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Tillträ de till pärädiset 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att ta reda på vad besöksparkers ledningar har för åsikter om- och vilka 

argument som ligger bakom valet av fri eller avgiftsbelagd entré. Samt hur personalen och parken 

påverkas av valet.  

Denna studie visar att parkernas skäl till att ha fri entré är för några ideologiska, ett annat svar är att 

parken är skattefinansierad och därför ska alla ha tillgång till parken. Parker med entréavgift anger 

att skälen är ekonomiska men några av dem poängterar också att den ska vara låg för att så många 

som möjligt ska kunna besöka parken. För vissa parker är entréavgiftens främsta uppgift är att hålla 

oönskade besökare borta. En av de svarande anger att entréavgiften är en statusmarkering som visar 

att deras park är värd att betala för. 

En djupare studie görs på Trädgårdsföreningen i Göteborg, där entréavgiften tagits bort år 2012. 

Studien är gjord genom korrespondens med personal på Trädgårdsföreningen, politiker och 

genomgång av protokoll från bl.a. nämndmöten. Entréavgiften togs bort med argumentet att parken 

ska vara mer tillgänglig för besökare, Göteborgare så väl som turister. Oppositionen i staden ville att 

avgiften skulle vara kvar då den bidrar till ekonomin och håller nere slitage och oönskade besök i 

parken. 

I en enkätundersökning riktad till personalen i parken visas deras syn och åsikter på hur parken 

påverkats, detta år jämfört med tidigare. Alla är överens om att parken har påverkats, dock inte 

mycket. Resultatet visade att parkens fysiska miljö påverkats lite, främst genom att nya genvägar och 

gångstråk över gräsmattor hade bildats. Personalens arbetsuppgifter har inte alls eller påverkats lite 

av att avgiften tagits bort. Personalens argument för entréavgift är att den hindrar oönskade besök, 

bidrar till ekonomin, och håller nere slitaget i parken.  

Arbetet innefattar även en kritisk analys av enkäter och en marknadsundersökning som gjorts av 

Trädgårdsföreningen i Göteborg. I arbetet diskuteras även ökat besöksantal som mål, parkers 

hållbarhet och andra problem som kan uppstå vid val av entréavgift.  
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Bakgrund  

Det finns många typer av parker i Sverige, detta arbete handlar om de som är öppna för besökare. 

Det finns mycket som skiljer parkerna åt, bl.a. syfte, storlek och ägarformer, det som undersöks här 

är främst Entréavgifter.  

Avgiftsformer  

Det finns olika sätt att bestämma entréavgift. I artikeln Pricing Cultural Heritage: A New Approach to 

Managing Ancient Resources, en studie om hur man kan sätta entrépris på kulturarv har författarna 

beskrivit tre olika kriterier att utgå ifrån när man ska bestämma entréavgift, ekonomi, tillgänglighet 

och miljömässig hållbarhet (S. Mourato, E. Ozdemiroglu, T. Hett, G. Atkinson2004). 

Entréavgiften kan vara av vikt ekonomiskt för parken, men blir priset för högt kan tillgängligheten för 

besökare påverkas, ge färre besök och vidare lägre inkomster. Är entrépriset väldigt lågt eller om det 

är fri entré kan det däremot innebära att besöksantalet ökar kraftigt men utan att inkomsterna ökar, 

det kan leda till att tillgängligheten påverkas från andra hållet, besökaren kan få svårt att nyttja 

parken till dess tänkta syfte. Det tredje kriteriet är miljöns hållbarhet, många besökare kan slita på 

platsen och på så sätt kan platsen förlora sitt värde som t.ex. kulturarv. Besöksantalet och skötseln av 

platsen bör vara i balans för att framtida besökare ska kunna ta del av den. 

Att använda ett så lågt pris som möjligt bör vägas mot hur mycket det kostar för parken att ta betalt. 

Anledningar till att ta entréavgift om än ett lågt pris, kan vara att hålla ned antalet besökare i parken. 

Det kan minska behovet av skötsel, slitaget på parken och oönskade besök som använder parken till 

andra syften än det tänkta. 

”Willinges to pay” (WTP) är en undersökning av hur mycket besökare kan tänka sig att betala för att 

besöka en plats (Willis, 2003). Genom en sådan undersökning kan man t.ex. få fram ett pris som 

maximerar vinsten. Detta sätt används om entréavgiftens ändamål är att få in en maximerad inkomst 

utan att besöksantalet blir för lågt. 

Social diskriminering är ett annat sätt där man tar olika betalt av olika grupper i samhället (t.ex. 

studenter, barn, pensionärer). Denna prissättning kan öka vinsten mer än med ett maximerat pris 

(ibid.). För att det ska fungera måste man kunna identifiera besökaren till en grupp. En identifikation 

ska vara personbunden (så att andra utanför gruppen inte kan utnyttja det rabatterade priset), 

kostnaden för att skilja på grupperna måste vara lägre än vinsten det skulle generera. Genom att 

göra en WTP-undersökning kan man se vilka grupper som anger en lägre summa de är beredda att 

betala, därefter kan man bestämma vilka grupper som ska kunna utnyttja ett rabatterat pris (ibid.). 
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Ett annat alternativ är medlemspris, besökaren betalar en gång per säsong, vecka, år el dyl. Detta sätt 

att betala finns i olika former, det kan vara att man betalar på ett ställe men har tillgång till flera olika 

besöksmål eller innebära att man har tillgång till en specifik plats ”gratis” när man gör återbesök. 

Många är vid ett sådant erbjudande villiga att betala en högre entréavgift (Mourato, 2004). 

Fri entré kan se ut som en rättvis lösning där alla har tillgång till platsen. Med i beräkningen ska man 

dock också ha att besöken ofta sker efter ett beslut att besöka platsen, och om resetiden och 

resekostnaden är rimlig. Det gäller dock inte lika benhårt på stadsparker dit många promenerar eller 

gör spontanbesök.  Ett antagande om ökat besöksantal bör också tas med i beräkningen, man måste 

vara medveten om hur mycket parken tål och vilken skötsel man måste möta med för att behålla 

dess värde (ibid.). Parker utan entréavgift kan finansieras av t.ex. skatter, bidrag, caféverksamhet och 

försäljning av egna produkter. 

Dessa olika varianter av entré refereras till vidare i arbetet, dock inte som fråga i enkäterna. Det finns 

inte heller någon tabell på de olika parkernas entréavgift utifrån ovan nämnda kriterier.  

Argument för och emot 

Ovan kan läsas om hur man kan tänka när man väljer entréavgift, vem som bestämmer över parkens 

entré är olika från park till park, det kan vara personal, parkchef eller VD men också politiker i 

kommun, landsting eller stat. 

Några av argumenten för och emot fri entré kan vara att fri entré ger fler besökare till parken som i 

sin tur ger ett ökat intresse för parken, miljön och naturen i vår närhet. Om ett intresse finns från 

allmänheten kan det vara lättare att argumentera för parkens framtid. I parker med fri entré påstår i 

vissa fall ledningen att det inte är lidande för ekonomin, då man kan dra in pengar från annat håll. 

När parker är skattefinansierade är ett populärt argument att allmänheten redan betalt för parken 

och därför borde få fri tillgång. I förlängningen ökar detta folkhälsan då fler har tillgång till gröna 

miljöer (Grahn, Stigsdotter 2003). 

