
INOM EXAMENSARBETE SAMHÄLLSBYGGNAD,
AVANCERAD NIVÅ, 30 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2016

Naturum - mer än en port till 
naturen
En explorativ studie av Naturvårdsverkets 
koncept naturum och dess potentiella betydelse 
för Tyresö kommun

BEATA IVERSON

KTH
SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD



	  
1 

Abstract  

The Swedish Environmental Protection Agency concept naturum is a visitor center aimed at 
being a gateway to nature. It also aims at creating a continuing interest in preserving the Swedish 
nature. Naturum is also an important part of the Environmental Protection Agency's efforts to 
make nature more accessible to people and it is also aims at visualizing nature, its value and at the 
same time attract more people to explore and discover nature. Several municipalities have on 
their own initiative created naturum and there are several others that are interested in the 
concept, however the impacts of naturum towards the municipalities they are located in is an 
unexplored field of research. Therefore, this exploratory study conducted an examination of 
previous experiences of naturums impacts applied in Tyresö municipality to contribute to an 
increased understanding of the importance of the Environmental Protection Agency concept. 
The examination of experiences were collected through interviews with several actors as the 
Environmental Protection Agency, County Administrative Board of Stockholm, the foundation 
Tyrestaskogen and municipalities together with a questionnaire sent out to the head of all the 
naturum in Sweden. The previous experience shows that naturum has a great importance for 
municipalities and has many functions in addition to being a gateway to nature. These range from 
the dissemination of knowledge and tourist attraction to a social meeting place, a symbol of the 
municipality and a resource for educational purposes. The paper noted that there are numerous 
opportunities for Tyresö municipality to achieve these functions through a naturum in the 
municipality and that it links to several of Tyresö municipality existing goals. The paper 
concludes with recommendations for Tyresö municipality about their future work with a 
potential naturum in the municipality. 
 
English title:  Naturum – more than a gateway to nature. An explorative study of the Swedish 
environmental protection agency’s concept naturum and its potential for Tyresö municipality  
 
Keywords: Naturum, Nature center, Visitor centers in national parks, Tyresö municipality, The 
Swedish Environmental Protection Agency   
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Sammanfattning  
 
Naturvårdsverkets koncept naturum1 är ett besökscentrum i naturen och syftar till att vara en port 
till naturen. Detta för skapa ett fortsatt intresse i att bevara den svenska naturen. Naturumen är 
också en viktig del av Naturvårdsverkets arbete att göra naturen mer tillgänglig för människor 
och en del av att synliggöra naturen, dess värde och samtidigt locka fler människor att utforska 
och upptäcka naturen. Flera kommuner har på eget initiativ skapat naturum och ytterligare 
kommuner är intresserade av konceptet, dock är betydelsen för kommunerna de är placerade i ett 
outforskat område. Därför har denna explorativa studie genomfört en kartläggning av tidigare 
erfarenheter av naturumens betydelse och applicerats i Tyresö kommun, för att bidra till en ökad 
förståelse kring betydelsen av Naturvårdsverkets koncept naturum. Kartläggningen av 
erfarenheter är insamlat via intervjuer med flera aktörer som Naturvårdsverket, Länsstyrelsen 
Stockholm, stiftelsen Tyrestaskogen och kommuner med naturum tillsammans med ett 
frågeformulär utskickat till naturumföreståndarna. De tidigare erfarenheterna visar att naturum 
har en stor betydelse för kommunerna och har många olika funktioner utöver att vara en port till 
naturen. Dessa sträcker sig från kunskapsspridande och besöksmål, till social mötesplats, symbol 
för kommunen och en resurs för utbildningsverksamhet. I uppsatsen konstateras att det finns 
stora möjligheter för Tyresö att uppnå dessa funktioner genom ett naturum och att det väl knyter 
an till flera av Tyresös kommuns existerade mål. Uppsatsen avslutas med vidare 
rekommendationer för Tyresö kommun kring deras arbete med ett potentiellt naturum i 
kommunen.  
 
Nyckelord: Naturum, Naturumens betydelse, Tyresö kommun, Naturvårdsverket   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Stavning. Naturum ska stavas med enkelt r. Naturum skrivs i bestämd form naturum eller naturumet i singular och 
naturum eller naturumen i plural. Naturum ska skrivas med liten begynnelsebokstav i löpande text, utom i början av en 
mening.” Naturvårdsverket (2015a:33).  
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Förord  
Denna rapport är ett examensarbete och är en del av mastersprogrammet Sustainable Urban 
planning and design på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet har genomförts i samarbete 
med Tyresö kommun.  
 
Först och främst vill jag tacka alla de personer som hjälpt mig under rapportens gång och jag vill 
tillägna ett stort tack till min handledare Maria Håkansson på KTH som bidragit med massor av 
information, stöttat mig, erbjudit mig råd och visat ett stort engagemang för min uppsats.   
 
Till min handledare på Tyresö kommun Carolina Fintling Rue, vill jag framföra ett stort tack för 
all din hjälp, ditt stöd, att du tagit dig tid för att bolla idéer med mig och kommit med råd under 
hela processen. Jag vill också tacka för att du erbjöd mig denna möjlighet att skriva tillsammans 
med Tyresö kommun och hjälpte mig att hitta detta spännande ämne att utforska närmare. 
Dessutom vill jag tillägna ett tack till alla medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen på 
Tyresö kommun för ert intresse i uppsatsen, för att ni välkomnat mig och att jag har fått 
möjligheten att få en insyn i er verksamhet.  
 
Till sist vill jag framföra ett väldigt stort tack alla personer som gladligen deltagit och ställt upp 
med information, svarat på mitt frågeformulär, deltagit i intervjuer, visat ett väldigt stor intresse 
för min undersökning och som dessutom vänligen erbjudit mer av sin tid och ytterligare 
information. Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig!  
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1. Inledning  
 
Likt en port till några av Sveriges finaste naturområden, är naturumen placerade för att locka, 
leda och välkomna besökare ut i naturen. Enligt definition från Naturvårdsverket (2015b) är 
naturum 2  ett besökscentrum med ett tillhörande naturområde. Konceptet naturum ägs av 
Naturvårdsverket, vilka ser naturum som ett av de främsta sätten att uppfylla flera mål. Detta 
genom att exempelvis skapa ett intresse för naturvården genom naturupplevelser vilket resulterar 
i ett fortsatt intresse att bevara den svenska naturen och även att berika besökarens 
naturupplevelse är en del av naturumens verksamhetsmål. Naturvårdsverket framför att naturum 
dessutom kan bidra med att uppfylla mål likt friluftsmål, miljömål eller likande politiskt beslutade 
mål (Naturvårdsverket 2015b). Naturumen är också en viktig del av Naturvårdsverkets arbete att 
göra naturen mer tillgänglig för människor och en del av att synliggöra naturen, dess värde och 
samtidigt locka fler människor att utforska och upptäcka naturen (Naturvårdsverket 2013a). I 
naturumen finns tillgänglig information om olika typer av natur, naturfenomen, djur- och växtliv 
samt kultur (Naturvårdsverket 2015b). Verksamheten bedrivs såväl inomhus som utomhus 
(Naturvårdsverket 2013a) med hjälp av olika typer av naturvägledningsaktiviteter som syftar till 
att inspirera, lära och tillgängliggöra naturen. Ett speciellt fokus finns på att attrahera ovana 
naturbesökare. För närvarande finns det totalt 33 stycken naturum, från Abisko i norr till 
Falsterbo i söder. De är placerade i nationalparker, naturreservat och kulturreservat 
(Naturvårdsverket 2015b).  
 
Naturumen har bland annat uppmärksammats för dess innovativa sätt att erbjuda vägledning ut i 
naturen, informationen om naturen de erbjuder, upplevelserna i och kring dem, deras vackra 
omgivning, deras pedagogiska verksamhet samt för sin arkitektur. Däremot är frågor likt vad de 
existerande naturumen har tillfört kommunerna de är placerade i, utifrån kommunernas, 
föreståndarna för naturum och Naturvårdsverkets upplevelser och vad för påverkan nya naturum 
kan komma att ha i kommuner, ett outforskat ämne. Dock har naturum flera olika betydelser för 
kommunerna de är placerade i och som berör flera olika kommunala verksamheter. Alltifrån att 
bidra med kunskap och vara ett besöksmål till att vara en social mötesplats.  
 
Generellt är den tidigare forskningen av naturum väldigt begränsad. Begreppet nämns ibland 
inom andra forskningsområden till exempel naturpedagogik och naturvägledning. Där benämns 
naturum ibland som ett potentiellt redskap eller ett möjligt hjälpmedel för att öka kunskapen 
kring naturen. En möjlig anledning till att det är ett outforskat ämne kan beror på att naturum är 
ett svenskt begrepp och att de finns ett begränsat antal naturum i Sverige. Att konceptet ägs av 
Naturvårdsverket som arbetar nationellt och att många av naturumen är statliga kan ytterligare 
vara faktorer till att naturumens kommunala påverkan inte har uppmärksammats.  
 
Uppfattningarna kring vad naturum har för betydelse, påverkar hur konceptet naturum uppfattas 
av kommuner och deras fortsatta intresse att vara med och utveckla samt delta i utbyggnaden av 
naturum i Sverige. Flera kommuner har på eget initiativ skapat naturum och flera kommuner har 
dessutom uttryckt en önskan eller ett intresse i att bygga naturum, enligt Naturvårdsverket 
(Intervju naturvårdsverket 2016). Detta resulterar i att det är viktigt att undersöka närmare vad 
naturumen har för betydelse för kommunerna eftersom det finns ett intresse inom den 
kommunala verksamheten av naturum. En kommun som är intresserad av naturum och deras 
betydelse för kommuner är Tyresö kommun, utanför Stockholm. Där har det nämnts i informella 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 “Stavning. Naturum ska stavas med enkelt r. Naturum skrivs i bestämd form naturum eller naturumet i singular och 
naturum eller naturumen i plural. Naturum ska skrivas med liten begynnelsebokstav i löpande text, utom i början av en 
mening.” Naturvårdsverket (2015a:33).  
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diskussioner på kommunen som ett förslag på ett tillvägagångssätt sätt att arbeta med det 
kommunala naturreservatet Alby.  
 
Genom en kartläggning av tidigare erfarenheter av naturum kan indikationer vad ett naturum 
potentiellt skulle kunna ha för betydelse för andra kommuner erbjudas. Detta gäller speciellt för 
andra tätortsnära kommuner, likt Tyresö kommun, vilket kan vara intressant då Naturvårdsverket 
(2005a) beskriver hur tätortsnära natur är av stor betydelse eftersom denna natur är så kallad 
människonära, vilket resulterar i att den enklare kan bli en del av människors vardag samt har en 
större potential att nå breda grupper av människor. Därför föreslår Naturvårdsverket en ökad 
satsning på naturum i tätortsnära natur. Dessutom kan det vara viktigt att undersöka tidigare 
erfarenhet av koncept, metoder och strategier i kommuner för att skapa en förståelse kring vad 
naturum i framtiden kan resultera i. Det kan också bidra till en förståelse kring flera aktörers 
perspektiv kring detta ämne. Denna undersökning kan bidra med kunskap om konceptet 
naturum och om naturumen har en betydelse utöver att vara en port till naturen.    
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och bidra till en ökad förståelse kring betydelse av 
Naturvårdsverkets koncept naturum och förutsättningar för att etablera ett naturum i Tyresö 
kommun.  
 
För att undersöka den kommunala betydelsen av naturum behövs en kartläggning och 
undersökning av Naturvårdsverkets koncept naturum. Denna kartläggning innebär att utforska 
vad ett naturum innebär och vilka krav som ställs från Naturvårdsverket. Därtill utforskas vilka 
naturum det finns runt om i Sverige och vad existerande naturum haft för betydelse och vad de 
tillfört kommunerna de är placerade i, utifrån kommunernas, naturumens förvaltare och 
Naturvårdsverket egna upplevelser. Denna kartläggning av naturum kan tillsammans med teori 
angående naturen och kulturens värde användas för att skapa en bild av den möjliga betydelsen 
av naturum i svenska kommuner. Tyresö kommuns planeringsmål samt nyligen framarbetade 
identitet används för att undersöka den potentiella betydelsen vid skapandet av ett naturum i 
naturreservatet Alby i Tyresö kommun. Följande frågeställningar används för att skapa denna 
kartläggning baserat på flera aktörers erfarenheter och Tyresö kommuns förutsättningar som 
tillsammans kan skapa en förståelse av tidigare betydelse av naturum och den potentiella 
betydelsen av naturum samt besvara syftet med uppsatsen.  
 
Frågeställningar:  
 
1. Vad är Naturvårdsverkets koncept naturum, vad innebär det och vilka krav ställs från 
Naturvårdsverket för att skapa ett naturum?  
 
2. Vilka tidigare erfarenheter finns det av naturumens betydelse utifrån Naturvårdsverket, 
föreståndare för naturumen, kommuner med naturum, stiftelsen Tyrestaskogen och Länsstyrelsen 
i Stockholm?  
 
3. Vilken betydelse kan ett naturum komma att ha i Tyresö Kommun?  
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1.1. Avgränsningar  
Denna uppsats utgår endast från Naturvårdsverket koncept naturum och deras uppgifter över 
existerande naturum i Sverige, eftersom de är ägare av konceptet och har speciella kriterier för att 
verksamheter ska vara en del av naturumkonceptet. Liknande koncept av besökscentrum i 
naturen eller museum i naturen undersöks inte. Betydelse av naturumen utgår ifrån vad aktörerna 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Stockholm, Stiftelsen Tyrestaskogen, naturumföreståndarna och 
kommuner med naturum, har för erfarenheter av naturum och naturvård och vad dessa aktörer 
anser att naturum bidrar med eller inte bidrar med. Fokus är kring betydelsen för kommunerna i 
vilka naturum är placerade i. Utöver berörs en mer generell betydelse och påverkan konceptet 
kan ha på andra nivåer. Detta är inte huvudfokus utan snarare ett hjälpmedel och en jämförelse 
för att förstå den kommunala betydelsen. Betydelsen utgår från aktörernas uppfattning och 
innefattar både naturumbyggnaden samt verksamheten som bedrivs i naturumen. Besökares eller 
andra aktörers perspektiv som är involverade eller påverkas av naturumen och deras verksamhet 
är i denna undersökning inte en del av underlaget för att beskriva betydelsen av naturum för 
kommuner. Orsaken till avgränsningen är för att kunna fokusera på de direkt involverade 
aktörernas perspektiv.  
 

1.2. Disposition 
Denna uppsats inleds med ett avsnitt med en presentation av syftet med uppsatsen, 
frågeställningarna och avgränsningarna. Efter detta följer en presentation av de metoder som 
används i undersökningen, vilket följs av en presentation av det teoretiska ramverket kring vad 
natur är och har för betydelse tillsammans med kritik mot hur planeringen berör natur och 
tidigare forskningen kring naturum. I det efterföljande avsnittet Kartläggning av naturum beskrivs 
närmare vad ett naturum är utifrån Naturvårdsverkets dokumentation och perspektiv. Dessutom 
presenteras material om erfarenheter kring naturum utifrån olika aktörer, insamlat från 
dokument, intervjuer och frågeformulär. Därefter följer en presentation av Tyresö kommuns 
förutsättningar insamlat via olika dokument och intervjuer. Efter detta förs en analys och 
diskussion kring de olika erfarenheterna av naturum och dess betydelse samt hur detta kopplas till 
Tyresö kommuns förutsättningar. Uppsatsen avslutas med slutsatser av analysen av 
kartläggningen, av tidigare erfarenheter och Tyresös kommuns förutsättningar och 
rekommendationer för Tyresö kommun och hur de kan gå vidare med naturum, tillsammans med 
vidare forskning kring naturum.  
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2. Metod  
 
På grund av den mycket begränsade mängden forskning kring naturum och deras betydelse och 
speciellt deras kommunala betydelse, har en kartläggning baserat på tidigare kunskap om 
naturumens betydelse för kommuner genomförts. Detta för att kunna undersöka och analysera 
den potentiella betydelsen av ett naturum i Tyresö kommun. Kunskapen om naturum har utgått 
från Naturvårdsverkets dokumentation och deras definition av naturum. Ramverket för att 
analysera den möjliga betydelsen för ett naturum i Tyresö kommun har till stor del producerats 
från ett empiriskt material bestående av intervjuer och frågeformulär. Några få dokument från 
olika kommuners förundersökningar, avtal och utvärderingar kring deras respektive naturum har 
utnyttjats. Dessa har använts då enskilda personer som deltagit i studien skickat dessa dokument 
för att förtydliga svar på de frågor som ställs under intervjuerna eller erbjuda fullständiga svar på 
frågorna som ställts.  
 
Forskning och sekundärt material kring naturens generella betydelse har också använts för att 
skapa en uppfattning kring den potentiella betydelsen av naturum vilken sedan kunde relatera till 
olika aktörers uppfattningar kring naturumens betydelse. Vid urvalet av dokumentationen om 
naturens betydelse har mycket av litteraturen hämtats från myndigheter likt Boverket, 
Naturvårdsverket och Stockholms läns landsting. Detta eftersom dessa är dessa är med och 
påverkar vilka aspekter som anses vara viktiga i planprocessen samt influerar många kommuners 
arbete kring hur natur behandlas och ur vilket perspektiv kommuner betraktar natur. Dessa har 
kompletterats med forskning samt genom att försöka sammanställa den begränsade kritik som 
finns speciellt mot naturens betydelse samt hur naturen berörs i planeringen i Sverige. I 
litteraturstudien har av också dokumentation från Naturvårdsverket angående naturum och 
Tyresö kommuns dokumentation använts. Valen av det sekundära materialet har gjorts för att 
dessa anses vara relevanta och bidrar till förståelse av tidigare forskning, perspektiv, begrepp och 
uppfattningar inom ämnet (Ejvegård 2003) men även försök att skapa ett balanserat urval utifrån 
olika perspektiv och utgångspunkter (Bell 2006).  
 
Litteraturstudiens sekundära material påverkas av att författarna och organisationerna bakom 
influerar materialet (Clark 2005), vilket har tagits hänsyn till. Men eftersom målet till stor del har 
varit att förstå begreppet naturum utifrån olika perspektiv anses detta inte vara ett större 
problem, utan en möjlighet att förstå och ta del av deras perspektiv. Dessutom har primärkällor 
till stor del använts för att minska risken av att andra tolkat materialet innan. Litteraturstudien av 
sekundärt material genomfördes för att bredda förståelsen av det primära materialet, samt för att 
ta del av den redan existerade forskningen som berör naturum. En kodning av materialet 
genomfördes för att undersöka återkommande teman, nyckelord och beskrivningar. I 
innehållsanalysen behandlades både direkt uttryckta begrepp och underliggande betydelse, detta 
för att inte förbise texternas fulla mening. Kodningen gjorde det även möjligt att koppla samman 
olika frågor i undersökningen samt att jämföra material från de olika metoderna (Bell 2006).  
 
Det faktum att det saknas omfattade forskning kring naturum samt att det saknas sammanställt 
material av konceptet naturum har till stor del styrt valet av metoder i denna uppsats. Det 
resulterade i att en explorativ ansats har använts för att skapa ett underlag och en kartläggning 
(Bjereld, Demker & Hinnfors 2009) av konceptet naturum. Det har också styrt arbetsprocessen 
och många av de val som gjorts under processen, då flera val har gjorts för att kunna skapa ett 
brett underlag av tidigare erfarenheter angående naturum. Detta eftersom det har varit prioriterat 
att insamla en mängd aktörers, som arbetar med naturum, erfarenheter samt att sammanställa 
material och information kring existerade naturum. Det faktum att det saknas omfattande 
forskning kring naturums påverkan i kommuner har exempelvis styrt valet av metoder och därför 
har olika surveymetoder använts för att skapa en kartläggning av existerade naturum och av olika 
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perspektiv kring naturumens betydelse för kommuner. Surveyundersökningar är en lämplig 
strategi för att producera ett underlag för en kartläggning enligt Denscombe (2009). I denna 
surveyundersökning har intervjuer och frågeformulär med nyckelpersoner utförts för att 
producera ett underlag av erfarenheter.  
 
Ämnet till uppsatsen utvecklades tillsammans med Tyresö kommun då det fanns ett gemensamt 
intresse för att undersöka naturum och vad ett naturum i Tyresö skulle kunna resultera i. Valet att 
närmare undersöka platsen Alby naturreservat som den potentiella platsen för ett naturum är 
grundat på intresset från kommunen att utnyttja detta centrala och viktiga naturreservat. 
Processen av denna undersökning har utgått ifrån Naturvårdsverkets definition av naturum, deras 
lista över existerande naturum samt dokumentation över naturum då de är ägare av varumärket 
naturum. Naturvårdsverket har publicerat ett antal rapporter om naturum. I dessa presenteras 
konceptet, kraven för att skapa ett naturum samt de målsättningar Naturvårdsverket önskar att 
naturum ska bidra till att uppnå. Verksamheten i naturum diskuteras och åtgärder för att uppnå 
målsättningar kring naturvård, naturrum och Naturvårdsverket verksamhet i allmänhet 
presenteras också i deras dokumentation. Detta beskrivs mer ingående under kommande avsnitt, 
4 Kartläggning av naturum.  
 
Naturvårdsverkets dokumentation har skapat förståelse kring vad ett naturum är och vad ett 
naturum innebär utifrån deras perspektiv som ägare av varumärket, det övergripandet ansvaret, 
och som en statlig organisation med syftet att bedriva frågor kring miljö i Sverige. Deras 
perspektiv är också påverkat av att organisationen i vissa fall är initiativtagare till vissa av 
naturumen samt har möjlighet genom statliga anslag fördela bidrag till naturumen vilket påverkar 
deras syn på naturum. Naturvårdsverket är också en del av det nationella nätverket av alla 
Sveriges naturum samt en del av att förvalta vissa av naturumen genom respektive Länsstyrelse. 
Utforskandet av Naturvårdsverkets dokumentation ledde till samordnaren för naturum i Sverige 
hos Naturvårdsverket och en intervju genomfördes kring naturum och Naturvårdsverkets 
upplevelser. Undersökningen av Naturvårdsverkets dokumentation resulterade också i en vilja att 
undersöka tidigare forskning och efter flera försök konstaterades att forskning kring naturum till 
stor del saknas. Denna bild bekräftades också av samordnaren för naturum i intervjun (Intervju 
Naturvårdsverket 2016).  
 
Genom samordnaren kom en möjlighet att ta del av kontaktnätet till alla föreståndare för alla 
naturum. Därmed skickades ett online frågeformulär ut till dessa föreståndare. Där fick de 
möjlighet att svara på olika frågor angående deras upplevelser kring naturum, naturumens 
betydelse och ytterligare grundläggande information om naturum för att kunna genomföra en 
kartläggning av alla naturum. Föreståndarna fick även en fråga om deras kontakt med 
kommunerna de ligger i vilket resulterade i information kring kommunerna de är lokaliserade i 
och kontaktpersoner hos kommunerna. Några av naturumföreståndarna hade inte närmare 
kontakt med kommunen eller angav inte en kontaktperson men uppgav vilken kommun de ligger 
i vilket resulterade i att kontakt togs med kommunen och har hört mig för kring vem på 
kommunen som skulle kunna ställa upp på en intervju om naturumet i kommunen.  
 
Naturvårdsverkets dokumentation kring naturum resulterade också i Örebro kommuns 
dokumentation, där det finns en vilja att skapa naturum där innehållet synliggjorde vad för 
information om Tyresö som behövdes. Tyresö kommuns dokumentation över platsen resulterade 
i information men det synliggjorde också ett behov av ytterligare information. Därmed 
genomfördes en intervju med en planerare på kommunen. Dokumentation bestod av olika 
plandokument, utredningar och förslag till den nya översiktsplanen för kommunen samt 
utredningar och beslut angående naturen i Tyresö då specifikt gällande planer för Alby 
naturreservat.  
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Skötselplanen och bestämmelser för Alby naturreservatet har undersökts samt tidigare 
utredningar av Albys betydelse och användning. Dessa dokument är producerade av kommunen 
och används för att skapa en förståelse av platsen. Intervjun med planerare i Tyresö kommun 
resulterade i ökad förståelse kring regionala perspektiv från kommunens sida. I intervjun med 
Naturvårdsverket beskrevs vikten av aktörer på plats och intervjun med planerare på Tyresö 
kommun resulterade i närmare information om dessa aktörer likt Stiftelsen Tyrestaskogen. En 
intervju med Länsstyrelsen genomfördes också för att få ett regionalt perspektiv. Alla dessa 
erfarenheter bildade tillsammans kartläggningen av naturum vilket analyserades och slutligen 
resulterade i rekommendationer för Tyresö kommun.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2.1. Intervjuer 
Fyra intervjuer genomfördes med nyckelpersoner baserat på ett urval av personer som skulle 
kunna bidra med specifik information kring naturum, tidigare erfarenheter kring naturum och 
den potentiella betydelsen ett naturum skulle kunna ha i Tyresö kommun. De aktörer som 
intervjuerna genomfördes med var Naturvårdsverket, Tyresö kommun, Länsstyrelsen Stockholm 
och en intervju med vd och tillika nationalparkschefen för stiftelsen Tyrestaskogen som förvaltar 
Tyresta nationalpark och naturreservat. Kortare intervjuer med 12 kommuner med naturum 
genomfördes också per telefon. Valet att använda sig av intervjuer för att insamla data, gjordes på 
grund av att det är en lämplig metod för att undersöka erfarenheter, uppfattningar och åsikter. 
Dessutom kan de intervjuade erhålla information från deras perspektiv enligt Denscombe (2009). 
Då det till stor del saknas forskning och dokumenterad kunskap om naturum, ansågs intervjuer 
tillsammans med frågeformulär en möjlighet att ta del av den kunskap som finns hos personer 
vilka arbetar med naturum utifrån olika avseenden.  
 
Intervjuer anses av Denscombe (2009) skapa möjlighet till en djupare förståelse, vilket kan 
komplettera data och kunskapen från frågeformuläret. Intervjuerna genomfördes på lite olika sätt, 
varje specifik intervju presenteras nedan och ytterligare information finns i bilaga A och bilaga B. 
Alla genomförda intervjuer var semistrukturerade eftersom det ger den intervjuade möjlighet att 
uttrycka sig med sina egna ord och utveckla sina tankar samt att de intervjuade får möjlighet att 
uttrycka sin expertkunskap. Det är dessutom ett flexibelt tillvägagångssätt där det finns 
möjligheter att följa upp olika frågor samt ger möjlighet att förtydliga åsikter och justeringar kan 
göras under intervjun. Semistrukturerade intervjuer skapar också möjligheter att fokusera kring 
ett specifikt ämne och frågor utan att begränsa den intervjuades möjligheter att uttrycka sig i 
förbestämda kategorier eller svar (ibid), i detta fall var fokus på naturum och deras erfarenheter 
av naturum. 

PROCESSEN 
STEG 1: 

- NATURVÅRDSVERKETS DOKUMENT

STEG 2: 

- INTERVJU SAMORDNARE FÖR     
  NATURUM NATURVÅRDSVERKET 
- TIDIGARE FORSKNING 

STEG 3: 

- FRÅGEFORMULÄR NATURUM                            
  FÖRESTÅNDARE (28/33) 
- DOKUMENTATION ÖVER 
  FRAMTIDA NATURUM

STEG 4: 

-TYRESÖ KOMMUNS FÖRUTSÄTTNINGAR 
  (DOKUMENTATION & INTERVJU) 
- ANDRA KOMMUNERS ERFARENHETER (12/16)
- INTERVJU LÄNSTYRELSEN STOCKHOLM
  & STIFTELSEN TYRESTASKOGEN

STEG 5: 

- ANALYS AV KARTLÄGGNINGEN 
  AV ERFARENHETER & TYRESÖ 
  KOMMUNS FÖRUTSÄTTNINGAR 

STEG 6: 

- SLUTSATSER 
- REKOMMENDATIONER 

1 4

5

63

2

Figur 1. Processen av uppsatsen.  
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En telefonintervju genomfördes med Naturvårdsverkets samordnare för naturum då den 
intervjuade har unik kunskap kring konceptet naturum. Intervjun genomfördes via telefon på 
grund av att samordnaren har sin arbetsplats i Östersund. Denna intervju var en möjlighet att 
förstå Naturvårdsverkets bild som samordnare och ägare av varumärket samt att ta del av deras 
egna samlade erfarenheter och en generell bild av naturum. Ytterligare är det den enda aktören 
som har varit delaktig i alla naturum samt arbetar med alla naturum. Intervjun med samordnaren 
på Naturvårdsverket erbjöd också en möjlighet till att förstå den historiska kontexten av naturum. 
Dessutom har den intervjuade en mer generell bild av kommuners arbete med naturum, och 
naturumens sammantagna betydelse för kommuner. Information om det fortsatta arbete med 
naturum och hur det i framtiden kan komma att förändras eller utvecklas kan enbart de beskriva.   
 
Samordnaren för naturum arbetar praktiskt med frågor rörande naturum. Detta påverkar den 
intervjuades perspektiv då den intervjuade möjligtvis kan känna sig påverkad att uttrycka den 
officiella bilden från Naturvårdsverket eller inte känner sig ha möjlighet att uttrycka kritik mot 
konceptet. Detta eftersom den intervjuade representerar Naturvårdsverket och genom att 
uttrycka negativa aspekter eller kritik vilket kan påverka den intervjuandes arbetsroll. Detta gäller 
trots att personen är anonym och intervjun var strukturerad för att personen skulle känna sig 
bekväm samt att frågorna var formulerade så dessa inte skulle uppfattas som känsliga. Dock är 
det enbart en person som agerar som samordnare för naturum, vilket begränsar anonymiteten. 
Intervjun innehöll frågor kring resurser och fördelningen av pengar vilket kan uppfattas som 
känsligt eller kan vara obekvämt att svara på. Flera kommuner arbetar för att skapa naturum 
vilket resulterar i att det från Naturvårdsverket kan vara känsligt att uttrycka en negativ bild kring 
naturum samt att de disponerar skattepengar till konceptet naturum vilket också kan påverka 
känslan av möjligheterna att uttrycka kritik. Den intervjuade arbetar även med att förmedla en 
positiv bild av naturum. Genom att arbeta med hur frågorna ställdes samt erbjuda information 
skriftligt och muntligt hur intervjun skulle användas, skapades en avslappnad och trygg stämning 
där den intervjuande fick möjlighet att belysa sitt perspektiv kring naturum.   
 
En intervju genomfördes med en planerare på Tyresö kommun. Syftet med intervjun var att ta 
del av information kring kommunens arbete, ur ett övergripande perspektiv och gällande natur 
samt vilka faktorer som kan komma att påverka implementeringen av naturum samt dess möjliga 
effekter. Den övergripande informationen har planerare på Tyresö goda kunskaper om och det 
skapade en förståelse kring kommunens arbete och deras perspektiv på kommunen, deras syn på 
natur och hur dessa delar länkar samman i Tyresö kommun. Intervjun genomfördes på 
planerarens kontor, då detta kan skapa en trygghet och möjlighet att prata ostört enligt 
Denscombe (2009). En intervju med en medarbetare på enheten naturvård på Länsstyrelsen 
Stockholm genomfördes också, med syftet att få ett regionalt perspektiv angående natur, naturens 
värde och specifik kunskap kring naturen i Stockholmsregionen. Intervjun genomfördes också 
för att förstå Länsstyrelsens perspektiv kring dessa frågor samt deras erfarenheter kring naturum. 
Då Länsstyrelsen arbetar med frågor likt naturskydd, riksintressen gällande natur och fritid samt 
förvaltning av naturområden är det en lämplig aktör att intervjua. Länsstyrelsen är också den 
instans som oftast har huvudmannaskap för de statliga naturumen. Denna intervju genomfördes i 
ett avskilt rum på Länsstyrelsen Stockholms kontor, även detta för att skapa en trygghet och 
möjlighet genomföra intervjun enskilt (ibid).  
 
