligt för besökare att övernatta enligt Berhan på Länsstyrelsen 

och de erbjuder även aktiviteter för besökare. L. Johansson berättar att de erbjuder logi och 

restaurang, det är även de som driver linbanan, som går i närheten av Abisko turiststation och gör 

att besökare kan åka upp på ett av bergen. Fjällturer erbjuder båda logi och aktiviteter i form av 

turer. Ekdahl på Abisko Guest house menar att det är lättare för besökare att få hjälp av lokala 

företag med att ta sig runt i området och hur man ska ta sig runt och Haverskog på Fjällturer har 

samma åsikt och berättar även att det finns besökare som är ovana vid naturen och inte vågar ta 

sig ut ensamma. Lights over Lapland erbjuder fototurer, och är besökare intresserade av 

fotografering, vill se norrsken eller midnattssol, vill åka snöskoter, hundsläde, gå med snöskor 

eller fiska så finns det företag som gör det möjligt genom att erbjuda sina tjänster i området. 

 

Information är också en del av tillgängligheten och företag och organisationer påverkar även det. 

Att det finns för dåligt med turistinformation enligt Ekdahl löser han genom att själv erbjuda 

information genom hans kunskap om området till sina besökare så han ofta står i receptionen. 

Det finns även broschyrer om transporter och aktiviteter tillgängligt vid incheckning. Förutom 

information i form av skyltning som visar besökare var STFs faciliteter och linbanan ligger 

erbjuder även STF information och broschyrer i sin reception. Haverskog berättar att även 

fjällturer arbetar med skyltning för att hjälpa besökare att hitta till de, men istället för att ha egen 

skyltning har flera företag som ligger i närheten av varandra gemensamma skyltar. 

 

4.1.6 Restriktioner att förhålla sig till 

I och med att Abisko delvis ligger i och intill en nationalpark förklarade Berhan på Länsstyrelsen 

Norrbotten att det finns föreskrifter som säger att företag måste ha tillstånd för vissa 

kommersiella aktiviteter. Hon ser det även som en positiv faktor att många företag är med i 

förvaltningsrådet vilket Berhan menar visar på att företagen förhåller sig efter föreskrifterna 

eftersom nationalparken är deras levebröd. Länsstyrelsens arbete med att motverka slitage och 

förstörelse av naturen gynnar även företagen på så sätt att naturen fortsätter att locka besökare till 

Abisko. Företagen vill dock se att det ska vara lätt att göra rätt. Att de ska lättare kunna veta var 

de ska söka tillstånd och när, hur lång handläggningen tar och så vidare. Företagen riskerar att få 

ett nej av olika anledningar på förfrågningar och då måste Länsstyrelsen kunna ge en motivering 

och hoppas att företagen accepterar den. Berhan förklarar även under intervjun att föreskrifterna 

om Abisko nationalpark även säger att besökarna bland annat inte får tälta på vissa platser i 

nationalparken då vegetationen redan idag är känslig. 
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Haverskog på Abisko fjällturer berättade om hur deras företag har fått kämpat för att få till den 

verksamheten de har idag. Bara de två husen som Haverskog och hans bror bor i hade de 

kämpigt att få bygglov för trots att båda husen är byggda på samma gårdsplan som 

företagetsverksamhetens byggnad. Det är en omständig process att få igenom ett bygglov i 

Abisko och Haverskog verkade övertygad om att deras gick igenom av enbart ren tur samt ett 

noggrant arbete med ansökan. Det är tack vare att bygglovet gick igenom som Haverskog har 

möjlighet att bo kvar i Abisko och fortsätta driva företaget. Problemet som Haverskog påpekar 

som uppstår i svårigheten med att få bygglov i Abisko har lett till att det finns för lite bostäder 

där personal och familjer kan bo i. Han berättar om hur bristen på personalbostäder leder till att 

företag inte kan anställa då de anställda inte har någonstans att bo i Abisko. Trots att det finns 

gott om plats för att bygga bostäder och det har arbetats fram byggnadsförslag så berättar 

Haverskog att byggloven nekats. Han visar dock en viss optimism på förändring då det ännu en 

gång har skickat in ett byggnadsförslag som nu väntar på en bedömning. När det kommer till 

ansökan om att utföra aktiviteter i Abisko har Haverskog inte upplevt att det har varit några 

svårigheter att få tillstånd. Då det till exempel inte finns några speciella regler om någon specifik 

utbildning för att hålla i guidade turer och hundhållningen har sin enskilda regler så har just 

Haverskog och Abisko fjällturers inte haft några svårigheter att få tillstånd för att utöva de 

aktiviteter de erbjuder. Han berättar även att vissa företag har speciella tillstånd för att få köra 

skoter på specifika platser men att det inte heller har uppstått några förhinder kring det så länge 

de sköter sig. Ekdahl från Abisko guest house tycker att det finns både för- och nackdelar med 

att bedriva verksamhet i Abisko, men att fördelarna än så länge överväger. De överväger så länge 

det inte kommer ytterligare restriktioner eller regler som gör att verksamhet inte går att utöva alls 

vid nationalparksområdet.  

 

Slutligen ramar Haverskog in på ett tydligt sätt hur begränsningen för företag att kunna bygga ut 

sina verksamheter samtidigt som det är lättare att få tillstånd att erbjuda aktiviteter för besökarna i 

Abisko har lett till att alla företagen är i stort sett är fullbokade under hela högsäsongen. 

Haverskog påpekar att detta kan ses som ett angenämt problem för företagen att de har mycket 

besökare men han berättar att många besökare inte är beredda på att de måste boka aktiviteter 

under högsäsongen ungefär fem månader i för väg. Vilket i sig skapar ett missnöje hos de som 

reser till Abisko och på plats inte har möjlighet att boka de aktiviteter de helst vill utöva. Blakley 

på Lights of Lapland upplever även han att företaget blir begränsade av lagar och regler men att 
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det inte beror på de förskrifter som finns kring nationalparken utan snarare på grund av de 

komplexa allmänna svenska lagarna som berör företagsamhet.        

 

4.2 Observationsstudien 
Här presenteras vår observationsstudie över tillgängligheten till Kiruna, tillgängligheten från Kiruna till Abisko 

samt tillgängligheten på plats i Abisko. På plats i Abisko undersökte vi hur lätt eller svårt det var finna 

information samt vilket intryck vi fick av tillgängligheten i Abisko. Dokumentationen av observationsstudien 

består av bilder där vi valt att presentera ett urval i detta kapitel. Alla bilder som presenteras i avsnittet 4.2.4 är 

det vi själva som tagit. 

 

4.2.1 Resan till och från Abisko 

Vi reste upp till Abisko under fem dagar i april dels då dagarna är ljusare och temperaturen är 

höger, men också för att det är en av månaderna mellan Abiskos högsäsonger som är under 

vintern och sommaren. Trots att vi valde att resa under lågsäsongen så var det förvånande att det 

fanns relativt många flygavgångar från Arlanda flygplats till Kiruna. Förväntningen var att 

resdagen upp till Kiruna skulle behövas anpassas efter utbudet av avgångar men istället fanns det 

valmöjligheter av avgångar från Arlanda i stort sett varje dag. Även valmöjligheten av boende i 

Kiruna fanns det gått om något som kan ha sin förklaring i att det var just lågsäsong. 