Vad är argumenten emot fri entré, alltså att parken ska använda sig av avgiftsbelagd entré? Ett av de 

tyngsta argumenten är att de som använder parken ska betala (users-pay). Om fler använder parken 

så ökar slitaget, om då alla betalar för att gå in så stiger även inkomsterna för skötseln (förutsatt att 

entréavgifterna bidrar till skötselavgifterna). På så sätt ska balansen infinna sig mellan ekonomi och 

slitage. Avgiften anses kunna minska antalet besök och framförallt de oönskade besöken, de som inte 

använder parken för dess tänkta syften, vilket kan öka skadegörelse och stölder. Fler besökare kan 

också öka stressen i parken, det blir svårigheter för besökarna att få den plats de behöver för att 
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kunna uppfylla syftet med besöket. Färre besökare kan minska slitaget och därmed säkra framtiden 

för parken (Mourato, 2004). 

Trädgårdsföreningen 

På Trädgårdsföreningens hemsida beskrivs parken så här: ”I mer än 160 år har Trädgårdsföreningen 

varit ett hav av grönska i stadens hjärta, en plats för avkoppling och stimulans. Idag är det en av 

Europas mest välbevarade 1800-talsparker där böljande gräsmattor, tapetgrupper med exotiska och 

inhemska växter och historiska byggnader tar dig med till trädgårdskulturens guldålder. Mjuka linjer 

och artonhundratalets atmosfär är påtaglig. Nutida planteringar som woodlands och den magnifika 

samlingen rosor gör parken intressant även ur ett modernt perspektiv. Att parken redan från början 

varit göteborgarnas oas råder ingen tvekan om”. Trädgårdsföreningen i Göteborg har haft 

entréavgift, sen starten 1842, bortsett från 1975 och några år fram då kommunen tog över parken 

(innan ägd av föreningen). Avgiften har varierat under åren, under 2000-talet har priset varit mellan 

10-20 kr med undantag för 2008 då inträdet låg på 100kr p.g.a. en stor utställning i parken. Parken 

har endast haft entréavgift under sommarsäsong (Brunnström, 2012). 

Efter ett förlag i 2012:s Mål- och inriktningsdokument för Park och Naturnämnden av 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet (S, MP, V, 2011) i Göteborgs stad valde 

kommunfullmäktige i staden att ta bort entréavgiften. 2012 var det alltså fri entré till parken, hela 

året (Karlsson, Jögård 2011). 

Syfte  

Syftet med denna studie är: 

Att undersöka vilka entréavgifter besöksparker i Sverige har och vilka argument ledningen för parken 

har för sitt val. 

Att studera entréavgiftens roll för och påverkan på park, parkanställda och besökare. 

Att ta reda på varför man valde att ta bort entréavgiften i Trädgårdsföreningen i Göteborg. 

Arbetet ska kunna läsas och förstås av en trädgårdskunnig allmänhet och vara en inbjudan till 

diskussion och vidare forskning om parkers avgifter och dess påverkan. 

Frågeställningar 

Vilka former av entréavgifter finns det i parker idag, hur resonerar man kring entréavgifter? 
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Hur påverkar entréavgiften parkens ekonomi? 

Varför tog man bort entréavgiften på Trädgårdsföreningen i Göteborg 2012? 

Hur har skötseln, parken, personalen och besökare påverkats av att entréavgiftens tagits bort i 

Trädgårdsföreningen? 

Avgränsningar 

Djupgående studier görs endast i en park, Trädgårdsföreningen i Göteborg. Kartläggning av parkers 

entréavgifter kommer avgränsas till 13 besöksparker i Sverige. Arbetet ska ge en bild av hur det ser 

ut bland parker i Sverige idag. Enkätundersökningar och intervjuer med personal och besökare 

kommer endast att göras under hösten 2012.  

Metod   

Rapporten baseras på enkätundersökningar skickad till olika parker i Sverige och personal i parken på 

Trädgårdsföreningen i Göteborg. En marknadsundersökning på Trädgårdsföreningen i Göteborg 

riktad till deras besökare ligger också till grund för arbetet. 

Protokoll och handlingar från nämnder och partiers målprogram har sökts genom telefon och 

mailkontakt. Alla protokoll och handlingar är offentliga och finns tillgängliga via Göteborgs stads 

hemsida. 

Trädgårdsföreningens egen marknadsundersökning skickades via mail av Trädgårdsföreningens 

evenemangsledare.  

Svar från politiker har jag fått genom telefonsamtal och mailkontakt.  

Enkäterna har utformats med hjälp av litteratur inom enkätteknik, (Kylén, 1994 och Andersson, 

1985). Två enkäter har formgetts, en som skickades till parker (valda för att få en stor geografisk- och 

storleks spridning) och en som delades ut till personalen på Trädgårdsföreningen i Göteborg. Den 

förstnämnda skickades ut via mail och svar ombads via mail också, förutom en enkät som skickades 

via postgång. Totalt skickades 16 enkäter ut och 13 svarade. Det höga antalet svarande (81.25%) kan 

bero på att innan enkäten skickades ut så blev parkerna uppringda och tillfrågade vem som var mest 

lämpad att ta emot och även hade tid att fylla i enkäten. Ett påminnelsemail skickades ut efter en 

vecka. Enkäten till personalen delades ut i pappersformat med bifogat frankerat svarskuvert. 8 

enkäter delades ut och 7 svar kom tillbaka (87.5%). Enkäternas utformning analyseras i bilaga 1.  
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Resultat  

Nedan redovisas resultat ifrån enkäterna ”Enkätundersökning– Besöksparker” (skickad till 

besöksparker i Sverige), ”Enkätundersökning- Entréavgifter” (utdelat till personal i 

Trädgårdsföreningen Göteborg), samtal med politiker från Park- och Naturnämnden för 

Göteborgsstad samt Trädgårdsföreningens resultat för år 2012 (första året utan entréavgift).  

Parkundersökning  

I undersökningen ingår 13 parker belägna i Sverige, från söder till norr, öst och väst.  Av dessa är tre 

statligt ägda, två ägs av ett landsting, tre är kommunala, två är stiftelser och tre aktiebolag. Det finns 

några kombinationer av ägarformer, ett av de statliga ägs till hälften av en stiftelse, en annan statlig 

är också till hälften ägd av en förening. Av de statliga parkerna är alla belagda med entréavgift. 3 av 4 

kommunala parker har fri entré, en landstingsägd park har frivillig avgift, den andra fri entré. Bland 

stiftelserna har en avgift, den andra fri entré och de aktiebolag som äger parker har alla tre en 

entréavgift för sina besökare(se tabell ”Ägarform och entréavgift”).  

Här följer tabeller på enkätens svar de står i samma följd som frågorna gör i enkäten. Lodrät axel 

svarar för antalet parker, om inte annat anges. Under tabellerna finns resultaten i text utan 

diskussion.  
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Värderingsfrågor ur enkäten till parker 

 

Dessa frågor har besvarats genom att värdera påståendets sanningshalt från 4-stämmer mycket bra 

till 1- stämmer inte alls.  

I fråga 1, kan man se att något mindre än hälften tycker att det är viktigt med entréavgift. Av de som 

tycker det är viktigt tar alla utom en ut en avgift och hävdar att det är av ekonomisk vikt. En tycker 

det är viktigt (ringat in värde 3)men tar inte ut entréavgift, då parken används och ska användas av 

många i staden. Av de andra som anser det vara mindre viktigt (ringat in värd 2 eller 1) är det en som 

tar betalt, en som tar frivilligt avgift och de övriga 5 har fri entré.  