Ytterligare en intervju genomfördes med vd och nationalparkschefen på stiftelsen Tyrestaskogen. 
Stiftelsen Tyrestaskogen är den organisation som har huvudmannaskapet för Tyresta 
Nationalpark och naturumet Nationalparkernas hus. Nationalparken och naturreservatet är 
beläget både i Haninge kommun och i Tyresö kommun. I Tyresta finns det enda naturumet i 
Stockholmsregionen. Den intervjun genomfördes för att skapa en bättre förståelse av 
naturumens förutsättningar i Stockholm, deras erfarenheter, deras uppfattning kring betydelsen 
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av naturum samt deras uppfattning kring vad ett naturum i Tyresö skulle kunna ha för potential. 
Under intervjun visade det sig att den intervjuade hade arbetar på naturvårdsverket vilket bidrog 
till stora kunskaper om naturum som koncept, dock kan detta påverka den intervjuades svar och 
bild av naturum.   
 
Telefonintervjuer med olika representanter för kommunerna gällande naturum, totalt intervjuades 
12 kommuner. Dessa intervjuer var mer strukturerade och hade ett kortare format jämfört med 
de andra intervjuerna som genomfördes. Detta för att de skulle kunna bli någorlunda jämförbara 
med varandra och skapa en möjlighet att intervjua ett större antal (Bell 2006) kommuner. 
Kommunerna har olika struktur och naturum berör flera av de olika kommunala förvaltningarna, 
därför har olika personer ansvar för frågor rörande naturum och ibland är det flera personer. 
Denna undersökning har utgått ifrån personer nämnda i frågeformuläret med föreståndarna för 
naturumen. Vid fall när en kontaktperson inte nämns har växeln hos respektive kommun använts 
för att lokalisera en person att intervjua. Detta innebär att de intervjuade har olika roller på 
kommuner och jobbar med olika frågor till exempel näringsliv, turism, översiktsplanering, 
utvecklings- eller tillväxtfrågor, vilket medför att deras olika bakgrund samt arbete gör att de 
kanske värderar, fokuserar eller arbetar med olika aspekter som påverkar deras svar. Det kan både 
leda till att flera aspekter, perspektiv och synpunkter berörs inom undersökningen men det kan 
också påverka deras jämförbarhet. De belyser också hur kommunerna kan arbeta med naturum 
på många olika sätt samt att naturumen verksamhet berör väldigt många delar inom den 
kommunala verksamheten.  
 
Urvalet av kommuner som kontaktades gjordes utifrån svaren från frågeformuläret med 
föreståndarna på naturumen. Syftet med detta var att skapa en blandning av respondenter 
(Denscombe 2009) och i detta fall av kommuner som har naturum som är icke-statliga och 
statliga, naturum som anser sig ha en betydelse för kommuner och naturum som anser sig inte ha 
en betydelse för kommunen samt naturum som är symboler för kommunerna respektive inte är 
symboler för kommunerna. I urvalet ingick också att urvalet skulle representera kommuner från 
olika delar av landet för att skapa en bred täckning av erfarenheter. Efter att ha kontaktat flera 
olika kommuner, konstaterades det att många olika befattningar på kommunerna har kontakt 
med naturum angående olika aspekter av kommunens verksamhet. Mängden av erfarenheter 
varierar mellan de olika kommunerna och speciellt i fall med kommuner med statligt naturum är 
de inte till lika stor del insatta i drivandet av naturumet. Att kommunen i vissa fall bedriver 
verksamheten kan influera deras svar samt diskutera pengar och finansiering kan vara känsliga 
frågor vilket kan påverka deras svar, enligt Denscombe (2009).  
 
Generellt var deltagandet väldigt högt från de tillfrågade kommunerna, endast en kommun valde 
att tacka nej till att delta. Till de kommuner som inte svarade skickades en påminnelse till efter 
detta var det fortfarande tre kommuner som inte svarade. I några av fallen i de icke-statliga 
naturumen är det kommunen eller ett kommunalt bolag som driver naturum och därmed kan den 
person som är ansvarig på kommunerna för naturumet också vara föreståndaren vilket gör att det 
är samma person som svarat på frågeformuläret och vid intervjuerna av kommuner. Detta är 
viktigt att vara medveten om men dessa personer är fortfarande en viktig del i av att skapa en 
förståelse utifrån kommunens perspektiv eftersom det är de personerna från kommunerna som 
arbetar med naturum. I bilaga B presenteras det kommuner som deltog i intervjuerna samt 
frågorna till kommunmedarbetarna.   
 
Vid analysen av de 16 intervjuerna undersöktes svaren efter olika aspekter deltagarna beskrev av 
naturum, vilka sedan sammanställdes. Till exempel sammanställdes de olika betydelser som 
naturumen har. Sedan har en undersökning gjorts efter återkommande teman, beskrivningar eller 
erfarenheter hos de intervjuade. Detta har kompletterats med undersökningar om det finns 
kontrasterande berättelser eller olika erfarenheter av naturumen. Svaren har dessutom undersökts 
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om de knyter an till dokumentation av naturum och Tyresö kommuns plandokument. I fallen av 
de 12 kommunerna undersöktes även om det finns någon korrelation mellan de olika svaren och 
till exempel om det är ett statligt eller icke-statligt naturum som är placerat i kommunen. Valet att 
genomföra en kodning på svaren från intervjuerna och att sammanställa dessa gjordes eftersom 
det enligt Kvale och Brinkmann (2014) är ett effektivt tillvägagångsätt att kunna skapa en 
överblick av materialet samlat från intervjuerna. Det skapar också en möjlighet att analysera de 
olika intervjuerna i relation till varandra samt att enkelt presentera informationen från de olika 
intervjuerna. Analysen av intervjuerna blir därmed en innehållsanalys vilket bidrar till att skapa en 
kontext kring begreppet naturum. Kodning av data medför även möjlighet att sammanföra olika 
frågor och skapa kluster och teman i undersökningen (Bell 2006)   
 

2.2. Frågeformulär  
Ett internetbaserat frågeformulär skickades via mail till alla 33 föreståndare för naturumen i 
Sverige. Mailadresserna kommer från samordnaren för naturum på Naturvårdsverket. Att 
använda den redan existerande mailgruppen med föreståndare från Naturvårdsverket valdes då 
detta var verifierade mailadresser för att komma i kontakt med rätt respondenter direkt. 
Respondenterna informerades om hur deras mailadress hade utgetts, för att skapa transparens. 
Detta kan ha påverkat respondenternas vilja att svara då Naturvårdsverket är den organisation 
som har det övergripande ansvaret för naturumen. Det är också den organisation har som ansvar 
för hela eller del av finansieringen av naturumen. Detta faktum kan möjligtvis påverka dem att 
högre grad vilja delta och detta kan påverka respondenternas svar, då respondenterna kan känna 
sig influerade att beskriva en överensstämmande bild med Naturvårdsverket.  
 
Ytterligare kan det finnas en försiktighet över möjligheterna att uttrycka kritik. Det kan också 
vara svårt att vara del av en organisation, i detta fall ledare för naturumen och uttrycka kritik mot 
den verksamhet respondenten leder. Att detta är en problematik togs hänsyn till vid 
formuleringen av frågorna genom att till exempel förtydliga att kritiken inte behöver vara 
personlig utan om respondenten i fråga tagit del av kritik från andra håll. Enkäten innehåller inte 
namn på respondenten vilket också gör den mindre personlig och de andra mottagarna som 
också fick mailet gjordes inte synligt för respondenterna. Bedömningen gjordes att trots möjlig 
påverkan, har föreståndarna en unik kunskap och att frågeformuläret erbjöd en möjlighet att ta 
den av den kunskapen, kunna jämföra den och undersöka potentiella mönster, då frågeformulär 
ger standardiserade svar, eftersom alla tar del av samma frågor enligt Denscombe (2009). Trots 
att frågeformulär kan medföra dålig svarsfrekvens (ibid) var det i detta fall högt med svar från 28 
av 33 vilket resulterade i en bred täckning och ett brett underlag med naturumföreståndarnas 
erfarenheter.  
 
Syftet med frågeformuläret var att samla in och sammanställa grundläggande information kring 
naturumen och för att skapa förståelse kring naturumen utifrån föreståndarnas perspektiv. Det 
utformades med frågor angående grundläggande information om naturumen, exempelvis frågor 
om när naturumen invigdes, hur många besökare det har och i vilken kommun det ligger i. 
Anledningen till att dessa grundläggande frågor ställdes var att denna information inte finns 
tillgänglig och sammanställd. Denna bild bekräftades i intervjun med Naturvårdsverket. Denna 
fundamentala information behövs för att kunna dra vidare slutsatser om vad ett naturum 
innefattar och deras betydelse. Ytterligare frågor berörde föreståndarnas upplevelser kring 
naturumens betydelse och naturumens specifika betydelse för kommunen de är placerade i. De 
grundläggande frågorna användes även för att undersöka om det fanns någon korrelation mellan 
till exempel hur gammalt naturumet var, naturumets lokalisering eller hur många besökare det har 
och föreståndarnas upplevda betydelse av vad det har för kommunen. Frågeformuläret i sin 
helhet finns tillgängligt i bilaga C.   
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Frågeformuläret utformades med hänsyn till respondenternas tidigare kunskap, möjlighet att 
svara, att frågeformuläret inte skulle ta för lång tid att besvara samt för att uppfylla syftet med 
frågeformuläret. Svaren i frågeformuläret var öppna, eftersom det skapar möjligheter att för 
respondenterna att uttrycka sig med sina egna ord, utveckla olika tankar och att påverka svarets 
längd (Denscombe 2009). Efter att ha studerat naturumen konstaterades det att de skiljer sig åt 
och därför var det viktigt med öppna svar där det finns större möjligheter för respondenternas att 
uttrycka sina olika erfarenheter. Alla frågor förutom vilket naturum de var föreståndare på och i 
vilken kommun det ligger i var frivilligt att svara på. Detta var på grund av att utformningen på 
naturumen är olika och vissa frågor kan vara känsliga och detta inte skulle hindra respondenterna 
från att delta. Dock för att kunna följa upp vilka som svarat och för att kunna göra jämföra deras 
svar med kommunen de ligger i gjordes bedömningen att dessa uppgifter bör vara obligatoriska 
för respondenterna att svara på.  
 
Att använda sig av ett frågeformulär är en engångsföreteelse utan möjlighet att ändra i frågorna 
efter det skickats ut, vilket kräver förkunskap och att frågor formuleras korrekt från början och 
därför krävs det noggrann planering innan. Eftersom frågeformuläret innehöll öppna svar krävs 
också en tidskrävande analys av svaren (ibid). Dock gjordes bedömningen att ett frågeformulär 
var det effektivaste tillvägagångsättet att ta del av information som enbart respondenterna har 
och skapa en kartläggning av alla naturum, eftersom naturumen är utspridda i Sverige. Med ett 
frågeformulär erbjuds en möjlighet för alla de olika naturumen att svara och att skapa en bred 
täckning och ett brett underlag. De standardiserade frågorna skapar därtill en större möjlighet att 
jämföra svaren från de olika naturumen.  
 
Vid analysen av svaren från frågeformuläret skedde olika typer av kodning av svaren samt 
undersökning kring korrelationen mellan olika svar (Denscombe 2009). Kodningen skiljde sig åt 
beroende på fråga, där till exempel invigningsår och hur många besökare som naturrummen hade 
delades svaren in i jämna grupper för att skapa en uppfattning kring när de flesta naturumen 
invigdes. Däremot frågan om vilket tema naturumen har, där gjordes en närmare analys av svaren 
och ofta förekommande beskrivningar. Flertalet av svaren analyserades genom att konstatera hur 
många som svarat x eller y, exempelvis om det var statligt eller icke-statligt naturum, om 
naturumen har öppet säsongsvis eller hela året, vilket senare användes för att undersöka 
korrelation och mönster mellan olika frågor. Gällande frågorna med mer utvecklade svar som 
exempelvis betydelsen av naturum, och betydelsen för kommunen, undersöktes svaren efter ofta 
förekommande ord eller beskrivningar. Utöver det sammanställdes olika kategorier till exempel i 
frågan om naturumet är en symbol, blev kategorierna om de uttryckte sig positivt, negativt eller 
vet ej, medan i frågan om betydelsen av naturum blev kategorierna hur många som nämner det 
som en resurs för skolan och hur många som nämner att det är en kunskapsbank etc. Valet att 
genomföra en innehållsanalys på svaren från frågeformuläret är att i likhet med intervjuerna att 
effektivt skapa en överblick av svaren och analysera de olika svaren i relation till varandra samt 
att enkelt presentera informationen (ibid) samt att bidrar till att skapa en kontext kring begreppet 
(Bell 2006) naturum. 
 

2.3. Begränsningar och etik  
Under uppsatsens gång har varje beslut att undersöka specifika delar närmare, användningen av 
litteratur och frågor ställda till respondenter har inneburit att andra delar inte blev undersökta, 
annan litteratur inte användes och vissa frågor inte blev ställda till respondenterna. Detta har 
uppmärksammats och en transparens har skapats genom att beskriva besluten och avvägningarna 
mellan olika alternativ som har gjorts. Dessutom uppmärksammas att alla aspekter inte ryms 
inom ramen för uppsatsen (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009). Till exempel har inte alla olika 
aspekter, perspektiv och förutsättningar i Tyresö kommun som kan komma att påverka den 
framtida betydelsen av ett naturum i kommunen berörts utan ett urval har gjorts med 
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övergripande faktorer som påverkar samt baserat på det svar som kommit från 
Naturvårdsverkets dokumentation, intervjuer och frågeformuläret. Gällande teorin kring naturens 
betydelse används till stor del ett västerländskt perspektiv, vilket ofta har ett mer hedonistiskt 
perspektiv på naturen (Buijs, Pedroli & Luginbühl 2006), vilket kan påverka underlaget och 
resultera i att andra potentiella aspekter inte berörs.  
 
En annan aspekt vilket kan påverka uppsatsens validitet är att deltagarna i frågeformuläret och de 
intervjuade är anonyma i uppsatsen men att deras arbetsgivare och position har framgått vilket, 
som tidigare nämnts, kan påverka deras svar och hur de uttrycker sig. Men eftersom det är deras 
position som gör respondenterna intressanta och att via intervjuer eller frågeformulär ta del av 
deras kunskap, gjordes bedömningen att skriva ut deras position i uppsatsen. Deltagarna 
informerades om detta innan de deltog. Intervjuerna och frågeformulären är inte heller 
representativa för den allmänna kunskapen eller bedömningen av naturumens betydelse utan 
representerar mer expertkunskap kring naturum utifrån olika perspektiv. Detta valdes utifrån 
syftet med uppsatsen och på grund av den begränsade mängden forskning, gjordes bedömningen 
att det var viktigt att starta med att kartlägga den expertkunskap som finns.    
 
Validiteten kan dessutom påverkas av att alla föreståndare inte svarade på frågeformuläret samt 
att alla kommuner med naturum inte har varit en del av undersökningen. Trots att deltagandet 
var högt bland naturumföreståndarna, är resultatet inte till 100 procent representativt. Det finns 
en möjlighet att de som valde att inte delta skulle ha uttryckt andra åsikter än de som deltog. Att 
avgöra om det finns en korrelation mellan naturumen som svarade respektive inte svarade är 
problematiskt då grundläggande information om dem saknas, vilket resulterar i svårigheter att 
konstatera om det finns ett mönster mellan dem som inte deltog. Att alla kommuner i Sverige 
med naturum inte har intervjuades påverkar även validiteten då andra kommuner än de som har 
deltagit i intervjuerna skulle kunna uttrycka andra åsikter eller erfarenheter av naturum. Detta har 
försökts att undvikas genom att välja en variation och bredd av respondenter. Att de är deltagare 
med flera olika befattningar inom kommunerna kan även medverka till en bredd av svaren.   
 
Sammantaget påverkas alla de sammanlagt 16 intervjuade av sin egen ställning och deras arbete. 
Därmed påverkar deras arbetsplats svaren och de kan uppleva ett tryck på att förmedla en bild 
som önskas av arbetsgivaren. Genom att intervjuerna har varit anonyma kan detta minskas men 
eftersom det i många fall är ett begränsat antal personer som jobbar med naturum i de olika 
organisationerna minskar det anonymiteten. Deras personliga åsikter kan också reflekteras i 
svaren och kan skilja sig från organisationen i helhet. Att beskriva en bild som gynnar dem själva 
eller arbetsgivaren eller projekt de är intresserade av kan också har influerat deras svar. Därför 
har en kritisk hållning till svaren intagits och vid analysen har försök gjorts för att vara medveten 
om de intressen den intervjuade kan anses representerar eller företräda. Dock syftar 
undersökningen till att förstå aktörernas erfarenheter och därför är det intressant att ta del av 
deras erfarenheter och hur de beskriver naturum.          
 
Datainsamlingen från intervjuer och frågeformuläret kompletterades med litteraturstudie av 
Naturvårdsverkets dokumentation över Naturum. Dessa dokument är inte objektiva utan utgår 
från Naturvårdsverkets perspektiv och deras syfte (Clark 2005). Dock skapar de en förståelse av 
Naturvårdsverkets syn på naturum samt att det är den organisation som har tillgång till samt har 
sammanställt mycket kring naturumen i Sverige. Detta gäller också dokumentation från Tyresö 
kommun då detta är utifrån kommunens perspektiv, vilket påverkar analysen. Dock är det 
önskvärt att förstå kommunens perspektiv på kommunens arbete för att förstå för hur ett 
naturum förhåller sig till tidigare antagna planer och mål i kommunen.  
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Som tidigare nämnts har olika personer inom kommunerna arbetat med eller har ansvaret för 
naturumet i kommunen, i andra fall uppges av naturumföreståndarna att kommunen inte alls är 
delaktiga eller samarbetar med naturumen. Länsstyrelsen är i majoriteten av de statliga naturumen 
delaktig i arbetet av naturumen och Naturvårdsverket är som ägare av varumärket delaktiga i 
arbete av alla naturum. Även dokumentation över vad natur är och naturens betydelse 
Naturumen har flera olika betydelser och berör flera olika organisationer. Denna fördelning av 
ansvar och dokumentation gör det svårt att kartlägga hela bilden av naturum och flera uttrycker 
att dokumentation och information är väldigt utspridd mellan enskilda personer men också i 
organisationen. Detta resulterar i att flera av de intervjuade uttrycker att de har väldigt lite 
kunskap om vissa delar och detta försvårar kartläggningen av hela bilden av naturum. Utöver det 
har varje naturum i princip en egen relation till deras arbete med kommunen, Länsstyrelsen och 
andra organisationer vilket påverkar möjligheterna att dra slutsatser kring organisationen av 
naturumen och deras potentiella betydelse. Att det är ett begränsat antal personer som arbetar 
med naturum och flera beskriver att ett aktivt nätverk kan påverka möjligheterna för deltagarna 
att uttrycka kritik.    
 
Att uppsatsen har skrivits tillsammans med Tyresö kommun och jag har under delar av uppsatsen 
suttit på samhällsbyggnadsförvaltningen på Tyresö kommun har oundvikligt påverkat arbetet. 
Detta då min bild av Tyresö kommun och naturum har exempelvis kunnat påverkas av arbetet på 
avdelningen eller av samtal med kollegor. Deltagarna har blivit meddelade att uppsatsen har 
skrivits tillsammans med Tyresö kommun, detta kan påverka deltagarnas svar och därmed 
undersökningen, speciellt intervjun med planerare på Tyresö kommun kan ha påverkats av detta 
faktum. Likaså kan mina tidigare erfarenheter av planering samt att jag i snart fem år har studerat 
planering påverka de beslut som tagits under uppsatsens gång även om jag medvetet försökt ha 
ett öppet sinne. Att jag innan denna uppsats inte hade kunskap eller erfarenhet kring naturum, 
har påverkat mina beslut och de val som har gjorts under uppsatsens gång. Där någon mer insatt 
hade kanske gått tillväga på ett annat sätt och gjort andra val av teori eller respondenter. Att utgå 
från naturreservatet Alby begränsar också tolkningen av den potentiella betydelsen av ett 
naturum i Tyresö. Dock är min uppfattning att Alby har flera likheter med tätortsnära 
naturreservat även om plasten har unika förutsättningar.     
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3. Teori  
 
Det teoretiska ramverket för att analysera möjlig påverkan i Tyresö kommun har till stor del 
producerats av det empiriska materialet från intervjuer och frågeformulär. Denna kartläggning av 
olika perspektiv kring naturumets betydelse för kommuner, som presenteras i avsnitt 4. 
kartläggning av naturum, har sedan använts tillsammans med tidigare kunskap kring naturens 
betydelse för människor och kommuner, som presenteras nedan. Denna mer generella betydelse 
av natur, som presenteras i följande avsnitt, syftar till att bredda analysen av potentiella effekter i 
Tyresö kommun och uppmärksammar ytterligare aspekter och värdet av natur. Detta medverkar 
också till att sätta upplevelserna som beskrivs i både intervjuerna och frågeformuläret i relation 
till annan forskning kring naturens betydelse. Fokus är på naturen och ekosystemstjänster 
betydelse för människor och städer. Dessutom presenteras här kortfattat kring kulturens 
betydelse eftersom naturum har både natur- och kulturaspekter då det berör kulturhistoria och 
har många likheter med ett museum.   
 
Det bör uppmärksammas att det nedan presenterande teoretiska ramverket angående naturens 
betydelse bygger till majoriteten av västerländska teorier och uppfattningar kring natur men det 
finns ytterligare perspektiv och faktorer. Ytterligare perspektiv och faktorer är utelämnade på 
grund av begränsningar kring omfånget av denna uppsats samt uppfattningen av relevans för att 
besvara uppsatsens syfte.  
 

3.1. Vad är natur?   
En ofta förekommande uppfattning är att det existerar en gemensam uppfattning av vad natur är, 
vad den representerar och har för innebörd. Dock skiljer sig den faktiska innebörden ofta åt. 
Förståelsen av naturen har påverkats av olika diskurser, tidsepoker och perspektiv att betrakta 
naturen på (Nyström 2003a; Buijs, Pedroli & Luginbühl 2006). Det finns kontrasterande åsikter 
om vem det är som har tolkningsföreträdet och som bestämmer vilken natur som bör värnas om, 
vilken innebörd den har, vad den ska förknippas med samt vilken identitet den ska förknippas 
med (Svensson 2005). Lokalt, regionalt och nationellt kan det också uppkomma konflikter och 
det kan skilja sig åt vad naturen har för betydelse speciellt i förhållande till andra värden 
(Nyström 2003a). 
 
 Ofta sätts naturen i kontrast till staden och kulturen, där naturen är motvikten mot dessa, och 
representerar istället enkelhet, sundhet och ofta en enklare tid (Svensson 2005). Det belyser likaså 
att naturen uppfattas som en separat företeelse från mänskliga aktiviteter (Soper 1995). Dock att 
skilja naturen från mänsklig påverkan är allt svårare då människans aktiviteter är en del av 
ekosystemen (Nyström 2003a). I Boverkets (2007) rapport presenterats även där, att begreppet 
natur har en bred betydelse, där natur innefattar såväl natur- och kulturlandskapet men även 
anlagda miljöer som parker, alléer och bostadsgårdar. Därutöver ses natur inte enbart som 
grönska utan också vatten, berg, strand samt djurliv förknippas med natur.      
 
Ur ett perspektiv där utgångspunkten är dominerande från en naturvetenskaplig tradition ses 
naturen som ett kretslopp av biologiska och kemiska processer, där mänskliga aktiviteter i olika 
utsträckning påverkar och förändrar dessa kretslopp (Nyström 2003a). I traditionell naturgeografi 
samt landskapsekologi, återfinns också detta perspektiv där det existerar ett faktiskt landskap eller 
natur som består av abiotiska och biotiska material vilka kan bli beskrivna och kvantifieras och 
som förhåller sig till mänskliga aktiviteter (Buijs, Pedroli & Luginbühl 2006).  
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Däremot ur ett kulturmiljö- och 
humanistiskt perspektiv uppmärksammas 
de olika värdemässiga och 
upplevelsemässiga aspekterna av natur 
(Nyström 2003a). Naturen ses som 
platsbunden som ”skapas av den tid och 
de sociala värden som skrivs in i den” 
(Svensson 2005:199). Svensson (2005) 
hävdar att naturen snarare än att handla 
om sin egenart ofta handlar om ideal och 
människors egna värdegrund. Naturen 
hävdas utifrån det perspektivet att vara en 
resurs i form utav olika upplevelser, 
värden och användningsområden för 
människor. Naturen blir där ett 
mångfacetterat och motsägelsefullt 
koncept som kan inkorporera många 
olika tolkningar där “Naturen kan tillföra sinnesupplevelser, vara en plats för sociala och 
kulturella aktiviteter likväl som en ekonomisk resurs…” (Nyström 2003a:244). Dessutom har 
naturen betydelse för rekreations- och friluftsaktiviteter (ibid).  
 
Utifrån detta mer konstruktivistiska och fenomenologiska perspektiv blir naturen en individuell 
konstruktion med olika värderingar. Naturen blir då inte ett materiellt koncept utan ett 
konstruerat koncept som inte enbart består av tankar kring ekosystem (Buijs, Pedroli & 
Luginbühl 2006). Bilden av natur skiljer sig därför åt i de fall där den är en plats för enbart 
rekreation eller om det finns ett direkt beroende av resurser från naturen för sitt uppehälle. Även 
en bostadsort kan påverka inställningen till naturen. Generellt finns det en idealiserad bild av 
naturen hos stadsbor och där man i högre grad värdesätter orörd natur och oftare har en positiv 
inställning till förekomsten av speciellt rovdjur (Nyström 2003a). Den tolkning av naturen som 
oförstörd, vild och pittoresk har dessutom, speciellt i de nordiska länderna, blivit en del av en 
profil eller identitet såväl lokalt, regionalt som nationellt. Naturen blir där ett fritidslandskap som 
konsumeras genom vyer och upplevelser (Svensson 2005). Denna idealiserade bild av natur där 
det inte finns spår av mänsklig påverkan, ses ofta som ett ideal och naturen liknas vid en dekor, 
refereras till en hedonistisk syn på naturen (Buijs, Pedroli & Luginbühl 2006). Detta synsätt kan 
till stor del skilja sig ifrån glesbygdens bild av naturen som en resurs som är en närmare brukare 
av naturen och dess resurser (Nyström 2003a). Denna mer funktionalistiska syn på naturen ser 
naturen som en medproducent som skapar möjlighet till försörjning vilket kontrasterar bilden av 
naturen som en dekor (Buijs, Pedroli & Luginbühl 2006).     
 
I den urbana planeringen används ofta begrepp som gröna värden, gröna stråk, grönstruktur eller 
grönområden för att beskriva olika former av stadens natur. Gällande dessa koncept finns också 
otydligheter och meningsskiljaktigheter kring vad de innehåller. Ofta förekommande är att det 
innebär att all mark som inte är hårdgjord ingår, därmed inkluderas allt ifrån kyrkogårdar och 
vägkanter till privata trädgårdar, parker och naturområden. Stundtals ingår dessutom 
vegetationsbeklädda stadselement exempelvis vegetationsbeklädda tak. I andra fall ses all 
obebyggd mark också som en del av grönstrukturen (Lövrie 2001). Naturvårdsverket (2011a) 
använder sig bland annat av begreppet grön infrastruktur och poängterar att syftet är att stärka 
ekosystem, ekosystemets tjänster samt bevara den biologiska mångfalden och skapa 
förutsättningar för överlevnad av livsmiljöer samt arter. I definitionen som används beskrivs grön 
infrastruktur som jordbruksmark, våtmarker, gröna korridorer, skogar, våtmarker, inhemska 
växtsamhällen och även marina områden nämns.   
 

Bild 1. Vad är natur - upplevelse, resurs eller 
biologiska processer?  
Fotograf: Beata Iverson.  
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Sammanfattningsvis finns det ett flertal olika definitioner och perspektiv som används kring 
begreppet natur trots att det oftast tas för givet vad naturen är. I denna uppsats används en bred 
förståelse angående natur och vad den bör innehålla. Istället för att specificera exakt vilken typ av 
natur som ryms i begreppet, refererar natur i uppsatsen till både natur både kultur- och 
naturlandskapet såväl anlagda som icke anlagda i denna uppsats, i likhet med Boverkets (2007) 
definition. Utgångspunkten är ett synsätt på natur utifrån dess betydelse för människor både 
indirekt och direkt, där naturen ses som en resurs för upplevelser, värden och olika 
användningsområden för människor.  
 

3.2. Skyddad natur  
Skyddad natur hänvisar naturområden som enligt svensk lagstiftning är skyddade. I miljöbalken 
presenteras detta rättsliga skydd för att skyddade naturvärden inom ett visst mark- eller 
vattenområde ska bevaras (Michanek & Zetterberg 2012). Det finns flera olika typer av skyddad 
natur, bland annat nationalparker, naturreservat, Natura 2000, biosfärsområde, världsarv, 
strandskydd, biotopskyddsområde och ramsarområden (Naturvårdsverket u.å.). Det vanligaste 
skyddet är naturreservat, dessa bildas av länsstyrelserna och kommunerna (Naturvårdsverket 
2009a). Totalt finns det ungefär 4 000 naturreservat i Sverige och upp till 85 procent av ytan som 
är skyddad med stöd av miljöbalken är naturreservat (Naturvårdsverket 2015c). Marken i ett 
naturreservat kan ägas av både privata eller allmänna aktörer. Länsstyrelsen är vanligtvis den aktör 
som oftast initierar ett nytt naturreservat men det kan också komma från markägare, kommuner, 
ideella föreningar eller allmänheten (Naturvårdsverket 2009a). Länsstyrelsen eller kommunen är 
den aktör som tar beslut om naturområdet blir naturreservat. För kommunala naturreservat är det 
kommunen som ansvarar och finansierar förvaltningen, i statliga naturreservat är det länsstyrelsen 
i respektive län som ansvarar för förvaltningen och staten som finansierar förvaltningen 
(Naturvårdsverket 2006). Nationalpark är det starkaste skyddet som finns i Sverige, områden som 
är nationalparker anses vara ”… de finaste och mest värdefulla områderna i det svenska 
landskapet.” (Naturvårdsverket 2016). Att skapa en nationalpark beslutas av regeringen och 
riksdagen. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för att skapa ett beslutsunderlag samt 
planeringen av nationalparker (Naturvårdsverket 2009a). Marken i en nationalpark ägs av staten 
(Naturvårdsverket 2016) och Länsstyrelsen i respektive län förvaltar nationalparkerna med 
undantag för Tyresta nationalpark som förvaltas av stiftelsen Tyrestaskogen och två andra 
nationalparker där delar går över länsgränserna. Då är en utav länsstyrelserna förvaltare, enligt 3 § 
Nationalparksförordning (SFS 1987:938).  
 