 
(Figur 1. bilden visar en del av sverigekartan där Abisko är utmarkerad: google maps) 
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Vid ankomsten till Kiruna, inne på flygplatsen i ankomsthallen fanns en informationstavla från 

turistbyrån där både tidtabeller och reklambroschyrer hängde. Dock saknades information om 

flygbussen men vi kunde lätt hitta information på flygplatsens hemsida om flygbussen till och 

från flygplatsen in till Kiruna centrum. Flygbussen var planerad efter flygens av- och ankomster 

så väntan på bussen var inte mer än 10 till 15 minuter. Bussresan in till Kiruna centrum tog inte 

mer än 20 minuter och var ett bra transportalternativ från taxi. Vid busshållplatsen stod det en 

transferbuss som var på väg till en av de andra på kallade micro-destinationerna inom Kiruna 

kommun. Vi var nära på att stiga på den bussen med blev informerade av busschauffören att den 

bussen inte gick till Kiruna C och att det istället var bussen från länstrafik som vi skulle ta. Av alla 

de som laddade med samma flyg var vi endast ett tiotal personer som valde att åka med 

flygbussen in till Kiruna. Det låga antalet kan bero på en rad olika anledningar där en anledning 

som vi kunde identifiera var att majoriteten av de som anlände till Kiruna med samma plan blev 

upphämtade av någon närstående i personbil. På flygplatsen fanns även några 

biluthyrningsföretag att hyra bil av. Detta var aldrig något alternativ för oss att göra då ingen av 

oss har körkort samt att syftet med undersökningen var att observera tillgängligheten och den 

hade vi inte upplevt på samma sätt om vi hade hyrt en bil. 
 
Inför resan upp till Abisko vände vi oss till turistbyrån i Kiruna för att få information om dels 

vilka transporter vi hade att välja på att ta upp till Abisko samt för att få en egen tidtabell i 

pappersform. På turistbyrån blev vi informerade om att det är buss eller tåg vi kan åka med till 

Abisko när vi inte har tillgång till bil. Dock blev vi tilldelade endast en busstidtabell trots att 

bussarna inte gick under just den perioden som vi där. När vi upptäckte att det endast återstod 

alternativet att åka tåg till Abisko gick vi in på SJ:s hemsida och kunde enkelt boka billiga biljetter 

fram och tillbaka till Abisko från Kiruna kvällen innan resan. I intervjun med Kiruna Lappland 

hade vi fått berättat för oss att det skulle gå transferbussar från Kiruna centrum till tågstationen 

som även skulle vara gratis. Informationen om denna transferbuss avgångar var dock svårt för 

oss att hitta på internet, där emot var det tydligt markerat med skyltar var ifrån på själva 

busstationen transferbussen avgick ifrån. När vi väl skulle åka till Abisko kunde vi observera att 

det var inte allt som framkommit i intervjun med Kiruna Lappland som stämde. I intervjun hade 

vi fått reda på att busschauffören så väl som tågkonduktören förväntades vara informativa på 

både engelska och svenska om att det går gratis transferbussar i anknytning med tågens ankomst 

in till Kiruna centrum. Detta förekom inte över huvud taget varken av busschauffören eller av 

tågkonduktören varken på resan till eller från Abisko. Där emot informerade tågkonduktören 

under biljettkontrollen att det var vid andra stopet vår slutstation var. På bussen till tågstationen 
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var det endast vi och en till resenär. Resan tillbaka till Kiruna valde vi att göra annorlunda och 

valde då bort transferbussen för att istället ta en promenad in till centrum. När vi steg av tåget var 

det ytterligare en resenär som hade slutstation Kiruna men blev upphämtad av en närstående i 

personbild. Att gå från den tillfälliga tågstationen in till Kiruna centrum upplevde vi lite 

omständligt då skyltningen var bristfällande och vi inte kände till området. Google maps blev då 

vårt hjälpmedel.    
 

4.2.2 Resan i Abisko  

 
Bilden till vänster visar stationshuset vid Abisko turiststation som är den första byggnaden som 

besökare ser efter de stigit av tåget. När tåget lämnat stationen syns på andra sidan spåret och 

motorvägen E10 till Abisko turiststation som visas på bilden till höger. Förutom Aurora Sky 

station och liften är det tågperrongen och Abisko turiststation de enda byggnaderna på plats som 

vi under observationen kunde se.  
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Bilden till vänster på föregående sida visar den första skylten som turisterna möts av efter att det 

anlänt med tåget vid Abisko turiststation. Skylten står en bit från tågperrongen i anslutning till 

själva turiststationen. Skyltarna visar riktningen till aktiviteter i området samt till STF och 

Naturum. Bilden till höger på föregående sida visa ingången till Kungsleden som både är ett 

riktmärke för ledens start eller mål berorene på från vilket håll besökarna kommer ifrån samt en 

funktionell informationsplats där besökarna kan finna information om leden och nationalparken. 

Ingången till Kungsleden passerade vi när vi promenerade från Abisko turiststation upp till 

Linbanan som går upp till toppen av fjället Njullá.  

 

 
Skyltar fanns utspridda vid gångvägskorsningar och i närheten av byggnader för att peka ut 

riktningen eller för att via något som bild fem gör: Bilden till vänster visar att man befinner sig på 

ett elljusspår, det elljusspåret gick mellan Abisko turiststation och Abisko östra. Bilden i mitten 
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visar riktningen mot var Kungsleden börjar och bilden till höger visar riktningar mot olika platser, 

bland annat tältplatser. För oss som besökte Abisko för första gång blev under vårt besök 

nästintill beroende utav en bra och tydlig skyltning för att kunna navigera på platsen. Då det var 

svårt att med hjälp av google maps se exakt vart vi befann oss på kartan eller var vi skulle när vi 

letade efter specifika adresser. Vid ett tillfälle under vårt besök i Abisko hamnade vi på fel plats 

och var nära på att missa ett bokat möte. Då vi hade tidsmarginal och såg svårigheten att hitta rätt 

plats som en del av vår undersökning så blev detta inget som förstörde vår upplevelse.  

 

 
Inuti den öppna boden, som är startpunkten för Kungsleden 

och för att ta sig ut i nationalparkens andra vandringsleder och 

öppna mark, finns information tillgänglig. Bilderna visar 

affischer med information om regler över tältning på svenska, 

engelska, tyska, spanska och italienska samt information om 

hur Kungsleden kan bevaras på engelska och svenska. Även 

information om skotertransport sitter uppe, en affisch om 

abiskoguide.com där mer information kan hittas samt 

information om kulturminnen och en karta över området och 

pilgrimsleden. 
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På bilden ovan visas en skylt som står vid gränsen in till nationalparken på elljusspåret mellan 

Abisko östra och Abisko turiststation. Här finns information på svenska och engelska men även 

på samiska. Informationen är fakta om nationalparken och välkomnar besökarna. 

 

 
Bilden ovan är tagen ovanför Aurora sky station med utsikt i bakgrunden över Lapporten till 

höger, Torneträsk till vänster och den liten del av Abisko nationalpark i mitten. För att ta sig till 

Aurora Sky station tar man enklast linbanan som även är en skidlift för de som vill åka slalom 

eller snowboard i pisterna som ligger i anknytning till linbanan. Att detta ska vara en av världens 

bästa plats att kunna uppleva norrsken på kunde vi båda tänka oss är mycket troligt. Utsikten var 

enastående och vi passade på att stanna uppe på toppen för att njuta av det vackra vädret och 

kolla på utsikten genom en kikare som är placerad på terrassen till Sky station.     
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Bilden ovan visar Abisko Östra gamla tågstation som idag även har en utbyggnad med en 

modern vänthall och nybyggda perronger som skymtar i bildens vänstra kant. Abisko Östra 

station är bygd mitt i byn och är den första hållplatsen efter Kiruna. Abisko östra är allt vad vi 

förväntade oss att en by i norra Sverige ska vara, stillsamt och minimalistiskt med den vackraste 

av naturmiljöer som omgivning. Inne i Abisko by fanns det tecken på upprustnings- och 

ombyggnadsarbeten. Vänthallen i anslutning till tågperrongen och promenadstråket mellan 

Abisko östra och Abisko turiststation med en gångtunnel under E10 är sådana exempel på hur ett 

arbete pågår gör att göra Abisko mer besöksvänlig och med det menar vi att vi upplevde Abisko 

som lättframkomligt.     