Fråga 2 visar att en svarande anser att entréavgiften visar på parkens värde, denna park har 

entréavgift (av ekonomiska skäl). Tre av parkerna värderar det till 3(näst högsta värderingen) av dem 

har två parker entréavgift (av ekonomiska skäl) en av dem har fri entré (ideologiskt skäl). Fyra 

svarande anser att det har en viss betydelse(värde 2), varav en park har frivillig entré (tillgänglighet 

och ideologiska skäl), en fri entré (av tillgänglighetsskäl) de två övriga har entréavgift (ekonomiska 
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skäl). Hela fem svarande anser att entréavgiften inte alls påvisar parkens värde, av dessa är det fyra 

som har fri entré (tillgänglighetsskäl) och en av dessa har entréavgift (ekonomiska skäl).  

Om entréavgiften minskar parkens attraktionskraft (fråga 3) råder delade meningar, de som ringat in 

värde 4 (stämmer mycket bra) har två fri entré (av tillgänglighetsskäl) och en frivillig entré (av 

tillgänglighetsskäl och ideologiska skäl). De som ringat in värde 3 har två fri entré (båda av 

tillgänglighetsskäl) en av dem har entré av ekonomiska skäl. Av de som ringat in värde 2, har två 

stycken fri entré (en av ideologiska skäl den andra vill inte uppge skäl) och två stycken avgiftsbelagd 

entré (båda av ekonomiska skäl). De som inte tycker att entréavgift minskar parkens attraktionskraft 

(värde 1) har alla avgiftsbelagd entré och anger ekonomiska skäl för det.  

Fråga fyra visar om de svarade anser att entréavgiften kan minska onödigt spring i parken.  

En majoritet av de svarande tror att besöksantalet i parken går upp om det är gratis inträde (fråga 4) 

tio av tretton har svarat 4 (stämmer mycket bra, högsta möjliga) eller 3 (näst högsta värdet). Av de 

sju som svarat 4 är det fyra stycken som har fri entré (av tillgänglighets och ideologiska skäl), en med 

frivillig (ideologiska och tillgänglighets skäl) och två parker som har avgiftsbelagd entré (båda av 

ekonomiska skäl). Tre parker har valt värde 3, två av dem har entréavgift (av ekonomiska skäl) en har 

inte avgift. Tre av de svarande har valt värde 1 (stämmer inte alls), en av dessa har fri entré och två 

har entréavgift i sina parker av ekonomiska skäl.  

I fråga sex från vänster har de svarande värderat hur viktig entréavgiften i parker är för ekonomin. 

Sju parker har svarat att den är av stor vikt (värde 4) sex av dessa har entréavgift och en har inte 

det(av tillgänglighetsskäl). Två parker har ringat in svarsalternativ 2 (inte helt oviktigt) av dessa har en 

frivillig entré (ideologiska och tillgänglighetsskäl) och en har fri entré (av ekonomiska skäl). Fyra har 

värderat det till ingenting (värde 1, stämmer inte alls), alla dessa har fri entré, en av ideologiska skäl 

och tre av tillgänglighetsskäl.  

Fråga sju visar hur mycket besökaren är en del av den svarandes jobb. 
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tre stycken kommunalt ägda. Symbolisk avgift har en landstingsägd park. Av de som tar betalt av 

ekonomiska skäl är två ägda av en stiftelse, en kommunal, de två statliga och samtliga tre aktiebolag 

som är med i undersökningen. 

 

 

Varje stapel ska läsas för sig och då kan man läsa ut parkens syfte/syften kontra ägarform, en park 
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De som riktar sitt innehåll till högre utbildningar så som universitet och forskning ägs statligt eller av 

landsting. Allmän utbildning för besökarna har fler ägarformer, kommun, statligt och aktiebolag. 

Avkoppling som syfte representeras av alla kategorier utom statliga. Parker som vill visa upp design 

och formgivning är de parker som inte ägs av skattebetalarna. 

Parkernas olika motiveringar för sin syn på fri entré/entréavgift: 

En har svarat att det är av ideologiska skäl de har fri entré. En annan vill att alla ska använda deras 

park, en tredje svarande säger att anledningen till fri entré är att parken är skattefinansierad och 

därför ska alla ha tillgång till parken. Två av de svarande som har fri entré uppger inte anledningen till 

det.  

Av de som har entréavgift anger de flesta att skälen är ekonomiska men tre av dem poängterar också 

att den ska vara låg för att så många som möjligt ska kunna besöka parken. En annan uppger att 

entréavgiftens främsta uppgift är att hålla oönskade besökare borta. En av de svarande ser det som 

en statusmarkering med entréavgift, den visar att deras park är värd att betala för.  

 8 av 13 tillfrågade parkers entréavgift eller fria entré bestäms genom politiker i kommuner, landsting 

eller staten. I tre av parkerna bestämmer en högre chef så som VD eller Sveriges kung. I två parker 

bestäms entréavgiften (i ett av fallen) eller att det ska vara fri entré (andra parken) gemensamt 

antingen i styrelsen eller i annan form (bara angett gemensamt). 
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 5 av parkerna har inte haft någon annan form av avgift innan. Två har nu fri entré, tre har avgift. Två 

som nu har avgift har haft fri entré tidigare. Tre av parkerna som har fri entré nu har provat att införa 

frivillig entré (former som dricks, sparbössor el. dyl.). En park som vanligtvis har frivillig entré har 

tagit avgift vid speciella tillfällen så som utställningar. En av parkerna som vanligtvis har entréavgift 

har vid speciella tillfällen (t.ex. kulturella högtider) fri entré. En park som nu har fri entré har tidigare 

haft avgift.  
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Två av parkerna finansieras helt genom skatter, båda två har fri entré. Tre finansieras genom skatter i 

kombination med finansiering via förening eller stiftelse, två har fri entré, en har avgift. Finansiering 

via skattemedel och affärsverksamhet är det vanligaste och har alla former av entré, fri (1st), frivillig 

(1st) och avgiftsbelagt (2st). Affärsverksamhet och entréavgift har tre av parkerna. En av parkerna 

finansieras genom affärsverksamhet utan att ta ut någon avgift från besökare i parken.  

Besöksantal 

 En av parkernas besöksantal är inte mätbart, en park har under 10 000 besök/år. Tre av de svarande 

parkerna har mellan 10-50 000 besökare och Två stycken har upptill 100 000 besök/år. En av 

parkerna har mellan 100 och 200 000, nästa två har upp till 300 000 besök/år. Upptill 400 000 hade 

en park och de sista två över 400 000 besök/ år.  

Enkätundersökning, Personal i parken 

Enkäten (bilaga 1) delades ut till de som jobbar i parken på Trädgårdsföreningen. Av de åtta enkäter 

som delades ut var det 7 som svarade (87.5%), att den åttonde enkäten inte besvarades beror på att 

det endast jobbade sju i parken vid tillfället för utdelning, då det var lågsäsong. De svarande var 4 

män och 3 kvinnor av dessa var, 5 trädgårdsmästare en vaktmästare och en enhetschef. Deras ålder 

är spridd, två har angett 20-35år, två 36-50år och tre att de är mellan 51-65år. Hur länge de jobbat på 

Trädgårdsföreningen skiljer sig också stort, mindre än 2 år är det en som jobbat, 2-5år är det tre som 

angett, en 6-10 år, en 10-20år och en har jobbat mer än 20 år på trädgårdsföreningen.  