Vid diskussioner kring varför vi bör skydda natur synliggörs ofta de olika perspektiven angående 
naturens värde och betydelse, exempelvis om den har ett värde i sig själv, för biodiversitet, som 
naturresurs eller för människor. I Sverige har olika perspektiv funnits för att motivera behovet av 
att skydda natur, bland annat har följande motiv använts; ekonomiska motiv vilka refereras till 
hushållning av naturresurser till exempel skog. Vetenskapliga motiv handlar däremot om att 
bevara viktiga naturområden, habitat, djur och växter för framtida forskning. Ett av de nyare 
motiven till att skapa skyddad natur är för att bevara och möjliggöra för ekosystemstjänster. 
Sociala aspekter av naturskydd där det finns en tydligare betoning på att naturskydd till stor del är 
för människor och inte för naturen. Där finns ett fokus på att skydda områden för rekreation och 
friluftsliv. Estetiska motiv syftar till att skydda speciellt vackra områden. Det finns dessutom 
kulturella motiv, där motiveras bevarande av ett naturområde med hänvisningar till traditioner 
eller historiska händelser. Det finns därtill motiv som är etiska-moraliska där naturen i sig själv 
har ett värde, detta är oberoende av möjligheterna för människor att använda den och att den 
därför bör bevaras för kommande generationer. Dessutom är naturen en del av välfärden då den 
bidrar till naturupplevelser, rekreation och friluftsliv. Slutligen finns det känslomässiga motiv 
vilket hänvisar till betydelse av att skydda och bevara natur eftersom naturen skapar känslor vilket 
ofta resulterar i engagemang samt förståelse för naturvård (Wramner & Nygård 2010).   
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3.3. Naturens betydelse  
Generellt finns det en omfattande mängd forskning kring naturens betydelse utifrån olika 
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs ett litet urval av denna forskning kring natur och kulturs 
betydelse. Lundgren Alm (2001) beskriver till exempel att forskningen som berör naturens olika 
funktion till stor del är baserad på empiriskt grundad forskning inom flera olika discipliner 
exempelvis ekologi, miljöpsykologi, klimatologi och landskapsarkitektur. Forskning kring olika 
typer av grönområden speciellt i och kring tätorter har sedan början av 2000-talet expanderat 
snabbt. Inom det området är fokus på påverkan på djur och natur vid en ökad fragmentisering av 
grönområden. Där det finns forskning för att förstå den kvantitativa inverkan samt hur olika 
naturliga processer påverkas av fragmentisering. Det finns därutöver omfattande forskning kring 
uppfattningar och betydelsen för människor att ha natur i sin närhet (Naturvårdsverket 2009b). 
Ytterligare forskning berör naturens ekologiska betydelse och som habitat för djur och växtliv 
samt olika ekologiska processer, människors påverkan på naturen och olika typer av naturvård.  
 
Natur i olika former och i en vid bemärkelse, ses som en av förutsättningarna för att skapa en 
hållbar samhällsutveckling och stad (Boverket 2007; Lundgren Alm 2001). Dessutom är natur en 
viktig del i människors livsmiljö (Regionplane- och trafikkontoret 2008). Natur beskrivs även som 
en förutsättning för en attraktiv stad och livsmiljö (Boverket 2010; Naturvårdsverket 2005b; 
Länsstyrelsen i Stockholms län 2012; Baur, Tynon & Gómez 2013). Den är en viktig faktor för 
flera vid val av bostad (Naturvårdsverket 2013b). Ytterligare positiva värden av naturen syftar till 
dess marknadsföringsvärde (Uggla 2012). Naturen, kultur och andra möjligheter till 
fritidsaktiviteter ses som en möjlighet för städer att få en positive image och erbjuda livskvalité 
för sina invånare (Law 2002 i Cars 2006). Flertalet positiva aspekter för både människor och 
miljö erbjuder potentiella möjligheter att uppnå många planerings- och hållbarhetsmål (Baur, 
Tynon & Gómez 2013).   

Positiva aspekter av natur som ofta är förekommande är att naturen har en positiv inverkan på 
människors hälsa och reducerar stress (Stigsdotter 2005). Det finns ansenliga mängder litteratur 
och forskning kring naturens positiva betydelse för människans fysiska och mentala hälsa samt 
välmående exempel på detta är Kaplan & Kaplan, 1989; Parsons, 1991; Ulrich et al., 1991; Ulrich 
1993 som återfinns som i Rydberg och Falck (2000) artikel. Naturen har en positiv inverkan på 
folkhälsan, då natur har en återuppbyggande effekt, är lugnande, erbjuder vila och återhämtning 
(Boverket 2007). Dock finns också kritik mot detta forskningsfält och ifrågasättande då andra 
förklaringar än naturens positiva effekter ofta är omöjliga att utesluta (Harting 2005 i Lisberg 
Jensen & Ouis 2014).  

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan skyddad natur bidra till att skapa en trygghet och säkerhet i att 
investera i naturturism och besöksnäring eftersom områdena syftar till att i framtiden vara 
skyddade från exploatering. Naturen kan dessutom bidra med arbetstillfällen i till exempel 
naturum eller guidning. Den gynnar dessutom turism, speciellt naturturism och ekoturism och på 
så sätt det regionala- och lokala näringslivet. Om naturen bidrar till inkomster ses även att 
skyddet av området får stor förankring hos lokalsamhället och ses som en möjlighet istället för 
hinder. Därtill att natur anses ha en positiv inverkan på folkhälsan, leder indirekt till att gynna 
samhällsekonomin. Skyddad natur på landsbygden beskrivs också ha en potential för 
landsbygdsutveckling. Naturvårdsverket (2005b) beskriver även i sin studie av skyddad natur har 
ett kändisskap vilket lockar nya näringsidkare till lokalisera sig i omgivningen från andra delar av 
landet och regionen. Den skyddade naturen kan till och med bidra till att stärka varumärken eller 
en identitet.  
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Skyddad natur ses ofta som turistattraktioner som är unika 
(Boyed 2004 i Wall Renius & Fredman 2007) och att 
faktumet att det är ett skyddat område kan också vara en 
positiv aspekt för marknadsföring (Palmer 1999 i Wall 
Renius & Fredman 2007). Det bidrar dessutom till att skapa 
en identitet och att kända typer av skyddade områden som 
nationalparker har ett högre värde än okända benämningar 
(Nolte 2004 i Wall Renius & Fredman 2007). I Wall Renius 
och Fredmans studie i Sverige visar på att flera av besökarna i 
skyddade områden, ibland upp till 44 procent, beskrev hur 
statusen av ett skyddat område påverkade deras beslut att 
besöka området (Wall Renius & Fredman 2007). Enligt 
Länsstyrelsen i Stockholms prognoser beskrivs en ökning 
inom besöksnäringen där naturen är ett destinationsresmål 
och hur speciellt skyddad naturs betydelse för lokalt 
entreprenörskap ökar (Länsstyrelsen i Stockholms län 2012). 
För att skapa en attraktiv skyddad natur vilket lockar besökare beskrivs flera faktorer. Faktorerna 
inkluderar tillgänglighet både till och inom området. Ytterligare en faktor är om det finns resurser 
i form av både naturliga, exempelvis djurliv eller vatten, samt om det finns kulturella resurser i 
from av arkitektur eller historisk anknytning. Dessutom nämns hur olika typer av anläggningar 
för rekreation och utbildning bidrar till attraktiviteten av ett naturområde (Deng, King & Bauer 
2002).  

Naturvårdsverket (2007) lyfter fram naturens betydelse för friluftsliv som har en positiv inverkan 
på hälsan, livskvalité samt bidrar till en ökad förståelse för naturen.  De ser även en potential för 
hållbar turism vilket i sin tur erbjuder människor möjligheter att uppleva naturen och få förståelse 
för naturvård. Flera andra studier nämner också att tillgänglighet och vistelser i naturen bidrar till 
ökad naturförståelse och bidrar till ett ökat intresse för en hållbar livsstil (Baur, Tynon och 
Gómez 2013). Boverket (2010) beskriver hur grönstruktur och natur på skilda nivåer bidrar till 
olika funktioner, speciellt ekosystems tjänster. Naturen medverkar till att skapa attraktiva städer 
genom att det skapar områden med natur som anses vara lockande för både besökare och 
befolkning (ibid). Det kan vara ett konkurrensmedel där grönområden medför ökad attraktivitet, 
höjer statusen på bostadsområden samt lockar företag (Boverket 2007). Det kan dessutom bidra 
till förbättrade möjligheter att hantera klimatförändringar.  

Andra positiva effekter de nämner är luftförbättrande, bullerdämpande, bidragande till bevarande 
av biologisk mångfald, temperatursänkning, tar hand om dagvatten och är en del av att skapa 
mötesplatser samt skapar möjligheter för rekreation och friluftsliv (Boverket 2010). Dessutom 
nämns effekter som reducering av vind, skapa skydd och skugga (Rydberg & Falck 2000) samt 
skapa habitat för djur (Kowarik 2011 i Baur, Tynon & Gómez 2013). Naturen har en viktig 
betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden (Naturvårdverket 2009b). Den har också 
ett värde för möjligheter till naturupplevelser. Detta hänvisas till att människor har ett nedärvt 
behov av att vara i natur och uppleva naturen (Lundgren Alm 2001). Naturen har också ett 
estetiskt värde (Rydberg & Falck 2000) och den är också en del utav att skapa en estetisk identitet 
och karaktär (Lundgren Alm 2001).  

Ytterligare aspekter som nämns är att natur gynnar förutsättningarna för både välfärd och 
demokrati. Dessutom resulterar tillgång till naturen till ökad kreativitet, bättre 
koncentrationsförmåga hos barn samt bättre motorik. Därtill är naturen en plats utan inträde 
vilket tillåter många olika grupper att ta del av platsen vilket gör den demokratisk samt bidrar till 
social integration. Att vistas i naturen bidrar likaså till ett ökat miljöengagemang och ekologisk 

Bild 2. Symbolen för nationalparker 
i Sverige, här vid Stenshuvud. 
Fotograf: Beata Iverson  
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läskunnighet. Natur har också en betydelse för områdets kulturhistoria, identitet och särprägel. 
Det är också ett flerbrukslandskap som skapar förutsättningar för flera olika aktiviteter att samsas 
på en och samma yta (Boverket 2007).  Den har också betydelse för människors möjligheter till 
rekreation vilket både är en social aktivitet, motion, studier av naturen och upplevelse av naturens 
skönhet (Rydberg & Falck 2000). Naturen speciellt den tätortsnära skapar likaså en plats med en 
social funktion (Boverket 2007).   

Stockholms läns landstings regionplane- och trafikkontoret (2008) har sammanställt forskning 
och regionens bild av värdet av grönstruktur och landskapet, där beskrivs att olika gröna inslag i 
staden bidrar till en att skapa karaktär, binder ihop olika områden, dessutom kan det också bidra 
till ökad orienterbarhet. Där nämns dessutom värden som möjligheterna till rekreation, positiv 
inverkan på folkhälsan både som förebyggande och läkande samt ekosystemstjänster. Naturmiljö 
på skolor bidrar även till friskare barn, bättre koncentration (ibid). Natur agerar likaså som en 
inspirerande lekmiljö och skapar möjlighet för barn att lära sig om relationen mellan natur och 
människor (Rydberg & Falck 2000). Naturinslag bidrar också till bättre koncentration, inlärning 
och kreativitet hos vuxna. Naturen ses även som en social miljö för möten mellan människor och 
en viktig del för växt- och djurlivet samt den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden 
ses som viktig både för naturens fortlevnad och för människors upplevelsevärden av naturen. 
Den bidrar dessutom till möjligheter inom näringar som jordbruk, skogsbruk och fiske. Det 
påpekas också att olika typer av natur har olika upplevelsevärden för människor. Exempel på 
upplevelsevärden som nämns är kulturhistoriska värden, variationsrikedom, naturpedagogik, 
aktivitet och tystnad (Regionplane- och trafikkontoret 2008). Dessutom har naturen ett 
egenvärde oberoende vad den tillför, hur den uppskattas eller är lönsam för människor 
(Naturvårdverket 2009a).  
 
Ett viktigt inslag i naturens betydelse i planeringen är behovet av sammanhängande grönytor 
eftersom det bidrar till ökad möjlighet och förhöjda kvaliteter för både människor samt växt och 
djurliv (Regionplane- och trafikkontoret 2008). Den bostadsnära naturen uppfattas ytterligare 
som viktig då det är den natur som till största andel är en del av människors livsmiljö (Boverket 
2007) och många av de vardagliga besöken sker i natur kring urbana områden (Rydberg och Falck 
2000). Den bostadsnära naturen är speciellt viktig för grupper med sämre tillgång till naturen som 
barn, äldre, funktionsnedsatta och sjuka. Men det finns också kritik gällande specifikt bostadsnära 
natur att det skapar barriärer både rumsliga och sociala (Boverket 2007). Generellt finns en 
önskan i Sverige att bo nära rekreationsområden och många önskar att de hade närmare mellan 
bostaden och rekreationsområden (Hörnsten & Fredman 2000). Den bostadnära naturen 
kommer att öka i betydelse vid fortsatt urbanisering (Borgström, Lindborg & Elmqvist 2013).  
 
Viktigt att poängtera är att för att människor ska uppleva effekterna av natur måste de uppleva 
tillgänglighet till naturen. Barriärer och upplevelsen av att människor saknar tillgång till naturen 
hindrar tillgängligenheten därmed ”… behövs faktiska och upplevda ingångar för att göra den 
tillgång som naturen är tillgänglig för oss.” (Boverket 2007:9). Den behöver dessutom hålla en 
kvalitet för att dessa värden ska upplevas (ibid). God kollektivtrafik i anslutning till naturområden 
är också en viktig faktor för att skapa tillgänglighet. Den mentala tillgängligheten kan också 
påverkas av vana och tryggheten att visats i naturen. Målpunkter, olika aktiviteter och skyltning 
bidrar till en ökad mental tillgänglighet (Regionplane- och trafikkontoret 2008).  
 
I tätortsnära natur kan en högre servicegrad bidra till ökad mental tillgänglighet bland ovana 
besökare. Ett hinder är den mentala bilden av att naturen är otrygg. När det gäller skyddad natur 
nämns ytterligare faktorer som påverkar betydelsen; naturtyp, omgivande, infrastruktur, storlek 
och placering (Naturvårdsverket 2005b). Ökad kunskap om naturen resulterar i att skapa en 
tillgänglighet till naturen. Generellt erbjuder naturen stora möjligheter för skolor och inlärning för 
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att etablera en förståelse av naturen och de olika processerna som finns i naturen. Att erbjuda 
skolbarn möjligheter att vistas i naturen kan dessutom resultera i att locka nya grupper ut i 
naturen genom att barnen lockar familjen till vistelser i naturen (Boverket 2007).  
 
Naturum har både natur- och kulturaspekter då det berör kulturhistoria och har många likheter 
med ett museum. Kultur har också en betydelse och värde likt naturen. Kulturen har ett värde för 
individen i form av intellektuell eller själslig stimulans. Det är även en näringsgren vilket har ett 
värde för individuella personer som arbetsplats och som samhällsvärde. Det har dessutom ett 
värde i status och bidraget till att skapa en image (Cars 2006). Cars (2006) studie påvisar att i de 
undersökta fallen har kultursatsningarna bidragit med olika värden ”i form av ekonomiska 
tillskott, sysselsättning, ökad attraktivitet och en förstärkt positiv image.” (ibid:54). Där betonas 
att satsningar på kultur uppfattas som positivt såväl för existerande invånare, människor som 
funderar på att bosätta sig eller lokalisera verksamhet och för potentiella besökare. Dessutom kan 
det bidra till skapandet av en identitet hos staden. För att kultursatsningarna ska bli framgångsrika 
betonas ett fokus kring ortens lokala kontext och länkar till dess omgivning samt att det skapas 
en tydlig profilering av platsen (ibid). Kulturen kan också ha ett historiskt värde vilket i sin tur 
kan ha ekonomiskt värde och vara del av ett kulturellt kapital. Kulturen kan vara del av att skapa 
en lokal stolthet, traditioner, sociala nätverk samt sociala sammanhang, delaktighet och 
tillhörighet (Nyström 2003b; Svensson 2003).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 Kritik kring hur naturen berörs inom planering 
Efter litteraturgenomgången konstaterades att det generellt finns en positiv bild av naturens 
inverkan och betydelse för människor samt städer utifrån olika perspektiv kring natur, 
grönområden, tätortsnära natur, skyddade områden etc. Dock finns kritik gällande naturen och 
hur den hanteras i planeringen och de varierande uppfattningar av naturens betydelse kan ge 
upphov till en problematik om hur naturen ska behandlas i planeringen.  
 
Generellt beskrivs att natur i urbana områden utgår från människors perspektiv och naturen bör 
anpassas efter invånares behov i form av säkerhet, attraktivitet och vilja att besöka naturområdet. 
Grönområdens förhållande i planeringen beskrivs även som ambivalent då det samtidigt är en 
resurs med många positiva värden associerat med sig och samtidigt problematiskt då det kan 
agera som ett hinder för den urbana utvecklingen. Naturen associeras också som en motpol mot 

Figur 2. Sammanställning av naturens betydelse baserat på litteraturgenomgången.  
Symboler från the noun project.    
 

NATURENS BETYDELSE 

NATURVÄRDE: 
- EGENVÄRDE 

PEDAGOGISKT VÄRDE:
- KUNSKAP
- RESURSER 

EKONOMISKT VÄRDE:
- IMAGE 
- RESURSER
- TURISM 
- FOLKHÄLSA

SOCIALT VÄRDE: 
- MÖTESPLATS 
- LIVSKVALITÉ
- UPPLEVELSER 
- FRILUFTSLIV

ESTETISKT VÄRDE:
- ATTRAKTIVITET
- UPPLEVELSER
- KULTUR 

EKOSYSTEMTJÄNSTER:
- BULLERDÄMPANDE
- DAGVATTENHANTERING
- LUFTFÖRBÄTTRANDE

HÄLSOVÄRDE:
- REKREATION
- MINSKAR STRESS
- UPPLEVELSER
- FRILUFTSLIV
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det urbana. Vid utveckling av städer och en ökad konkurrens kring mark beskrivs hur 
grönområden ofta benämns som potentiella platser för stadsutveckling. Detta sker speciellt i 
diskursen kring att den täta staden är den mest attraktiva, där det urbana livet möjliggörs och 
associeras med den goda staden. I den goda täta staden blir naturen snarare en barriär och ett hinder 
för den kompakta och sammanhängande staden. Minskning av natur för att skapa den täta staden 
beskrivs till exempel i en studie av Stockholm, att den kan kompenseras med öka kvalité av 
naturen för människor (Uggla 2012).  
 
Den natur som anses värdefull samt vad naturen ges för betydelse är generellt grundat utifrån vad 
människor anses vara värdefullt inte enbart vad som är värdefullt ur till exempel ett biologiskt 
perspektiv. Därför finns kritik mot att det ofta blir ett antropocentriskt perspektiv där människan 
är utgångspunkt och naturen blir bara viktig om den har betydelse för människan istället för 
naturen. Detta hindrar en förståelse av naturen som en helhet där människan är en del. Det 
hindrar dessutom en förståelse av att naturen är inte är ett separat och avgränsat område, utan en 
helhet (Eckersley 1992 i Grendstad & Wollebaek 1998). I motsats till detta hävdas att 
naturområden, oftare har ett större skydd mot exploatering om det till exempel finns rödlistade 
arter jämfört med att naturområdet anses vara viktig ur ett socialt perspektiv (Boverket 2007).    
 
En trend gällande naturen i tätortsnära lägen är att sedan början av 1990-talet sker en minskning 
av offentliga ytor och allmänplatsmark samt en reducerad budget för att förvalta marken. Denna 
utveckling har resulterat i ökad privat mark på bekostnad av den allmänna marken och kvalitén 
på den bostadsnära naturen. Den höga exploateringen har resulterat i små bostadgårdar med 
inskränkta möjligheter för rekreation och sociala möten (Boverket 2007). Det finns ytterligare 
kritik mot att ökad användning av naturen resulterar i ökat belastning av naturen vilket kan få 
negativa konsekvenser för djur- och växtliv samt ekosystemtjänster. Dessutom kan den ökade 
urbaniseringen resultera i reducerade grönområden i städerna då andra intressen än bevarande av 
grönområden blir starkare. Speciellt kan detta ske då många av kvalitéerna förknippade med 
grönområden inte direkt är förknippade med ett ekonomiskt värde (Tyrväinen & Väänänen 
1998). Detta kan resultera i begränsad kontakt med naturen och ha en negativ inverkan på 
invånares livskvalité. En lösning som föreslås för att skapa en ökad kontakt med naturen och 
förståelse för naturens värde hos allmänheten är att fokuserar på de delar av befolkningen som 
för närvarande inte använder sig av naturområden. Detta för att skapa en bred förankring kring 
naturens värde hos hela befolkningen och därmed ett stort stöd för att stå trycket på utveckling 
på bekostnad av naturen (Baur, Tynon & Gómez 2013).  
 
Ur kritiken mot hur naturen har behandlats tidigare i planeringen och i stadsutformningen har 
nya angreppssätt, perspektiv och idéer uppstått. Där blir naturen också en lösning och ett viktigt 
tillvägagångssätt att skapa hållbarhet i städerna (Beatley 2012) och där ekosystemstjänster är 
centrala (Boverket 2007). Exempelvis finns biophilic cities i vilken utformningen av städer ska bidra 
till att skapa habitat för djur och växter samt gynna biologiska system (Beatley 2011 i Larco 2016). 
Ett annat exempel är ecological urbanism där ekologin är en utgångspunkt för utformningen av 
städer och ytterligare exempel är landscape urbanism och grön arkitektur  
 
Gemensamt för dessa nya utgångspunkter är att naturen och staden inte är separata företeelser  
utan att naturen är inkorporerad i staden och att det urbana tillsammans med naturen skapar 
attraktiva livsmiljöer, städer och områden. Det finns dessutom en uppfattning att det är en 
nödvändighet att skapa gröna städer för att uppnå hållbara städer. Det presenteras hur dessa nya 
tillvägagångssätt är ett sätt för planerare och designers att förhålla sig till staden och naturen vilket 
till hög grad är styrt av ekologiska förutsättningar, och det även är utgångspunkten för den 
urbana utvecklingen. Detta resulterar i att naturen får nya funktioner och blir en del av staden 
och den urbana utvecklingen (Hagan 2014).  
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3.5. Tidigare forskning  
I denna sektion presenteras tidigare forskning angående naturum i Sverige för att skapa en 
uppfattning om kontexten kring naturum. Generellt finns väldigt lite forskning angående 
naturum och vad naturum innebär och effekterna av naturum för kommunerna de finns i. En 
möjlig förklaring till detta är att det är ett svenskt koncept som är relativt specialiserat och att det 
enbart existerar 33 naturum i Sverige. Inte heller har den forskning som tagits del av under 
arbetet som handlar om besökscentrumen i USA, vilka enligt Isitt (2013) är en förebild till 
naturum, berör besökscentrumens bidrag eller betydelse för omkringliggande områden. En möjlig 
förklaring till detta är att det ofta är nationella organisationer som är förvaltare av områdena och 
besökscentrumen, och därmed inte berör betydelsen för det lokala samhället utan fokuserar på 
den nationella nivån och naturskyddsområdet i sig. Dessutom beskriver Naturvårdsverket 
(2013b) att friluftslivets roll i samhället är ett fält som det finns begränsat mängd forskning om. 
Detta kan möjligen också vara en bidragande faktor till avsaknaden av forskning kring naturum 
då det kan ses som en del i att utveckla friluftslivet och inspirera till naturvistelser. Den forskning 
som har tagit del av där naturum berörs, skiljer sig mycket åt. Ett flertal använder sig av ett fokus 
på turism och nämner i förbifarten naturum som en potentiell del i att regioner och kommuner 
ska försöka locka turister till nationalparken samt den egna regionen eller kommunen.  
 
Det finns andra forskningsområden till exempel naturpedagogik och naturvägledning som kan 
benämna naturum som ett potentiellt redskap eller ett möjligt hjälpmedel för att uppnå ökad 
kunskap kring naturen. Beery och Jönsson (2015) har undersökt ett fall, naturumet i Kristianstad, 
och ifall naturumet har effekten att besökare lockas ut i naturen. Där presenteras ett positivt 
resultat och författarna konstaterar att naturum har en viktig funktion för att locka ut besökare i 
naturen. Men övergripande undersökningar kring naturums betydelse för kommuner saknas. 
Kritisk forskning kring naturum fanns ej att hitta vid litteraturgenomgången men det finns några 
artiklar och ledare i dagsmedia, exempelvis som ledaren i Dagens Nyheter den 13 april 2009, som 
diskuterar kring kostnaden av uppförandet av naturum. Däremot beskrivs det av 
Naturvårdsverket (2012) att naturumet var en av flera faktorer till varför lokalbefolkningen kring 
Fulufjället ändrade sin inställning till skapandet av en nationalpark. Denna uppfattning kring den 
tillgängliga forskningen runt naturum bekräftas i intervjun med Naturvårdsverket.    
 
Naturvårdsverket har publicerat ett antal rapporter om naturum. Där presenteras konceptet 
naturum, de krav Naturvårdsverket ställer för att skapa ett naturum och de målsättningar 
Naturvårdsverket önskar att naturum ska bidra med. Verksamheten i naturum diskuteras och 
åtgärder för att uppnå målsättningar kring naturvård, naturrum och Naturvårdsverket verksamhet 
i allmänhet. Detta beskrivs mer ingående under kommande avsnitt, 4. Kartläggning av naturum.  
 
Till skillnad från forskning angående naturum finns ett stor antal examensarbeten tillgängliga 
både på grund- och avancerad nivå. Dessa behandlar flera olika perspektiv, har olika 
utgångspunkter och är skrivna från en mängd olika institutioner samt olika universitet i Sverige. 
Ett flertal examensarbeten använder sig av ett arkitektoniskt perspektiv angående utformning av 
ett nytt naturum eller en alternativ utformning av ett redan existerande naturum, även arbeten där 
man problematiserar utformningen av utomhusmiljön och tillgängligheten finns. Dessutom finns 
examensarbeten som berör naturvägledning och utomhuspedagogik, samt synen på friluftsnatur. 
Det finns ett flera tillgängliga examensarbeten som berör naturum i samband med hållbarhet och 
speciellt ekologiska aspekter som biodiversitet. Därtill bör det nämnas att det finns arbeten på 
mastersnivå som berör ekologiska konsekvenser av olika typer av aktiviteter i nationalparker i 
Sverige, där vissa av fallen berör naturområden som är nationalparker med naturum.  
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4. Kartläggning av naturum  
 
I följande avsnitt presenteras kartläggningen av 
naturum. Först presenteras vad konceptet 
naturum är och vad för krav som finns utifrån 
Naturvårdsverkets dokumentation sedan 
presenteras olika aktörers erfarenheter av 
naturum. Detta för att sedan kunna skapa en 
förståelse av naturumens tidigare betydelse 
vilket senare kan användas för att undersöka 
den potentiella betydelsen i Tyresö kommun.       
 

4.1. Vad är ett naturum? 
Naturum är ett besökscentrum med ett 
tillhörande naturområde (Naturvårdsverket 
2013a) vilket kan vara nationalparker, välbesökta 
naturreservat och nationalstadsparker 
(Naturvårdsverket 2015a). Se ett exempel på ett 
naturum i bild 3. De syftar till att ”fungera som 
en port till naturen” (Naturvårdsverket 2015b). 
Ett naturum kan bestå av både en eller flera 
byggnader, det ska även erbjuda information 
både inomhus och utomhus (Naturvårdsverket 
2013a). Verksamheten i naturum är olika typer av naturvägledning i form av olika typer av 
aktiviteter, som kommunicerar och skapar förutsättningar för ökad förståelse, känsla för naturen 
och kulturlandskapet. Utöver det bidrar det till ett ökat engagemang för naturvård och berikar 
besökarnas upplevelser i naturen. Naturvägledningen kan vara både självguidande och bemannad. 
Denna naturvägledning ska också fungera som inspirationskälla för att upptäcka naturen samt 
öka förståelse av områdens värden. Naturumen syftar därtill att locka besökarna ut i naturen 
(Naturvårdsverket 2015a).  
 
Verksamheten i naturum ska vara ”tillgänglig, inspirerande och välkomnande” (Naturvårdsverket 
2015a:18). Den ska därmed erbjuda en möjlighet för alla att ta del av och lära sig om djur, växter, 
geologi och kulturhistoria i området tillhörande det specifika naturumen (Naturvårdsverket 
2015b). Utställningen i naturumen berör såväl naturvetenskapliga aspekter, samhällsvetenskapliga 
aspekter och samspelet mellan människor och naturen exempelvis naturlandskapet och 
ekosystemtjänster. Naturvårdsverket ser också att naturumen bidrar till att uppfylla mål likt 
friluftsmål, miljömål eller likande politiskt beslutade mål. De syftar till att välkomna alla till 
naturen och att inspirera alla till att uppleva naturen (Naturvårdsverket 2015a). Dessutom bidrar 
naturum enligt Naturvårdsverket (2015a) att göra naturen mer tillgänglig för allmänheten. 
Naturum ska därför inte enbart vara tillgängligt och tillgodose behov för vana naturbesökare, 
utan alla ska känna sig välkomna. Det finns ett specifikt fokus på att locka ovana naturbesökare, 
barn och unga samt besökare från skolor och andra utbildningar. Verksamheten ska också vara 
anpassad för alla åldrar samt både svenska och utländska besökare. Den ska också vara tillgänglig 
för alla besökare. Att besöka ett naturum ska vara kostnadsfritt (Ibid). Naturum anses från 
Naturvårdverkets sida som ett av de få tillfällen som naturvård direkt har möjlighet att skapa 
långsiktiga arbetstillfällen (Naturvårdsverket 2012).  
 
 

Bild 3. Exempel på naturum – naturum Vattenriket i 
Kristianstad.  
Fotograf: Beata Iverson.     
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Inspirationen för naturum kommer från Nordamerika och det amerikanska nationalparkerna och 
deras visitor centre. Förespråkarna på Naturvårdsverket för uppförandet av liknande byggnader i 
Sverige, hävdade på 1970-talet att detta var ett sätt att leda ut människor i naturen och erbjuda 
människor en möjlighet att uppleva Sveriges vackra natur. Från början var naturum enkla 
utställningar i befintliga byggnader men efterhand har både utställningarna och byggnaderna 
utvecklats. Konceptet naturum är som helhet unikt (Isitt 2013). Under första delen av 2000-talet 
intensifierades Naturvårdverkets arbete med naturum, friluftsfrämjande och kunskapen om natur. 
Flera nya riktlinjer och rapporter togs då fram samt förslag och information kring det fortsatta 
arbetet med naturumsverksamheten utvecklades (Naturvårdsverket 2005a). 2004 antog 
Naturvårdsverket riktlinjer för naturum och arbetade därefter för att höja kvalitén på naturumen 
och nu uppfattas naturum av Naturvårdsverket som en av de ”viktigaste kanalerna för att höja 
kunskapen och engagemanget för natur och naturvård” (Naturvårdsverket 2013a:29). Det sker 
regelbunden uppföljning att alla naturum upprätthåller kvalitén och riktlinjerna för naturum 
(Intervju Naturvårdsverket 2016).  
 