 

 
Bilden till vänster visar en skylt på Abisko Östra busshållplats som visar på att det precis som 

respondenterna berättat om att det går buss igenom Abisko trots att det inte gick någon buss 

under den tidperiod som observationsstudien föll under. Bilden i mitten är på den vägskylt som 
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upplyser bilister att de kör in i en nationalpark. Bilden till höger visar riktningen mot Abisko östra 

tågstation samt boende, restaurang och helikopterstartplats.  

 

4.3 Presentation av relevanta dokument 
Här redovisas den information från dokument som vi blivit tilldelade som berör brister och åtgärdsplaner av 

tillgängligheten till Abisko samt en sammanställning av turismen i Kiruna kommun som inkluderar Abisko. 

 
2014 sammanställde en redogörelse för turismen i Kiruna från åren 2003-2013 i en rapport av 

RESURS (2015) på uppdrag från Swedish Lapland. I denna rapport framgår det hur turismen i 

Kiruna har ökat under den undersökta tidsperioden och hur det har bidragit till ökad ekonomisk 

omsättning samt möjlighet till ökad sysselsättning. I en jämförelse mellan åren 2014 och 2013 så 

konsumerade resenärer till Kiruna 647 miljoner kronor 2014. Det resultatet är en ökning av 

omsättningen med 28 miljoner kronor från 2013 och visar tydligt på en ökning av antalet turister. 

Att turismen till Kiruna har ökat visas även på antalet hotellövernattningar som enligt rapporten 

har ökat med 52% på tio år. Av de utländska övernattningarna består 27% av norska besökare 

som övernattat på både hotell, stugbyar, vandrarhem och camping inom Kirunas kommun. I 

samma rapport framgår det även att antalet skiddagar i skidanläggningarna Björkliden och 

Riksgränsen har under fyra år i rad minskat till 38% mindre antal gäster än vad det var tio år 

innan. 

 

Samtidigt som Swedish Lapland rapporterar att besöksantalet till Kiruna kommun ökar så har 

Kiruna Lappland arbetat fram en Masterplan i form av ett strategiskt dokument för 

besöksnäringen i Kiruna in Swedish Lapland över åren 2015 till 2020. Denna masterplanen är 

framtagen för att beskriva destinationens strategiska mål för en ökad omsättning för 

turismexport, skapa mervärde för invånare och gäster inom destinationen samt skapa en vis 

hållbar utveckling. Masterplanens uppsatta mål och visioner är tänkta att uppnås genom att 

underlätta för besökarna och visa att destinationen är tillgänglig trots sin nordliga position ovan 

polcirkeln. Besökarna ska enkelt kunna planera, boka och kombinera upplevelser och platser. För 

att destinationen ska kunna utvecklas och ta sig in på nya marknader och utmärka sig i de 

tematiska resesegmenten anser de att de behöver bland annat förbättra marknadsföringen, stödja 

etablering av turismkluster med inriktning på upplevelser samt investera i infrastrukturutveckling. 

I masterplanen framgår det att transportstrategier anses vara den mest komplexa och svåraste, 

men samtidigt viktigast aspekten när det gäller en förbättring av destinationens leverantörskedja 

för turismen. Det belys även att alla områden som har ambitionen att bli välbesökta kan bli 
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förebilder för en mer hållbar och samverkande förvaltning som bidrar till en utvecklad turism 

samtidigt som den tar hänsyn till och skyddar natur- och kulturintressen. 

 

Masterplanen visar på fem viktiga nyckeltillgångar med anknytning ett Abisko som destinationen 

har, dels en spektakulär fjällvärld med bland annat Abisko nationalpark och Torneträsk, det 

Aurora sky station, långa vintersäsonger, bästa platsen att se norrsken och midnattssol. Fyra 

viktiga potentiella begränsningar som masterplanen visar på är att Sverige är rankad som åttonde 

dyraste resedestinationen i världen, höga kostnader och begränsad tillgänglighet till destinationen 

via flyg samt svårigheter med samordning mellan flyg- och tågtrafik, brist på intern transfer och 

busstransporter för turister och slutligen bristfälligt underhållna vandringsleder i fjällvärlden. 

Nyckelmöjligheter och mål som lyfts fram är att om Kiruna som destination ska utvecklas och 

skapa tillväxt inom besöksnäringen så bör de förbättra besöksupplevelsen genom att bland annat 

förbättra transport av besökare, anslutningar och tillgänglighet längs de turiststråk som länkar 

ihop Kiruna med hubbarna och noderna för äventyr. Ett flertal rekommendationer presenteras i 

masterplanen för att destinationen ska nå ett av sina mål som är att förbättra tillgängligheten. 

Dessa rekommendationer grundas i en identifiering av ungefär 50 brister inom tillgängligheten 

och transporter. Några av nyckelområden för att skapa en förbättring är att utveckla 

transporthubb (flyg, tåg, buss, pendeltrafik) mellan flygplans-stad samt resecentrum i Kiruna, 

förstärkning av tågstrategin, åretrunt-transport till och från flygplasten, transfersystem för 

destinationen som sammanlänkar äventyrshubbar samt en uppgradering av huvudbilvägen. 

Masterplanen visar avslutningsvis att Kiruna vill förbättra infrastrukturen av parkeringar, 

rastplatser, vandringsleder, cykelleder, utsiktstorn och så vidare. 

 

På uppdrag av Kiruna Lappland och trafikverket har Tyréns sammanställt ett åtgärdsval som de 

kallar Tillgängliga Kiruna- internationellt hållbar destination. Här presenteras satsningar på en 

ökad tillgänglighet och servicenivå som ska göras i Kiruna kommun i ett hållbart transportsystem 

för att Kiruna ska kunna ta del av den internationellt växande turismen. På grund utav Kirunas 

geografiska läge anser man att just tillgängligheten är en viktig aspekt inom turismen som är i 

behov av en utarbetad utveckling. Den expanderande gruvnäringen som finns i Kiruna beräknar 

Trafikverket kommer till 2020 vara så transportintensiv att endast 75% av den efterfrågade trafik 

kommer kunna framföras på malmbanan som redan idag är en av Sveriges tyngst trafikerade 

järnväg. I samband med att gruvindustrin kommer öka sin trafik på järnvägen så beräknas även 

en ökning av persontrafiken på malmbanan mellan Luleå och Kiruna. I denna rapportering går 

det tydligt att läsa hur ett utvecklat utbud av produkter i Kirunafjällen har lett till en 
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säsongsförlängning vilket sätter krav på en fungerande kommunikationer i infrastrukturen året 

om. Här ges även en tydlig motivering i att goda kommunikationsmöjligheter är en absolut 

förutsättning är att destinationen ska kunna vara attraktiv för så väl besökare och 

lokalbefolkningen. Som besökare i destinationen bör man kunna ta sig fram till olika platser inom 

destinationen på ett smidigt sätt. Det är med insatser för en ökad tillgänglighet och servicenivå i 

ett planerat hållbart transportsystem som anses vara av största betydelse för att Kiruna ska ha 

möjligheten att ta del av den internationellt växande turismen. För att skapa förutsättningar för en 

fungerande infrastruktur har det sju olika punkter på åtgärder som ska göra destinationen 

tillgänglig ur ett på kallat hela-resan-perspektiv. Av dessa sju punkter så är det främst tre som 

berör denna undersökningens kontext, bra bytespunkter och goda anslutningar till och inom 

destinationen, bra vägvisning och skyltning samt tillgängliga ledsystem för att cykla, vandra, åka 

skoter och hundspann. Konkreta åtgärder som presenteras är att få mer vintertåliga tåg, åtgärda 

den bristande anslutningen inom destinationen i form av tåg och buss samt arbeta fram en 

belysning mellan Abisko Östra och Abisko turiststation. 