Utbildningsnivån på de som arbetar i parken är hög, alla har angett högre utbildning (Högskola, 

Universitet, Yrkesutbildning) en har angett ingen utbildning (inom trädgård). Vissa frågor har inte alla 

svarat på och framförallt de frågor om hur parken påverkats då en av de svarande endast jobbat en 

säsong och inte kunnat jämföra med åren innan då det har varit entréavgift. 
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Värderingsfrågor 

 

Alla är överens om att fri entré ökar antalet besök i parken. Tre personer anser (värde 3 eller 4) att en 

entréavgift skulle minskat onödigt spring i parken medan fyra tycker att det inte har någon inverkan 

(värde 1 eller 2). Att parkers status visas genom entréavgift anser tre (värde 3) medan resten svarar 

att den inte alls eller att statusen påverkas något av entrén (värde 2-två personer, värde 1-två 

personer). Fem av sju har svarat att entréavgiften inte alls är eller är något viktigt för ekonomin, två 

har svarat värde 3 och 4(Stämmer något/ stämmer mycket bra).  

Trädgårdsföreningens ändrade entré, skrivna svar 

Alla svarande har fått information av närmaste (en anger högre chef) chef vid ett gruppsamtal. Alla 

anger att de fick reda på varför och att det var för som en uttrycker sig ”Politiskt beslut att öka 

besöksantalet och tillgängligheten till parken”. Sex av sju anser sig inte ha kunnat påverka beslutet 

om att ta bort entréavgiften till parken 2012. 
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Alla är överrens om att parken har påverkats men ingen har värderat påverkan högre än 3 på 

frågorna som handlar om olika områden i parken t.ex. gräsytor, bänkar, växtmaterial.  

Arbetsdisponeringen har inte påverkats nämnvärt (värde 1- fyra, värde 2- två). Två av sex har fått 

ändrade arbetsuppgifter, en anger anledningen ökad budget till skötsel, den andra sitt yrke som 

enhetschef. Den sjunde svarande har endast jobbat en säsong och kan inte jämföra med åren innan 

med entréavgift. 

Motiveringar för entréavgift har angetts av fem av de svarande. Två anger ekonomiska skäl, två -

minskat slitage, två – förhindra oönskade besökare så som alkoholmissbrukare, en – 

kommunikationen mellan besökare och parken genom entrévärdarna.  

 

Varför tog man bort entréavgiften i Trädgårdsföreningen? 

2012 valde kommunfullmäktige i Göteborg att ta bort entréavgiften i Trädgårdsföreningen. 

Det går att läsa sig till vilka beslut som är tagna på politisk nivå, men bakgrunden och vilket underlag 

som besluten är tagna på är svårare att hitta. Efter telefonsamtal med politiker ur Park och 

Naturnämnden om frågan entréavgiftens varande eller icke varande i Trädgårdsföreningen, och 

genom ett påföljande mail med frågor fick jag Moderaternas (M) och Folkpartiets (FP) svar genom 

Åsa Hartzell (M) och Miljöpartiets, Socialdemokraterna och Vänsterpartiets svar genom Åse-Lille 

Törnqvist (MP). 

I Alliansens (M, FP) mål- och inriktningsdokument för Park- och Natursnämnden 2012 skriver de:  
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 "Trädgårdsföreningen ska bibehålla och utveckla sin status som en oas i 

innerstaden för rekreation och lek. Den ska vara en inspirations - och 

kunskapskälla för trädgårdsintresserade i alla åldrar. Lekplatsen har stor 

betydelse för barnen i centrum och skall ha hög prioritet. Entréavgiften och 

årsavgiften skall finnas men vara låg." ( M, FP 2011) 

Förslaget att entréavgiften skulle vara kvar ställdes med tanke på ekonomin. Att slopa avgiften 

beräknades kosta 5 miljoner kronor (Å. Hartzell, 2012), dessa pengar ville M och FP använda till annat 

inom kommunen, så som dagis och äldrevård. De säger också att det är problematiskt att 

Trädgårdsföreningen ska vara helt bunden till Park och Naturförvaltningen budget. Om budgeten 

stramas åt kan Trädgårdsföreningens unika blomsterprakt lätt bli nedprioriterad vilket i 

förlängningen skulle leda till att parken förlorar sin status. En annan faktor som tas upp är att 

entrévärdarna tas bort, jobb som ofta utförs av unga människor, så kallade ungdomsjobb.  

Enligt M och FP så har entrévärdarna, de som tar betalt, i uppgift att informera besökare om vad som 

händer i parken och se till så att besökare inte tar med t.ex. alkohol in i parken. Entrévärdarna har 

alltså en stor betydelse, inte bara att pengarna betalas in. Att betala när man går in ska också hindra 

de besökare som förstör. M och FP vill på det sättet bevara en lugn oas i staden. Att avgiften ska vara 

låg förklaras med att det inte ska vara ett ekonomiskt hinder att besöka parken, dessutom ska det 

bara tas ut avgift från vuxna.  

Underlaget som de har utgått ifrån är information från Park och Naturförvaltningen där de lagt fram 

kostnader och konsekvenser, under styrelsemöten och genom siffror i majoritetens budget. De vill 

också vara en motpol mot S, MP och V som ville ta bort entréavgiften. Enligt M och FP väger inte det 

positiva (bl.a. besöksantal) över mot det negativa(bl.a. förstörelse, slitage, oönskade, besökare) 

(ibid.). 

I Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets Mål- och inriktningsdokument för park och 

naturnämnden 2012 står det om Trädgårdsföreningen: 

”Trädgårdsföreningen ska bibehålla  sin status som byggnadsminne enligt 

kulturminneslagen och som oas i innestaden för rekreation och lek. 

Inriktningen ska vara att den ska ge inspiration och var en kunskapskälla för 

trädgårdsintresserade i alla åldrar. För att ytterligare öka tillgänglighe ten för 

alla och med förhoppningar om att fler hittar till parken, vill vi att det från 

och med 2012 ska vara fri entré till Trädgårdsföreningen. ”(S, MP, V, 2011) 
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Målet har varit att bjuda in stadens invånare, fler ska kunna använda parken. Den är viktig för 

Göteborgarnas behov av en oas för kultur och med rekreationsmöjligheter, det ska inte vara ett 

ekonomiskt hinder att använda parken. Det har endast varit entréavgift under sommarperioden då 

många tycker att parken är som vackrast men S, V och Mp vill öppna upp parken så att alla har 

möjlighet ett besöka parken hela året. 

S, V och MP vill inte använda sig utav principen Users-pay, de anser att alla, inte bara de som kan 

betala för sig ska kunna ta del av Trädgårdsföreningens fördelar. Entréavgiften i Trädgårdsföreningen 

var en symbolisk summa och gav inget större tillskott till budgeten (Å-L. Törnqvist, 2012). Förutom 

avgiften finansieras parken redan av skattebetalarna, hälften av antalet besökare i parken är från 

Göteborg och har därför redan betalat.  

S, V och MP säger sig, enligt Åse-Lill Törnqvist, vara medvetna om att det medför konsekvenser med 

att ta bort entréavgiften. De har bett om kontinuerliga återkopplingar om vad borttagandet medför 

för att kunna utvärdera för och nackdelar med fri entré. För att kunna bevara parken, som 

byggnadsminnesförklarats, för framtiden och framtida generationer diskuteras frågor som: Hur 

påverkas parken av alla besökare? Besökarantalet, hur ser det ut? Ökar eller minskar förstörelsen i 

parken? Hur påverkas parkarbetarnas dagliga arbeta i och med en ökning av antalet besökare? Andra 

faktorer som vi inte kunde förutse? Hur påverkas byggnadsminnet? 