Naturumens utställningar, skyltar men även annan information ska ha hög kvalitet i både 
innehåll, utformning och material samt utformningen vara estetiskt tilltalande (Naturvårdsverket 
2015a). Byggnaden eller byggnaderna som naturumen huserar i ska hålla en hög klass 
arkitektoniskt och flera av naturumen lockar besökare på grund av sin unika arkitektur. Där har 
flera av dem blivit nominerade till arkitekturpris och den samspelar ofta med omgivningen och 
naturumets utställningar eller teman. Arkitekturen tillsammans med miljömässiga materialval och 
låg energianvändning är värden som värnas om vid byggnationen av nya naturum. Tävlingar har 
vid flera tillfällen ordnats för att utforma nya naturrum (Naturvårdsverket 2013c).   
 
De begrepp som ofta benämns i samband med naturum är naturvägledning, naturguidning, 
utomhuspedagogik och naturskola. Kring respektive av dessa koncept finns forskning eller 
dokumentation, dock i olika omfattning. Efter litteraturgenomgången konstaterades det att de 
olika typerna av litteratur ofta relaterar till varandra, natur och naturum. Naturum blir i 
sammanhanget med dessa begrepp ett potentiellt redskap, hjälpmedel eller plats där det finns 
möjlighet att förverkliga eller bedriva verksamhet. Naturvägledning är det begrepp som frekvent 
förkommer i dokument kring naturum och i flera av intervjuerna. ”Naturvägledning är sådan 
information som syftar till att förmedla känsla och förståelse för naturen och dess värde…” 
(Naturvårdsverket 2011b:16). Naturvägledningen skiljer sig därmed ifrån det traditionella sättet 
att arbeta med naturpresentationer och besöksinformation, där den traditionellt enbart 
presenterar fakta. Det finns tidigare forskning kring naturvägledningen, som berör bland annat 
hur naturvägledning har möjlighet att bidra till mer reflektioner, att provocera, ifrågasätta och 
skapa djupare tankar och därmed bidra till att påverka attityder och beteende i större grand 
jämfört med information och fakta eller underhållning för besökarna (Hall 2013 i Sandberg 
2014).  
 
Sandbergs (2014) forskning belyser även möjliga metoder för att uppfatta besökarens upplevelser 
av naturvägledningen samt hur olika typer av utformningen av naturvägledning kan utformas. En 
litteraturkartläggning av svensk och nordisk forskning kring naturvägledning som genomfördes 
var slutsatsen var att det 2012 inte fanns forskning i Sverige ”… som kategoriserades som 
”naturvägledningsforskning”. ” (Caselunghe 2012:9-10) men att det är ett verksamhetsområde 
som växer (ibid). Naturguidning är en del av naturvägledning och innebär att besökare med hjälp 
av en naturguide får uppleva naturen. Detta är vanligt att kommuner erbjuder. 
Utomhuspedagogik är också ett begrepp som delvis överlappar med naturvägledning och där 
undervisningen förläggs utomhus. Inom utomhuspedagogik betonas platsen och olika 
sinnesupplevelsers betydelse för lärandet (Arnell et al. 2009). Naturskola är skolverksamhet där 
utomhuspedagogik används och många kommuner erbjuder naturskoleverksamhet till barn i 
kommunen (Naturskoleföreningen 2016).  
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4.2. Naturum i Sverige 
För närvarande finns det 33 
naturum runt om i Sverige, se 
figur 3. Det nyaste naturumet är 
placerat i Falsterbo, Vellinge 
kommun och fler naturum är 
planerade. Bland annat har Luleå, 
Örebro, Falun och Enköping 
kommun uttryckt ett intresse för 
att skapa ett naturum. Det 
kommer flera kommunala initiativ 
där kommunen driver processen 
att skapa ett naturum. De senaste 
statliga naturumen är uppförda i 
samband med bildandet av en ny 
nationalpark. Det första 
naturumen öppnades 1973, och 
fram till 2004 tillkom flera olika 
naturum med varierande nivåer. 
När de första nationella 
riktlinjerna för naturum antogs 
2004, gjorde Naturvårdsverket en 
granskning och enbart de naturum 
som uppfyllde riktlinjerna fick lov 
att använda namnet naturum och 
vara del av det nationella nätverket 
(Intervju Naturvårdsverket 2016).     
 
Naturumen har teman eller en 
profil som representeras, 
informeras om och presenteras i 
naturumet. De kan behandla till 
exempel ett län, en region eller en naturtyp (Naturvårdsverket 2015a). Olika teman som redan 
existerande naturum har är till exempel fjällens geologi, ekologi och kulturhistoria i Abisko 
(Naturvårdsverket 2015d) och fågellivet i naturumet i Ottenby, på Öland (Naturvårdsverket 
2015e). I naturumet Stendörren finns ett fokus på Östersjöns miljö och skärgården 
(Naturvårdsverket 2015f). I Victoriahuset Vänerskärgården är sjön Vänern med tillhörande 
skärgård fokus (Naturvårdsverket 2013d). I Stockholm finns det ett naturum Nationalparkernas 
hus och det ligger i Tyresta by i Tyresta Nationalpark, Haninge kommun. I Nationalparkernas 
hus finns utställningar rörande den brand som bröt ut i parken 1999 och hur detta påverkade 
nationalparkens djur och växtliv. Dessutom skildras alla de nationalparkerna som finns i Sverige 
baserat på deras naturtyp (Naturvårdsverket 2015g).  
 
Naturumen runt om i Sverige har 1,6 miljoner besökare (Intervju Naturvårdsverket 2016). 
Ungefär 27 000 skolelever besökte ett naturum samt 300 000 besökare som har varit delaktiga i 
programverksamhet, tagit en guidad visning eller deltagit i en guidad visning på något av Sveriges 
naturum under 2014. 2014 var det mest besökta naturumet Vattenriket i Kristianstad 
(Naturvårdsverket 2015h).  
 

 

              Figur 3. Sveriges alla Naturum.  
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4.3. Naturvårdsverkets krav på naturum  
Naturvårdsverket är ägare till varumärket naturum och därmed krävs godkännanden från dem för 
de som vill använda sig av namnet naturum, enligt 1§ varumärkeslagen. Naturvårdsverket 
godkänner de anläggningar som de anser följer riktlinjerna för naturum, och som dessutom 
kompletterar existerande naturum både geografiskt och innehållsmässigt (Naturvårdsverket 
2015i). Naturvårdsverket ställer flera krav för att uppnå en genomgående kvalité på naturumen i 
Sverige. Vid avtal om ett nytt naturum fastställs krav för verksamheten till exempel öppettider, 
bemanning och verksamhet. Generellt arbetar Naturvårdsverket med övergripande frågor av 
naturum som utveckling av konceptet naturum, uppföljning, samverkan mellan naturum, 
marknadsföring av konceptet naturum samt strategiskt arbete av naturum som en del av 
naturvårds- och naturvägledningsarbete (Naturvårdsverket 2015a).  
 
Det finns ett krav på att naturumen har en huvudman som ansvarar för personal, finansiering 
och bemötande av önskemål från besökare samt en del juridiskt ansvar. Huvudmannen är ofta 
Länsstyrelsen och de förvaltar i majoriteten av fallen de statliga naturumen. För statliga naturum 
är Naturvårdsverket huvudfinansiär, detta innebär att de är delaktiga i investeringen av 
verksamheten, byggnaderna och utställningarna. För naturum som är icke-statliga kan 
huvudmannen vara en kommun, stiftelse eller organisation. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
bör vid icke-statliga naturum bidra till drift av verksamheten, om möjlighet finns. Huvudmannen 
ansvarar för det specifika naturumets verksamhet samt dess utveckling och planering. 
Huvudmannen har också ansvar för att naturumet lever upp till syftet med naturum och 
rapportering sker enligt Naturvårdsverkets anvisningar. Kompentensutveckling av naturumets 
personal är också en del av huvudmannens ansvar. Samverkan och regional marknadsföring samt 
att en kontaktperson och föreståndare deltar i Naturvårdsverkets träffar är också en del av 
ansvaret (ibid). Skillnaden mellan de statliga och icke-statliga naturumen är organisationen runt 
omkring vilket betyder att vem som är huvudman, samt att det statliga naturumens drift till 
största del finansieras av bidrag från Naturvårdsverket medan det icke-statliga naturumen får ta 
del av ett driftbidrag. Men att säkerställa en driftsbudget är huvudmannens eget ansvar. Detta 
driftsbidrag kommer från statliga anslag för värdefull natur och är beroende av hur stort anslag 
som tilldelas av politikerna. Samordnare för naturum beskriver hur Naturvårdsverket i första 
hand stöttar de statliga men att uttrycker att det finns en vilja att stötta det icke-statliga då 
Naturvårdsverket anser att de gör ett väldigt bra arbete samt att de bidrar till konceptet naturum 
som helhet (Intervju Naturvårdsverket 2016). 
 
För att skapa ett naturum krävs en ansökan hos Naturvårdsverket. Tillsammans med ansökan om 
naturum ska följande dokument bifogas; verksamhetsplan, budget, finansieringsplan, driftsplan, 
uppskattningar av nödvändiga investeringar och hur dessa finansieras samt en redogörelse 
angående hur Naturvårdverkets riktlinjer för naturum kan uppfyllas. Som en del av processen att 
etablera ett nytt naturum bör detaljerad information om utställningarna och naturvägledning 
presenteras inkluderande både vilken typ och var den ska lokaliseras. Kostnader för såväl drift 
som finansiering och hur detta ska bekostades ska presenteras. Huvudmannen för naturumet ska 
också inkluderas. En analys angående den aktuella situationen gällande nuvarande besökare, 
potentiella besökare och deras behov ska genomföras. Lokalisering och hur naturumets relation 
till omgivningen är även en del av ansökan. Slutligen bör riktlinjer tema och formgivning för 
naturumets bestämmas. Inför ansökan krävs också dialog med Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen i det aktuella länet (Naturvårdsverket 2015a). Naturvårdsverket rekommenderar att 
initiativtagarna kontaktar angränsande kommuner och att organisationer på plats rådfrågas samt 
att aktuell länsstyrelse anser att naturumet är en bra idé. Processen att skapa ett naturum bedöms 
att vara en lång process och beror på den tillgängliga infrastrukturen på plats. Processen kan ta 
flera år trots att det finns tillgänglig infrastruktur och det gäller ett välbesökt naturreservat 
(Intervju Naturvårdsverket 2016).  
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4.4. Erfarenheter av naturum  
 

4.4.1. Naturvårdsverket  
I intervjun med Naturvårdsverkets samordnare för naturum beskrivs att naturum dels är en port 
till naturen och dels att den agerar som ett besökscentrum för den skyddade naturen. Målet är att 
den ska fungera som inspiration, skapa nyfikenhet, vara tillgänglig och välkommande. Dess 
betydelse, från Naturvårdsverkets perspektiv, är att det skapar kunskap kring naturen samt 
naturupplevelser för besökarna. Dessutom medför naturumet en kvalitetsstämpel på 
naturvägledningen som finns samt att naturum som varumärke bidrar till att besökare vet vad 
man kan förvänta sig om man besöker en plats med naturum. Besökare som tagit del av naturum 
kommer ofta tillbaka och enligt Naturvårdsverket besöker också många av besökarna andra 
naturum efter att ha tagit del av ett naturum. Huvudmännen för naturum är också del i det 
nationella nätverket kring naturum som träffas och det finns små grupper i detta nätverk 
samarbetar kring olika frågor. Detta gör att det inte finns konkurrens mellan de olika naturumen 
utan en förståelse att de olika naturumen stärker varandra. Sidoeffekter utöver syftet med 
naturum är att det blir ytterligare ett besöksmål och erbjuder möjligheter att generera lokala 
intäkter. Naturvårdsverket beskriver att naturum kan agera som en social mötesplats och att 
många kommuner använder naturumen som en social mötesplats där det finns möjlighet till att 
arrangera olika typer av evenemang alltifrån föreläsningar till lovaktiviteter för barn som relaterar 
till naturen.  
 
Som samordnare för naturumen är uppfattningen att många kommuner är intresserade av 
naturum och ser att det kommer ett flertal kommunala initiativ för att skapa naturum då det är 
kommunernas uppfattning att det är i linje med deras arbete och fortsatta utveckling. Det 
framgår i intervjun att även kommunerna ser det som ett besöksmål för potentiella besökare. 
Kommunerna uppfattar dessutom att nauturum är en resurs för skolan och uppfattningen från 
naturvårdverket är att kommunerna också anser att naturumen kan tillföra något till kommunens 
profil och hur de vill profilera sig. Den kritik som samordnare för naturum har tagit del av är att 
naturum kostar pengar och att den så kallade visa delen av naturvård tar anslag från satsningar på 
att köpa in mark för att skydda den. Dock ser Naturvårdsverket att om det inte finns tillgängliga 
naturområden, naturupplevelser för människor och att information tillgänglig kring naturvård för 
människor saknas kommer intresset och resurserna för naturvård att försvinna. Gällande ett 
potentiellt nytt naturum i Tyresö kommun, är det en realistisk satsning om naturumet uppfyller 
Naturvårdsverkets riktlinjer och om kommunen är villiga att satsa. Ett statligt naturum är inte 
aktuellt i Tyresö (Intervju Naturvårdsverket 2016). 
 

4.4.2. Länsstyrelsen Stockholm  
Utifrån ett lokalt perspektiv för kommuner, har naturen en betydelse för invånare som närnatur, 
för friluftsliv, skolor och den biologiska mångfalden. Länsstyrelsen har ett mer regionalt 
perspektiv och fokuserar på samband och funktion även mellan kommuner. I 
Stockholmsregionen har naturen en stor betydelse för många människor och deras möjlighet att 
komma ut i naturen och friluftslivet. Naturen har också stor betydelse för turism i Stockholm. 
Dessutom finns det i Stockholmsregionen många olika typer av naturtyper, med arter både från 
syd och nord möts här i Stockholm. Det finns också tillgång till skärgården, med särskilda 
naturvärden koppade till den. Förutsättningar av relativt välbevarad grönstrukturen bestående av 
de gröna kilarna som går från ytterkanterna av regionen ända in till stadskärnan vilket är unikt i 
städer och är något som bör värnas om. Denna struktur resulterar i att arter till exempel rådjur 
och älgar kan ta sig in till stadskärnan, vilket är speciellt. En uppfattning som presenteras i 
intervjun är att det ständigt framförs kritik på satsningar av natur och speciellt bevarandet av 
natur där framförs åsikter att det skyddas för mycket och hindrar byggandet, speciellt byggandet 
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av nya bostäder. Dessutom finns ett stort tryck på att ändra både lagstiftning och praxis för att 
det ska luckras upp skyddet av naturen och för att reducera naturskyddet.     
 
Efter en revidering 2004 av naturum från Naturvårdsverket finns det i Stockholms län enbart ett 
naturum, och detta naturum bedrivs av stiftelsen Tyrestaskogen vilket resulterar i att 
Länsstyrelsen Stockholm inte har tidigare erfarenhet av att bedriva naturum enligt de nya 
riktlinjerna. Deras uppfattning kring vad naturumet i Tyresta nationalpark i Haninge kommun, 
har resulterat i är därför begränsad. Men de förmedlar i intervjun en bild av att utställningen i 
naturumet Nationalparkernas hus beskriver alla Sveriges Nationalparker vilket kan locka många 
att besökare och turister till naturumet. Dessutom kan naturumet med den utställningen locka 
många att besöka andra naturområden speciellt andra nationalparker runt om i Sverige samt har 
en stor betydelse för att sprida information om alla Sveriges nationalpark. Tyresta nationalpark 
och naturreservat innehåller också väldigt speciellt natur vilket tillsammans med utställningen kan 
locka inte enbart regionala besökare utan till och med internationella besökare.  
 
Angående ett naturum i Alby naturreservat, i Tyresö kommun, framgår i intervjun att det skulle 
kunna få en positiv betydelse både regionalt och i kommunen men att de måste kunna motiveras 
ekonomiskt. Deras uppfattning är att det måste finnas mer än bara lokala skäl för att 
Naturvårdsverket ska vara en del av finansieringen och tillåta nya naturum. Länsstyrelsens 
uppfattning är också att en satsning på att binda ihop norrut mot Nacka reservatet skulle gynna 
den biologiska mångfalden och förutsättningarna för friluftslivet samt få med dessa områden. 
Deras uppfattning är att det skulle finnas underlag för att ha någon typ av utställning och att det 
tror att även om det inte blir ett naturum finns möjligheter att skapa en bra informationscentral i 
Alby naturreservat (Intervju Länsstyrelsen 2016).     
 

4.4.3. Stiftelsen Tyrestaskogen  
Stiftelsen Tyrestaskogen förvaltar Tyresta nationalpark och naturreservat. Dessa ligger i både 
Haninge kommun och Tyresö kommun. I Tyresta finns det ett naturum Nationalparkernas hus, 
som drivs av stiftelsen. Då naturumet Nationalparkernas hus är placerat i grannkommunen är 
deras erfarenheter till stor del en indikation kring vad för möjligheter det finns i Tyresö kommun 
att bedriva ett naturum och vad det kan komma att få för betydelse. I intervjun deltog vd och 
tillika nationalparkschefen för stiftelsen.   
 
I intervjun presenteras att ett naturum är en port till naturen som visar vägen ut i naturen och är 
det första mötet för besökare när de besöker platsen och naturområdet. Det agerar även som 
utgångspunkt för olika guidningar och en mötesplats i området. Naturumet är också en plats för 
spontana besök, skolklasser och eftersom det är bemannat, är naturumet en viktig plats för få 
mänsklig kontakt med naturvården samt en möjlighet för besökare att ställa frågor. Frågorna 
berör allt från närmaste toalett, detaljerade frågor om naturen samt vilket är det bästa sättet att 
upptäcka Tyresta. Deras uppfattning är att bemanningen är en väldigt viktig del och är en 
nyckelfunktion. Nationalparkernas hus är i princip öppet året om, alla dagar i veckan utom 
måndagar. Det framfördes ytterligare att just bemanningen är viktigt att tänka på i framtiden och 
att vid utformningen av nya naturum använda sig av ett besökarperspektiv, samt att möjliggöra 
utformningen av naturumet är för att skapa interaktion mellan besökaren och personalen. Då det 
finns ett viktigt behov av personlig kontakt som bidrar positivt till besökarens upplevelse och att 
besökaren får en positiv bild av naturen och naturvården. Naturumens målgrupp är alla och 
naturum ska inte kräva förkunskaper av besökaren lika väl ska verksamheten fungera för erfarna 
besökare och att de får ut något av upplevelsen trots att dessa är mer självgående. Lärdomar från 
att ha ett naturum är även att det är viktigt med en bra utställning också deras erfarenhet är att 
bemanningen och någon typ av affär är väldigt viktigt för att uppfylla behoven hos besökarna. 
Dessutom konstateras att desto ”… lättare det är att komma ut i naturen, desto bättre fungerar 
naturumet” (Intervju Stiftelsen Tyrestaskogen 2016).    
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Vid frågan om naturumet har bidragit till fler besökare, är det svårt att avgöra då naturumet 
skapades innan den intervjuade började arbeta i Tyresta men den personliga uppfattningen är att 
naturum är i huvudsak en bonus och inte den enda anledningen folk besöker Tyresta. Men 
aktiviteterna som anordnas via naturumet kan vara en hjälp och anledning till att vissa besökare 
kommer till Tyresta. Aktiviteterna och de tillfälliga utställningarna bidrar med att locka tillbaka 
tidigare besökare. Den intervjuades uppfattning är att de flesta som besöker naturumet är från 
närområdet eller ovana naturbesökare. Stiftelsens uppfattning är att många som använder 
naturområdet för sin rekreation ofta kommer med kompisar eller gäster och visar upp naturumet.   
 
Naturumet Nationalparkernas hus kan snarare ses som ett komplement eller bonus till naturen 
och medför, enligt den intervjuades uppfattning, till attraktivitet av platsen som helhet 
tillsammans med de andra aktiviteterna i området. Samtidigt tror den intervjuade att det bidrar till 
att öka besökarens upplevelse av service på plats och att de kan tas emot av personal i naturumet, 
ställa frågor, köpa en bok och komma in efter att besökaren varit ute i naturen. Naturumet är en 
viktig målpunkt inom området, och inom Tyrestaområdet arbetar stiftelsens med att skapa eller 
förbättra de målpunkter som redan existerar för att kunna leda besökare bättre. Naturumet har 
också betydelse för kommunen som en resurs för skolor. Naturumet kan agera lite som symbol 
dock är det mer som en symbol för Tyresta området som används av kommunen snarare än att 
själva naturumet är en symbol för kommunen. Men det förkommer i kommunens 
marknadsföring. I intervjun poängteras att, den intervjuades erfarenhet är att statliga naturum inte 
i lika stor utsträckning blir symboler eller i alla fall inte har den närheten eller starkare kopplingen 
till kommunen som icke-statliga har och använder exemplet av naturumet i Kristianstad som ett 
naturum vilket verkligen har blivit en symbol. Ytterligare poängteras att naturumet har ett 
strategiskt värde för naturvården på ett nationellt plan för att skapa en förståelse för naturvården.   
 
Angående att vara en del av den så kallade naturumfamiljen beskrivs att det är ett aktivt samarbete 
och nämner både information, erfarenheter, inspiration samt möjligheter att dela bildspel. 
Samarbetet är mest aktivt mellan de olika föreståndarna för naturumen men även för 
huvudmännen som kan diskutera frågor rörande ekonomi och personal exempelvis. Det beskrivs 
att det skapar en känsla av kollegialitet mellan de olika naturumen i Sverige, vilket speciellt är av 
betydelse då naturumen inte är stora arbetsplatser. Uppfattningen kring kostnader för naturum, 
skiljer sig mycket åt beroende på ambitionen och om ett nytt naturum uppförs eller inte, där den 
intervjuade uppskattar en investeringskostnad mellan 10-15 miljoner kronor för att skapa ett 
naturum. Exempelvis kan en arkitekturtävling genomföras vilket kostar pengar men också 
genererar spännande förslag och uppmärksamhet. Den personliga erfarenheten av den 
intervjuade är att ofta kan bli bättre naturum om nya byggnader uppförs specifikt för ändamålet 
och kan anpassas där efter. Gällande driftskostnaden är uppskattningen mellan 2-2,5 miljoner och 
innehåller bland annat personalkostnader och fastighetskostnader. För statliga naturum står 
Naturvårdsverket till stor del för driftskostnaden. Sammanfattningsvis är naturum ett åtagande 
vilket innebär både kostnader men också investeringar i hälsa, skolverksamhet och skapandet av 
en attraktion. I intervjun framkommer att det är just driften som är problematisk för många 
naturum, snarare är investeringskostnaden eftersom den går att få bidrag till genom bland annat 
EU- pengar eller andra investeringar.  
 
Intrycket, som den intervjuade har är att det har funnits generellt kritik från politiskt håll att 
naturum kostar pengar och tveksamheter om naturum är det naturvården ska arbeta med. Detta 
resonemang tar den intervjuade avstånd från och framhåller istället att naturum inte står i 
motsättning mot att bevara naturen utan istället bidrar till ett intresse för naturvården. Det finns 
kritik från vissa turistföretag kring att naturum tar bort arbetstillfällen från företag som skulle 
kunna genomföra guidningar. I Tyresta har detta dock inte varit fallet, då det inte har funnits 
företag som har varit intresserade av att hålla guidningar i området.     
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Den intervjuades uppfattning kring hur naturumkonceptet kommer att utvecklas i framtiden, 
beskriver hur naturrum utvecklats mycket under de senaste 15 åren, där naturumen blivit mer 
uppmärksammade. Det har genomförts arkitekturtävlingar och det har blivit allt större naturum 
men att det inte kommer att utvecklas många nya statliga naturum under ett antal år. Det 
kommer snarare att vara icke-statliga naturum på initiativ från kommunerna som förstår värdet av 
naturum. I intervjun uppskattats att betydelsen av naturum kommer öka då det blir allt fler som 
inte naturligt har kontakt med naturen. Den allmänna förståelsen för ekosystemstjänster ökar 
samt en ökad medvetenhet av hälsa och stress gör att naturumen i framtiden kommer att få en 
viktigare funktion för allt fler människor.     
 
Gällande ett naturum i Alby och Tyresö kommun framgår att skapandet av ett naturum skulle 
kunna bidra med flera olika värden till både naturreservatet, kommunen och länken mellan de två 
olika naturområdena Alby och Tyresta. I intervjun framgår att ett naturum skulle gynna Tyresö 
kommun också genom att framhäva Albys kvalitéer och få nationell uppmärksamhet inom 
naturvården samt få nationell betydelse genom att vara en del av naturumfamiljen. Det är även en 
möjlighet att knyta an information, kunskap och specialister till kommunen. Naturumet är också 
en potentiell möjlighet att få en samlande funktion för naturvården i kommen. Samt vara en 
resurs för skolor i kommunen men även utanför samt öppna upp området för fler människor. 
Den samlade attraktionen i området skulle kunna öka genom ett naturum. Det finns också en 
möjlighet att utnyttja de existerade förutsättningarna i Alby. I naturumet finns dessutom kapacitet 
att informera om naturen generellt i kommunen och möjligheter att ha ett tema på naturumet och 
koppla ihop det med annan information, Tyresö och vad kommunen symboliserar. Ett förslag 
som nämns i intervjun är tätortsnära natur då Alby är en påtaglig och tydlig del av den naturnära 
naturen i Tyresö. Naturumen kan potentiellt också kunna marknadsföra kommunen eller 
användas i marknadsföringen av kommunen, då Tyresö kommun har väldigt stor tillgång till 
natur.    
 
Ytterligare nämns att naturumet och utvecklingen av Alby skulle medföra möjligheter att tydligt 
länka ihop Tyresö med Tyresta samt skapa en naturlig port till nationalparken norrifrån, vilket i 
dagsläget inte är tydligt ihoplänkat. En tydligare koppling skulle kunna sammanlänka Alby och 
Tyresö ännu mer med de kvalitéer som finns i Tyresta. Naturvårdsverket arbetar för tillfället med 
att skapa och förtydliga entré till nationalparkerna i detta skede Alby inte en del men i framtiden 
skulle detta kunna vara en möjlighet då naturumen eventuellt placeras relativt nära varandra, och 
kan skapa möjlighet för olika samarbeten kring till exempel säsongsanställda och marknadsföring. 
Samarbetet kan dessutom bidra med ökad kunskap och kompetens samt skapa möjligheter att 
hjälpa varandra. Naturumen skulle kunna genomföra olika guidningar och Sörmlandsleden som 
går emellan skulle skapa en naturlig stig mellan de olika naturumen. Snarare än konkurrenter ska 
naturumen ses som samarbetspartners vilka kompletterar varandra och stärker de båda 
naturumen (Intervju Stiftelsen Tyrestaskogen 2016).  
 
4.4.4. Kommuner med naturum  
Under telefonintervjuerna med kommunerna presenterades information, kunskap och 
erfarenheter angående naturumen utifrån kommunernas perspektiv. Kommunernas arbete med 
naturumen skiljer sig åt samt inom vilken del av kommunens organisation som har ansvar för 
arbetet med naturum. Vissa av naturumen är äldre och informationen kring hur utvecklingen gick 
till, investeringskostnaderna för kommunerna och vad för mål som fanns i kommunerna då är det 
inte alltid information som de som arbetar med naturumet har idag. I andra kommuner är 
naturumen relativt nya och det är svårt att kunna utvärdera följderna och vilken betydelsen 
naturumet har för kommunen. Dock går det att utskilja vissa återkommande teman och 
beskrivningar i intervjuerna kring naturumens betydelse samt att det finns väldigt lite kritik eller 
få negativa erfarenheter som beskrivs av kommunerna. 
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4.4.4.1. Kommunens roll och syfte med naturum  
Intresset och involveringen i skapandet av naturumen skiljer sig åt, i vissa fall var kommunen 
drivkraften bakom naturumen, i andra fall var det en koalition av olika aktörer som Länsstyrelsen, 
Naturvårdsverket och flera kommuner. Medan i andra fall var det enbart Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket som har varit de drivande aktörerna. Av de 12 kommuner som deltog i 
intervjuerna var fyra icke-statliga naturum, i alla dessa var alla kommunen drivande i skapandet av 
naturumen. Åtta kommuner har statliga naturum, varav en av kommunerna inte hade 
information om hur utvecklingen av naturumet sett ut och i två fall vet de intervjuade inte vem 
som var initiativtagare och drivande bakom processen att skapa ett naturum utan antar att det var 
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. I fyra av fallen var det Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
som var drivande men kommunen var delaktig på något sätt. En kommun utrycker att det var ett 
gemensamt projekt mellan kommunen, andra kommuner, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och 
flera andra organisationer.  
 
Gällande avsikten med att skapa ett naturum nämns ofta flera olika syften, ett syfte som nämns 
var att skapa ett skyltfönster för den kommunala verksamheten och arbetet med naturområdet 
samt naturvård i kommunen, detta nämns av tre kommuner både med statliga och icke-statliga 
naturum. I två intervjuer nämns att syftet eller en del av syftet var att skapa en mötesplats och i 
fyra fall nämns att naturumet syftar till att visa vägen ut i naturen. I en intervju nämns att 
utvecklingen av naturområdet och naturumet var turistmöjligheter samt att det kan vara av 
intresse för den lokala befolkningen. Ytterligare berörs fyra gånger att syftet med naturum var för 
att skapa ett utbildningsverktyg eller för att öka kunskapen om natur, naturvård och det specifika 
naturområdet. Det beskrivs två gånger att naturumet skapades som en inspirationsplats. Fyra av 
de intervjuade kommunerna har inte information om vad syftet var med att skapa ett naturum. 
Alla dessa fyra kommuner har statliga naturum i kommunen. Alla med kunskap om syftet med 
naturumet, uttrycker att det har uppfyllts och flertalet nämner att naturumen bedriver en mycket 
uppskattad verksamhet som har införlivat alla förväntningar och mer därtill. I en intervju beskrivs 
att naturumet har fått byggas ut för att de har haft fler besökare än beräknat. En kommun med 
ett nyare naturum beskriver att vissa av målsättningarna med naturumen inte ännu hunnits 
uppfyllas helt.  
 
Angående samarbeten mellan kommunerna och naturum beskriver flera att de arbetar 
tillsammans med turistinformation, broschyrer, utbildningsverksamhet samt att kommunen visar 
de aktiviteter naturumen bedriver. Enbart en av de intervjuade framför att det inte har något 
samarbete som den intervjuade känner till. Flertalet av kommunerna beskriver hur de i dagsläget 
samarbetar med naturumet genom olika råd, där olika representanter är med. Flera nämner också 
samarbeten mellan de olika naturumen och nära kontakt med respektive Länsstyrelse. Dessutom 
nämns samarbeten med andra naturum och möjligheter att ta hjälp av andra naturum och hur de 
kommunerna kan ta hjälp av varandra kring hur de olika naturumen drivs samt möjligheter att 
låna utställningar av varandra. Några av de intervjuande beskriver även hur andra kommuner är 
på olika sätt involverade i naturumet. En av de intervjuade med ett statligt naturum beskriver hur 
det har naturumsråd med fyra kommuner, länsstyrelsen och naturumföreståndare där de 
diskuterar verksamhetsplanen, kommande aktiviteter och entreprenörer i området som är 
intresserade av samarbeten (Intervjuer kommuner 2016).  
 