 

I åtgärdsvalen visas en rapportering att Torneträskområdet som Abisko faller under hade år 2013 

över 170 000 gästnätter, 60 000 utländska varav 22 000 av dom var från utomnordiska länder i 

Europa och 7000 var från ickeeuropeiska länder. 65-70% av de som besökte Abisko under 2013 

rese med tåg, flyg eller bil. Med dessa siffror rapporterade så framgår det tydligt hur dessa 

planerade åtgärder både i Masterplanen och i åtgärdsvalen berör Abisko som en viktigt turistisk 

målpunkt.        
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5. Analys 
I Analys-kapitlet analyseras det empiriska materialet och sammanställs med teorin i en diskussion som är 

genomgående genom hela kapitlet. Analysen är uppbyggd enligt frågeställningarna där de olika teorierna, 

intervjuinnehållet, observation samt dokumentinnehåll delas upp och diskuteras under relevant frågeställning. 

Resonemangen och diskussionerna i detta kapitlet förs sedan vidare till slutsatsen. 

 

5.1 Abiskos Utveckling  
För att skapa sig en förståelse över utvecklingen av tillgängligheten i Abisko bör en 

helhetsförståelse skapas om Abiskos utveckling som plats och destination. Ända sedan början när 

nationalparker började etableras har turism gått sida vid sida med skapandet och utvecklandet av 

nationalparker. Turism främjades i naturområden för att öka stöd för skapandet av nationalparker 

och nationalparker har sedan blivit populära besöksmål. L. Johansson från STF säger i intervjun 

att nationalparken utgjorde en reseanledning och Reinus (2009) menar att turism även hade 

en  påverkan på etableringen av nationalparker,  turismen har alltså haft en påverkan på 

utvecklandet av nationalparker och nationalparker en påverkan på turismen. Järnvägen fick sin 

roll i skapandet och utvecklandet av nationalparker då den kunde användas av turister till 

naturmiljöer som då i sin tur bidrog till etableringen av nationalparker. 

 

Jamal & Robinsons (2009) teori säger att det går att se ett samband mellan utvecklingen av 

transport och turismen utveckling. Detta samband hittar vi även i utvecklingen av Abisko som 

turistdestination där såväl i intervjun med Kiruna Lappland och STF tydligt framgick hur det var i 

samband med bygget av malmbanan som människor började besöka Abisko. Det går  alltså att se 

ett samband i utvecklingen av nationalparker, transport och turism i destinationsutvecklingen av 

nationalparker, inklusive Abisko. Alla tre delar påverkar varandra och har gjort att Abisko har 

kunnat utvecklas till en destination där det skyddade området möjliggör naturturism, turismen har 

bidragit till det skyddade området och transport gjort platsen tillgängligt för besökare.  

 

Enligt Louise Johansson på STF så har man kunnat identifiera en ökning av antalet besökare i 

Abisko i samband med att E10 byggdes, något som även Haverskog från Abisko Fjällturer 

bekräftade. Utifrån Jamal & Robinssons (2009) teori blir det även tydligt varför Kiruna kommun 

har valt att satsa på tillgängligheten till destinationer och kringliggande destinationer som Abisko i 

form av bättre kommunikation inom infrastrukturen för att utvecklas och öka besöksantalet. 

Abisko som destination har följt Butlers utvecklingskurva, det har upptäckts, utvecklats och nått 
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framgång och står idag vid problemfasen där transporten till destinationen är vad som kan 

påverka negativt i framtiden. 

 

Jamal & Robinsson´s (2009) teori går till viss del in i Bohlin & Elbes (2011)  definition av 

begreppet destination som enligt dem ska innehålla attraktioner, infrastruktur samt ett utbud av 

tjänster som gör det möjligt för turister att genomföra sin resa till destinationen där 

infrastrukturen och möjligheter för transporter binder dem samman. Utifrån Bohlin & Elbes 

(2011) definition har Abisko utvecklats till en självklar destination i de svenska fjällen med 

attraktioner som Norrsken, infrastruktur inom både tåg, buss och bil samt ett brett utbud av 

tjänster i form av övernattning och aktiviteter. Det som utifrån undersökningens insamlade 

material är intressant att diskutera är hur utvecklingen har sett ut av de tre delarna var för sig. I de 

flertalet av intervjuerna framgick det tydligt hur utvecklingen av infrastrukturen gick framåt från 

STF:s uppstart 1905 och bildandet av nationalparken i Abisko 1909 fram till 90-talet. Därefter 

upphörde den stigande utvecklingen av transporten till Abisko, medans utbudet av tjänster och 

attraktioner så väl sommar som vintertid har fortsatt att utvecklats. Allt fler företag, privata som 

kommunala, satsar enligt Buckley et.al (2003) på naturturismen då man ser att det finns möjlighet 

att gynnas ekonomisk. Detta går att se i utvecklingen av Abisko som turistdestination då både 

respondenterna från STF och Kiruna Lappland talade om hur de flesta företagen som finns i 

Abisko nu har tillkommit på senare år där den stora företagsbommen var under 1990-talet. I och 

med att Abiskos utveckling går att applicera i många av de teorier som nämns kring turismens 

utveckling i denna uppsats kan slutsatsen dras att Abisko inte är något undantag inom 

destinationsutvecklingens mönster där transport och tjänster ingår. Däremot har nationalparker 

som destinationer alltid ett hållbarhetstänk i utvecklingen, i alla fall vad gäller miljöpåverkan, även 

om det inte alltid varit ett uttalat uttryck. Det är dock svårare att säga hur Abisko jobbat med de 

andra aspekterna under destinationsutvecklingen, men idag syns även tänket kring ekonomisk 

tillväxt, bevarande av kulturella livsstilar samt fungerande organisationer vilket upptäcktes under 

intervjuerna då det finns forum där alla parter kan komma till tals.  

 

Då det framgång tydligt i intervjuerna att transportmöjligheterna till Abisko har blivit sämre 

under senare år och Kiruna Lappland i sin Masterplan har identifierat brister kring 

tillgängligheten från Kiruna till Abisko växer det frågetecken kring hur Abisko ändå har lyckats 

utvecklats till vad det är idag utan att transporterna har hängt med i denna utveckling. Sett till 

antalet besökare som ökat både sommar och vinter samt det ökade antalet företag som blommar i 
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Abisko har utan transporten bidragit till destinationens utveckling vilket går utanför vad både 

Jamal & Robinsson (2009) och Bohlin & Elbe (2011) säger i sina teorier. 

 

Rörlighetsmöjligheter och informationen i Abisko har även den förändrats från start fram till 

idag. STF har i uppgift att göra svenska fjällen tillgänglig för besökare och redan 1887 påbörjades 

arbetet med att pricka ut vandringsleder i svenska fjällen där Abiskos Kungsled fanns med, som 

idag är en av vandringslederna i Abisko. 1966 invigdes linbanan i Abisko som fram till idag har 

gjort det möjligt för besökare att ta sig upp på fjället Njullá utan att behöva vandra. 1981 

öppnade Länsstyrelsen naturrum i en byggnad på samma gårdsplan som STFs anläggning då 

behovet fanns för en bra informationspunkt när besöksantalen fortsatte stiga. Detta gjorde det 

möjligt för besökare att få information på plats samt ha en vandringsplan i form av lederna, vilket 

underlättade för inte så vana friluftslivsmänniskor. Idag utvecklas parken för att vara mer 

tillgänglig för funktionshindrade, vilket gör att “naturen är tillgänglig för alla” får en mer 

uppfyllbar betydelse. 