Trädgårdsföreningens resultat 

Trädgårdsföreningen resultat av år 2012 då entréavgiften tagits bort, enligt uppföljningsrapport från 

Park och Naturnämnden: ”Antalet besökare har ökat från ca 270 000 under säsong till ca 500 000 

vilket är väldigt positivt. Skadegörelsen och slitaget har varit mindre än beräknat, vilket medför att 

Trädgårdsföreningens årsprognos är positiv.”(Karlsson, Jögård (2012). 

Marknadsundersökning gjord av Trädgårdsföreningen i Göteborg (bilaga 2). 

Diskussion  

Parkers entréavgift 

Som vi ser i resultatet så finns det varianter av entréavgifter, fem av parkerna har fri entré, sju har 

avgift och en frivillig entré. Tre av de som har fri entré är ägda av kommuner och en av landsting, 

argumenten för fri entré är att kommunens invånare ska få ta del av parken och utnyttja dess värde 

vare sig det är för rekreation under sin lunch, ta del av kultur eller i utbildningssyfte. Tre av de fyra 

skattefinansierade parkerna med fri entré ägs av kommun eller landsting där Socialdemokraterna, 
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Miljöpartiet och Vänsterpartiet är i majoritet eller styr i minoritet (Arvika 2012, Göteborgsstad 2012 

Region Gotland). Bara en av dessa parker finns i en borgerligt styrd kommun (Mölndalstad 2012).  

Alla statligt ägda parker tar entréavgift. Parker ägda av stiftelser eller föreningar och i ett fall 

kommun, tar också ut avgift för entré. Deras gemensamma syfte är också att fungera som 

utbildningsplats för högre utbildningar. Deras huvudsyfte är inte rekreation för allmänheten vilket i 

andra fall motiverar fri entré. 

Den park som har fri entré men inte är skattefinansierad ägs av en stiftelse, och de ser inte något 

ekonomiskt hinder i den fria entrén. Argumenten för att införa entréavgift skulle vara att få upp 

statusen och anseendet på de som jobbar i parken och endast delvis eller till liten del för ekonomin.  

Syftet är likt de andra parkerna med fri entré att få ut kunskap och öka intresset för trädgård och 

odling. Parken drivs utan bidrag från stat, skatter eller andra bidrag, inkomsterna kommer ifrån den 

egna affärsverksamheten så som uthyrning av lokaler och restaurang och besöksantalet uppskattas 

till 3-400.000/år. (Se Resultat) 

Låt oss jämföra den parken med en som har entréavgift och som ägs av ett aktiebolag. I denna park 

kan de inte alls undvara inkomsterna som kommer från entréavgiften. De har löst problemet genom 

årskort (se medlemsavgift i bakgrund). Då kan besökare återkomma och utnyttja platsens syfte utan 

att betala entréavgift igen. Tillgängligheten för besökare ökar utan att entréintäkterna går helt 

förlorade. Återkommande besökare kan, även om de inte betalat entréavgift, bidra till ekonomin 

genom affärsverksamheten och café/restaurang verksamhet. Denna park har ett besöksantal på ca 

25 000/år. En stor skillnad mellan denna park och föregående med fri entré är besöksantalet. 

Antagligen skulle inte besöksantalet komma upp i de siffrorna som föregående då parken har en 

annan geografisk placering som gör det svårt att nå en större allmänhet. Alla aktiebolagsägda i 

undersökningen har entréavgift (se resultat). 

Parken med frivillig entré finansieras till 20-30% av egna intäkter från entré och butik, resterande del 

av skattemedel. De poängterar att entrén de får in är en viktig inkomst och att många betalar gärna 

för att ta del av parken. Argumentet för att inte ta obligatorisk avgift är kopplat till folkhälsa och 

livskvalitet, alla som vill ska ha tillgång till parken vilket resulterar i ca 500 000 besök/år (se resultat). 

En skattefinansierad park kan också få in pengar genom entréavgift samtidigt som den erbjuder 

avkoppling för besökare. Den frivilliga entrén betalas i en obemannad spärr vid ingången, detta 

medför ingen extra kostnad för entrépersonal men det kan verka som ett hinder för oönskade besök. 

Det svåra är att få balans mellan ekonomi, slitage och tillgänglighet, parkerna har löst detta på olika 

sätt. Varje park har sitt eget syfte och ligger i olika delar av landet med olika tillgänglighet för 
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allmänheten. De parker som har fri entré ligger ofta närmare eller i större städer vilket gör att det 

kan vara lättare att locka till besök (inkluderat oönskade besök). Kan man då erbjuda annat utöver 

upplevelsen av parken kan det vara lättare att gå runt på biinkomster (café, uthyrning, guidning). De 

parker i undersökningen som inte är skattefinansierade tjänar sina pengar i parken genom 

entréavgift, butik, guidningar eller andra intäkter. Viktigt är att veta hur mycket parken tål, hur den är 

uppbyggd och hur den ska skötas för att behålla sina värden i framtiden (Mourato, 2004). 

Trädgårdsföreningen  

Alla som jobbar i parken på Trädgårdsföreningen i Göteborg fick information om att entréavgiften 

skulle tas bort. Vid gruppsamtal (en svarande anger personligt samtal) med närmaste chef har de fått 

reda på att- och anledningen till att ta bort entréavgiften 2012. Anledningen personalen angett var 

ökad tillgängligheten för besökare, framför allt göteborgare. Beslutet var redan taget och 6/7 av de 

svarande i undersökningen ansåg sig inte kunna påverka beslutet. De svarande anger alla att parken 

har påverkats av beslutet, men inte i hög grad, framför allt är det slitage som ökat. Nya genvägar i 

parken har trampats upp, gräsytor har fått nya gångstråk. Bänkar har flyttats runt och i vissa fall 

klottrats på. Stölder av växtmaterial har ökat i Palmhuset. Det bör dock uppmärksammas att det bara 

är på en av frågorna (påverkan på gångar/stigar/vägar) som personal angivit en 4 (av 5), alla andra 

frågor har besvarats med 1,2 eller 3, övervägande 1 och 2. Sammantaget kan man säga att enligt 

personalen i parken så har parkens fysiska miljö påverkats något annorlunda än åren innan, men inte 

mycket. Detta skriver även Park och Naturförvaltningen i sin uppföljningsrapport: ” Skadegörelsen 

och slitaget har varit mindre än beräknat, vilket medför att Trädgårdsföreningens årsprognos är 

positiv.” (Karlsson, Jögård, 2012). Personal skriver att de ser entréavgiften som ett sätt att minska 

antalet oönskade besök, öka aktsamheten bland besökarna och minska förstörelsen i parken och för 

att finansiera parken. Kommunikationen med besökare tas också upp, entrévärdar fungerar också 

som informatörer till besökare. Entrévärdar känns naturligare att fråga, skriver en av de svarande. 

Jämför man politikernas mål och parkarbetarnas upplevda resultat ser man att första året med fri 

entré har varit lyckat. Besöksantalet har ökat och påfrestningar på parken har varit mindre än 

befarat.  