4.4.4.2. Kostnader för naturum 
Kostnaden för naturumet skiljer sig åt, och ofta sker etableringen av naturum i samband med att 
naturreservat eller nationalparker etableras vilket resulterar i att de intervjuade inte har haft 
information om den exakta summan av att skapa naturumen. Vid etablering av ett statligt 
naturum nämner en kommunen en summa mellan 60-70 miljoner kronor för naturumet och 
denna summa betalades av Naturvårdsverket, Landstinget, Länsstyrelsen, de två kommuner som 
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var involverade i projektet och 45 procent av summan kom från en EU strukturfond. 
Driftskostnaden för det statliga naturumet står Naturvårdsverket för. Vid etableringen av ett 
statligt naturum i en befintlig byggnad var kostnaden 11 miljoner kronor, dock kunde 
medarbetaren inte svara på hur stor del kommunen finansierade (Intervjuer kommuner 2016), 
men i dokumentation om hyresavtalet mellan länsstyrelsen och kommunen beskrivs att kommun 
ansvarar för parkeringen och utomhusmiljön och skötseln av den (Nyttjanderättsavtal 2003).     
 
Fem kommuner, alla med statliga naturum, beskriver att de inte har information om 
finansieringen av skapandet av naturumet och tre av dem uttrycker att det antagligen var pengar 
från Naturvårdsverket och respektive länsstyrelse. Dessa fyra hade inte heller information om 
driften, men en medarbetare konstaterade att kommunen inte finansierar driften utan det är 
enbart anslag från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. Ytterligare, nämner en kommun med ett 
statligt naturum, att personen inte har information kring finansieringen av skapandet eller 
drivandet av naturumet men att indirekta kostnader uppkommer för kommunerna genom till 
exempel infrastruktur som att bredda vägar eller skapa parkeringsplatser för att möjliggöra 
naturumets verksamhet och för besökare ska kunna ta sig till platsen. Om naturumet är statligt är 
intrycket att kommuner är med och finansierar naturumen även om det bara är genom att 
bekosta indirekta kostnader eller för de tjänstemännens arbetstid som jobbar med att möjliggöra 
skapandet av ett naturumen.  
 
För de icke-statliga naturumen beskriver kommunmedarbetarna också varierande kostnader, ett 
av naturumen hade en investeringskostnad på 100 miljoner kronor och av dessa var 16 miljoner 
kronor från naturvårdsverket och resten var kommunala pengar. Detta naturum har en 
driftbudget på 12 miljoner kronor per år varav 7 miljoner kronor är hyra för byggnaden och 
ungefär 3 miljoner kronor i personalkostnader och resten är fördelat på utställning och andra 
aktiviteter på naturumet. Till drivandet av naturum får de 350 000 kronor år per år från 
Naturvårdsverket och resten finansieras av kommunen. En av de kommunala medarbetarna med 
ett icke-statligt naturum beskriver att de har ett litet naturum och det är till hälften finansierat av 
en sponsor och hälften av kommunen, men har inte kunskap om de exakta sifforna av 
investeringarna. Till driften av naturumet kommer 300 000 kronor från Naturvårdsverket och 
700 000 kronor från kommunen. Ytterligare ett icke-statligt naturum beskriv att medarbetaren, 
inom den kommunala koncernen, att personen är osäker på investeringskostnaden men beskriver 
att det”… inte var ett 100 miljoner bygge” (Intervjuer kommuner 2016) utan snarare närmare 12-
13 miljoner kronor och att kommunen bidrog med den större delen, men att sponsorer 
finansierade runt en tredjedel av kostnaden. Dock bör det uppmärksammas att medarbetaren 
framför sin osäkerhet kring de exakta siffrorna och fördelningen. Gällande driften av detta 
naturum bidrar Naturvårdsverket med 350 000 kronor per år och den totala kostnaden för 
naturumet är omkring 1 miljon efter intäkterna dock undantaget arrende, ventilation och 
uppvärmning kostnader.  
 
En medarbetare på en kommun med ett icke-statligt naturum beskriver att finansieringen bestod 
av 300 000 kronor från Naturvårdsverket, EU-pengar, LONA bidrag (lokala 
naturvårdssatsningen) från Länsstyrelsen och en stor del kom från kommunen (Intervjuer 
kommuner 2016). I en slutrapport för naturumet som medarbetaren skickade skrivs att 
kommunens del i finansieringen var på ungefär 2,5 miljoner kronor av totalt 6,4 miljoner kronor 
(Slutrapport för naturum 2007). Gällande driften av naturumet betalar kommunen 300 000 
kronor för basutställningen och beskriver att naturumet också är samarbetspartner i fler projekt 
med kommunen och kommunala bolag och därmed får betalt för dessa tjänster uppskattningsvis 
runt 300 000 – 350 000 kronor.    
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Flera av kommunerna nämner att lokala vänföreningar eller lokala fonder skapats eller skapades 
vid bildandet av naturreservatet och att det via dessa skapar möjligheter till donationer till 
naturumen eller för att ordna aktiviteter i naturumet. Lokala naturvårdssatsningar (LONA) 
används för också att finansiera delar av naturumverksamheten eller projekt. Andra sponsorer 
som nämns i samband med finansieringen av skapandet av naturumen är byggbolag, 
Skogsvårdsstyrelsen och Skogssällskapet (Intervjuer kommuner 2016).  
 
4.4.4.3 Naturumens betydelse utifrån kommunerna 
Betydelsen av naturum utifrån kommunernas perspektiv varierar alltifrån aspekter som 
informationskanal, mötesplats, länkar till näringslivet och resurs för skolan. Alla av de deltagande 
kommunerna nämner flera positiva egenskaper som naturumen bidrar med till kommunen. Ett 
speciellt återkommande tema är att naturumen är en resurs för skolan samt sprider kunskap och 
att naturumet är en reseanledning eller besöksplats i kommunen. En kommun beskriver att det är 
en mötesplats för aktiviteter, kunskapen länkade till naturområdet och kommunens arbete som 
relaterar till hållbar utveckling. Naturum är också en symbol för kommunens arbete med 
naturområdet och därmed blir det ett skyltfönster för kommunens arbete.  
 
Naturum har även betydelse som informationskanal för kommunens arbete med miljö och 
naturvårdsfrågor, dessutom fungerar naturumet som en samordnare kring dessa frågor i 
kommunen. Naturumen bidrar därutöver till att skapa ett ansikte på naturvården i kommunen 
och kan skapa en direktkontakt till besökarna. Naturumet är också en potentiell samarbetspartner 
för kommunen och för kommunala bolag, en medarbetare på Västerviks kommun med ett icke-
statligt naturum beskriver hur naturumet är en partner för kommunen och gör uppdrag åt 
kommunen rörande frågor som berör naturumets inriktning och miljö generellt. Dessutom har 
ett av de kommunala bolagen och naturumet bland annat tagit fram en film tillsammans, som kan 
visas på naturumet 
 
 

Figur 4. Kostnader för naturum  
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En kommunmedarbetare framför att naturumet har 
bidragit med förbättrad livskvalité för kommuninvånarna 
då det länkat ihop delar av staden bättre. En medarbetare 
på Kristianstads kommun framför också den ekonomiska 
effekten naturumet har haft, och beskriver hur Kristianstad 
har 40 000 invånare och naturumet har 120 000 besökare 
per år. Dessutom har de genomfört en turistekonomisk 
studie som visar att omsättningen av de besökare som 
annars inte hade kommit till Kristandstad är ”27 miljoner 
kronor om året vilket är mer än dubbelt så mycket som 
driften”(Intervjuer kommuner 2016).  
 
Att naturum är en reseanledning eller ett besöksmål i 
kommunen återkommer frekvent i intervjuerna samt att de 
lockar besökare till naturområdet och till kommunen. En 
av medarbetarna beskriver att de ser naturumet som en 
reseanledning till varför besökare kommer till området, 
vilket också skapar möjligheter för företag runt omkring 
till exempel genom att erbjuda sovplatser eller matställen. 
Detta resonemang utvecklas och det konstateras att 
naturumet är en reseanledning vilket resulterar i att många 
kommer hit till området vilket gör att de spenderar pengar i området. En annan kommun 
beskriver att naturumet i sig, uppfattar medarbetaren inte är enda anledningen att besökare 
kommer till kommunen men det är ett av besöksmålen när besökarna är i kommunen och att en 
viktig del i helheten av kommunen som besöksmål. I intervjuerna framgår att naturumen i flera 
fall är ett av de största besöksmålen i kommunen. Viktiga aspekter av att de ofta blir ett populärt 
och uppskattat besöksmål är för att det inte är beroende av väder, verksamheten bedrivs både 
inomhus och utomhus samt att flera av dem har öppet året om.  
 
Flera återkommer till att naturum inte bara attraherar vana naturbesökare eller besökare med stor 
kunskap eller intresse av naturen utan en mycket större målgrupp. Dessutom passar 
verksamheten för alla åldrar. Naturumen bedriver verksamhet som ska vara lättillgänglig för alla 
både mentalt och fysiskt. En medarbetare på Lunds kommun som har ett icke-statligt naturum 
beskriver hur de jobbat mycket med att göra platser ut i naturen tillgängliga för personer med 
olika funktionsnedsättningar. Medarbetaren i koncernen Karlstads kommun beskriver hur de 
jobbar med att skapa en välkomnande miljö, jobbar med formuleringar för att locka alla grupper 
samt att naturumen är gratis för att ekonomiska hinder inte ska motverka besökare från att ta del 
av verksamheten. Att det är gratis bidrar också till att skapa en mötesplats eller besöksplats som 
inte är beroende av konsumtion.  
 
I några av intervjuerna framgår att naturumen agerar som en mötesplats i kommunen. En 
medarbetare i Strömstads kommun beskriver hur naturumet har en stor och fin möteslokal med 
hörsal som är välanvänd speciellt av det lokala samhället runt omkring. Ytterligare en 
medarbetare förtydligar att naturumet med sitt centrala läge och den stadsparksliknande miljö och 
de omkringliggande aktiviteterna bidrar till att skapa en mötesplats och lockar spontanbesökare 
till naturumet. Andra framför att naturumet inte är en social mötesplats där man bara droppar in 
eftersom det ligger en bit ifrån centralorten men ändå en mötesplats där turister och lokalbor 
möts. De beskriver hur kollektivtrafik är en viktig del i skapandet av en mötesplats. I en intervju 
framkommer att naturumet låter skolbarn vara delaktiga i att skapa utställningar vilket skapar en 
delaktighet och en medarbetare beskriver en stark sammanhållning där många i närområdet 
hjälper till och deltar i aktiviteter där naturumet också är en del av lokala sammanhållningen som 
både bidrar med aktiviteter och kopplar samman med andra aktörers verksamhet.  

 
Bild 4. Exempel på arbete med 
tillgänglighet, här ett fågeltorn med 
ramp och hiss vid naturum Tåkern.  
Fotograf: Beata Iverson  
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Naturumet beskrivs att agera som en ingångsport till naturen som leder besökaren ut i naturen. 
Det konstateras att det ofta behövs, speciellt i större naturområden. En medarbetare beskriver att 
naturumet blir en puls ut i området och ”Egentligen ser jag naturumet som något mycket större 
än en byggnad det är ju en puls ut i området, ett sätt att få besökarna att stanna längre i området 
och ha en kvalitativ upplevelse.”(Intervjuer kommuner 2016). Användningen av olika platser höjs 
i naturområdet då naturumet och den pedagogiska verksamheten kan hjälpa besökare att finna sig 
tillrätta och förmedla kunskap. Naturumet blir också en inspirationskälla för många att upptäcka 
naturen även på egen hand. En annan kommun beskriver att trots farhågorna för negativ 
påverkan på fågellivet vid byggnationen av naturumet har detta inte skett utan snarare haft en 
positiv effekt. Då människorna hjälpt till att skapa en tryggare miljö då rovdjuren inte vågar sig 
lika nära.  
 
I alla intervjuer nämns att naturumet bidrar med kunskap och är en kunskapskälla öppen för alla 
genom till exempel sin pedagogiska verksamhet och upplägg, att naturumen erbjuder 
kvällsföreläsningar och kompetens hos medarbetarna på naturumet. Besök kan skapa förståelse 
hos besökarna kring natur och naturvård och bidrar till generellt kunskapsuppbyggande i 
kommunen kring natur, naturvård och relaterade frågor som hållbar utveckling och miljöfrågor. 
Det framförs att detta gynnar alla; individen, kommunen och Sverige. En av 
kommunmedarbetarna beskriver också att de tagit emot många nyanlända svenskar och att det är 
ett sätt att sprida kunskap till dem om naturen och speciellt allemansrätten. I alla intervjuer 
framgår även att det är en resurs för skolan i kommunerna och flertalet nämner att andra skolor 
från andra kommuner besöker naturumet. Genom att naturumet till exempel har labb, duktig och 
kunnig personal samt har en bra undervisningsmiljö blir det en väldig resurs för förskole- och 
skolverksamheten. I en av intervjuerna beskriver medarbetaren att naturumet också haft projekt 
med en högskola i närheten. En kommunal medarbetare beskriver dessutom hur naturumet och 
naturområdet hjälpt till att skapa uppmärksamhet kring hållbarhetsfrågor och fått det på agendan 
i kommunen.  
 
Naturumen används i kommunens marknadsföring. En medarbetare på en av de intervjuade 
kommunerna beskriver att naturumet även deltar i olika evenemang och mässor. Det framgår att 
flera företag utnyttjar naturumet innan de tar sig ut i naturområdet. Dessutom finns det på många 
av naturumen möjligheter att förlägga möten och i vissa fall konferenser. Många framför att det 
finns stor potential och redan har betydelse för näringsidkare i kommunen som samarbetspartner 
och det finns möjligheter för privata aktörer att bygga vidare på naturumet eller länka samman till 
deras verksamhet. Naturumet kan också agera som inkörsport till naturen och andra aktiviteter 
som finns runt omkring som kan drivas av privata aktörer. Generellt beskriver flertalet att 
naturumet har betydelse för näringslivet och speciellt besöksnäringen och en 
kommunmedarbetare beskriver att det med naturum finns möjlighet till verksamhet som lockar 
besökare när flera andra besöksverksamheter inte är aktiva, vilket kan förlänga säsongen för 
lokala näringsidkare. I en intervju framgår att naturumet och skapandet av naturskyddsområdet 
har resulterat i att uppmärksamma hållbara näringar på agendan inom kommunen.   
 
Naturumen blir även en symbol för naturen i kommunen, och det kan höja statusen på 
naturområdet är en av erfarenheter hos kommunerna. Naturumet är också en del i av att skapa 
ett mervärde, en helhet och bidrar till att skapa en större upplevelse. Detta bidrar till en 
attraktivare plats för besökare. Naturumen skapar tillsammans med naturområdet ett attraktivt 
område och miljö, där en av medarbetarna uppfattar det att utan turisterna som naturrum och 
naturområdet för med sig skulle inte orten vara lika attraktiv. I intervjun med medarbetare på 
Falköpings kommun framkommer också det faktum att naturumet och naturområdet 
Hornborgasjön bidrar till en lokal stolthet. 
 



	  
39 

Av kommunerna som deltagit i intervjuerna beskriver två kommuner, varav ena med ett icke-
statligt naturum, att det är en symbol för kommunen och det lyfts fram samt att det har en stor 
betydelse för besöksnäringen. Ytterligare en kommun beskriver att vid diskussioner om området, 
att människor ofta ser framför sig naturumsbyggnaden, detta gäller ett statligt naturum. En av 
medarbetarna beskriver att det statliga naturumet är en symbol och att många känner igen 
byggnaden men att det snarare är en symbol för området och inte precis kommunen då det är 
liten kommun. Två av de tillfrågade kommunerna beskriver hur snarare nationalparken är en 
symbol för kommunen än själva naturumet. Fyra av de intervjuade, varav tre har icke-statligt 
naturum, tror inte det ses som en symbol för kommunen, två beskriver att det finns andra mer 
självklara symboler i kommunen än naturumet. En av de tillfrågade poängterar att kommunen 
inte ser det statliga naturumet som en symbol, men tycker att de låter som en intressant idé. 
Under intervjun blir det uppenbart den kommunen inte verkar nämna att de har ett naturum på 
kommunens hemsida, anledningen till detta känner den intervjuade inte till. En av de kommunala 
medarbetarna beskriver att det relativt nyöppnade naturumet inte är det men att kommunen vill 
och arbetar för att det ska bli en symbol, då både kommunen och privata företag använder sig av 
naturumet i marknadsföringssyfte.   
 
Den kritik som kommunerna nämner de har tagit del av eller upplever är ofta liten. En 
medarbetare på Kristianstads kommun beskriver hur politiker innan var oroliga angående 
naturumets ekonomi men efter naturumet byggts har denna kritik försvunnit. Andra mer 
praktiska aspekter nämns som kritik mot smala vägar eller dålig skyltning eller att det kan skapa 
mycket trafik i området. Kritik som nämns en gång i en av intervjuerna är även minskade anslag 
från Naturvårdsverket för verksamheten och ytterligare en medarbetare på en av kommunerna 
nämner att naturum i början inte fick anslag från Naturvårdsverket på grund av byte av 
medarbetare på Naturvårdsverket, dock är detta nu löst. Ytterligare kritik som en medarbetare 
tagit del av är den generella kritik mot att helst ska naturvård inte kosta pengar och en annan 
nämner den allmänna problematiken kring var naturumen ska spendera pengar antingen på 
byggnaden eller verksamheten. En medarbetare på en av kommunerna nämner att det 
framkommit lite kritik angående bygglov då det finns personer som fått nej till utbyggnad i 
områden medan Länsstyrelsens får bygglov mitt i naturområdet. Dock framför både den 
medarbetaren och de andra kommunerna som deltagit i undersökningen att kritiken endast är i en 
väldigt begränsad omfattning och att naturumen upplevs positivt bidra till kommunen eller ses 
som en uppskattad verksamhet av både turister som den som lokala befolkningen (Intervjuer 
kommuner 2016).  
 
4.4.4.4. Råd till andra kommuner  
Råd till andra kommuner som är intresserade av naturum som nämns i intervjuerna är att noga 
läsa igenom Naturvårdsverkets föreskrifter för naturum så att de stämmer överens med vad 
kommunen vill göra och arbeta med. Sedan betonas att det är lättare att få pengar till 
investeringar än driften så kommuner behöver bestämma, planera och skapa en konsensus kring 
finansieringen av driften av naturumet. Att kommunen inte ska underskatta behovet av personal 
och naturvägledare som är väldigt viktiga för att bedriva naturumens verksamhet, är också ett råd. 
Ytterligare uppmärksammas behovet av en bra dialog mellan olika involverade parter för att 
skapa mervärde både för naturrumet och kommunen. Även att kommunen och olika aktörer 
förstår att de är viktiga ambassadörer för naturumet och har tillgång till information och har 
kunskap om naturumet för att kunna förmedla detta till andra besökare. Eftersom det ofta är 
många aktörer involverade bör dock rollfördelningen vara tydlig för alla.  
 
Ett annat råd är att satsa på samarbete mellan olika parter, näringslivet och olika ideella 
föreningar och därmed öppna upp för partnerskap. En medarbetare framför att för att naturumet 
ska lyckas på alla plan bör det ske samarbete mellan ideella föreningar, det offentliga och privata 
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näringslivet. Speciellt samarbete med naturskolan och att arbeta med den pedagogiska delen av 
verksamhet lyfts fram som viktigt och ett sätt att göra naturumet mer levande. Cafémöjlighet i 
eller i anslutning till naturumet ses också som en viktig del av att locka och skapa en 
helhetsupplevelse i samband med naturumet. Att verksamheten är öppen för idéer, lyssnar på 
förslag och tips är också en rekommendation tillsammans med att se till att ha en verksamhet 
som passar alla men speciellt en bra fungerade barnverksamhet uppskattas. Samt att de finns ett 
fokus på verksamheten. Naturumen behöver vara levande därför behöver verksamheten vara 
lyhörd för besökares önskemål. Att inte enbart fokusera på antal besökare utan tänk på kvalitén, 
framförs även som ett råd. Ytterligare ett råd är att inte skrämma ovana besökare genom att ha 
alltför avancerad utrustning och att personalen arbetar med att få besökarna att känna sig 
bekväma.    
 
Att satsa på en byggnad som i sig uppmärksammas 
är därtill ett råd. Byggnaden i sig behöver inte vara 
stor utan det arkitektoniska uttrycket är viktigt. 
Ytterligare en medarbetare beskriver att eftersom 
byggnaden är unik och att det var en känd arkitekt 
som ritade det bidrar till att skapa ett besöksmål. 
Det benämns att verksamhet bör utgå från vad som 
redan finns på platsen samt de lokala 
förutsättningarna och inte kopiera andras 
verksamhet rakt av. Verksamheten och byggnaden 
bör ha det lilla extra framförs även som ett råd, 
samt att inte glömma bort att naturumet ska locka 
besökare ut i naturen, därför behöver besökare 
fångas upp, och aktiviteter och information 
behövs utomhus för att fånga upp besökarna och 
leda dem ut.  
 
Kommunikationer till platsen är av stor betydelse för att kunna locka alla olika sorts besökare och 
gör naturumet tillgängligt för alla. Verksamhetsplanerna är en bra vägledning på vad naturumen 
bedriver för verksamhet då detta kan skilja sig åt mellan de olika naturumen. Ytterligare ett råd är 
att utnyttja den kunskapen som redan finns och göra studiebesök på andra naturum. 
Återkommande i intervjuerna är att naturum inte blir ett tillskott utan hårt arbete, det krävs 
planering och olika typer av utvecklingsplaner för att naturumen ska utvecklas och leva upp till 
sitt syfte. En av kommunerna med ett icke-statligt naturum beskriver att en relativt tätortsnära 
placering är viktig för att skapa en plats där många i kommunen kan ta sig till och från, då det 
finns det större chanser att generera positiva effekter. Detta resonemang finns hos en kommun 
med ett statligt naturum, och de beskriver hur placering är av stor vikt och att det i många fall är 
lättar att skapa en attraktiv mötesplats centralt i kommunen eftersom det till stor del redan finns 
ett besökstryck.  
 
Flera av kommunerna nämner att det finns många utsiktsplatser eller besöksplatser tillhörande 
naturumen. Detta kan till exempel vara ett fågeltorn eller tillgänglighetsanpassad plats i en annan 
del av området eller ytterligare en byggnad eller plats som ses som en extra port till naturen. 
Dessa samarbetar och uppfattas som en del i att leda ut besökare i naturen. I till exempel 
Gällivare kommun finns en ytterligare port till naturen i tätorten cirka 14 mil från 
huvudbyggnaden i naturumet. Där drivs den extra porten av kommunen medan naturumet är 
statligt. Naturumet Hornborgasjön är ett statligt naturum och kommunen har ytterligare en 
verksamhet kallad Trandansen som de omkringliggande kommunerna är med och bekostar. I 
fallet Trandansen är det öppet mellan fyra till fem veckor och har då ungefär 150 000 besökare. 

Bild 5. Exempel på ett naturum som 
uppmärksammat för sin arkitektur, naturum 
Tåkern ritat av Gert Wingårdh. 
Fotograf: Beata Iverson  
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Kommunerna omkring har arbetat och arbetar vidare med att utveckla detta och komplettera 
Trandansens verksamhet med kulturella evenemang och lokala marknader under denna period av 
fyra till fem veckor. Kostnaden för dessa extra byggnader varierar, vid Trandansen rör det sig om 
en kostnad på 170 000 -180 000 kronor per år ungefär, medan medarbetare i Gällivare kommun 
berättar att driftskostnaden för den extra byggnaden kostar 300 000 kronor per år för 
kommunen. Sammantaget är alla som deltagit i intervjuerna positiva kring naturum, deras 
verksamhet och aktiviteter. Många berömmer dessutom de som jobbar på naturumen. Flera 
kommuner ser att det finns en potential för kommuner att arbeta med naturum och beskriver hur 
naturum bidrar till helhetsupplevelsen i området. Gällande de icke-statliga naturumen beskriver 
flera att kommunen måste vara villig att ta ett stort ansvar för att naturumet ska resultera i många 
positiva effekter, som tidigare nämnts (Intervjuer kommuner 2016).   
 
4.4.5. Framtida naturum  
Örebro kommun planerar att anlägga ett naturum i anslutning till en redan existerande 
verksamhet liknande naturum, kallad Naturens hus. Naturens hus med omkringliggande områden 
har ett högt natur- och rekreationsvärde och omkring 300 000 besök årligen. 
Naturskoleverksamhet bedrivs också i området. Området där Naturens hus ligger och det nya 
naturumet skall ligga är mycket tätortsnära och cirka 20 minuter från Örebro centrum. Naturens 
hus skall nu utökas och kompletteras för att förstärka informationen om länets natur och miljö. 
Området har sedan 1994 genomgått en omfattande landskapsrestaurering och detta kommer även 
att bli profilen på det nya naturumet (Örebro kommun 2014).   
 
De övergripande syftena med att skapa ett naturum är enligt förstudien av naturum i Örebro 
(2014) att vara en port till länets naturområden, natur i allmänhet och bidra med kunskap, 
förståelse och känsla för naturen och dess värden. En fördjupad naturkontakt hos besökarna 
nämns också som ett mål. Den speciella profilen kring landskapsrestaurering ska även medföra 
förståelse kring mänsklig påverkan på miljön. Ytterligare syften som nämns med utvecklandet av 
naturum är vägledning in i naturen, att det ska fungera som ett kunskapscentrum, uppmuntra 
lösningar till miljöproblem som använder sig av både beteendemässiga och tekniska perspektiv. 
Naturumet ska dessutom vara en viktig del i utvecklingen av naturturism i Örebros län, i ökad 
hälsa, ökat friluftsliv och byggnaden, aktiviteter och landskapet ska även erbjuda en estetisk 
upplevelse. Det nämns även att de ska fungera som en mötesplats för företag, forskning, invånare 
i länet, skolungdomar och turister.          
 
I förstudie av naturum i Örebros (2014) beskrivs att flera externa aktörer är positiva till skapandet 
av ett naturum, och ser möjligheter till eller inom landsbygdsutveckling, turisminformation, 
naturturism, naturinformation, miljöfrågor, kulturmiljö eller folkhälsa. Det möjligheterna med 
naturum som kommunen nämner är marknadsföring vilket kan resultera i ökad naturturism, 
vilket kan ha positiva ekonomiska konsekvenser. Ökade möjligheter till kulturella evenemang 
som konstutställningar, konserter och filmvisningar. Positiva effekter på miljön och naturen på 
grund av ökad kunskap, även positiva effekter på folkhälsan genom att det lockar människor till 
att röra sig i naturen, motioner och friluftsliv. Dock nämns det en osäkerhet gällande positiva 
ekonomiska konsekvenser för näringslivet.  Det som talar för en positiv påverkan är enligt 
Örebro att arbetsgivare ser naturum som attraktiv i deras rekryteringsarbete. Ett exempel från 
Vattenriket, naturumet i Kristianstad, används då det finns indikationer på att det har bidragit till 
ökad omsättning i kommunen. Att få vara en del av naturumfamiljen ses dessutom som en 
positiv egenskap som kan locka turister till länet. En del av förslaget är att naturumet ska ha ett 
Bed & Breakfast, vilket kan bidra till längre vistelser och konferenser och därmed ha en positiv 
ekonomisk inverkan. Naturum ses generellt i förstudien som en möjlighet att skapa såväl 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (ibid).   
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4.4.6. Naturum föreståndare  
Av 33 naturum svarade 28 på frågeformuläret. Deras svar innehöll såväl konkret information 
kring antal anställda, invigningsår och antal besökare till mer objektiva frågor kring deras 
uppfattning av naturumens värde. Följande information är baserat på föreståndarnas svar i det 
utskickade frågeformuläret. En övervägande majoritet beskriver att profilen på naturumen är 
naturen i det omkringliggande området. Det är en majoritet som är invigda under 2000- talet och 
endast fem stycken som är invigda innan 1990. Nio stycken av de deltagande naturumen är icke-
statliga naturum, där majoriteten har kommunen de är placerade i som huvudman. 19 av 
naturumen är statliga och har respektive länsstyrelse som huvudman. Åtta föreståndare uttrycker 
att de inte har ett nära samarbete med kommunen de är placerade i, alla dessa är statliga. Ett 
statligt naturum uttrycker att det inte har ett nära samarbete med kommunen de är placerade i 
men uttryckte att naturumet har ett nära samarbete med grannkommunen. 19 föreståndare 
uttrycker att de har ett nära samarbete med kommunen och alla nio icke-statligt uttrycker att de 
har ett nära samarbete med kommunerna de är placerade i.  
 
Gällande antal besökare varierar detta stort. Det är fem som uppgett att de har under 20 000 
besökare per år och av dessa är fyra placerade i norra delen av Sverige. Åtta stycken uppger att de 
har 20 000 till 40 000 besökare, sex stycken uppger att de har över 40 000 besökare men mindre 
än 60 000 besökare, sex har mellan 60 000 besökare till 80 000. Tre stycken uppger att de hade 
över 100 000 besökare. Naturumsföreståndarna uppskattade även vart besökarna kommer ifrån, 
där ungefär hälften beskriver att flest besökare kommer från kommunen eller regionen och där 
den andra hälften uppskattade att flest besökare kommer från resten av Sverige eller utomlands. 
Fler uttryckte dock att detta varierar under året då det är fler långväga besökare under sommaren 
och att de är fler regionala samt kommunala besökare under resten av året, samt att många av 
skolklasserna som besöker naturumet kommer ifrån andra kommuner än naturumet är placerat i. 
Många av de som har flest besökare utanför regionen är placerade i fjällen men även på Gotland 
och Öland. En liten majoritet beskriver att de har säsongsöppet och hur ofta man har öppet 
beror på om det hög- eller lågsäsong men fler uttrycker att det är öppet för bokning året om. 
Majoriteten av de med helårsöppet har besöksantal på över 40 000 per år. Av de icke-statliga 
naturumen har besökare mellan 6600 – 120 000 besökare per år och av de nio icke-statliga har 
fem stycken över 55 000 besökare per år och två stycken över 25 000 besökare per år. Besökarna 
till de icke-statliga naturumen uttrycker många av föreståndarna att de kommer från kommunen, 
närliggande kommuner och regionen.  
 
Många av naturumen som deltagit uppger att det inte förekommer frivilliga insatser medan andra 
nämner organisationer som hembygdsföreningen, sameföreningen fjällbotaniska trädgårdens 
vänner, friluftsfrämjandet, scouterna, vandrarnas förening, Biodlarföreningar, lokala fågelklubbar, 
integrations projekt, SOF (Sveriges ontologiska förening), Naturskyddsföreningen samt lokala 
geologiföreningar och lokala fotoföreningar. Andra samarbeten mellan naturumen och aktörer 
som beskrivs är skolor, förskolor, kommunerna, turistbyråer, olika museum, lokala konstnärer, 
lokala sportklubbar, intresseföreningar, andra naturum, universitet, länsstyrelsen, 
hushållningssällskap, mykologer och olika typer av privata aktörer och näringsidkare. I princip 
alla uppger att de inte har sponsorer, men några få beskriver att de fått ekonomiskt stöd eller 
sponsring till enstaka utställningar eller aktiviteter. Gällande bidrag för verksamheten kommer 
dessa från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och kommunerna, något enstaka naturum nämner en 
lokal fond. 16 av de deltagande naturumen bedriver ingen konferens eller hotellverksamhet. En 
uttrycker att de ligger vägg i vägg med en privatägd restaurang och campingverksamhet. Sju 
beskriver att det har en liten konferensverksamhet och fyra naturum beskriver att det har 
konferensverksamhet. Antal arbetstillfällen på naturumen som nämns skiljer sig åt, och varierar 
från lägsta antal med en anställd plus säsongsanställda till sex personer anställda i Kristianstad.   
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Gällande kritik mot naturumen är detta inte något ofta förekommande i svaren. Om det nämns 
någon kritik kring naturumen är det att det kostar pengar, även att öppettiderna för specifika 
naturum skulle kunna förbättras samt några av naturumen placerade i fjällen uttrycker att de 
upplevt lite kritik kring att de erbjuder guidningar i område, vilket konkurrerar med andra 
entreprenörer i området. Två av naturumföreståndarna nämner att de upplevde kritik av 
lokalsamhället i början av skapandet av ett naturum men att dessa nu är positiva. Ett av 
naturumen nämner att det ”… finns besökare som anser att det läggs för stora pengar på 
”flashiga” byggnader…” (Frågeformulär naturum föreståndare 2016). Dock beskriver 16 
föreståndare att de inte tagit del av någon kritik mot naturumet. Av de nio-icke-statliga 
naturumen beskriver åtta att det inte upplevt någon kritik mot naturumet.  
 