 

5.2 Tillgängligheten idag  
Gössling & Hultman (2006) redogör klart och tydligt hur naturturismen är den största och mest 

utövade nischen av turism som människor deltar i inom alla de fem Nordiska länderna. Hur 

dominerande varje enskild nisch som faller under begreppet naturturism är framgår inte i just 

denna teori men Fredman et.al (2014) har ändå kunnat redovisa i vilken utsträckning de svenska 

fjällen idag är besökta under såväl sommar som vinter vilket ändå tyder på att naturturismen är en 

stor nisch inom svensk turistindustri. I Kiruna kommun och i Abisko är det just aktiviteter inom 

naturturismen som idag är det som lockar besökare till destinationen. I intervjun med Kiruna 

Lappland radar de upp en rad olika naturbaserade aktiviteter samt att alla de som blev intervjuade 

har sitt huvudsakliga arbete med koppling till naturturism. Därför finns ett behov av att erbjuda 

en fungerande tillgänglighet till platser som erbjuder naturturism. Semesterfriluftsliv, som utövas 

långt från hemmet och är den typ som utövas i Abisko, sätter höga krav på tillgänglighet som gör 

att människor kan ta sig till platsen från längre distanser. Flygen som går två gånger per dag 

mellan Stockholm och Kiruna, tågen som åker mellan Stockholm och Narvik samt motorvägen 

där bussar och besökare med egna bilar kan nå platsen gör detta möjligt. 

 

Det är enligt Sandell & Sörlin (2008) tack var den svenska allemansrätten som landets natur har 

kunnat blivit så tillgänglig som den är idag för så väl turister som för lokalbefolkningen. Det är 

även allemansrätten som har utgett förutsättningarna för att naturturismen och friluftslivet är 
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såpass populärt som det är idag. Butler & Boyd (2000) menar att tillgängligheten är en av de 

viktigaste grunderna gällande planering och förvaltning av naturturism och friluftsliv. De menar 

också att tillgängligheten i form av kollektivtrafik är till största del viktig för besökare. Jamal & 

Robinsson (2009) lyfter en viktig aspekt när de beskriver hur transportmöjligheter idag ger 

turister möjligheten att finna ny kunskap om platser och kulturer, samtidigt som transporter utgör 

ett stort hållbarhetsproblem med utsläpp av miljöförstörande utsläpp av koldioxid. Dessa teorier 

ramar in en problematik där vi på samma gång har god tillgänglighet till naturen tack vare 

allemansrätten samtidigt som tillgängligheten av transporter till naturområdena förstör den 

naturen som Länsstyrelsen i Norrbotten uttryckte det är Företagen i Abiskos levebröd. Här visar 

Kiruna Lappland på en stor förståelse för denna problematik och redovisar i åtgärdsvalen en rad 

åtgärder på kollektivtrafiken som ska leda till en mer hållbar tillgänglighet inom Kiruna kommun 

och så även Abisko. Bland annat har det identifierats att det finns ett behov av vintertåliga tåg, 

anslutning inom destinationen av tåg och buss samt att det bör finnas en belysning mellan Abisko 

Östra och Abisko turiststation. Dessa planer på åtgärder visar på vart tillgängligheten brister i 

dagsläget. Under vår vistelse i Kiruna och Abisko använde vi oss av både flygbuss mellan Kiruna 

stad och flygplatsen, buss mellan Kiruna stad och tågstationen samt tåg mellan Kiruna och 

Abisko. Dessa är alltså tre olika typer av transporter som krävs om besökare ska ta sig själva från 

flygplatsen direkt till Abisko och blir, speciellt med mycket utrustning, omständigt. Det är därför 

förståeligt att både företag och besökare väljer att använda sig av egen transfer.  

 

En annan aspekt kring den ökade tillgängligheten av naturen idag är den som Reinius (2009) 

lyfter i sin teori om hur nationalparker arbetar med främjandet av turism samtidigt som det 

primära syftet med nationalparker är att skydda och bevara naturen. Enligt Fisher på Naturum i 

Abisko är tillgängligheten av nationalparken viktig i syftet att sprida kunskap om naturen och 

djur- och växtlivet. Hon menar att det slitaget som den ökade besöksantalet medfört vägs upp av 

den kunskap och upplevelse som Länsstyrelsen, Naturrum och nationalparken gör tillgänglig för 

besökarna. I presentationen av observationsstudien visar bilderna den information som 

Länsstyrelsen har arbetar fram vid ingången till nationalparken samt vid entrén till Kungsleden. I 

denna information får besökarna på ett tydligt sätt all den kunskap som de anses behöva för att 

kunna vistas i nationalparken utan att slita på den. 

 

All denna tillgänglighet av naturen, transport och information är alla bidragande faktorer till att 

Abisko är den destination som den är idag. De planer och åtgärder som arbetats fram på uppdrag 

av Kiruna Lappland visar även på att man vill göra Abisko och nationalparken ännu mer 
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tillgänglig för besökare i framtiden. Fredman et.al (2014) skriver om hur en plats kan ses som för 

tillgänglig för de besökare som söker det otillgängliga. Denna synvinkel framgår inte hos någon 

av respondenterna. Under observationstudien uppleves det aldrig att varken Kiruna eller Abisko 

var svårtillgängliga även om det tydligt fanns en skillnad mellan tillgängligheten till de olika 

platserna. Observationen av tillgängligheten skedde under destinationens lågsäsong mellan vinter 

och sommar vilket framgick i intervjuerna skiljer sig från högsäsongen på sommaren. Det 

upplevdes förvirrande att turistbyrån delade ut busstidtabeller till och från Abisko när bussarna 

endast går under sommarsäsongen och inte under april månad då vi var där. I intervjun med 

Haverskog framgick det tydligt att transportalternativen till Abisko skiljer sig mellan sommar- och 

vintersäsongen vilket bland annat gör det svårt för besökarna i Abisko att ta buss eller tåget till 

Kiruna för att sedan kunna hinna med ett flyg samma dag. Den svårigheten upplevdes inte under 

observationstudien då vi bodde i Kiruna och resan till Abisko bara var en dagstur. Då det varje 

dag endast går två tåg till Abisko från Kiruna och två tåg tillbaka till Kiruna samt att bussarna 

endast går under en begränsad period går det att föreställa sig att denna problematik kan 

uppstå.  Utifrån Fredman (2014) teori om att det finns en önska hos vissa besökare om att 

uppleva det otillgängliga. Detta skulle kunna betyda att Abiskos varierande tillgänglighet med 

begränsade transportmöjligheter under lågsäsong ändå lockar en viss målgrupp. Dock strider den 

begränsade transporten till och från Abisko mot företagens och organisationernas mål att öka 

besöksantalet med hjälp av en ökad tillgänglighet i from av bättre fungerande 

transporter.                      