Trädgårdsföreningen valde att göra en marknadsundersökning, samma år som entréavgiften togs 

bort. De som svarat på undersökningen är besökare i Trädgårdsföreningen som redan gått in gratis. 

Undersökningen får fram mycket information om vilka det är som besöker parken nu, men mindre 

om vad de tycker och upplever för skillnader mellan entréavgift och fri entré (Bilaga 2). 

Kompletteringar med en WTP-undersökning skulle ge parken ett pris besökarna är villiga att betala 

för att använda parken (Mourato, 2004). En undersökning innan entréavgiften togs bort, och en efter 
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skulle kunna visa på förändringar i parkens uppskattade värde och status. Undersökningarna kan visa 

vad besökare är villiga att betala, det behöver dock inte betyda att man måste ta entréavgift men det 

kan ge en fingervisning om hur besökare uppskattar parken. En marknadsundersökning innan och 

efter kan också visa om besökares syfte har förändras och om deras syfte stämmer med parkens.  

Politikerna 

”För att ytterligare öka tillgängligheten för alla och med förhoppningar om att fler hittar till parken, 

vill vi att det från och med 2012 ska vara fri entré till Trädgårdsföreningen”, skriver majoritetsstyret i 

Göteborg(S, MP, V, 2011) i sitt Mål- och inriktningsdokument för Park och naturförvaltningen 2012. 

Målet med trädgårdsföreningens fria entré är alltså öka tillgängligheten och få fler besökare. I en 

annan del av dokumentet står ett till mål ”Alla Göteborgare har behov av grön- och naturområden, 

därför ska besökandet i våra park- och naturområden öka” (S, MP, V, 2011). Det första målet är nått, 

fler har besökt Trädgårdsföreningen under 2012 än tidigare år, man har dubblat och mer där till, 

antalet besök till parken (J. Karlsson, A. Jögård 2012). Man kan anta att det andra målet också är 

uppnått, 53 % av besökarna i parken är göteborgare (bilaga2). Målet att öka är dock diffust, att öka i 

besöksantal kan vara tio fler besök i parken jämfört med föregående år. Varför ska det öka, jo för att 

”Göteborgarna har behov av grön- och naturområden” (S, MP, V, 2011), vad för behov anges inte, 

därför kan man inte heller veta när behovet är uppnått.  

Undersökningar visar att den självuppskattade hälsan påverkas positivt när du har tillgång och 

besöker grönområden i staden (Grahn, Stigsdotter 2003). Är parken ägd av folket (kommun, 

landsting, stat) kan man se ett värde för folkhälsan i den fria entrén. Naturområden bidrar till att öka 

folkhälsan och kan då minska sjukfrånvaron, vilket gynnar hela samhället. Alltså, om parken ger 

möjlighet till rekreation kan ett ökat besöksantal öka värdet av parken. Det belyses i 

parkundersökningen där några av parkerna uppger syftet rekreation och att ge en positiv inverkan på 

folkhälsan i staden. Frågan fortsätter dock att vara hur mycket ska besöksantalet öka? Hur många 

besökare kan det vara i parken om den ska kunna erbjuda rekreation och påverka folkhälsan positivt? 

Målet är att öka antalet besök/år, ett kvantitativt mål -lätt att uppnå och -lätt att med siffror bekräfta 

sitt redan tagna beslut. Vi får inte veta hur framtiden planeras, när nås gränsen till att besöksantalet 

blir allt för stort för att parken ska behålla sitt tänka syfte för besökaren? Ett kvalitativt mål skulle 

vara mer komplext och kräva mer utredning av parken, det kan dock ge ett i längden mer hållbart 

underlag för frågan om fri eller avgiftsbelagt entré.  

Det framkommer i resultatet att stadens styre har bett om kontinuerliga återkopplingar från parken. 

Om dessa genomförs kan de visa på hur parken påverkas av införandet av fri entré. S, V och MP vill få 

svar på frågor, som hur parken påverkas av det ökade besöksantalet, ökar förstörelse, hur påverkas 
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de som arbetar i parken? Att parken är byggnadsminnesförklarad lägger ett extra ansvar på 

beslutsfattarna, då det finns upprättade vårdprogram och riktlinjer. Återkopplingar kan ge 

information om av vad som förändrats i parken. Då naturmiljöer tar tid att återställa bör man vara 

observant på förändringar, även små, som kan visa tendenser. Negativa tendenser bör 

uppmärksammas och åtgärdas snarast för att inte intresset och värdet av parken ska sjunka.  

Med deras egna undersökningar som grund och resultatet med det ökade besöksantalet följer 

beslutet att fortsätta med fri entré till parken. ”År 2013 räknar Trädgårdsföreningen med ännu fler 

besökare och det medför behov av mer informationsinsatser, högre skötselintensitet och mer 

städning” (J. Karlsson, A. Jögård 2012). 

Marknadsundersökningen 

Besöksenkäten som Trädgårdsföreningen i Göteborg gjort i sin park visar besöksvanor av olika slag. 

Enkäten är gjord under 2012-07-11 t.o.m. 2012-07-29, då entréavgiften som tidigare funnits, tagits 

bort. 10 slumpmässigt valda personer tillfrågades varje dag i parken av Trädgårdsföreningen 

parkvärdar (Bilaga 2) (Brunnström 2012). 

Vilka är besökarna?  

Enkäten visar att de flesta som besöker parken är Göteborgare (53 % ), därefter ligger besökare som 

bor inom en timmes resväg (20 %) eller turister från Sverige (20 %), övriga Norden, Europa och 

Världen utgör tillsammans endast 7 %. Detta borde visa på att Trädgårdsföreningen är en stadspark 

för stadens invånare.  

 Många av besökarna är där för första gången, 23 % men fler, hela 32 % besöker parken 1-3 ggr/år. 

15 % av de tillfrågade besöker parken fler än 11ggr per år, de övriga 29 procent -enheterna besöker 

Trädgårdsföreningen ca 3-11 ggr/år. Detta tyder på att det är vanligt att man återbesöker parken, 

man kan se att den utnyttjas mer än som ett enstaka turistmål. Åldersmässigt är det en stor 

spridning, men åldrarna 20-29år (17 %), 30-39år (22 %) utgör med 40-49år (21 %) mer än hälften (63 

%)av besökarna, lägger man därtill 50-59åringarna (15 %) kommer man upp i 78 %.  Resten är 

kategorierna Yngre (5 %), 60-69 (14 %) och Äldre (6 %). De flesta är alltså i yrkesför ålder. 

Könsfördelningen är 60/40 på kvinnor och män. Parken kan ses som tillgänglig och intressant för alla 

åldrar oberoende av kön (60/40, tycker jag är jämnt fördelat då det är en undersökning med få 

deltagare). (Bilaga 2) 

Varför besöks parken?  

Enligt undersökningen är den största anledningen (huvudsyftet) att besöka parken avkoppling (37 %), 

näst vanligast är för växtligheten (18 %) och som genomgång (12 %). De andra kategorierna har en 
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jämn fördelning mellan sig, lekplatsen (9 %), rosorna (8 %), evenemang (8 %) och cafébesök (8 %). 

När det är så många som anger avkoppling som syfte bör man också se det som ett mål att behålla 

lugnet som finns i parken och försöka kombinera detta med genomgång av parken. Frågor som 

är/ska vissa delar vara mer avskilda bör granskas? Växternas roll är viktig, det ska vara attraktiva val 

av gamla och nya växter, rosornas betydelse bör fortsätta att belysas. Lekplatsen som huvudsyfte är 

också viktigt, man bör fundera på barnens plats i parken, är den tillräcklig, vilka krav ställer barn på 

parken och vad har de för behov?  