Angående naturumens betydelse beskriver flera av föreståndarna den med ord som viktig, enorm 
eller stor betydelse. En övervägande majoritet nämner fler punkter kring naturumets betydelse och 
alla nämner dess betydelse som kunskapsförmedlare eller att locka människor att upptäcka 
naturen. Det ses som en kunskapsbank och har en betydelse för att sprida kunskap och 
information kring naturen och kring den specifika naturen i omgivningen. De erbjuder 
förklaringar till varför det är skyddad natur på dessa platser men även kunskap om naturen, 
naturvård, ekosystemtjänster, miljön och allmänt miljötänk. Speciellt nämns att det har en 
betydelse för att sprida kunskap om naturen då naturumen är placerad i naturen. Naturumen har 
också en viktig del att locka ovana naturbesökare, en naturumföreståndare beskriver att ”Det 
fyller en viktig roll i att få ut till folk som inte redan är frälsta naturnördar” (Frågeformulär 
naturum föreståndare 2016). De har en viktig funktion som ingångsport till naturupplevelser och 
en betydelsefull port till naturområdet. En föreståndare uttrycker att naturumet har en stor 
betydelse för naturområdet.     
 
Naturumen har också betydelse som mötesplats för olika grupper, social och kulturell betydelse 
för lokalinvånare. Naturumen har även betydelse för att kunna informera om den lokala kulturen.  
Det är en viktig resurs för skolan då det erbjuder aktiviteter och kunskap vilket skapar en 
variation för barnen. Naturumen har också betydelse genom att vara en informationskanal för 
kommunen, och en möjlighet att berätta och sprida information om kommunens miljöarbete. 
Ytterligare, en aspekt som nämns är att naturumen har en viktig del i både kommunen och 
regionens turismutveckling, där det är ett stort turistmål, vilket lockar besökare till området och 
fungerar i vissa fall som en turistbyrå, vilket resulterar i att det är viktigt för boende och 
entreprenörer i området. Det har även en betydelse genom att naturumen har anställda och 
naturumen är viktiga för andra näringsidkare. I naturumet finns det möjlighet att informera om 
smultronställen i området, och en naturumsföreståndare uttrycker också att naturumet har en stor 
betydelse eftersom många besökare kommer till naturumen. Naturumen beskrivs som det 
centrala navet i besöksmålet och naturum blir en kontakt mellan kommunen och besökaren som 
kommunicerar naturvård, allemansrätt, friluftsliv, förmedlar säkerhetsinformation, agerar som en 
turistbyrå och kommunikationskanal bland annat. Slutligen beskrivs att det har en betydelse då 
naturumet berikar besökarens upplevelse, skapar ett mervärde till besöket och gör att besökare 
stannar längre. Det är ett bra besöksmål som är tillgängligt för alla, det är också en naturlig och 
jämlik samlingspunkt beskriver en naturumsföreståndare för ett centralt placerat naturum.  
 
Vid frågan kring naturumets betydelse för kommunen det är placerat i nämndes igen ord som 
stor, enorm eller viktigt. Fyra av föreståndarna beskriver att det är samma som det beskrivit av 
naturumets betydelse generellt. En föreståndare uttrycker att det troligtvis inte har någon stor 
betydelse då naturumet är placerat i en nedprioriterad del av kommunen och en annan 
föreståndare nämner att det snarare är naturen som lockar besökare till kommunen inte 
naturumet. Dessa två naturum, uttrycker att de inte har ett nära samarbete med kommunen, 
ingen av dem bedriver konferensverksamhet, inga frivilliga insatser sker på naturumet och det ena 
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skriver att de inte har några samarbetspartner och det andra beskriver att det har några privata 
samarbetspartners. En föreståndare vet inte, vad naturumet har för betydelse för kommunen.  
Majoriteten av föreståndare nämner att naturumet har betydelse för kommunens 
turismutveckling då det är en turistattraktion, besöksmål och besökscentrum som lockar 
människor till att besöka kommunen och naturumen blir därmed lite av en turismcentral i 
kommunen. Naturumen är dessutom en del att skapa upplevelser i kommunen. De beskriver 
även att naturumen är en viktig motor i besöksnäringen och har betydelse för flera andra 
näringar. En naturumföreståndare beskriver hur en besöksundersökning visade att besökare 
spenderade 46 miljoner i kommunerna i samband med sitt besök där. Ytterligare nämns att de har 
betydelse för kommunerna som informationsspridare, väcker intresset för naturen, och erbjuder 
kunskap om kommunens natur.  Dessutom nämns att naturumen har en betydelse som en viktig 
resurs i skolan och är en pedagogisk resurs samt att det är ett centrum för naturvägledning och 
naturkompetens i området.   
 
Vid frågor om föreståndarna uppfattar naturumet som en symbol för kommunerna det ligger i, 
svarade tretton att naturumet inte är en symbol för kommunen. Tre svarade vet ej och sex 
föreståndare beskriver nej men att naturumen antigen ligger mellan flera kommuner eller att det 
naturumet snarare ingick i en större profil som förknippades med kommunen. De föreståndare 
som uttrycker att naturumet är en symbol, är föreståndarna för naturum Vatttenriket, naturum 
Fjärås Bräcka och naturum Tåkern. Hornborgarsjön ligger på gränsen till flera kommuner och 
beskriver hur det är en symbol för området kanske inte specifikt för en kommun men att det är 
viktigt för alla tre kommunerna och alla tre arbetar aktivt med naturumet. Naturum Laponia, 
invigdes 2014 och uttrycker att det är för nytt för att kunna uttala sig om det ”men kommunen 
använder det gärna som en symbol” (Frågeformulär naturum föreståndare 2016). Naturum 
Skrylle, beskriver att det inte direkt är en symbol men något som många förknippar med 
kommunen. Sammantaget utrycker sig de icke-statliga naturumen mer positivt angående om 
naturumet är en symbol för kommunen jämfört med de icke-statliga naturumen.    
 
Baserat på denna undersökning och föreståndarnas svar finns ingen korrelation mellan om 
naturumet är statligt eller icke statligt och om det är en symbol eller inte. Dock är princip alla som 
uttrycker att det är en symbol för kommunen (Frågeformulär naturum föreståndare 2016), dessa 
är också uppmärksammade för deras arkitektur (Lauri, Isitt & Caldenby 2013). Flera nämner 
uttryck som inte ännu och kommer bli mer och mer, vilket tyder på att flera tror att naturumen som 
symbol för kommunerna kommer att öka i framtiden. De föreståndare som uppfattar naturumet 
som en symbol för kommunen beskriver därutöver att de har minst 80 000 besökare per år och 
har alla uttryck att det har ett nära samarbete med kommunen (Frågeformulär naturum 
föreståndare 2016).    
 

4.4.7. Sammanställning av erfarenheter  
Återkommande erfarenheter från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholm, stiftelsen 
Tyrestaskogen, medarbetarna på kommunerna, i planerna för ett nytt naturum i Örebro kommun 
och naturumföreståndarna är att naturum bidrar till att sprida kunskap om naturen. I flertalet av 
de olika erfarenheterna nämns naturum som en social mötesplats, inspirationsplats och det 
mervärde naturum skapar till upplevelsen att besöka naturområdet. Genom att naturumet ses 
som en besöksplats kan detta vara gynnsamt för kommunen och olika näringsidkare i 
kommunen. Naturumen uppfattas dessutom som en resurs för skolan i kommunerna men flera 
nämner att likaså omkringliggande kommuner har möjlighet att dra nytta av ett naturum. Det 
nationella nätverket men också olika samarbetskonstellationer mellan aktörer återkommer bland 
erfarenheterna. Att det förekommer många olika ideella föreningar och olika privata aktörer gör 
att både det direkta och indirekta nätverket av naturum är stort. Tillgänglighet både fysiskt och 
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mentalt till naturen är en viktig del av arbetet med naturum och har betydelse för kommunen 
genom ökad tillgänglighet för alla kommunens invånare.  
 
Kritiken mot naturum är relativt begränsad men det som återkommer i flera fall är att det finns 
kritik mot att satsa på att visa naturen istället för att bevara naturen. Gemensamt utifrån de olika 
aktörerna som deltagit i denna kartläggning av naturum är en uppfattning om att naturen är en 
positiv verksamhet. Återkommande är också betoningen på att kommunen måste vara villig att 
satsa för att skapa ett icke-statligt naturum och detta gäller specifikt ekonomiskt. Baserat på 
erfarenheterna är Naturvårdsverkets bidrag för närvarande runt 350 000 kronor per år för driften 
av icke-statliga naturum. Dock har alla de kommuner med icke-statliga naturum som har 
kännedom om budgeten beskrivit att naturumen har en högre driftbudget. Exakta kostnaden för 
driften och etableringen av ett nytt naturum varierar kraftigt. Det nämns av kommunerna att 
platsen har en roll, för att kunna uppnå högre flöden av besökare till naturumen.  
 
Gällande naturumen som symboler för kommunerna nämner Naturvårdsverket att kommunerna 
ser att naturumen kan tillföra något till kommunernas profil och några av kommunerna nämner 
att naturumet är en symbol för kommunen. Likaså beskriver några av föreståndarna för naturum 
att naturumet är en symbol. Dock verkar en vanligare uppfattning vara att naturumet är en 
symbol för naturområdet, som i vissa fall är en symbol för kommunen. Av naturumföreståndarna 
framgår att dessa har ett nära samarbete med kommunerna. Generellt har naturumföreståndarna 
en likande bild som kommunen gällande naturums roll som symbol eller att naturum inte anses 
vara en symbol. När bilden av om naturum som en symbol skiljer sig är det en medarbetare i 
Strömstads kommun som uttrycker en positivare bild än naturumföreståndaren som inte vet om 
naturum är en symbol för kommunen. Den övergripande uppfattningen är att erfarenheterna från 
naturumföreståndarna och medarbetarna på kommunerna stämmer väl överens, förutom att 
kommunernas medarbetare ser mer av en kommunal betydelse jämfört med vad 
naturumföreståndarna beskriver att de har för betydelse för kommunerna. Dock kan detta bero 
på att information inhämtades på olika sätt, den ena genom ett frågeformulär och den andra via 
intervjuer och deltagarna därmed lättare kan uttrycka flera tankar samt få följdfrågor. Örebro 
kommun nämner i sina beskrivningar hur de ser att ett naturum kan bidra eller ser möjligheter 
inom kulturmiljön. Detta är inget specifikt som nämns förutom av föreståndarna för naturumen. 
Det som beskrivs är att arkitektur har en betydelse och flera nämner arkitekttävlingar samt att 
byggnaden gör att fler besöker naturum. Vissa aktiviteter eller utställningar i naturumet kan också 
vara svårt att avgöra om det är natur eller kultur.  

 Figur 5. Sammanställning av olika aktörers erfarenheter av naturum. skyltfönster, tillgängliggör  
 

ERFARENHETER AV NATURUM
NATURVÅRDSVERKET:
- PORT TILL NATUREN 
- BESÖKSCENTRUM FÖR DEN         
  SKYDDADE NATUREN 
- KUNSKAP 
- NATURUPPLEVELSER 
- KVALITETSSTÄMPEL PÅ 
  NATURVÄGLEDNINGEN
- LOKALA INTÄKTER 
- SOCIAL MÖTESPLATS 

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLM:
- LOCKAR BESÖKARE MED  
  UTSTÄLLNINGEN
- SPRIDER INFORMATION 

STIFTELSEN TYRESÖSKOGEN: 
- PORT TILL NATUREN
- FÖRSTA MÖTET FÖR BESÖKARE
- UTGÅNGSPUNKT FÖR 
  GUIDNINGAR
- MÖTEPLATS 
- MÄNSKLIG KONTAKT  MED 
  NATURVÅRDEN
- TILLGÄNGLIGGÖR NATUREN
- BIDRAR TILL ATTRAKTIVITET
- MÅLPUNKT I NATUREN 
- FÖRSTÅELSE FÖR NATURVÅRDEN 
- MARKNADSFÖRING 

KOMMUNER MED NATURUM: 
- INFORMATIONSKANAL
- MÖTESPLATS 
- RESURS FÖR SKOLAN 
- KUNSKAP 
- SKYLTFÖNSTER FÖR 
  KOMMUNENS ARBETE 
- SYMBOL 
- SAMARBETSPARTNER
- LOKALA INTÄKTER 
- BESÖKSMÅL 
- TILLGÄNGGLIGÖR 
- INGÅNGSPORT TILL NATUREN
- HÖJA STATUSEN PÅ 
  NATUROMRÅDET 
- FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
  PRIVATA  AKTÖRER
- VARIERANDE KOSTNADER 

NATURUMFÖRESTÅNDARE: 
- VARIERANDE ANTAL BESÖKARE 
- KUNSKAP 
- LOCKAR BESÖKARE, SPECIELLT   
  OVANA NATURBESÖKARE 
- MÖTESPLATS 
- BESÖKSMÅL 
- INFORMATIONSKANAL 
- TURISTBYRÅ 
- VIKTIGT FÖR PRIVATA AKTÖRER
- MERVÄRDE FÖR BESÖKARNA 
- SKAPAR UPPLEVELSER 
- VÄCKER INTRESSE FÖR 
  NATURVÅRDEN 
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5. Tyresö kommuns förutsättningar 
 
För att analysera den potentiella betydelsen av ett naturum i Tyresö kommun behövs en 
förståelse kring förutsättningarna i kommunen. I följande avsnitt presenteras Tyresö kommuns 
övergripande förutsättningar, tidigare mål och planer, speciellt gällande naturen i kommunen och 
specifikt för Alby naturreservat, eftersom Alby är platsen för ett potentiellt naturum. 
  

5.1. Tyresö kommun  
Tyresö kommun har en landareal på 69 km2 (Tyresö kommun 2015a) och ligger omkring 1,5 mil 
sydost om Stockholm, (Tyresö kommun 2015b) se figur 6. Kommunen har en befolkning på 
ungefär 45 000 (SCB 2015), 1950 hade kommunen en befolkning på 3 169 personer. Kommunen 
hade under 2014 en positiv befolkningsökning med ungefär 1109 personer (Tyresö kommun 
2015a). Områdena som är idag är Tyresö kommun har från 1600-talet dominerats av Tyresö-
godset, vars ägor var nästan lika stora som dagens Tyresö kommun. På 1930-talet styckades stora 
delar av godset upp och sportstugor samt egnahem började byggas. Under 1960- och 70-talet 
byggdes kommunen ut ytterligare och bebyggelsestrukturen som till stor del finns kvar idag 
skapades. Under denna period växte kommunen med över 20 000 invånare. Bebyggelsen efter 
1975 har huvudsakligen tillkommit i anslutning till existerade områden (Tyresö kommun 2015c).   
I kommunen finns idag över 1 000 småföretag och ungefär 11 000 arbetstillfällen (Tyresö 
kommun 2015a).  
 
 
	  
	  
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
I visionen för Tyresö kommun 2030 beskrivs att målet är att skapa en attraktiv kommun där 
livskvalitet är prioriterat. Kommunen värnar även om närhet till natur och stora grönområden 
såväl som närhet till skärgården och storstaden (Tyresö kommun 2015d). Kommunen strävar 
efter att vara en attraktiv kommun att bo i och detta innebär att kommunen också arbetar med att 
skapa en god livsmiljö där det är möjligt att leva ett liv inte enbart bo. Därmed krävs olika typer 
av service för att befolkningen ska ha möjlighet att leva ett helt liv i Tyresö kommun, inte bara 
bo. Det finns en väldigt otydlig bild av vad Tyresö kommun är, och det behöver skapas en tydlig 
röd tråd kring av Tyresö är. För att kunna säga vart kommunen vill i framtiden och att arbeta 
med kommunens styrkor. Ett tillvägagångsätt för att skapa en röd tråd är arbetet med 
kommunens identitet (Intervju planerare Tyresö kommun 2016). 
 

5.2. Tyresö kommuns identitet   
Tyresö kommun inledde 2013 arbetet med en ny översiktsplan och under 2016 beräknas ett 
fördjupat förslag av översiktsplanen att presenteras (Tyresö kommun 2015e). I samband med 

Figur 6. Karta över Tyresö Kommun.  
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utvecklandet av översiktsplanen genomfördes också under 2013 en dialog om Tyresö 2035. I 
denna dialog deltog tjänstemän, företag, föreningar och cirka 2000 Tyresöbor. Detta skedde 
genom att kommunen var ute på sex olika platser i Tyresö med den så kallade rosa byggboden 
där möjlighet fanns för Tyresöbor att lämna synpunkter och ha en dialog med kommunen.  
Även andra verktyg användes, bland annat en digitalkarta. I den nya översiktsplanen är en viktig 
del att stärka kommunens identitet samt tydliggöra denna identitet. Kommunen har genomfört 
undersökningar genom ett konsultbolag där Stockholmare fått svara på frågan vad som 
kännetecknar Tyresö idag. Enligt denna undersökning är svaren antigen natur eller ingen aning. I 
samband med att dialogen genomfördes, spelades ett spel med deltagarna vilket resulterade i olika 
värden som Tyresöborna anser vara viktiga för kommunen och som bör tas vara på i framtiden. 
Dessa värden är en del av det som uppskattas i Tyresö och som Tyresöborna vill förstärka. Detta 
bör också användas för att stärka Tyresös identitet (Tyresö kommun 2015c). Viktigt i arbetet med 
identiteten var att hitta Tyresös identitet inte att skapa en ny identitet och tvinga den på 
kommunen utan utveckla den redan existerande. Därför fokuserar identitetsarbetet på att stärka 
de värdena som förknippas med Tyresö (Intervju planerare Tyresö kommun 2016). De värdena 
denna identitetsprocess resulterade i är; hållbart, mänskligt, aktivt, nära, varierat, tillsammans och grönt 
och blått.   
 
Värdet hållbart syftar till att ekologiska, sociala och ekonomiska värden ska värnas om vid arbetet 
och beslut i kommunen. Det syftar även till att Tyresö kommun ska utvecklas hållbart och att ett 
fokus ska vara på att det ska vara estetiskt tilltalande och omsorgsfullt utformade miljöer i 
kommunen. Dessutom ska den bebyggda miljön utformas genom att använda ett mänskligt 
perspektiv som i detta fall innebär att det skapas liv mellan hus genom att fokusera på mänsklig 
skala, form och klimat. Detta är en del av det mänskliga värdet, som dessutom innebär att 
kommunen jobbar småskaligt i såväl verksamheten, företagande som boendemiljöer. Värdet nära 
refererar till att skapa en känsla av närhet till allt för Tyresöborna. Värdet varierat är viljan från 
kommunen att erbjuda variationsrikedom inom kommunen, i till exempel boendeform, utemiljö 
eller livsstil. Värdet tillsammans är viljan att skapa framtidens Tyresö gemensamt med en dialog 
mellan olika aktörer till exempel kommunen, invånare, näringslivet och föreningar.  Aktivt, syftar 
till att Tyresö kommun ska vara en plats där ett är enkelt att leva aktivt då ”Miljön lockar till 
aktivitet, möten, lek, kultur, idrott, fritidsaktiviteter och reaktion.” (Tyresö kommun 2015c:8). 
Det gröna och blåa värdet anspelar på kommunens vackra natur och vatten som kännetecknar 
kommunen. Som dessutom är tillgängligt för friluftsliv och rekreation genom att alla Tyresöbor 
har nära till en park, skog och vatten (ibid).  

 
5.3. Natur i Tyresö kommun  
Naturen är en väldigt viktig del av Tyresös identitet och en av kommunens styrkor. Att 
kommunen kännetecknas av sin miljö samt tillgången till natur är inte en tillfällighet då 
kommunens totala yta består till en tredjedel av natur, en tredjedel består av vatten och en 
tredjedel består av bebyggda områden. Där Tyresö kommun därtill kan fungera i regionen som en 
möjlighet att uppleva storstadsnära natur (Intervju planerare Tyresö kommun 2016). I 
kommunen finns sex stycken naturreservat; Alby, Hammarbergets, Dyviks lövängar, Dyviks, 
Sandholmarnas och Tyresta naturreservat. Halva Tyresta nationalpark är också lokaliserat i 
kommunen (Tyresö kommun 2015f). Ytterligare områden i kommunen planerade att ges skydd 
(Tyresö kommun 2015g). 
 
En del av arbetet och underlaget för den nya översiktsplanen finns i planeringsunderlag gällande 
grönstrukturen i kommunen, den övergripande strategin är att använda park- och naturmiljöerna 
som en integrerad del av kommunen för att skapa hållbarhet, attraktivitet och livskvalité. Ett av 
delmålen är att ”Tyresös regionalt och nationellt attraktiva områden är väl kända” (Tyresö 
kommun 2014a:27). För att uppnå detta beskrivs att Tyresö ska marknadsföra och skapa tydliga 
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entréer till sina attraktiva områden. Kommunen ser hur natur-och kulturmiljöerna är en del av att 
skapa en stolthet och identitetskänsla hos både nuvarande invånare och potentiella invånare.  
Dessutom kan natur-och kulturmiljön bidra till företagslivet i kommunen, då det kan skapa 
arbetstillfällen inom turism samt att den attraktiva miljön lockar till sig nya företag att etablera sig 
i kommunen (ibid). I underlaget utrycks en vilja från Tyresö kommun att den historiska gröna 
karaktären bevaras då den är en integrerad del av stadsbilden, del av kommunens identitet, skapar 
rekreationsområden och är en del av turistmålen i kommunen. Vidare beskrivs avsikten att 
kommunens naturmiljöer ska vara tillgängliga och att möjligheterna till naturpedagogik ska 
säkerställas genom både genom naturmiljöer som är nära till skolor och förskolor men även 
områden som kan betraktas som utflyktsmål lämpade för naturpedagogik (ibid).  
 
Tyresö kommun har ett befintlig aktivt friluftsliv som ökar i popularitet. Enligt 
Naturvårdsverkets ranking över kommuner som har planer för friluftsliv, aktiviteter inom 
friluftsliv samt information och samarbeten som gynnar friluftslivet, Tyresö är rankad som andra 
kommun i Stockholms län efter Huddinge och som nummer 16 av alla Sveriges kommuner 
(Tyresö 2015g). Kommunen arbetar också med naturskola, den beskrivs av kommunen som en 
central del i att utveckla och lära ut naturpedagogiken lokalt. Alla barn i grundskolan och personal 
inom barnomsorgen har möjlighet att ta del av Naturskolans undervisning. Alby naturreservat är 
klassrummet för Tyresö naturskola. Kommunens beskriver hur ”Naturskolan är en viktig 
pusselbit i kommunens arbete med natur-, miljö- och hållbarhetsfrågor.”(Tyresö kommun 
2011:10). Naturskolan saknar dock lämpliga lokaler (Tyresö kommun 2014b). På Tyresö 
kommun finns två naturpedagoger vilka bedriver kvalitativ undervisning i naturen och har 
guidningar speciellt för SFI, Svenska för invandrare (Tyresö kommun 2011).   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.4. Alby naturreservat  
Alby är ett kommunalt naturreservat (Länsstyrelsen Stockholm u.å.) som inrättades 1975 av 
länsstyrelsen och utvidgades 2002 på initiativ av kommunen. Dessutom finns förslag på att göra 
delar av området till ett riksintresse för friluftsliv (Tyresö kommun 2014b). Det har en yta på 286 
hektar inklusive vatten som tillsammans med fastigheterna ägs av kommunen (Tyresö kommun 
2012). Enligt Länsstyrelsen Stockholm är ändamålet med reservatet att ”bevara en vacker 
naturmiljö och att tillvarata de möjligheter området erbjuder för friluftsliv och rekreation.” Det 
har en strategisk plats i Tyresö kommun då det är beläget i anslutning till eller i närheten av 
kommunens tätbefolkade delar (Intervju Länsstyrelsen Stockholm 2016). Alby naturreservat är 

Figur 7. Karta över Tyresö kommuns naturområden.  
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också en del av Tyrestakilen och Stockholmsregions grönstruktur (Nacka kommun et al. 2015). 
Denna grönstruktur av de gröna kilarna är unik för en storstad, genom att den är så pass 
välbevarad. I Stockholmsregionen erbjuder de gröna kilarna möjligheter för ekologiska 
spridningssamband och de gröna kilarna är en förutsättning för att jobba med dessa 
spridningssamband och ett stor fokus finns, speciellt från Länsstyrelsen perspektiv, på att jobba 
med de svaga samband som finns i regionen. De olika kilarna har olika förutsättningar men ändå 
liknade funktioner i stort för friluftsliv och biologisk mångfald. Tyrestakilen har en mångfald av 
olika miljöer från kustbandet, gammal odlingsmark och stora skogsområden och speciell ur den 
synpunkten att det är skyddat genom att delar är nationalpark och naturreservat. Samt att Tyresta 
är en av de större, och till stor del opåverkade av människors aktiviteter, skogsområdena i hela 
södra Sverige. Mellan Tyrestaskogen och Nackareservaten, sker nästan ett avbrott i kilen och där 
Alby naturreservat som är en viktig del att länka samman dem. I Tyresta kan hysa storskogarter 
då det är ett så pass stor naturområde. Området kan inte bara locka regionala besökare utan också 
till och med internationella som nyttjar det som ett besöksmål, vilket inte alla kilar gör. 
Nackareservaten är också välutnyttjade för friluftsliv i regionen (Intervju Länsstyrelsen 
Stockholm 2016).     
 
Medarbetaren på Länsstyrelsen i Stockholm, uttrycker i intervjun att Alby har en viktig roll för att 
bevara det gröna sambandet mellan Tyresta och Nackareservaten och det är viktigt att prioritera 
det sambandet så för att inte skär av det stora områderna från varandra. Då sammanhängande 
naturaområden både har betydelse för friluftslivet och ekologiska spridningssamband. Detta 
resulterar i att Alby har ett strategiskt viktigt läge och har en viktig del i att skapa Tyrestakilen 
som har betydelse för hela Stockholmsregionenen. I intervjun framgår likaså att medarbetaren 
uppfattar Alby som ett väldigt välbesökt område och som lockar besökare utanför Tyresö 
kommun (Intervju Länsstyrelsen Stockholm 2016). Dessutom går Sörmlandsleden där, vilket är 
en av Sveriges längsta natur och – kulturvandringsleder, igenom Alby naturreservat (Tyresö 
kommun 2016), och Sörmlandsleden har en regional roll (Intervju planerare Tyresö kommun 
2016). Alby naturreservat är en port till Tyresta Nationalpark och därmed det orörda 
skogsområdet som Tyresta består utav. Detta orörda skogsområde är utanför fjällregionen ett av 
de största i Sverige. Dessutom är Stockholm unikt i Europa då ingen annan storstad har tillgång 
till urskog lika nära som Stockholm (Tyresö kommun 2014b). 
 
Alby naturreservatet består till stor del av skogs- och jordbruksmarker (Intervju Länsstyrelsen 
Stockholm 2016). I Alby naturreservat ligger gårdarna Alby och Uddby, under tidigt 1400-tal 
nämns dessa för första gången, dock har platsen antagligen varit bebodd mycket tidigare då det 
finns gravar från både järnålder och bronsåldern. Alby gård är nedlagd sedan 1960-talet däremot 
är Uddby fortfarande en fungerande gård med agrara verksamheter. Den verksamheten är viktig 
för att fortsätta ha en hållbar kulturvård samt har ett stort pedagogiskt värde (Tyresö kommun 
2015h). Verksamheten bidrar också med att hålla markerna öppna (Intervju Länsstyrelsen 
Stockholm 2016). Uddby är en av tio besöksgårdar i Stockholm och är den mest lättillgängliga 
från centrala Stockholm, med endast cirka 25 min med kollektivtrafik från Gullmarsplan (Tyresö 
kommun 2012). Flera epoker och värden finns bevarade från brons-och järnålder till det agrara 
Tyresö, och det friluftsområdet som tillkom under folkhemperioden på 1930-talet på grund av 
sin närhet till bebyggelsen. Allt detta finns spår av i Alby eftersom det är ett väl bevarat 
kulturlandskap (Tyresö kommun 2015h). Alby naturreservat tillsammans med friluftsgården 
lokaliserad i naturreservatet erbjuder stora möjligheter för friluftsliv och rekreation genom 
aktivitet som paddling, löpning och skidåkning. Ytterligare finns en frisbeebana, bad, olika leder, 
fornlämningar och olika typer av marker. De olika typerna av marker medför möjligheter för alla 
olika typer av besökare och aktiviteter (Tyresö kommun 2014a). Utöver detta finns servering, 
bastu, elljusspår, ridstigar, strandvolleyboll, bouleplan, fotbollsmål, utegym, besöksjordbruk, 
naturskola, skjutbana och mycket mer. Hembygdsföreningen har också verksamhet i ett av 
torpen även Naturskyddsföreningen och kulturskolan har aktivitet i Alby (Tyresö kommun 2012). 
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Alby naturreservat har genom projektet Attraktiva Alby varit i fokus för kommunen. Projektets 
syfte var att förstärka möjligheterna och göra det ännu mer attraktivt för fritidslivet och 
friluftslivet. Detta skulle uppnås med hjälp av naturvärden. Utvecklingsplanen vilket projektet 
Attraktiva Alby är en del av som gäller från 2014- 2020 och resulterade i såväl förslag på 
förbättringar samt investeringar i området (Tyresö kommun 2015i). Den målbild som beskrivs i 
programmet innehåller ett område där det finns ett attraktivt friluftsliv, en vacker natur som 
värdesätts och där pedagogiken är närvarande för alla åldrar och skolor. Alby utnyttjas av både 
Tyresöbor och regionens invånare. Kommunen beskriver att för att Alby naturreservat ska leva 
upp till målbilden att natur- och kulturlandskapet är välvårdat måste tydligare länkar skapas både 
inom och utanför kommunen, spår och leder tydliggöras samt att tydliga entréer skapas. 
Dessutom ska de existerade gårdsmiljöerna vårdas och möjlighet till verksamheterna i gårdarna 
och torpen tas vara på. De sista målen som beskrivs för att leva upp till målbilden är att främja 
aktiviteter, erbjuda god besöksservice och att naturreservatens värden synliggörs för besökare 
(Tyresö kommun 2014b).   
 
