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Det här ville vi ta reda på

• Hur kan naturturismföretag och offentliga organisationer öka tillgängligheten till 

natur för alla? 

• Identifiera och redogöra för förbättringsområden som är viktiga för att öka 

tillgängligheten för personer med funktionsvariationer

• Skifta fokus från individens funktionsnedsättning och istället uppmärksamma de 

utestängande miljöer som försvårar full delaktighet

Denna presentation bygger på

• Fältarbete samt 38 intervjuer med företag, organisationer och myndigheter i:  

• Askersunds kommun och Tivedens nationalpark 

• Jämtlandsfjällen 

• Stockholms skärgård 
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Intervjuer

Under 2019 och 2020 har intervjuer med turistföretag, destinationer, 

föreningar och personer från offentlig sektor genomförts. Intervjuerna 

handlade om:

• Hur kan naturmiljöer förbättras ur ett tillgänglighetsperspektiv?

• Vad finns det för behov och hinder för att utveckla en mer tillgänglig naturturism?

• Vilka utmaningar finns för mer inkluderande besöksmål och naturturismföretag?

• Hur samverkar olika aktörer inom området?
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Resultat: Vad är tillgänglighet?

De intervjuade personerna menar att 

tillgänglighet kan betyda flera saker.

• Tillrättaläggning för ökad framkomlighet.

• Faciliteter såsom toaletter, rastplatser 

m.m.

• Information är A och O för att göra platser 

mer tillgängliga. Både genom text, ljud och 

bild, men även genom innehållet i 

informationen som ges.

• Tillgänglighet handlar om att hela kedjan
ska hänga samman. Informationshämtning, 

tillgänglighet till och på platsen.
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Resultat: Exempel som tillgängliggör naturturism

• Ramper/leder med hårt underlag nära parkeringar till utsiktsplatser och attraktioner

• Stora/anpassade utedass och toaletter, eldstad och rastplatser 

• Ombyggda båtbryggor och ombyggda båtar för exempelvis fisketurism, 

kajakpaddling, transport eller sightseeing 

• Hundspann, skoter, skidskola (sitski, skicart)

• Naturguidning, lyssna, känna, lukta, se

• Informationsskyltar och ljudlådor

• Taktila ledstråk i naturområden

• Information på webbsidor



Mittuniversitetet

Resultat: Hur ser efterfrågan ut enligt naturturismföretagare?

• Stor potential – ökande intresse för tillgänglig 

besöksverksamhet

• Delade meningar gällande efterfrågan: många 

menar att det är låg efterfrågan, några anser att det 

är en stor efterfrågan

• Osäkerhet bland de intervjuade vad personer med 

funktionsnedsättningar efterfrågar och vill ha

”Efterfrågan är liten, men det är 

antagligen för man inte 

marknadsfört sig i rätt kanaler.” 

(intervju med företagare)

”Det kan vara viktigt att man 

som företag visar vad det är 

man kan erbjuda och att det inte 

behöver vara så stort och 

avancerat när man ska 
arrangera något.” 

(intervju med företagare)
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Resultat: Vad finns det för utmaningar för privata och offentliga 

verksamheter att utveckla en mer tillgänglig naturturism?

• Ekonomi och budget: 

• Offentliga verksamheter: korta budgetprocesser, ansökningsförfarande, 

prioriteringar

• Privata företag: svårt att beräkna nyttan av eventuella insatser – rädsla 

och tveksamhet för att investera

• osäkerhet kring personers (efterfrågan) begränsade privatekonomi

• Tillstånd att bygga bryggor, leder med mera
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Fortsättning: Vad finns det för utmaningar för privata och offentliga 

verksamheter att utveckla en mer tillgänglig naturturism?

• Företagare upplever det svårt att nå 

målgruppen

• Kunskapsbehov kring hur 

verksamheten kan bli mer 

inkluderande

• Svårt att hitta tillgängliga lösningar 

när det är många markägare 
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Resultat: Hur kan naturmiljöer och aktiviteter förbättras ur 

tillgänglighetsperspektiv?

• Det finns en önskan om ökad samverkan mellan aktörer:

• Kunskapsutbyten inom och mellan privat, ideell och offentlig verksamhet

• Myndigheter bör vara stöttande i företagens och föreningars utveckling och 

ansvara för vissa förutsättningar (bryggor, leder), och företag kan bistå 

myndigheter med viktig kunskap

• Stort behov av förbättrad information och marknadsföring

• Inkludera och anställa personer med funktionsvariationer i arbetet och i 

beslutsprocesser



Mittuniversitetet

Fortsättning: Hur kan naturmiljöer och aktiviteter förbättras ur 

tillgänglighetsperspektiv?

• Helhetsperspektiv på tillgänglighet:

• till och inom resmålet: transporter, 

inklusive färdtjänst, aktiviteter, 

boende, toaletter

• inte bara anpassning för en specifik 

målgrupp utan för fler (exempelvis 
äldre personer, familjer och 

oerfarna besökare)
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Att balansera intressen

• Friluftsmålet ”Tillgänglig natur för 

alla”

• Exempel: Många svenskar 

associerar ordet ”nationalpark” med 

”orörd” (Naturvårdsverket, 2017).

• Innebär detta en intressekonflikt?

Bild: PerJohan Göransson
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Hur kan motsättningar hanteras?

• 36 intervjuer med förvaltare av skyddade områden, naturturismföretag, föreningar, 

turismstrateger och destinationer samt workshop med tillgänglighetsexperter

• Fokus på skyddade områden

• ”Hur hanterar och balanserar offentliga och privata intressenter värden kopplade till 

naturskydd, tillgänglighet och besöksupplevelsen?”
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Resultat

Identifierade teman utifrån 

intervjuerna:

• Fokus på specifika områden 

• Kvalitet på naturupplevelsen 

• Brist på samarbete och delad 

kunskap
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Diskussion

• Naturskydd har ofta företräde 

framför tillgänglighet – hanteras 

genom kompromisser. 

• Är tillgänglighet lika med att förstöra 

naturen eller naturupplevelsen? 

• Är intrång i naturen endast till för 

personer utan 

funktionsnedsättning?
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Att balansera intressen

”Alltså det jag menar är att är det till exempel en jättekänslig byggnad eller en 

jättekänslig miljö så är ju den känslig oavsett om du sitter i rullstol eller inte. Och det 

är där man ska göra bedömningen, ska den här vara öppen för en allmänhet eller ska 

den vara öppen för några få, och vilka är de här få? Är det bara de som kan gå?”

-Representant för intresseorganisation

”Och sen är det ju också att vi jobbar med natur och att det inte är så tillrättalagt i 

grunden. Just det här, fundera kring hur ska man tillgängliggöra utan att kanske 

förstöra eller exploatera för mycket. Det är ju viktigt att naturen får fortsätta vara natur 

så man inte bygger sönder med massa anläggningar.”

-Representant för Länsstyrelsen
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Slutsatser

• Ständig förhandling mellan intressen

• Vem bestämmer vad som är en högkvalitativ naturupplevelse?

”Det kommer fram till exempel att det alltid är fågelsjöar som tillgänglighetsanpassas

men aldrig skogar.”

-Representant för Länsstyrelsen

• Utmana bilden av att tillgänglighetssatsningar förstör naturen och naturupplevelsen 

för att inkludera fler grupper
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