Att hela 55 % av de tillfrågade anger det högsta möjliga alternativ (7/7) av uppfyllda förväntningar 

bör glädja parkledningen, de närmaste alternativen följer tätt efter (6/7 -26%, 5/7 -15%). Endast 3 % 

av de tillfrågade anger ett lägre alternativ (4/7 -2 % 3/7 -1%), det ger att 97 % av de tillfrågade är 

över mittentalet av upplevd förväntan. (Bilaga 2) 

Vad anser besökarna om entréavgift? 

I enkäten finns det endast en fråga som berör entréavgiften, den lyder: ”Tycker du det är bra att 

Trädgårdsföreningen numera har fri entré?”. Svaret blev att 95 % (473st) av de tillfrågade tycker att 

Ja, 5 % (27st) tycker där emot, Nej. På ett sätt kan man läsa att detta är ett tydligt resultat och det 

förstärker beslutet att ta bort avgiften för entré. Med en mer kritisk förhållning ser man att frågan är 

en förenklad bild av verkligheten. Frågan blir en direkt koppling till besökarens egen privatekonomi 

och risken för ett förhastat svar ökar. Hade man istället ställt frågor om tillgänglighet, slitage och 

ekonomi som kan kopplas till entréavgiften, kanske man hade fått andra svar. Frågor som t.ex. Skulle 

ditt tänkta syfte med besöket påverkas om det var fler besökare i parken? Är det viktigt att alla har 

tillgång till en stadspark? Ska Users-pay principen gälla i parker? Ska allmänna medel/skattepengar gå 

till att bevara trädgårdar och parker? Det bör finnas fler frågor som handlar om hur besökarna ställer 

sig inför förändringar som kan ske vid ändrad entréavgift. Man bör våga ställa fler djärva frågor där 

det kommer fram att det finns konsekvenser med entréavgift kontra fri entré. Det vi nu kan läsa ut av 

enkätens fråga är: Av de besökarna som redan valt att besöka parken, när det är fri entré, är det 95 % 

som tycker att det är bra att det inte direktpåverkade deras privatekonomi. Det är information, men 

bristfälligt för ett beslut om entréavgiftens varande i parken. Man kan undra om frågan är ställd 

endast i syfte att konfirmera det redan tagna beslutet, om fri entré (se nedan). 

Så här har Agneta Jörgård och Johan Karlsson på Park och Naturnämnden tolkat resultatet i sin 

uppföljningsrapport för 2012: ”Fri entré till Trädgårdsföreningen har blivit en succé och besökarna 

har mer än dubblerats under sommarmånaderna med över en halv miljon besökare tom augusti. En 

marknadsundersökning visar att 95 % är nöjda med fri entré, 23 % är där för första gången och 

andelen unga besökare har ökat”(Karlsson, Jögård 2012).  
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Genomsnittsbesökaren i denna enkät är alltså: En Göteborgare på 30-39 som några gånger om året 

besöker omtyckta Trädgårdsföreningen för avkoppling och för att beundra växtligheten. Genom 

annonsering i tidningar och i parken har hen koll på några olika evenemang som ska hända under 

året.  

Slutord 

Det finns en del skrivet om entréavgifter till olika besöksmål, mindre om entréavgifter i parker, det 

kan bero på att parker är naturmiljöer och har olika mål med sin verksamhet. T.ex. har museer ofta 

ett mer samlat mål, en park kan fungera som museum eller t.ex. rekreationsområde. Syftet med 

parken blir därför viktig att formulera för att kunna undersöka valet av entré. Personligen vill jag se 

fler återkopplingar och undersökningar löpande, på parker som ändrat sin entré till avgift eller fri, 

vad händer i parken, med besöksupplevelse, personalens arbetssituation osv.  

Det bör finnas en diskussion om hur man kan behålla den fria entrén utan att besöksantalet 

överskrider en maxgräns för vad parkens fysiska och psykosociala miljö klarar för och ändå behålla 

sitt syfte. Fri entré är då tänkbar, om parken tål fler besök, om inkomsterna kan tas från annat håll 

och om det finns tydliga regler som stödjer syftet med parken. Vidare behövs forskning om hur 

tydlighet och regler om ordning ger ramar för besökare. Om de kan se sina ”rättigheter” och vad som 

inte är tillåtet, ju förr dessa regler ses som självklara, kan parken bättre uppfylla målet? Jag vill se en 

fortsatt diskussion om de offentliga rummen och tillgången till dem, vilka har rätt till staden och dess 

innehåll, för vem bygger vi och hur värderas gröna områden.  

Metodanalys enkäter 

Se bilaga 1  
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Bilaga 1 

Utformningen äv enkä ternä 

Metodanalys av enkät parker 

Introduktion-  För att skapa ett intresse och motivera svararen gjordes en kort introduktion med 

instruktioner. Här förklaras varför undersökningen görs, vilka den är skickad till, hur lång enkäten är 

(antal frågor, om det gjorts ett test innan skulle man skrivit ut en ca tid på hur lång tid det tar att 

svara), vad svaren ska användas till och hur får man tag på rapporten, slutligen när och till vem 

svaren ska skickas. Utformningen gjordes efter en checklista (Kylén, 1994: 14-15) för följebrev till 

enkäter.   

Allmänna frågor- För att svararen ska komma igång och inte avskräckas så inleds enkäten med 

allmänna frågor med korta svar, lätta att besvara. Frågorna är om parkens namn och adress, 

landskap och företagsform osv.  

Övergripande- Här får den svarande värdera hur viktigt vissa påståenden är. Frågorna ska ge svar på 

hur parkerna värderar och anser om entréavgiften. Här ska man kunna läsa ut tendenser och åsikter. 

Skalan är 1-4, valet av ett jämt antal siffror gör att den svarande måste värdera lite mer åt det ena 

eller andra hållet, då inget mitten alternativ finns att välja på. Detta förenklar analysen av enkäten då 

ett mittalternativ kan ses både som ett mittenvärde och ett vet ej värde (ibid:27-33). Vissa frågor kan 

ses som samma men är belysta på olika sätt för att minska risken för slentrian svar (svarande som 

väljer en siffra och håller sig till den).  

Er park- De första frågorna är lätta att svara på för att svararen ska känna sig motiverad och inte 

tappa farten. Frågorna har öppna svar där svararen får utrymme för mer text. Bland dessa frågor ska 

man kunna läsa ut hur många parker som har entréavgift och vad som bestämmer dess varande. 

Sista frågan är mer personlig riktad till den som svarar, hur den personen ser på entréavgiften i stort? 

Det är sista frågan som är lite av kärnfrågan, hur man ser på entréavgiften, har den en roll för parker 

idag? 

Förhandsgranskning- Kontrollgenomgång gjordes av enkätskaparen och även handledaren. Fler 

kontroller eller tester avvägdes men ansågs ta för mycket tid, det var viktigare att få iväg dem. 

Distribution-  Inför enkäten blev de aktuella parkerna uppringda och kunde hänvisa till den person 

de trodde var lämpligast och hade tid att svara på frågor om entréavgiftens roll. Därefter skickades 
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enkäten till den angivna personens mail. En av de svarande fick sin enkät via postgång. Två 

påminnelser behövdes för att få in tillräckligt med svar.  