Tidigare mål i kommunen som relaterar till Alby naturreservat är en vilja att öka antalet turister 
som besöker kommunen, att gårdarna i naturreservatet ska bli regionala besöksmål samt att det 
utvecklas fler friluftsaktiviteter. Alby naturreservat ska dessutom utvecklas till en nordlig entré till 
Tyresta Nationalpark (ibid). I intervjun med planeraren på Tyresös kommun framhävs också att 
arbete med Alby syftar till att öka kvalitén och kapacitet för fler människor. Samt att det för 
närvarande saknas en tydlig välkomnade entré till områden, en starkare koppling till 
Tyrestaområdet samt att många invånare och besökare saknar information kring vad Alby 
naturreservat erbjuder i form av olika aktiviteter (Intervju planerare Tyresö kommun 2016). Det 
finns inga genomförda besöksundersökningar men antalet besökare till friluftsgården räknas upp 
till cirka 1 miljon per år (Tyresö kommun 2012). Dock uttrycker planeraren på kommunen att det 
finns en stor potential då Alby naturreservat inte är ett känt besöksmål i regionen jämfört med 
Hellasgården och Tyresta by men att Alby kan erbjuda liknande kvalitéer för besökare (Intervju 
planerare Tyresö kommun). Runtom Alby naturreservat finns flera bebyggda områden. Området 
beskrivs ha ett brett uttagningsområde och tilltalar många olika typer av besökare (Tyresö 
kommun 2014b). Det finns därtill flera busshållplatser kring naturreservatet och en hållplats i 
reservatet är öppen sommartid. Detta gör det enkelt att med kollektivtrafik ta sig till området och 
det omkring 25-40 minuter med buss 873 från Gullmarsplan, enligt SL (2015). 
 

5.5. Lagstiftning  
Naturreservat har ett rättsligt skydd enligt bestämmelserna i Miljöbalken 7 kap. Skydd av område, 
som syftar till att skydda naturvärden i området. Det finns tre möjliga anledningar till att inrätta 
ett naturreservat; bevara biologisk mångfald, vårda eller bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov 
av områden för friluftsliv. Flera av dessa syften kan tillgodoses samtidigt. För varje enskilt reservat 
utfärdas en skötselplan och föreskrifter angående hur området får utnyttjas. Detta innebär att 
föreskrifterna preciserar skyddet och dessa är anpassade efter syftet med naturreservatet. Det 
finns möjlighet för Länsstyrelsen respektive kommunen att försvaga skyddet dessutom kan 
dispens från förbud i föreskrifterna utfärdas detta om det finns särskilda skäl men dispens får 
också ges om de är överensstämmande med reservatets syfte, enligt 7 kap. 7, 2 och 26 § 
Miljöbalken (Michanek & Zetterberg 2012). I Tyresö kommun har kommunstyrelsen beslutat om 
föreskrifter gällande specifikt för Alby naturreservat med stöd Mjölbalken (Tyresö kommun 
2012). Enligt Naturvårdsverket tidigare upplevelser, har dispens getts för att skapa naturum utan 
att det varit ett problem tidigare (Intervju Naturvårdsverket 2016). I fallet Tyresö betyder detta 
att Tyresö kommun själva avgör om dispens kan ges då Alby är ett kommunalt naturreservat, 
dock bör man vara medveten om att beslut om dispens kan överklagas då samma juridik gäller 
för såväl kommunala som statliga naturreservat (Intervju Länsstyrelsen Stockholm 2016).  
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6. Analys och diskussion  
 
I följande avsnitt analyseras och diskuteras kartläggningen av vad naturum är, innebär och vilka 
krav Naturvårdsverket har, tillsammans med de tidigare erfarenheterna av naturum och 
betydelsen av vad ett naturum potentiellt skulle resultera i Tyresö kommun baserat på 
förutsättningarna i kommunen och de tidigare erfarenheterna.  
 

6.1. Vad är ett naturum?  
Naturum är Naturvårdsverket koncept och de äger varumärket. Kraven som ställs för att 
verksamheten ska få kallas naturum och vara en del av naturumfamiljen bestäms därför av 
Naturvårdsverket. Detta innebär att verksamheten måste följa deras riktlinjer och flertalet planer 
för driften och verksamheten måste godkännas innan ett naturum kan skapas. Dessa berör såväl 
innehåll som utformning av utställningen men även finansiering i form av investeringar och 
driftskostnader bör vara framtagna. Godkännande och dialog med Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen krävs innan ansökan om naturum. Riktlinjer och krav från Naturvårdsverket kan 
begränsa möjligheterna att agera självständigt, dock verkar detta inte vara ett problem som tagits 
upp av deltagarna i den här undersökningen. Flera aktörer betonar att fast det finns tillgänglig 
infrastruktur på platsen tar det ett flertal år att utveckla ett naturum.  
 
Det finns både statliga och icke-statliga naturum, och det som skiljer dem åt är, enligt 
Naturvårdsverket, huvudmannaskapet och organisationen runt omkring men verksamheten och 
kraven på naturumet är detsamma för alla naturum. För statliga naturum är huvudmannen ofta 
Länsstyrelsen och i icke-statliga naturum står kommunen oftast för huvudmannaskapet. I de 
statliga naturumen är det Naturvårdsverket som finansierar investeringskostnaden till stor del och 
driften, medan de icke-statliga naturumen ofta får en summa till investeringskostnaden men 
andra aktörer står för majoriteten och de får ett driftsbidrag.  
 
Baserat på erfarenheter från de deltagande kommunerna är driftsbidraget från Naturvårdsverket 
mellan 300 000 - 350 000 kronor per år, dock har naturumen högre driftskostnader. Den högsta 
driftskostnaden som specificeras i denna kartläggning är 12 miljoner kronor per år, dessa 
driftskostnader kommer till större delen från respektive kommun. Det krävs dessutom initiala 
investeringskostnader för skapandet av byggnaden vilket också skiljer sig mycket åt, från ungefär 
6,5 miljoner kronor upp till 100 miljoner kronor. Därför innebär satsningar på icke-statliga 
naturum ett stort ekonomiskt åtagande för kommunerna men även ett engagemang för att arbeta 
med naturum under en lång tid innan naturumet blir verklighet. Baserat på svaren från 
medarbetarna på kommunerna sker det också ekonomiska satsningar från kommunen vid statliga 
naturum, dock ej i samma utsträckning. Den stora skillnaden i kostnader kan ha väldigt många 
olika förklaringar till exempel storleken på byggnaden, om det var en arkitekturtävling, om det 
fanns existerande infrastruktur och förväntat antal besökare. För övrigt kan syftet med naturumet 
påverka kostnaden, då fokus på att uppnå vissa syften kommer att avspeglas i utformningen av 
verksamheten och byggnaden.      
 
Enligt Naturvårdsverket är naturum en port till naturen men även ett besökscentrum med 
information och verksamhet som informerar, tillgängliggör och leder besökare ut i naturen. 
Uppfattningen om att det är en port till naturen återkommer också i andra aktörers erfarenheter 
och Stiftelsen Tyrestaskogen tillägger att det att det är en utgångspunkt för verksamheter i 
naturområdet samt att naturumen blir en mänsklig kontakt mellan naturvården och besökare. 
Enligt de deltagande kommunerna är naturumen också ett skyltfönster för kommunens arbete 
med miljöfrågor och naturvård, en mötesplats, turistmål, utbildningsverktyg, inspirationsplats, 
symbol och mycket mer. Därmed kan det konstateras att naturum är mer en port till naturen och 
har många funktioner för flera olika aktörer vilket gör det svårt att kort definiera vad naturum är. 
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Det kan vara så att naturumen har fler funktioner, om andra aktörer hade deltagit i 
undersökningen. Anledningen till att naturum har många olika funktioner, kan anses vara en del 
av konceptet och för den bredd av verksamhet som ryms inom naturumet och de möjliga 
kopplingarna till kommuner, ideella och privata aktörer. Baserat på kartläggningen av de tidigare 
erfarenheterna, agerar naturumen som en port till många olika verksamheter och öppnar 
möjligheter att bygga vidare på eller samlas kring. Dock återkommer beskrivningar av att detta 
inte sker på grund av att naturumet byggs, utan att det krävs arbete från flera aktörer genom olika 
samarbeten och engagemang. Det går att konstatera att om kontakten mellan kommunen och 
naturumet inte är nära, minskar betydelsen av naturumet. Detta baserat på svaren från 
kommunerna och naturumföreståndarna, då deras beskrivningar av betydelsen av naturum är mer 
begränsade jämfört med andra deltagare som har nära kontakt. Det tyder på behovet av att 
engagera kommunen i naturumet och naturumet i kommunen. Detta sker antagligen enklare i 
icke-statliga naturum då kommunen, enligt de deltagande i denna undersökning, varit en stor 
finansiär och drivande bakom skapandet av naturumen. Det kan därför finnas ett generellt behov 
för Naturvårdsverket att vidareutveckla samarbetet mellan icke-statliga naturum och kommuner 
som för närvarande inte har närmare kontakt, då detta kan gynna både kommunen och 
naturumen.  
 

6.2 Tidigare erfarenheter av naturum  
De olika erfarenheterna av naturum belyser att naturum har en betydelse för att skapa kunskap, 
vilket alla medverkande betonar. Naturvårdsverket framhäver därutöver att naturum har en 
betydelse som en kvalitetsstämpel för naturvägledningen då det erbjuder möjligheter att vara en 
del nätverket mellan naturumen. Det har dessutom en betydelse genom att skapa intresse för 
naturvården, bevarande av naturen och berika besökarens naturupplevelser. Naturum har också 
utifrån deras perspektiv en betydelse i att göra besökarens upplevelser bättre och många besökare 
som återkommer visar på en uppskattad verksamhet.  
 
Sidoeffekter som nämns är att det är ett besöksmål, kan generera lokala intäkter, vara en social 
mötesplats, resurs för skolan och kan hjälpa kommuner att profilera sig. Länsstyrelsen Stockholm 
beskriver att naturum kan locka besökare och sprida information. Stiftelsen Tyrestaskogen 
beskriver också hur naturumet har betydelse för att locka besökare, skapa attraktivitet och 
mervärde i kommunen och naturområdet. De kan dessutom vara en målpunkt, bli en symbol, ha 
möjligheten att ta del av det nationella nätverket av naturum, bli en mänsklig representation för 
naturvården för besökare samt att det har ett strategiskt värde för naturvården och gynna ett 
fortsatt intresse för naturvården. Kommunernas erfarenheter av naturum beskriver också en 
positiv bild av naturumens betydelse och nämner förutom det som tidigare nämnts att naturum 
ses som viktig inom turistnäringen, som marknadsföringsmaterial och naturumet ger en möjlighet 
att skapa aktiviteter i kommunen. Naturum upplevs därutöver som ett skyltfönster för 
kommunens arbete med naturfrågor, och har resulterat i förbättrad livskvalité för 
kommuninvånarna, ökat användningen av naturområdet och blivit en inspirationskälla för att 
uppleva naturen. Naturumföreståndarna beskriver en liknande bild av naturumens betydelse och 
utöver det som redan konstaterats beskrivs det att det har betydelse för att locka fler besökare, 
och att det ger arbetstillfällen samt förmedlar kunskap om den lokala kulturen.  
 
Många av aktörerna upplever naturum som en positiv verksamhet och att det finns en 
samstämmighet i svaren från de olika aktörerna tyder på ett gott samarbete mellan aktörerna och 
en överensstämmande bild av vad naturum är, innebär och har för betydelse. Utöver det finns ett 
utbyte mellan de olika aktörerna involverade i naturumet, vilket har en betydelse för kunskapen 
och verksamhetsutvecklingen. Förutom kunskap om naturumet specifikt, finns det kunskap om 
användningen av natur och arbete med natur som är värdefullt i arbetet med naturområden utan 
naturum. Till exempel har Lunds kommun arbetat med tillgänglighet ute i naturen, vilket kan ha 
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stor betydelse och vara användbart för kommuner. Det kan tolkas som att naturumen kan var en 
funktion där kunskap samlas eller har en möjlighet att samlas för att sedan spridas inte enbart till 
andra naturum utan också till andra aktörer som jobbar med natur, naturvård, naturpedagogik 
och i vissa fall miljöfrågor generellt. Denna kunskap har naturum större möjligheter att ta del av. 
Det nationella nätverket kan också skapa en samhörighet eller länk mellan lokala naturområden. 
Det kan bidra med att höja statusen på naturområdet.     
 
De positiva erfarenheterna de olika aktörerna har, bekräftar att naturum har en roll och funktion 
på flera olika nivåer både lokalt, regionalt och nationellt, samt att naturum som koncept har en 
funktion som fungerar på flera platser. Det påvisar att det finns möjligheter med variationer inom 
hur verksamheten bedrivs och fungerar ihop med kommuners verksamhet. Att det finns ett 
fortsatt intresse från många kommuner är också en indikation på ett fungerande koncept, och att 
de kommunala satsningarna ökar visar på en kommunal nytta, samt att det är överförbart till fler 
platser med olika förutsättningar. Att naturum dessutom fungerar i samklang med olika mål från 
såväl Naturvårdsverket som kommunala, gör konceptet viktigt då det tar vara på frågor som 
behövs arbetar med och anses vara viktiga av flera aktörer. Dessutom är verksamheten 
anpassningsbar för flertalet syften och kan samtidigt ändå leva upp till Naturvårdsverket krav. 
Sedan går det att ifrågasätta om den upplevda betydelsen är den faktiska betydelsen, då vissa av 
dem är svårmätbara och det är svårt att urskilja från naturområdets betydelse från naturumens 
betydelse.  
 
Relaterat till naturens betydelse har naturen i sig många övergripande positiva egenskaper och 
betydelse för kommuner samt städer enligt det tidigare presenterade teoretiska ramverket. Det är 
till exempel en social mötesplats, har en positiv inverkan på folkhälsan och ses som en 
turistattraktion. Natur är dessutom viktigt för attraktiviteten av en plats då den påverkar val av 
bostadsort och kan erbjuda livskvalité. Även kultur ses som något kan attrahera och ge en positiv 
image. Naturumets roll kan därmed bidra till att fler människor får uppleva naturen genom att 
göra den tillgänglig både fysiskt och mentalt då naturumets uppdrag till stor del är att välkomna 
besökare ut i naturen och göra den tillgänglig vilket kan göra att betydelsen av naturen ökar då 
fler får möjlighet att ta del av den. Naturumen arbetar med detta kontinuerligt, vilket kan förhöja 
upplevelsen. Naturumen kan likaså, som flera medarbetare på kommunerna poängterade, fungera 
som en informationskanal och symbol för kommunens arbete med natur och naturvård vilket gör 
att fler uppfattar att dessa kvalitéer finns i kommunen. Skyddad natur beskrivs därutöver skapa 
en trygghet för investeringar, och satsningar på naturum kan bidra ännu mer till detta då det visar 
att både Naturvårdsverket och kommunen står bakom en satsning. Därmed visas det att det finns 
ett långsiktigt intresse och en existerande besöksplats med ett känt koncept som privata aktörer 
kan bygga vidare på.   
 
Även kultur, som delar av naturum skulle kunna klassificeras som, uppfattas positivt av både 
existerade och potentiella invånare. Ytterligare betonas att det kan skapa en identitet, sociala 
sammanhang och lokal stolthet. Detta stämmer överens med kommunernas erfarenheter av 
naturum.  Därmed kan en slutsats dras att de funktioner som natur och kultur kan bidra med kan 
förstärkas med ett naturum, eftersom det konkretiserar, tillgängliggör och synliggör dessa 
kvalitéer för fler människor. Ett naturum uppfyller dessutom flera av kriterierna för att skapa en 
attraktiv skyddad natur baserat på Deng, King och Bauer (2002) till exempel med tillgänglighet, 
kulturella resurser samt anläggningar för rekreation och utbildning. Naturen behöver ingångar 
enligt Boverket (2007) och naturum öppnar upp ingångar både fysiskt och mentalt. Den mentala 
tillgängligheten påverkas av vana och tryggheten att visats i naturen tillsammans med att det finns 
service, målpunkter, olika aktiviteter och skyltning (Regionplane- och trafikkontoret 2008). Att 
naturum arbetar med dessa frågor kan därför resultera i att naturen som redan finns ökar i 
betydelse och förstärker de positiva effekterna som naturen resulterar i.  
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Den kritik som de olika aktörerna tagit del av gäller både konceptet i sin helhet, till exempel att 
pengar spenderas på att visa upp naturen istället för att bevara naturen genom olika inköp, och 
mot kostnaderna för naturumbyggnaden, och i enstaka fall Naturvårdsverkets reducerade bidrag 
för icke-statliga naturum. Mot mer enskilda naturum har det framkommit kritik mot öppettider, 
trafikpåverkan och att Länsstyrelsen fått bygglov i ett naturområde men att privatpersoner inte 
får bygglov till utbyggnad. Dock är kritiken väldigt begränsad hos de som har deltagit, istället 
framförs en väldigt positiv respons från många, både invånare, besökare och privata aktörer.  
 
Detta stämmer överens med de tidigare försöken under litteraturgenomgången att hitta kritik mot 
koncept, samt överensstämmer med den begränsade kritik som finns kring naturens betydelse. 
Gällande kritiken mot hur naturen hanteras i planeringen är naturum inte ett sätt att skapa mer 
offentliga grönytor fysiskt, men som konstaterats kan ge tillgång genom att skapa en ökad mental 
tillgänglighet. Dock kan satsningarna av tillgänglighet för olika funktionsnedsättningar skapa 
ökade offentliga ytor för grupper som annars inte har tillgång till grönytor. Det finns dessutom 
kritik mot att det ekonomiska värdet av natur inte uppmärksammas, och detta kan naturum vara 
en del av att motverka genom kunskapsspridning. Det sker också genom att vara ett tydligt 
turistmål ett ekonomiskt värde och lokala intäkter.  
 
Samstämmigheten mellan de olika aktörerna som deltagit i undersökningen, visar på att deras 
upplevelser är korrekta och att naturum har en stor betydelse. Det bör uppmärksammas att flera 
av naturumen inte har exakta siffror på betydelsen för kommunen eller att det i vissa fall är  svårt 
att mäta betydelsen av naturumen. Det kan också vara svårt att kontrollera om upplevelserna är 
korrekta eller om det finns en annan orsak än naturumet som bidrar till kommunen. Detta 
tillsammans gör att det finns möjligheter att ifrågasätta vissa delar av betydelserna som naturumet 
har samt att det är problematiskt att säga att det enbart beror på naturumet. Att alla dessa aktörer 
fortfarande har ett naturum och bekostar ett naturum kan resultera i att det är svårt för deltagarna 
att uttrycka kritik eller saknad av betydelse. På grund av att aktörerna med olika bakgrund, 
arbetsuppgifter, finns i olika delar av Sverige, med olika förutsättningar och representerar olika 
organisationer trots dessa olikheter framförs liknande betydelse tyder detta på att naturumen har 
en stor betydelse och fyller olika funktioner för kommunerna de är placerade i. Eftersom det sker 
en fortsatt utbyggnad, och fler kommuner är intresserade av att skapa naturum och 
Naturvårdsverket fortsätter att utveckla konceptet tillsammans med kommuner styrker att 
konceptet är uppskattat och upplevs att det medför något positivt till kommunerna.  
 

6.3. Betydelsen av ett naturum i Tyresö Kommun  
Vid närmare undersökning av Tyresö kommuns förutsättningar går det att urskilja att kommunen 
önskar att skapa en attraktiv kommun och förtydliga bilden av kommunen och dess identitet. Att 
förstärka identiteten ska ske genom att bygga vidare på existerade kvalitéer och värden som 
hållbart, mänskligt, aktivt, nära, varierat, tillsammans samt grönt och blått. Naturumens verksamhet 
baserat på tidigare erfarenheter kan erbjuda möjligheter till att arbeta med hållbarhetsfrågor och 
knyta an kompetens kring miljöfrågor till kommunen. Framförallt är det också en plats att 
framföra och informera om kommunens arbete med hållbarhetsfrågor. Aktivt är också ett värde 
som naturum kan arbeta med då det blir en symbol för de möjligheter som finns i kommunen, 
men det bidrar i sig själv också till skapa upplevelser och aktiviteter och även de samarbeten som 
har uppstått i andra kommuner vilket har resulterat i fler aktiviteter i kommunerna. De gröna och 
blåa värdet kan ett naturum förstärka genom att representera detta, och det kan också 
tillgängliggöra naturen för fler både Tyresöbor och besökare och skapa fler aktiviteter samt 
möjligheter till rekreation. De värden som tidigare är förknippat med Tyresö kommun vilka är 
uppskattade av många och som vill behålla stämmer till stor del överens med naturumen och 
deras verksamhet.  
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Tyresö kommun uppfattar att natur-och kulturmiljöerna också kan vara en del av att skapa en 
stolthet och identitetskänsla hos både nuvarande invånare och potentiella invånare. Detta 
beskrivs som en tidigare erfarenhet av några av kommunerna med naturum. Genom att ha ett 
koncept som representerar natur kan detta bli förknippat med Tyresö kommun och naturumet 
kan förverkliga dessa värden. Överlag är naturum en möjlighet för Tyresö att bli omnämnd i fler 
sammanhang. Det finns också möjligheter att i samband med naturumet tillgängliggöra större 
naturområden som Tyresta och Nackareservatet som ligger i anslutning till Alby naturreservat 
och därmed erbjuda större möjligheter för friluftsliv och rekreation i kommunen men även 
Stockholmsregionen. Kunskapen som naturum förmedlar kan dessutom informera besökare och 
Tyresöbor om de värden som finns i kommunen och bidra till en lokal stolthet.    
 
Ytterligare mål i kommunen är att skapa kända attraktiva områden vilket ska uppnås genom 
marknadsföring och tydliga entréer. I deras dokumentation kommer det fram att en attraktiv 
miljö kan leda till etablering av företag i kommunen. Kommunen vill även satsa på att turistmål i 
kommunen och göra naturområden tillgängliga, samt ge möjlighet till utflykter för skolor och 
naturpedagogik. De tidigare erfarenheterna av naturum, tyder på att dessa mål skulle kunna 
uppnås genom ett naturum i Tyresö kommun. Detta då det erbjuder besöksservice, synliggör 
reservatets värde, skapar besöksmål, ökar antalet turister, agerar som en entré och erbjuder 
information om aktiviteter i naturområdet samt skapar aktiviteter i naturområdet. Majoriteten av 
de icke-statliga naturumen har över 55 000 besökare per år och flera av dessa beskriver att den 
större andelen av besökarna kommer från kommunen eller regionen. Detta gör att det kan vara 
möjligt för Tyresö kommun då att uppnå liknande siffror eftersom Alby naturreservat är enkelt 
att ta sig till från centrala Stockholm både med bil och kollektivtrafik. Länsstyrelsen Stockholm 
(2012) ser även en ökning inom besöksnäringen där naturen är en destination och skyddad naturs 
betydelse för lokalt entreprenörskap vilket naturumet kan knyta an till genom att locka besökare 
och synliggöra naturen och dess potential i Tyresö kommun.  
 
Tidigare erfarenheter visar på möjligheter för skolor och förskolor att ta del av verksamheten och 
att detta är en av de viktigaste funktionerna i andra naturum. Naturskolan i Tyresö saknar i 
dagsläget bra lokaler. Detta kan förenas med byggnationen av ett naturum, vilket potentiellt skulle 
kunna resultera i att förbättra deras verksamhet och göra att fler kan ta del av den. Dessutom 
nämns att naturum bidrar till att skapa attraktivitet och har lockat etablering av nya företag, 
speciellt inom besöksnäringen. Detta stämmer överens med målsättningarna från Tyresö 
kommun. Det finns redan existerande verksamheter i Alby naturreservat som Uddby gård och 
café, och detta skulle kunna locka fler besökare till dessa, samt potentiellt förlänga säsongen för 
dem och skapa möjligheter för fler att etablera sig eller bygga på naturumets verksamheter. 
Exempelvis skulle det kanske finnas möjlighet för ett bed & breakfast, likt det Örebro kommun 
diskuterar i sina planer för att möjliggöra konferensverksamhet.  
 
Naturvårdsverket ansvarar för marknadsföringen för naturumkonceptet som helhet och fler 
beskriver hur besökare som besökt ett naturum ofta återkommer till både det och andra naturum. 
Detta kan få effekten att många besökare kommer till Alby och Tyresö då det känner igen 
konceptet. Konkurrensen med Tyresta som ligger relativt nära är därför inget problem utan 
snarare en tillgång då det finns möjligheter till samarbeten och naturumföreståndarna beskriver 
att det finns samarbeten inom till exempel marknadsföring som kan underlätta etableringen av 
naturumet. Det kan också vara av betydelse om andra kommuner i Stockholmsområdet skulle 
etablera naturum då detta kan stärka varumärket naturum och locka fler till Alby, då fler känner 
igen konceptet och därmed lockar besökare. Det nationella nätverket kan ytterligare gynna Albys 
status som naturområde vilket kan föra med sig uppmärksamhet och locka fler besökare till 
området då detta påverkar besökares val när det ska besöka naturområden enligt Wall Renius och 
Fredman (2007). Ett naturum öppnar även upp för att stärka samarbetet med Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen, stiftelsen Tyrestaskogen och andra kommuner runt om i Sverige med naturum.   
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Alby naturreservat är också placerat på en strategisk plats med många som bor inom området och 
har en existerande kollektivtrafik i Tyresö kommun. Detta knyter an till vad flera kommuner har 
nämnt är av betydelse för att attraktiviteten och för att få ut mycket av naturumet. Det finns 
redan bebyggelse i Alby naturreservat samt existerande infrastruktur likt vägar och parkering, 
även om detta kan behövas förbättras och utvecklas kan det vara en möjlighet att begränsa 
kostnaderna. Ett naturum kan dessutom komplettera det utbud som finns i Alby, och det kan 
agera som informationsplats för vilka aktiviteter som finns i området, öka användingen av dem 
och naturumet kan agera som en samordnare för de olika aktiviteterna. Det kan tillika bli en 
mötesplats och användas att stärka kopplingen till Tyresta. Kommunen bör titta på att skapa en 
koppling till Tyresö slott och andra delar av kommunen. Det strategiska läget öppnar även upp 
för spontana besökare och för att potentiellt skapa en social mötesplats i kommunen.  
 
Avgörande aktörer som Naturvårdsverket beskriver att ett naturum i Alby naturreservat och 
Tyresö kommun är en realistisk satsning, och Länsstyrelsen Stockholm uttrycker att det finns 
underlag och att ett naturum skulle bidra positivt till både kommunen och regionen. En viktig 
potentiell partner med erfarenheten av naturum i Stockholmsområdet är stiftelsen Tyrestaskogen. 
vilka uttrycker att detta är en bra idé och ser möjligheter till samarbeten mellan naturumet i 
Tyresta och ett potentiellt naturum i Alby naturreservat. Både Länsstyrelsen Stockholm och 
stiftelsen Tyrestaskogen betonar att ett naturum kan vara ett positivt tillvägagångsätt att stärka 
kopplingarna i Tyrestakilen både norr och söderut, vilket kan resultera i en ökad regional 
betydelse. Dessutom kan en tydligare entré från Alby till Tyresta leda besökare till kommunen 
från Tyresta. Att det blir en ytterligare målpunkt i Tyrestakilen skapar också attraktivitet och 
tillgänglighet i hela Tyrestakilen. Det kopplar även an till att tillgängligheten ökar i tätortsnära 
natur vid högre service.       
 
Generellt finns väldigt lite kritik angående naturum och deras verksamhet. Baserat på de tidigare 
erfarenheterna av naturumföreståndarna till icke-statliga naturum framförs väldigt lite kritik mot 
dessa. Det är svårt att särskilja i vilken utsträckning naturum bidrar och i vilken utsträckning 
naturområdet skapar positiva effekter. I vissa fall ses naturumet snarare som en bonus och inte 
enda anledningen till att besökare kommer till kommunen. Andra uttrycker det som en del i 
helheten att skapa ett attraktivt område. De ekonomiska effekterna är också svåra att förutspå 
och flera kommuner utrycker möjligheter för företag, men i Tyresta beskrivs det i intervjun att 
inget företag har varit intresserat av att bedriva guidningar, dock kan det ske utveckling av andra 
företag. Med den begränsade mängden av kritik och baserat på Naturvårdsverkets tidigare 
erfarenheter bör det lagliga skyddet av Alby naturreservat inte hindra en utveckling av ett 
naturum. Eftersom Alby är ett naturreservat för friluftsliv och rekreation vilket kan gynnas av att 
etablera ett naturum.  
 
Kommunerna uppfattar också naturumen som en positiv verksamhet, dock framförs kostnaderna 
av att skapa ett naturum. Detta tyder på att kostnaden och ekonomin kan bli en diskussion i 
Tyresö kommun men att verksamheten kommer att uppskattas. I en av intervjuerna framgår det 
att det skett minskningar av bidraget från Naturvårdsverket och i intervjun med Naturvårdsverket 
beskriver samordnare att driftbidragen till naturumen kommer från de statliga anlagen för 
värdefull natur. Storleken på anslagen beslutas politiskt på nationell nivå och de statliga 
naturumen prioriteras gällande finansieringen. I icke-statliga naturum står kommunerna för den 
största kostnaden för driften. Detta kommer med största sannolikhet vara fallet i Tyresö 
kommun och kommunen bör vara medveten om att bidraget från Naturvårdsverket kan 
förändras och därmed förändra kostnaden för kommunen. Den exakta kostnaden skiljer sig 
väldigt mycket åt mellan de individuella naturumen och därför går det inte att förutspå kostanden 
för ett naturum i Tyresö utan att kommunen närmare bestämmer vad för naturum som 
eftersträvas, gällande tillexempel storlek och om det ska ske en arkitekttävling etc. 
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Kommuner uttrycker att det är mycket jobb och att mervärdet inte skapas av sig själv och det 
finns ett behov av duktiga driftiga personer som kontinuerligt jobbar med verksamheten. Trots 
detta är uppfattningen att konceptet, baserat på denna undersökning, är uppskattat. Det anses ha 
stor betydelse generellt och i stort sett alla medverkande i denna undersökning uppfattar att 
naturum också har betydelse för kommunerna naturumen är placerade i. Både Länsstyrelsen 
Stockholm och Naturvårdsverket betonar att kommunen måste vara villig att satsa och att det 
behöver finnas ekonomi för detta hos kommunen. Ansvaret att upprätta en ansökan och allt det 
förarbetet som krävs av kommunen innan arbetet kan börja med att utveckla ett nytta naturum 
kommer att vara Tyresö kommun ansvar vilket kommer att kräva mycket tid av kommunen. Men 
det finns stora möjligheter för Tyresö kommun att uppnå de krav Naturvårdsverket har för att 
skapa naturum. Det finns en stor potential att de tidigare nämnda positiva erfarenheterna och 
viktiga funktionerna naturum fått i kommuner ska kunna förverkligas i Tyresö kommun. 
Naturum kan därmed, som i tidigare erfarenheter visar på, förstärka naturens positiva egenskaper 
för Tyresö kommun. 
 

7. Slutsatser och rekommendationer 
 
I detta avsnitt presenteras slutsatserna efter den genomförda kartläggningen av naturum och de 
tidigare erfarenheterna av naturum samt analysen av dessa. Frågeställningarna kommer också att 
besvaras för att uppfylla syftet med uppsatsen. Frågeställningarna var följande;   
- Vad är Naturvårdsverkets koncept naturum, vad innebär det och vilka krav ställs från Naturvårdsverket för 
att skapa ett naturum? 
- Vilka tidigare erfarenheter finns det av naturumens betydelse utifrån Naturvårdsverket, föreståndare för 
naturumen, kommuner med naturum, stiftelsen Tyrestaskogen och Länsstyrelsen i Stockholm?  
- Vilken betydelse kan ett naturum komma att ha i Tyresö Kommun?  
 