 

5.3 Företagens påverkan 
Enligt Bohlin & Elbe (2011) består majoriteten av destinationer av aktörer som direkt eller 

indirekt bidrar till destinationens utveckling och de företag som har turister som primära kunden 

har ett större intresse av att inkluderas i utvecklingen av destinationen. Abisko är ett tydligt fall 

som faller in i majoriteten. Vad som skiljer en plats från en destination är att på det sistnämnda 

ska det finnas attraktioner, infrastruktur och utbud av tjänster som öppnar möjligheter för 

besökare, vilket erbjuds av aktörer i Abisko. Det är företagen och STF som gör det möjligt för 

besökare att övernatta inomhus i Abisko, det är även företagen som erbjuder aktiviteter i 

området. Det var företag som såg potentialen i att utveckla norrskensturismen som lett till att 

vintersäsongen vuxit fram. Några av aktiviteterna som företagen erbjuder är just norrskensturer, 

men även midnattssolsturer, fotovandringar, sköskoteråkning, fiske, hundslädesåkning och 

snöskovandring. Alla dessa sker runt om i området och innefattar att besökare förflyttar sig 

tillsammans med någon ansvarig från företagen. Den ansvarige från företaget erbjuder då både 
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kunskap om området och hur besökare ska bete sig samt styr besökarna var de kan röra sig. Det 

gör att Abisko blir tillgängligt för sådana som inte vill klara sig själva i området och som inte har 

så stor kunskap om naturen.  

 

Företagen och STF bidrar också med information, som underlättar för besökare. Förutom skyltar 

som visar var de har sina anläggningar, så erbjuder de även kunskap om området. Om besökare 

kommer med tåg eller buss slutar inte deras transport när de kliver av, de ska därefter ta sig till 

sitt boende. Därför fungerar skyltar som ett hjälpmedel för besökares rörlighet. Om besökare ska 

röra sig själva i området underlättar då kunskap om området, både vilka regler som gäller och 

allmänna tips. Detta upplevde vi väldigt välfungerande då det fanns tydliga skyltar som både 

visade riktningar och information på olika språk. Eftersom naturturism är en av de största 

nischerna inom turism går det att räkna med att det inte bara är erfarna friluftslivsutövare som 

söker sig till naturdestinationer som Abisko och därför gör företagen Abisko tillgänglig även för 

dessa. Under vår vistelse i Abisko tog vi hjälp av STF turiststations informationsdisk för att 

lokalisera oss och fråga om vägen till både liften och Abisko östra. Därefter klarade vi oss på 

egen hand med hjälp av skyltningen i området. Vi rörde oss dock bara inom området längst 

vägen och tågstationerna vilket gjorde att vi inte hade något behov av att ta hjälp av ett företag 

för att röra oss i området. Hade vi däremot tagit oss ut i naturområdet hade en guide underlättat 

och varit en trygghet då vi varken känner till området eller är vana friluftsutövare.  

 

För att komplettera varandras utbud samarbetar företagen i Abisko och övriga Kiruna genom 

olika paket eller genom att marknadsföra andra företags tjänster till sina egna kunder. Detta för 

att underlätta för besökare och locka fler. Det ens egna företag inte erbjuder kan de erbjuda 

besökarna i ett annat företag och på så sätt göra mer saker tillgängliga och erbjuda sina besökare 

det de efterfrågar. Det framgår i några av intervjuerna att samarbetena och paketen innehåller 

transport, både med SJ och företag som erbjuder transportservice. Den kollektiva transporten, 

tåg och bussar, har enligt alla respondenter försämrats under senare år och därför har en del 

företag utökat sin verksamhet och erbjuder besökare transport. När bussar inte går på vintern 

och tågen är försenade finns det alltså ändå  möjlighet för besökare att ta sig till Abisko tack vare 

företagen. Företagen kan också styra sina egna tider på transporten vilket gör att de kan anpassa 

sig efter flygavgångar och ankomster vilket gör att besökare inte behöver tänka på att ha 

tidtabeller i åtanke eller oroa sig om flyget eller tåg är beräknat med sen ankomst.  
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För att påverka den kollektiva transporten till och från Abisko är företag och aktörer med i olika 

råd där tillgänglighet diskuteras. Även Kiruna Lappland som är den ekonomiska föreningen de 

flesta företag i Abisko är med i jobbar med att lyfta fram företagens önskningar och förbättra 

transporten. Företagen har alltså inte gett upp om kollektiv transport börjat satsa helt på egen 

transport, vilket skulle kunna vara en naturlig utväg om det visat sig vara lönsamt. Företagen och 

STF är fortfarande i stort behov av annan transport och försöker påverka den tillsammans. Det 

visar då på en hel destination som med alla aktörer samarbetar för att förbättra det som anses 

kunna bli bättre.  

 

5.4 Lagar och regler 
Som det nämns innan så är det tack vare allemansrätten som naturen i Sverige är tillgänglig för 

människor att vistas i. Emmelin et.al (2010) skriver om hur denna tillgänglighet innebär också 

skyldigheter i form av regler som människor måste förhålla sig till när de är ute i naturen. 

Huvudprincipen i allemansrätten går under frasen “inte förstöra eller störa” och syftar på att alla 

har rätt att vara i naturen så länge det inte stör eller förstör växt- och djurliv. På Länsstyrelsens 

och naturvårdsverkets hemsida står det om de föreskrifter och regler som besökare och 

verksamhetsutövare måste följa inom de skyddade områdena som till exempel nationalparkerna. 

Precis som besökare som inte tar del av företagets tjänster måste företagen och deras kunder 

handla efter samma regler. Vill företagen tälta eller grilla med sina kunder får de bara göra det på 

de utsatta platserna detta är tillåtet, vilket det i naturområden som endast går under 

allemansrättens regler är mer frirum om dessa aktiviteter. Dessa regler påverkar inte 

tillgängligheten i form av transport och information i stor utsträckning, men det finns de regler 

som gör det.  

 

I Abisko, samhället som ligger utanför gränsen till nationalparken, erbjuds helikopterturer. Då det 

är förbjudet att landa med luftfartyg i nationalparken får helikoptern alltså bara landa utanför och 

flyga över nationalparken. Eftersom det då går att landa utanför parken och människor kan nå 

marken inne i parken på annat sätt anser vi inte detta som ett problem. Det är heller inte tillåtet 

att skylta eller affischera i nationalparken vilket gör att företagen inte kan sätta upp information. 

Dock framkom det i intervjuerna att detta heller inte var någon som behövde öka då det förstör 

det visuella. Företag måste även ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för viss verksamhet, till 

exempel för att anordna organiserade aktiviteter mer än tre gånger per år eller med fler än 35 

personer samt att anordna hundsläde med fler än fyra hundar. Detta är vad många av företagen 

erbjuder och gör därför att tillstånd krävs. Därför är det enligt respondenten från länsstyrelsen 
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viktigt att processen med tillstånd är lätt för företagen att förstå. Även om speciella tillstånd krävs 

i nationalparken och företag måste genomgå en process verkar detta inte vara ett stort hinder.  

 

Wireskog (2011) skriver att den mark som har skyddsstämpeln att vara en nationalpark ägs av 

staten och tillsammans med naturvårdsverket avgör de vilka områden som behöver skyddas. 

Dessa marker kan ibland redan vara ägd av privatpersoner som då måste ge ifrån sig den marken 

som anses behöva skydd. Etablerandet av de skyddade områden av naturen styrdes från början 

inte bara utav staten då Reinius (2009) även hävdar att turismen hade möjligheter att påverka. I 

Fredman & Sandell (2009) går det att läsa om hur STF fram till 1977 hade ansvaret över 

vandringsstigarna i den svenska fjällvärlden men att det idag som sagt är statens och därigenom 

regeringens ansvar. Även om företag och kommuner idag kan försöka påverka staten så är det 

enligt Hall (1996) i slutändan staten som har den slutgiltiga makten och har där med valet att 

lyssna på företagen och kommunernas önskemål eller gå emot dem.  

 

I Abisko fungerar samarbetet mellan det föreningen STF, statliga myndigheten Länsstyrelsen och 

företagen bra enligt Berhan från Länsstyrelsen Norrbotten. Både i intervjun med naturum och 

Länsstyrelsen Norrbotten framgick det att de tillsammans med lokala företagen i Abisko har 

sammanträden för en regelbunden kommunikation med syftet att upprätthålla ett gott samarbete. 