7.2. Slutsatser  
Syftet med uppsatsen är att undersöka och bidra till en ökad förståelse kring vilken betydelse 
Naturvårdsverkets koncept naturum har och vilka förutsättningar som finns för att etablera ett 
naturum i Tyresö kommun. För att göra detta genomfördes en kartläggning av naturum och 
tidigare erfarenheter av naturum. Efter kartläggningen av den första frågeställning om vad 
Naturvårdsverkets koncept naturum är och innebär samt en undersökning av vilka krav 
Naturvårdsverket har, går det att konstatera att naturum är ett besökscentrum med ett tillhörande 
naturområde men det har en mycket större funktion för olika aktörer på flera olika nivåer både 
lokalt, regionalt och nationellt. Ett naturum innebär ett stort ansvar för naturumens huvudman, i 
form av personal, ekonomiskt ansvar och utvecklandet av verksamheten för att den ska leva upp 
till Naturvårdsverket krav och för att uppfylla alla olika funktioner. Det innebär även att vara en 
del av naturumfamiljens nätverk och att få en mycket betydelsefull verksamhet och byggnad i 
kommunen.  
 
Undersökningen av den andra frågeställningen angående tidigare erfarenheter av naturumens 
betydelse utifrån Naturvårdsverket, föreståndare för naturum, kommuner med naturum, stiftelsen 
Tyrestaskogen och Länsstyrelsen Stockholm visar att naturumets betydelse är av stor bredd. 
Naturumen har bidragit med kunskap, intresse för naturvården och till turistnäringen. Naturum 
ökar tillgänglighet, skapar sociala mötesplatser, upplevelser, den bidrar till den lokala ekonomin, 
kan användas som symbol av kommunen, skapar möjligheter till samarbeten och skapar 
möjlighet att ta del av ett nätverk med både kunskap och erfarenheter. Trots att naturumen ifrån 
Naturvårdsverkets sida inte har som huvudsakliga syfte att skapa betydelse för kommunerna, 
resulterar det i att skapa värden som har en betydelse för kommunerna de är placerade i, även om 
det varierar i betydelse mellan kommunerna. Naturumen förstärker dessutom de värden som 
naturen redan anses ha för kommuner och städer.    
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Naturvårdsverkets koncept naturum är, baserat på denna kartläggning av flera olika aktörers 
erfarenhet av naturum, mer än en port till naturen för kommunerna de är placerade i. Deras 
betydelse sträcker sig från kunskap till symbol. Det finns stora möjligheter att uppnå och 
potential att ta till vara på i Tyresö kommun och Alby naturreservat. Den potentiella betydelsen 
av ett naturum kan resultera i att Tyresö kommun uppfyller existerande mål men kan likaså knyta 
an till regionala mål. Generellt finns möjligheter att representera värden som Tyresöbor och 
Tyresö kommun anses vara viktiga och ge en bild utav vad kommunen bland annat har att 
erbjuda. Det kan också skapa tillgänglighet i området och till andra omkringliggande 
naturområden. Ytterligare kan naturum också bidra med att skapa kunskap och att ekonomiska 
synergier skapas i kommunen.  
 

7.2. Rekommendationer  
 
Rekommendationerna som följer är för Tyresö kommun att ha i åtanke vid ett fortsatt arbete 
med ett potentiellt naturum presenteras och bygger på informationen som tagits del av under 
arbetets gång.  
 
Övergripande finns det väldigt mycket praktiskt kunskap hos många olika aktörer om naturum, 
allt ifrån praktisk information kring utformning av byggnaden, utställningar och hur kommunerna 
bör arbeta strategiskt med naturum. Denna kunskap bör ytterligare användas vid undersökningen 
av de existerande naturumen och vid etableringen av nytt naturum.  
 
Generellt är det bra att besöka naturum och undersöka närmare vad kommunen vill ha i 
naturumet och dess verksamhet, samt ta emot tips från alla naturum om hur man kan bedriva sin 
verksamhet. Det kan dessutom vara nyttigt att hitta en förebild kring den nivå kommunen är 
intresserad av i ett naturum, till exempel vill man ha öppet året runt, ha en arkitekttävling kring 
utformningen, investeringskostnader, och driftskostnader som är möjliga att hantera för 
kommunen. Naturumens verksamhetsplaner ger en väldigt bra indikation på vilken typ av 
verksamhet som bedrivs och på vilken nivå de arbetar och kan därför agera som hjälpmedel i att 
bestämma en förebild. Att besöka icke-statliga naturum och se på hur kommunen arbetar med 
naturumet kan erbjuda information och agera som förebild för hur naturumet kan integreras och 
användas i Tyresös existerande verksamhet. Dessutom kan det erbjuda Tyresö information om 
hur huvudmannaskapet fungerar samt utveckla hur det gått tillväga med den dokumentation som 
Naturvårdsverket kräver. Baserat på de tidigare erfarenheterna av de olika aktörerna, skulle något 
av de icke-statliga naturumen lämpa sig bäst att ha som förebild då kommunerna har erfarenheter 
av hur en kommun kan integrera naturumet in i sin verksamhet och har stor kunskap om 
naturumen samt deras arbete.     
 
Ett förslag är att Tyresö kommun undersöker vidare och inspireras av naturum Vattennriket, då 
det är ett icke-statligt naturum som är tydligt förknippat med kommunen och där kommunen 
gjort mycket arbete kring sitt naturum och skulle därför kunna agera som en förebild. Dessutom 
har även två undersökningar kring de turistekonomiska effekterna av deras naturum genomförts, 
vilket kan användas som ytterligare underlag. Detta naturum nämns också ofta i ett positivt 
sammanhang i de intervjuer som genomförts under arbetet. Utöver det ses det som en förebild 
speciellt för tätortsnära naturum. Dessutom är naturumet väl förknippat med kommunen det är 
placerat i att trots att naturumet heter naturum Vattenriket, och kan därför användas som 
förebild gällande marknadsföring samt för att ta reda på hur de har kommunicerat naturum och 
kommunen tillsammans.  
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Naturumet i Karlstad kommun är ett tätortsnära naturum som skulle kunna vara intressant att ha 
som förebild. Naturumet i Karlstad har också liknande förutsättningar som Alby naturreservat 
vilket gör det till en bra förebild för hur naturumet skulle kunna utvecklas. Båda dessa två 
naturum har över 100 000 besökare per år och är därför två av de mest besökta naturumen vilket 
tyder på att deras verksamhet fungerar och är uppskattad. Detta gör dem lämpliga som 
förebilder. De har också olika driftbudget och investeringskostnader där Vattenriket har betydligt 
högre än naturum Värmland, men i denna undersökning uttrycker också Kristianstad kommun 
större betydelse av naturumet och att naturum är mer utav en symbol i kommunen. Detta kan 
vara bra att ha i åtanke vid valet av förebild.     
 
Ytterligare en rekommendation för Tyresö kommun är att fortsätta undersöka Lidköpings 
kommun och deras Naturum Vänerskärgården Victoriahuset. Naturumet verkar samarbeta med 
Läckö slott samtidigt som det finns möjligheter övernattning på naturum, vilket gör det till ett 
intressant naturum att undersöka närmare. De har tyvärr inte deltagit i undersökningen och 
därför är det inte möjligt att dra vidare slutsatser om detta naturum och inte heller avgöra om 
detta naturum är en lämplig förebild för Tyresö kommun.  
 
Vikten av arkitektur är också ett återkommande tema och det diskuteras både för att locka andra 
besökare till området än naturintresserade, men också för att skapa en stolthet för byggnaden och 
att det kan fungera som en symbol. Flera uppmärksammar också behovet av att bygga nytt för att 
få en anpassad byggnad för naturumens syfte. En arkitekttävling i sig kan också resultera i 
marknadsföring för kommunen, enligt deltagarna.  Baserat på denna undersökning bör Tyresö 
kommun överväga att ha en arkitekttävling vid skapandet av ett naturum.  
 
Ett alternativ till att skapa ett eget naturum är att undersöka hur kommunen skulle kunna skapa 
ytterligare en port eller del av naturumet i Tyresta, likt Gällivare kommunen gjort med naturumet 
Laponia. Där finns det en extra ingång ca 14 mil från det stora naturumet som även innehåller en 
utställning och ses som en inkörsport till det stora naturumet. Detta skulle kunna vara intressant 
att undersöka, då det kan vara ett billigare alternativ än att skapa ett helt nytt naturum. Dock kan 
ett sådant alternativ möjligen ha en mindre potentiell betydelse för kommunen, trots att det finns 
möjligt att skapa en byggnad genom till exempel en arkitekttävling, och bedriva någon typ av 
verksamhet likt café. Det skulle också vara en möjlighet att förstärka länken mellan Tyresö 
kommun och Tyresta nationalpark och ta till vara på Tyresta Nationalparks varumärke. 
 
Om eller när Tyresö kommun är intresserade av att gå vidare i naturumplanerna behövs förutom 
att prata med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Stockholm, Stiftelsen Tyrestaskogen samt lokala 
aktörer i Alby naturreservat också ha diskussioner med de olika förvaltningarna på kommunen, så 
att det finns ett brett stöd och naturumbyggnaden tidigt kan utnyttjas av många. Utöver det bör 
kommunen också bjuda in företag i kommunen och undersöka vilket intresse och vilka 
möjligheter det finns för att bedriva verksamhet i samklang med naturumet. Dessa diskussioner 
kan leda till att ett tema utvecklas i naturumet med brett stöd i kommunen. Att förena naturumet 
med en sammankoppling av Alby naturreservat norrut mot Nackareservatet och söderut mot 
Tyresta nationalpark kan möjligtvis också resultera i intresse från andra aktörer som Länsstyrelsen 
Stockholm och stiftelsen Tyrestaskogen, då detta är önskvärt utifrån deras perspektiv.  
 
När det gäller temat på naturumet, bör det som nämns ovan ha brett stöd i kommunen men 
också poängteras att det finns möjligheter att locka besökare, förtydliga Tyresös identitet, 
använda temat i marknadsföring, skapa samarbeten och knyta sig an flera specialister. Därför bör 
det vara nära sammankopplat med Tyresös kommun och det Tyresö kommun vill förmedla.   
Temat bör ytterligare svara på frågan om det finns ett återkommande tema som kan sammanfatta 
Tyresö kommun. Ett tema som nämnts i undersökningen är tätortsnära natur, vilket skulle kunna 
fungera. Några av deltagarna i denna undersökning beskriver att ett tema som inte enbart 
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fokuserar på den direkta närnaturen kan vara gynnsamt för att locka besökare. Därför kan detta 
vara bra att också ha i åtanke vid valet av inriktningen på naturumet. Denna undersökning visar 
på att mycket av det arbete som kommunen bedriver och mål som finns i kommunen kan stärkas 
och arbetas med genom ett naturum. Men eftersom det är stora skillnader i kostnader och 
faktumet att tjänstemän behövs för att driva projektet under en lång tid, resulterar i att 
kommunen behöver ett brett stöd för att kunna förverkliga ett naturum.   

 
7.3. Vidare forskning  
Denna undersökning undersöker enbart kommuners samt andra aktörers upplevelser av naturum 
och hur dessa har påverkat kommuner baserat på aktörernas egna uppfattningar. Kontrollering av 
dessa uppgifter, till exempel om det finns fler besökare i området efter naturumet har inte gjorts, 
på grund av begränsningar i omfång av denna uppsats och en vilja att fokusera på kommuners 
egna upplevelser av naturum. Dessutom, eftersom naturumens betydelse för kommuner är ett 
outforskat område är detta är en initial undersökning som berör ämnet och visar på att 
naturumen upplevs ha betydelse för kommuner och är därmed en utgångspunkt för vidare 
forskning kring om upplevelserna är korrekta. Vidare forskning kring ämnet skulle därmed kunna 
beröra ifall kommuners upplevelser är korrekta genom exempelvis mer kvantitativa 
undersökningar om hur ofta naturumet och kommunens benämns i media eller turistbroschyrer. 
För att till fullo förstå konceptet naturum bör undersökningar kring besökares upplevelser och 
uppfattningar undersökas tillsammans med deras uppfattning av kommunen. Detta kan senare 
relateras till besökarens förståelse av kommunens och om naturumet är förknippat med 
kommunen de är placerat i. Slutligen skulle vidare forskning kring naturum och dess betydelse 
kunna problematisera kommunernas användning av naturum, om naturum behöver ha flera 
funktioner för att vara värda investeringar och undersöka hur kommunernas användning av 
naturum har för effekter på Naturvårdsverkets målsättningar med naturumen i Sverige.  
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I Tyresö kommunhus.   
 
Intervju Länsstyrelsen 2016; genomfördes med medarbetare på naturvårdsenheten på 
Länsstyrelsen Stockholm den 2016-04-07. I Länsstyrelsen Stockholms lokaler i Stockholm.    
 
Intervju stiftelsen Tyrestaskogen 2016; genomfördes med Vd för stiftelsen Tyrestaskogen och 
tillika nationalparkschef för Tyresta nationalpark den 2016-04-21. I stiftelsen Tyrestaskogens 
lokaler i Tyresta by, Haninge.    
 
Intervjuer kommuner 2016: telefonintervjuer genomfördes med 12 kommuner med naturum 
under april fram tills den 3 maj 2016.  
 
Frågeformulär  
 
Frågeformulär naturum föreståndare 2016; genomfördes via internet mars till april 2016.  
 
Figurer och bilder  
 
Figur 1. Processen av uppsatsen.     10 
 
Bild 1. Vad är natur - upplevelse, resurs eller biologiska processer?  18 
            Fotograf: Beata Iverson.  
 
Bild 2. Symbolen för nationalparker i Sverige, här vid Stenshuvud.  21 
            Fotograf: Beata Iverson.  
 
Figur 2. Sammanställning av naturens betydelse baserat på litteraturgenomgången.   23 
             Symboler från the Noun project [internet]. Tillgänglig på: 
             https://thenounproject.com  
  
Bild 3. Exempel på naturum – naturum Vattenriket i Kristianstad.  26 
           Fotograf: Beata Iverson.     
 
Figur 3. Sveriges alla Naturum.     28 

Baserad på information från Naturvårdsverket (2016) [internet].  
Tillgänglig på: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-
natur/Naturum/Hitta-naturum/  
[senast uppdaterad 2016-03-22, hämtad 2016-04-22]. 

 
Figur 4. Kostnader för naturum.     36 
              Baserad på intervjuerna med kommunerna  
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Bild 4. Exempel på arbete med tillgänglighet, här ett fågeltorn med ramp och  37 
           hiss vid naturum Tåkern.  
           Fotograf: Beata Iverson  
 
Bild 5. Exempel på ett naturum som uppmärksammat för sin arkitektur,  40 
           naturum Tåkern ritat av Gert Wingårdh. 
           Fotograf: Beata Iverson.  
 
Figur 5. Sammanställning av olika aktörers erfarenheter av naturum.   45 
             Baserat på kartläggningen av olika aktörer.  
 
Figur 6. Karta över Tyresö Kommun.     46 
             Baserad på material från Tyresö kommun.           
 
Figur 7. Karta över Tyresö Kommuns naturområden.   48 
             Baserad på material från Tyresö kommun. 
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Bilagor   
 

Bilaga A  
Informationen som skickades till de intervjuerna på Naturvårdverket, Länsstyrelsen Stockholm 
och Tyresö kommun. är följande:  
 
”Hej! 
Mitt namn är Beata Iverson, jag är mastersstudent i hållbar samhällsplanering och 
stadsutformning på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag skriver just nu mitt ex-jobb tillsammans 
med Tyresö Kommun. Det handlar om naturum och dess betydelse för kommuner och andra 
aktörer.  Därför skulle jag uppskatta om du har möjlighet att medverka genom en intervju (som 
tar max 1 timme) då det skulle vara ett stort bidrag till mitt arbete och ge en ökad förståelse av 
naturum. 
  
Med vänliga hälsningar 
Beata Iverson”   
 
Naturum samordnare på Naturvårdsverket, intervju genomfördes via telefon den 25 februari.      
Följande frågor ställdes:  
 

• Hur skulle du beskriva vad ett naturum är?  
• Hur många naturum finns det idag i Sverige? 
• Det finns två olika typer av naturum statliga och annan former. Vad är skillnaden mellan 

dessa? Vad har det för betydelse att vara ett statligt naturum? 
• Hur ser processen ut vid skapandet av ett naturum? (Vem initierar processen oftast till 

exempel, lång tid etc.).  
• Tar det lång tid att skapa naturum?  
• Är det många kommuner som uttrycker en önskan att skapa ett naturum?  
• Vad är Naturvårdsverkets upplevda konsekvenser av ett naturum för kommuner?  
• Vad anser Naturvårdsverket att naturum konsekvenser för kommuner?  

o Social, mötesplats? Bidrar naturum till en social mötesplats.  
• Skulle du säga att naturum är en kvalitetsstämpel för själva naturområdet?  
• Är det tätt samarbete mellan de existerade naturumen?  
• Har du uppfattningen att naturum är en del av ett identitetsskapande hos kommuner? 

Eller viktig symbol för kommuner?  
• Baserat på dina egna upplevelser är det någon konkurrens mellan de olika naturumen? 
• Har du upplevt att lagsstiftning kan påverka möjligheterna till ett naturum? Till exempel 

restriktionerna inom skyddade områden har det hindrat uppförandet av ett naturum?   
• Anser Naturvårdsverket att en satsning på naturum i Alby, Tyresö kommun utanför 

Stockholm är en realistisk satsning?  
• Hur ser Naturvårdsverket på stödet till naturrum på lite längre sikt. Är er bedömning att 

det kommer att vara kvar i stort sett oförändrat eller pratas det om förändringar?  
• Vad är Naturvårdsverkets bild av vad kommuner bör förväntas sig av naturum? 
• Har Naturvårdsverket fått kritik eller har du upplevt någon kritik angående naturum?  
• Hur har utvecklingen av naturum sett ut?  
• Står inte på hemsidan i vilken kommun naturumen ligger, medvetet beslut eller?    
• Har du kunskap om det finns forskning kring naturum?  
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• Planerare på Tyresö kommun, intervju genomfördes i kommunhuset, Tyresö kommun 
den 4 mars 2016. Följande frågor ställdes:  

 
• Hur skulle du beskriva Tyresö kommun? 

o Vad är Tyresös styrkor?  
• Vad vill Tyresö kommun, röda tråden, uppnå i framtiden?  
• Hur ser kommunens arbete ut med natur? 

o Spelar naturen en stor roll?  
• Tyresö kommun har jobbat med att skapa en identitet, hur har arbetet med det gått till?  
• Vilka regionala mål jobbar Tyresö mot eller styr ert arbete?  

o Hur ser du Tyresös roll i regionen?  
• Andra mål, i olika kommunala samarbeten? Ex. Södertörn.    

o Finns det mål som rör natur?  
• Hur skapades intresset för naturum?  
• Vad anser du att ett naturum skulle kunna bidra till och ha för betydelse för Tyresö 

kommun? (turism, kunskap, arbetstillfällen, resurs för skola)  
• Ser du några potentiella negativa konsekvenser vid skapandet av ett naturum?   
• Vad utmärker Alby naturreservat och friluftsområde?  

o Regional roll?  
• Antal besökare till Alby naturreservatet?  
• Vilka värden har Alby naturreservat?  (Sociala, ekologiska, ekonomiska, värdefull natur 

lokalt, regionalt mm.)  
• Ser du några potentiella samarbetspartners i Tyresö kommun?    
• Vad tror du ett naturum i Tyresö skulle kunna bidra till i ”naturumsfamiljen”? 
• Såg en bild på er hemsida, vad är naturens rum?  

 
Medarbetare på enheten för naturvård på Länsstyrelsen Stockholm, intervju genomfördes i 
Länsstyrelsen Stockholms lokaler den 7 april 2016. Följande frågor ställdes: 
 

• Vad är din roll på Länsstyrelsen?  
• Baserat på din uppfattning, vad för värde har grönstruktur och natur för kommuner?  
• Har du upplevt någon kritik mot bevarande eller satsningar av grönområden?  
• Hur arbetar Länsstyrelsen i Stockholm med natur?  
• Vad är skillnaden mellan statliga och kommunala naturreservat?  
• Vad bidrar naturen i Stockholmsregionen med?  
• Vilken roll har det gröna kilarna i Stockholmsregionen?  
• Vad för roll har Tyresta kilen i Stockholm regionen?  
• Vad är Länsstyrelsen förhoppningar, planer, mål för utvecklingen av Tyresta kilen?  
• Vad ser du att Alby naturreservat har för roll i regionen?  
• Hur tycker du Alby naturreservat skulle utvecklats på bästa sätt?  
• Har du någon erfarenhet av naturum? Har ni jobbat något med naturumet i Haninge 

kommun?  
• Har du någon uppfattning kring vad naturumet i Haninge har resulterat i eller haft för 

betydelse för kommunen?  
• Tror du att ett naturum skulle ha en positiv inverkan? Både i Tyresö och regionen?  
• I fall Tyresö kommun skulle vilja bygga ett naturum i naturreservatet, skulle dispens 

ansökas hos Länsstyrelsen då?  
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Ordförande för stiftelsen Tyrestaskogen, intervjun genomfördes i föreningslokaler i Tyresta By, 
Haninge den 21 april 2016. Följande frågor ställdes;   
 

• Hur skulle du beskriva Tyresta nationalpark?  
• Hur skulle du beskriva naturumet i Tyresta?  
• Upplever ni att många besökare kommer hit enbart på grund av naturumet?  
• Har ni upplevt någon skillnad i besökare efter naturumet?  
• Har ni tagit del av eller upplevt någon kritik kring naturum och ert naturum?  
• Vad skulle ni säga att Tyresta har för regional och lokal roll?  
• Vad har naturumet för regional och lokal roll?  
• Vad har naturumet för betydelse för kommunen?  
• Känner ni att vara en del av naturumfamiljen bidrar med mycket?  
• Vad är din uppfattning att ett naturum i Alby skulle kunna bidra med?  
• Vad tror du är viktigt att tänka på vid utvecklingen av ett natrum i Alby?  
• Hur ser du på kopplingen till Alby från Tyresta?  
• Varför behövs en nordlig entré? 
• Är naturum en förutsättning för att skapa en nordlig entré till Tyresta?  
• Hur jobbar ni idag för att skapa en nordlig entré?  
• Har ni några lärdomar från ert arbete med naturum, att dela med er av?  
• Hur tror ni att naturum kommer att utvecklas i framtiden?  
• Anser du att naturumet i Tyresta är en symbol för kommunen?  
• Har du någon uppfattning kring kostnaderna för ett naturum?  
• Något övrigt du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga B 
Jag kontaktade 16 kommuner om en telefonintervju, 12 valde att delta 1 valde att tacka nej till att 
delta och 3 svarade inte. Följande kommuner valdes att delta;  
 
Falköping kommun  
Gnosjö kommun 
Gällivare kommun  
Karlstads kommun  
Kiruna kommun  
Kristianstads kommun  

Lunds kommun  
Sandvikens kommun  
Sorsele kommun  
Strömstads kommun  
Västerviks kommun  
Ödeshögs kommun  

 
 
Den information deltagarna fick ta del av var följande;   
 
”Mitt namn är Beata Iverson och jag är mastersstudent i hållbar samhällsplanering och 
stadsutformning på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag skriver just nu mitt ex-jobb tillsammans 
med Tyresö Kommun. Det handlar om naturum och dess betydelse för kommuner genom en 
kartläggning av tidigare erfarenheter av naturum. Jag skulle verkligen uppskatta om du har 
möjlighet att besvara några frågor angående naturumet i er kommun genom en telefonintervju. 
Då jag vill få en ökad förståelse för naturum och vilken betydelse naturumet har för kommunen, 
såväl positivt som negativt och jag har fått ditt namn av föreståndaren på naturumet som en 
person på kommunen som skulle kunna svara på dessa frågor. Därför undrar jag om det finns 
möjlighet att genomföra en telefonintervju på ungefär en halvtimme, det skulle bidra med väldigt 
mycket. Om du har möjlighet, är det någon speciellt tid som skulle fungera bra för dig?  
 
Med vänliga hälsningar 
Beata Iverson” 
 
Vid intervju tillfället informerade de igen om syftet med uppsatsen att det skulle vara anonyma 
men att kommunens namn skulle kunna användas i samband med deras svar. Svaren från alla 
kommunerna sammanställdes för att skapa en överblick över kommunernas erfarenheter av 
naturum. Efter alla intervjuer vara samanställda analyserades dem alla tillsammans och i många 
fall återkom teman, idéer och tankar i intervjuerna. Ytterligare relaterar informationen från de 
olika intervjuerna med varandra. Dessa faktorer gjordes valet att referera till information från 
intervjuerna som intervjuer kommuner 2016.  
 
Följande frågor ställdes under intervjun;  
 

1. Vad är din arbetsroll på kommunen?  
2. Var det kommunen, flera kommuner, landstinget, regionen, naturvårdsverket eller en 

annan aktör som var drivande i skapandet av naturumet? 
3. Var kommunen delaktig i arbetet av skapandet av naturumet? Om ja, på vilket sätt?  
4. Hur arbetar kommunen med naturum?  
5. Hur finansierades skapandet av naturumet?  
6. Bidrar kommunen till finansieringen av drivandet av naturumet? (summa?) 
7. Har ni tagit del av bidrag för såväl skapandet som driften av naturumet? Specificeras 

gärna vilka och till vad. (Donationer, sökt pengar, vilka i såna fall 
 
Om kommunen drivande i processen?  

8. Vad var kommunens mål, syfte och anledningar med att skapa naturumet?  
9. Har dessa införlivats? 
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10. Vad har naturumet för betydelse eller vad för roll har naturumet för er kommun? (Sociala, 
ekonomiska, miljö, identitet, andra kommunala mål mm. betydelse?)  

11. Har ni några negativa erfarenheter av naturum? Eller har ni upplevt kritik kring 
naturumet?  

12. Vad har det kostat kommunen att skapa naturumet och löpande kostnader för 
kommunen?   

13. Baserat på din egen uppfattning är naturumet tydligt förknippat eller en symbol för 
kommunen? (Ja, varför och hur, nej varför inte?)  

14. Tips till andra kommuner som är intresserad av att skaffa ett naturum?  
15. Vad är tror du är potentialen med naturum för kommuner?  
16. Samarbetarna ni med andra kommuner som har naturum?  
17. Övriga tankar kring er kommuns erfarenhet av naturum? 

 
Om naturvårdsverket drivande i processen?  

8. Hade kommunen något mål eller syfte med skapandet av naturumet? Ja, ja i så vall vilka 
och har de införlivats?  

9. Vad är er uppfattning att naturumet har bidragit eller haft för betydelse för er kommun? 
(Sociala, ekonomiska, miljö, identitet, andra kommunala mål mm. betydelse?)   

10. Samarbetar ni tillsammans med naturumet på några punkter?  
11. Har ni några negativa erfarenheter av naturum? Eller har ni upplevt kritik kring 

naturumet?  
12. Baserat på din egen uppfattning är naturumet tydligt förknippat eller en symbol för 

kommunen? Arbetar ni för det? Kan det i framtiden bli så?  
13. Samarbetar ni med andra kommuner som har naturum?  
14. Vad tror du är potentialen med naturum är för kommuner?  
15. Övriga tankar kring er kommuns erfarenhet av naturu
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Bilaga C   
Frågeformulär till föreståndare för naturum till alla Sveriges naturum. Kontakter genom 
samordnare för naturum på Naturvårdsverket. Ett mail med länk till ett Google formulär 
skickades den 3 mars. En påminnelse skickades den 16 mars till de naturums föreståndare som ej 
hade svarat. Svarsfrekvensen var 28 av 33 stycken, och följande naturum deltog;  
 
Naturum Abisko   
Naturum Blekinge, Ronneby   
Naturum Dalarna  
Naturum Falsterbo 
Naturum Fjärås Bräcka   
Naturum Fulufjället   
Naturum Färnebofjärden  
Naturum Gotland   
Naturum Hornborgasjön  
Naturum Höga kusten   
Naturum Kosterhavet  
Naturum Kronoberg   
Naturum Laponia 
Naturum Skrylle, Södra Sandby 

Naturum Sommen  
Naturum Stendörren  
Naturum Stenshuvud   
Naturum Store mosse  
Naturum Söderåsen  
Naturum Trollskogen, Öland    
Naturum Tåkern   
Naturum Vattenriket  
Naturum Vindelfjällen Ammarnäs   
Naturum Vindelfjällen Hemavan   
Naturum Vålådalen    
Naturum Värmland   
Naturum Västervik  
Naturum Ånge

 
 
Den informationen deltagarna fick ta del av var följande;   
 
”Hej! 
Mitt namn är Beata Iverson och jag är mastersstudent i hållbar samhällsplanering och 
stadsutformning på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag skriver just nu mitt ex-jobb tillsammans 
med Tyresö Kommun. Det handlar om naturum och dess betydelse för kommuner genom en 
kartläggning av tidigare erfarenheter av naturum. Jag har fått dina kontaktuppgifter från Evelina 
Selander på Naturvårdsverket och jag skulle verkligen uppskatta om du har möjlighet att besvara 
frågorna i länken, nedan. Då jag vill få en ökad förståelse för naturum och vilken betydelse 
naturumet har för kommunen, såväl positivt som negativt.  
 
Enkäten är anonym men svaren kommer skrivas tillsammans med naturumets namn som sedan 
är en del av min undersökning och presenteras i mitt ex-jobb. 
 
Enkäten finns bifogad det är bara att klicka på länken nedan, och sedan fylla i svaren. Glöm inte 
att klicka på skicka i slutet.  
https://docs.google.com/forms/d/1Kemo8KAZh6SpivpQg2_o766L0i3XRZdQYtRMdbERO
Ek/viewform  
 
Tack för din medverkan!  
 
Med vänliga hälsningar 
Beata Iverson” 
 
Frågorna i internet formuläret var följande:  
 

• Vad heter naturumet du jobbar i?  
• I vilken kommun ligger naturumet i?  
• Vilken profil eller övergripande tema har naturumet? 
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• Vilket år invigdes naturumet? 
• Är det ett statligt eller är det icke-statligt naturum? 
• Vem är huvudman för naturumet? 
• Hur många besökare per år har naturumet? (om statistik saknas, ange en ungefärlig 

uppskattning) 
• Baserat på din uppfattning är det besökare från kommunen, regionen, resten av Sverige 

eller utomlands? (Om möjligt ange uppskattad procentuell andel till respektive 
besöksgrupp) 

• Hur många besökare hade naturområdet innan naturumet? 
• När har naturumet öppet, hela året eller säsong (vänligen specificera vilken säsong)? 
• Hur många anställda har ert naturum? 
• Förekommer frivilliga insatser, i så fall från vilka grupper/organisationer? 
• Har ni många samarbetspartner? (ex. olika privata aktörer, kommunen, skolor) 
• Har ni flera sponsorer? (Ange gärna antal samt ungefärlig summa). 
• Har ni fått olika bidrag för att bedriva verksamheten? 
• Bedriver ni konferens verksamhet och/eller hotellverksamhet? 
• Hur finansieras naturumverksamheten? 
• Har ni nära samarbeten med kommunen ni ligger i? Om ja, på vilket sätt? 
• Har ni upplevt kritik mot naturumet? Om ja, vad för kritik? 
• Vad anser ni att naturumet har för betydelse? 
• Vad anser ni att naturumet har för betydelse för kommunen ni ligger i? 
• Baserat på din uppfattning är natriumet, är naturumet en symbol för kommunen? Något 

som beskriver kommuen eller som många förknippar med kommunen? 
• Något övrigt du vill tillägga? 
• Jag skulle gärna prata med kommuner också därför undrar jag om du har tillgång till en 

kontaktperson på kommunen naturumet ligger i? 
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