Berhan tycker sig se en positiv inställning hos de lokala företagen till att stödja bevarandet och 

skyddet av naturen då det är naturen som är företagens levebröd. Om detta stämmer eller inte 

finner vi inte väsentligt att ifrågasätta. Däremot uttrycker Haverskog på Abisko fjällturer att det i 

Abisko är svårt att få bygglov och hur detta har begränsat de lokala företagen att kunna 

expandera. På företaget Lights of Lapland svarar Blakley att de känner sig mer begränsade av de 

svenska allmänna lagarna snarare än föreskrifterna kring nationalparken. Vare sig företagen i 

Abisko känner sig begränsade av föreskrifterna för nationalparken eller övriga lagar så framgår 

det tydligt att de är begränsade och att det utgör en problematik där företagen inte har 

förutsättningar att ta emot fler besökare. 

 

Inom Kiruna kommun har man enligt de dokument som redovisas i förgående kapitel arbetat 

fram tydliga planer på åtgärder som ska bidra till ett ökat besöksantal till hela kommunen 

inklusive Abisko där företagen redan idag kämpar för att deras verksamhet ska täcka det 

besöksantalet som redan är idag. Ett angenämt problem förvisso, men om företagen idag 

upplever att det är svårt att får bygglov för att bygga personalbostäder då är det rimligtvis lika 

svårt att få bygglov att bygga större eller flera övernattnings alternativ. Då företagen redan idag är 
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fullbokade hela högsäsonger flera månader i förväg och inte har möjlighet att expandera, kommer 

de då ha möjlighet att ta emot det ökande besöksantalet som kommunen eftersträvar. Det rår 

inga tvivel om att företagen i Abisko delar kommunens önskan om fler besökare men vi 

ifrågasätter om det kan vara så att lagar och regler utgör en svårighet för företagen att förbereda 

sig för ett ökat besöksantal.                  
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6. Slutsats 
I slutsatsen sammanställs analysen i konkret form och frågeställningens besvaras. Därefter ges förslag på framtida 

forskning inom sådana områden som denna uppsats inte täckte men som ändå skulle vara intressant att 

undersöka.  

 
Abisko är en välbesökt plats, sommartid som vintertid, men har inte alltid varit det. Vid 

turismens infinnande på platsen var det främst sommarvandring i fjällen som lockade besökarna. 

På senare år har norrsken upptäckts av företag som ett sätt att locka besökare och skapa en 

vintersäsong. Dock har inte utvecklingen under samma period följt denna omvandling, utan har 

istället försämrats inom kollektivtrafiken under vintern. Företagen får då själva finna lösningar för 

att göra destinationen tillgänglig för besökare även vintertid. 

 

6.1 Utvecklingen fram till idag 
Abisko har sedan början av 1900-talet haft en positiv utveckling gällande besöksantal och 

tillgänglighet inom såväl transport som information. Tack vare malmbanan, E10 och bildandet av 

nationalparken har Abisko utvecklats till en välbesökt destination. Det har även skett en tydlig 

utveckling i antalet månader om året som besökarna lockas till att resa upp till Abisko. Från att ha 

varit ett populärt resmål för fjällvandring under sommaren sedan STF öppnade i området har 

Abisko även börjat locka besökare under vintersäsongen. I och med öppnandet av naturum i 

Abisko har Länsstyrelsen kunnat sprida kunskap och information om naturen kring Abisko till 

besökarna. En stor utveckling som skett i Abisko är antalet företag som startat upp i området och 

som erbjuder en bred variation av aktiviteter riktat till besökarna samt fler övernattnings 

alternativ utöver de som STF till en början var ensam om att erbjuda. Abisko har kunnat 

utvecklas till en destination där det skyddade området möjliggör naturturism, turismen har 

bidragit till det skyddade området och transport gjort platsen tillgängligt för besökare.  

 

6.2 Tillgängligheten i form av transport och information idag 
I denna uppsats har vi kunnat visa på att det tydligt finns ett behov av bättre fungerande buss- 

och tågnätverk. Transporten var bättre förr när det gäller kommunikationen mellan Kiruna och 

Narvik vilket har påverkat tillgängligheten till Abisko negativt. Detta ger därför en känsla för att 

Abiskos utveckling gällande transport har gått bakåt istället för framåt. Under observationen i 

Abisko upplevde vi att informationen på plats i Abisko är tydlig och lättillgänglig för besökarna. 

Vi upplevde även att informationen från tågkonduktören var till stor hjälp för att veta vilken 
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avgång vi skulle stiga av tåget på vilket gjorde att vi inte var en av de besökarna som går av vid fel 

station i Abisko. Under observationen märktes en tydlig skillnad mellan tillgängligheten till 

Kiruna och tillgängligheten från Kiruna vidare till Abisko samt att de åtgärder som arbetets fram 

är nödvändiga för att kunna förbättra tillgängligheten. Vi kan i denna uppsats konstatera att det 

finns ett behov av att förbättra tillgängligheten året om så att transporten funkar lika bra under 

sommar- och vintersäsongen. För att tillgängligheten ska kunna förbättras krävs det att de 

åtgärder som tas upp i dokumenten som presenteras uppfylls. Krav bör sättas på kollektivtrafiken 

att återinföra trafik som dragits in för att möta behovet av transport för besökarna. Dock är det 

kritiskt om tågen kommer kunna öka antalet turer förbi Abisko då det i dokumenten 

framkommer att 75% av trafiken på malmbanan kommer tas upp av transporter från gruvan i 

Kiruna. Därför anser vi att det finns behov av att sätta särskilda krav på busstrafiken mellan 

Kiruna och Abisko. Förbindelserna bör även underlättas mellan Kiruna flygplats och Kiruna där 

kollektiva bussar går direkt mellan platserna eller bara innehåller ett byte vid tågstationen samt att 

tågavgångarna synkas. 

 

6.3 Företag och organisationers påverkan 
Tack vare företagen i Abisko har det utvecklats en vintersäsong som idag lockar många besökare 

för att få uppleva norrsken. Företagen har då själva fått lösa problematiken med transporten som 

inte är lika väl fungerande under vintermånaderna. Detta för att företagen som huvudsakligen är 

rena turistföretag även får agera transportföretag något som i längden inte blir hållbart ur ett 

miljöperspektiv då transporterna idag är fler än vad det behövt vara om kollektivtrafiken 

fungerade lika bra året om. Företag som till exempel STF har själva satt upp informationsskyltar 

som ökar roligheten inom Abisko för de besökare som väljer att ta sig fram på egen hand. För att 

det ska finnas en tydlig information för besökare i Abisko har företagen samarbetat fram en 

gemensam skyltning. Företagen och organisationerna samarbetar även genom olika råd för att 

påverka kollektivtrafik, vilket är av stor vikt om tillgängligheten ska förbättras. 

 

6.4 Lagar och reglers påverkan på företag och organisationer 

I undersökning framgår det att företagen i Abisko upplever att deras verksamheter påverkas av 

lagar och regler om att få bygga i Abisko. Denna påverkan har lett till en bostadsbrist som gör att 

företagen i Abisko inte har möjlighet att anställa mer personal då det inte finns någonstans för 

personalen att bo i området trots att mer personal behövs då företagen vill och kan expandera. Vi 

ifrågasätter därför om företagen har möjlighet att ta emot fler besökare när svårigheten att få 
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bygglov hindrar dom från att bygga personalbostäder. Så som situationen ser ut idag utifrån vad 

vi kunnat se i denna undersökningen tror vi inte att företagen i Abisko har rätta förutsättningarna 

att ta emot det ökade besöksantalet som Kiruna kommun önskar. Då både företag i Abisko som 

erbjuder övernattning eller aktiviteter redan idag är fullbokade upp till fem månader i förväg inte 

har möjlighet att ta emot fler besökare utan att företagen expanderar eller att byggnader med fler 

gästbäddar byggs. Eftersom Abisko har en skyddad natur är det inte meningen att Abisko ska bli 

för exploaterad vilket gör det svårt att föreställa sig att processen för att få igenom bygglov i 

Abisko skulle kunna bli lättare.   

 

Regler angående nationalparken samt allemansrätten gör att naturen kring Abisko är tillgänglig 

för besökare förutsatt att besökarna inte stör eller förstör naturen när de vistas i den. 

Föreskrifterna kring nationalparken innebär även att företagen måste har tillstånd för att erbjuda 

kommersiella aktiviteter i nationalparken vilket inte uppfattas som svårt för de lokala företagen 

att få sådana tillstånd. Reglerna för Abisko nationalpark gällande tillstånd för organiserade turer 

utgör i sig en sorts påverkan för företag som erbjuder aktiviteter i form av olika guidade turer i 

nationalparker. Länsstyrelsen jobbar med att processen för att få igenom tillstånd för organiserad 

turer ska vara lätt för företagen att göra rätt vilket vi tror kan vara en bidragande faktor till att 

företag som Abisko Fjällturer inte upplevt ansökan om tillstånd som omständlig. Restriktionerna 

som finns för både besökare och framförallt organiserade verksamheter är dock nödvändig för 

bevarandet av naturen och för att platsen inte ska bli för exploaterad. Även om det finns vilja och 

resurs för företagen att utöka verksamhet, gynnar restriktionerna deras verksamheter då 

besökarna besöker platsen för att uppleva naturen och då bör den inte vara för påverkad av 

människan. 

 

6.5 Reflektioner och Framtida forskning  
Även om nationalparker i Sverige har egna restriktioner har de ändå de grundläggande lagarna 

och reglerna för vad som gäller inom den skyddade naturen som är nationalparker. Även om 

Abisko ligger i fokus i detta arbete gäller samma princip för alla nationalparker där aktörer verkar, 

att en balans måste skapas mellan graden av deras påverkan samt hållbarhetsperspektivet som är 

grundläggande för nationalparker. Vad gäller tillgängligheten till övriga Sveriges nationalparker 

går det att föreställa sig att nationalparker med liknande geografiska förutsättningar som Abisko 

har liknande tillgänglighet, men att nationalparker i södra Sverige som är mer tätbefolkat är mer 

tillgängliga. Det är dock svårt att utan en undersökning av övriga nationalparker fastslå detta och 

förutsättningar för varje enskild nationalpark ser förmodligen olika ut. 
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I denna undersökning har vi tagit med hållbarhet som aspekt, men inte gjort någon djupdykning. 

Hållbar utveckling handlar till stor del om påverkan på miljö och natur. Abisko och resterande 

nationalparker har av intresse att skydda naturen, vilket gör det intressant att titta på hur naturen 

påverkas av turismen. Vi föreslår därför detta som en utgångspunkt för framtida forskning.  

 

Eftersom nationalparker har särskilda lagar och regler påverkar det, inte bara aktörer som denna 

undersökning fokuserat på, utan även lokalbefolkning. Detta är något arbetet snuddar vid, men 

det är ett samhällsviktigt ämne som handlar om vem som har makten över naturen. Därför 

föreslår vi även det som utgångspunkt i framtida forskning. 

 

Turism har inte bara påverkan på natur utan även platsens övriga befolkning. Detta är också en 

aspekt inom hållbarhet, att se till det sociala och kulturella. Det kan även det vara en maktfråga 

mellan besökare och lokalbefolkning samt mellan turismpositiv och turismnegativ 

lokalbefolkning. Detta anser vi vara en intressant tankegång att utgå från i framtida forskning. 

 

I denna undersökning har tillgängligheten legat i fokus, dock har endast aktörers och våra egna 

åsikter tagits i åtanke. Fortsatt forskning skulle kunna göras där besökares perspektiv och åsikter 

undersöks. Det resultatet kanske stämmer överens med detta arbetets resultat, eller så skiljer det 

sig och det visar att aktörer och besökare har olika uppfattningar.  

 

Slutligen vill vi även föreslå att det som vi valde bort i informationskategorin i detta arbete 

undersöks, nämligen information innan Abisko besöks. Vad marknadsförs och vilken 

information kan besökaren hitta innan besöket? 
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1303!4d18.7814713?hl=sv 
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Bilagor 

1. Intervjuguide till turistföretag och organisationer 

1.! Vad gör företaget/ organisationen i Abisko? 

2.! När startade det? 

3.! Hur och på vilket sätt började platsen bli tillgänglig för besökarna och när blev den 

tillgänglig för företagen? 

4.! Vad fick företaget att starta sin verksamhet i Abisko, Tillgänglighetens förutsättningar? 

5.! Vad har företaget sett för förändringar, hur var tillgängligheten när de startade? 

6.! Hur och vart är de tillgängliga idag (infrastruktur, websidor, transport och faciliteter)? 

7.! Hur lockar de till sig besökare och har det något samarbete med andra företag? 

8.! Hur har företaget påverkat tillgängligheten i och till Abisko? 

9.! Vad erbjuder företaget för tillgänglighetsservice (info transport, boende b.la.)? 

10.!Vad efterfrågar besökarna i den feedback ni får ta del av? 

 

2. Frågeguide till Länsstyrelsen 

1.! Vad arbetar Länsstyrelsen med i Abisko nationalpark? 

2.! Hur ser bevarandet, utvecklings arbetet samt skyddsarbetet ut i Abisko nationalpark? 

3.! Hur har Länsstyrelsens arbete med Abisko nationalpark sett ut genom åren? 

4.! Vad finns tillgängligt för besökare i Abisko nationalpark?   

5.! Finns det något samarbete mellan Länsstyrelsen och företag i Abisko? 

 

3. Frågeguide till Naturum i Abisko 

1.! Vad är Naturums huvudsakliga arbete? 

2.! När och varför öppnade Naturum i Abisko? 

3.! Vad finns tillgängligt för turister att se och ta del av på Naturum i Abisko? 

4.! Hur har eran utveckling sett ut från uppstarten av Naturum tills idag? Storlek, uppgift och 

utbud 

5.! Vilken tid på året har ni på Naturum flest besökare? 

6.! Hur ser ni på tillgängligheten för turister att ta sig till Abisko och påverkar denna 

tillgänglighet eran verksamhet? 

7.! Hur ser ni på turismen i Abisko? 

8.! Hur tycker ni att turismen och bevarandet av naturen går ihop? 
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9.! Samarbetar Naturum med något av de andra företagen i Abisko och hur ser detta 

samarbete ut? 

 

  



63 
 

4. Obesrvationsguide 

·      Vilka resmöjligheter finns det till Kiruna? 

·      Vilka resmöjligheter finns det från Kiruna vidare till Abisko? 

·      Skiljer sig tillgängligheten till dessa platser från varandra? 

·      Hur frekvent går transporter till Abisko? 

·      Är informationen om transporter till Abisko lättillgängligt och uppdaterad?  

·      Hur tydlig är skyltningen vid Abisko turiststation? 

·      Vad finns det för tillgänglig information om nationalparken på plats? 

·      Vad kan man besöka vid Abisko turiststation, vad erbjud i informationsväg? 

·      Hur kan man ta sig från Abisko turiststation till Abisko(samhället)? 

·      Hur tydlig är skyltningen i Abisko Östra? 

 

 

 

 

 