Analys- Svaren skrevs in i ett Excelark, därefter togs information ut manuellt och sattes ihop i olika 

tabeller och diagram för lättare översikt. Svaren redovisas under Resultat. 

Slutord- Av de sexton enkäterna som skickades ut svarade tretton(81.25%), av tre som inte svarade 

var det en som svarade att de inte skötte parken utan att det var kommunägt. Övervägning gjordes 

och valet blev att inte leta upp ansvarig p.g.a. tidsbrist. De två andra som inte svarat har ej uppgett 

skäl varför. Några frågor har visat sig vara svårtolkade, fråga 11 och 12 hade behövt omskrivning eller 

ytterligare förklaring, p.g.a. det behandlas svaren varsamt. 

Metodanalys enkät personal 

Introduktion-  För att skapa ett intresse och motivera svararen gjorde en kort introduktion med 

instruktioner. Här förklaras varför undersökningen görs, vilka som får enkäten, hur lång enkäten är 

(antal frågor, om det gjorts ett test innan skulle man skrivit ut en ca tid på hur lång tid det tar att 

svara), vad svaren ska användas till och hur man får tag på rapporten, slutligen när och till vem 

svaren ska skickas. Utformningen gjordes efter en checklista (Ibid :14-15) för följebrev till enkäter.   

Allmänna frågor- För att svararen ska komma igång och inte avskräckas så inleds enkäten med 

allmänna frågor med korta svar, lätta att besvara. Frågorna är om ålder, utbildning, antal år de jobbat 

i parken osv.  

Övergripande- Här får den svarande värdera hur viktigt vissa påståenden är. Frågorna ska ge svar på 

hur de värderar och vad de anser om entréavgiften. Här ska man kunna läsa ut tendenser och åsikter. 

Skalan är från 1-4, valet av ett jämt antal siffror gör att den svarande måste värdera lite mer åt det 

ena eller andra hållet, då inget mitten alternativ finns att välja på. Detta förenklar analysen av 

enkäten då ett mittalternativ kan ses både som ett mittenvärde och ett vet ej värde (Ibid :27-33). 

Vissa frågor kan ses som samma men är belysta på olika sätt för att minska risken för slentrian svar 

(svarande som väljer en siffra och håller sig till den). Dessa frågor finns med i både park-enkäten och 

personal- enkäten, för att kunna jämföra svaren. 

Entréavgiften i trädgårdsföreningen- Detta avsnitt handlar informationen kring att entréavgiften 

skulle tas bort 2012. Hur, av vem och om de kände sig delaktiga i beslutet. 

Påverkan på parken- Här uppmanas den svarande att se till sina egna observationer och 

erfarenheter. De första frågorna handlar om hur parken påverkats av entréavgiftens bortavaro under 
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2012. Det är värderingsfrågor med skala (1-5) som svarsalternativ. Det ger ett mittenalternativ men 

då det finns plats för kommentar under vilket kan göra det enklare att analysera. De senare frågorna 

handlar om hur deras arbetssituation, om den påverkats av att entréavgiften tagits bort. Sista frågan 

är samma som parkenkätens sista fråga, hur de personligen ser som entréavgifters främsta uppgift. 

Förhandsgranskning- Kontrollgenomgång gjordes av enkätskaparen. Handledarens kontroll, andra 

kontroller eller tester avvägdes men ansågs ta för mycket tid, det var viktigare att få iväg dem. 

Distribution- Innan enkäterna delades ut tillfrågades Malin Löfstrand, arbetsledare för de 

parkanställda på Trädgårdsföreningen, om tillstånd att dela ut enkäter. 22/10 2012 fick arbetsledaren 

ett kuvert innehållande enkäterna med tillhörande förfrankerade svarskuvert. Dessa delades senare 

ut under lunchen till de som jobbar i parken. 

Analys- Svaren skrevs in i ett Excelark, därefter togs information ut manuellt och sattes ihop i olika 

tabeller och diagram för lättare översikt. Svaren redovisas under Resultat. 

Slutord- Sju av åtta enkäter lämnades in (87.5%).  

Metod av besöksundersökningen 

Besöksundersökningen är gjord av trädgårdsföreningen i Göteborg. Marknadsundersökningen pågick 

fr.o.m. 2012-07-11 t.o.m. 2012-08-29. 500 personer tillfrågades under den utsatta perioden. 10st 

slumpmässigt valda personer tillfrågas varje dag i parken av Trädgårdsföreningens parkvärdar. 

Undersökningen tog ca 90 minuter per dag att genomföra. Svaren samlades in på papper ute i parken 

för att sedan föras in i ett Google dokument. (Marknadsundersökning 2012, skickad 18/10 2012). 
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Enkätundersökning- Besöksparker 
Denna enkät skickas till ett antal besöksparker i Sverige. Med frågorna i den här enkäten vill jag ta 

reda på hur ni i Er park ser på entréavgifter. Det är 25 frågor att besvara. Resultaten kommer att 

publiceras i ett examensarbete om entréavgiftens roll i parker, för Trädgårdsmästarprogrammet 

Gävle högskola. Svara nu och skicka enkäten via mail senast 30/10, till elin.pilquist@hotmail.com. Det 

färdiga examensarbetet får du skickad till dig via mail i december 2012. 

Tack på förhand! 

Elin Pilquist 

Allmänna uppgifter 

1. Parkens namn: 

2. Parkens adress: 

 

3. Landskap och landsting: 

4. Företagsform: 

5. Öppettider: 

 

6. Besöksantal i år: 

7. Antal anställda i parken: 

 

8. Anställdas utbildning inom trädgård/park(ange antal): 

Gymnasial: 

Eftergymnasial(t.ex. KY, YH, Folkhögskola): 

Universitet/Högskola: 

 

Övergripande, hur väl stämmer följande påståenden, ringa in ditt svar: 

9. Det är viktigt med entréavgifter i parker. 

Stämmer mycket väl 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

10. Entréavgiften visar parkens värde. 

Stämmer mycket väl  4 3 2 1 Stämmer inte alls 

11. Entréavgifter minskar parkens attraktionskraft 

Stämmer mycket väl 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

12. Entréavgifter minskar onödigt spring i parker 

Stämmer mycket väl4 3 2 1 Stämmer inte alls 

13. Det blir fler som använder parken om det är gratis entré. 

Stämmer mycket väl 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

14. Entréavgiften är viktig för parkens ekonomi. 

Stämmer mycket väl 4 3 2 1 Stämmer inte alls 
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15. Parkens besökare är en stor del av mitt jobb. 

Stämmer mycket väl 4 3 2 1Stämmer inte alls 

 

Er park  

För enkelhetes skull så används termen entréavgift, svara på frågorna även om ni i er park har fri 

entré/frivillig entré eller annan form. 

16. När byggdes parken? 

17. Har parken ett skrivet mål? Om Ja, vad är målet? 

 

 

18. Vad är parkens huvudsakliga syfte? 

 

19. Har parken flera syften, ge exempel: 

 

20. Hur finansieras parken? 

 

21. Vad har ni för entréavgifter idag? 

 

 

22. Har det funnits andra former av entréavgifter? Entréavgift, Fri entré, Frivillig? 

 

23. Hur utarbetades entréavgiften i er park? Vem/Vad bestämmer entréavgiften? 

 

 

24. Vad är främsta anledningen till valet av entréavgift i er park? 

 

25. Vad tycker du är en entréavgifts främsta uppgift? Det kan gälla ekonomi, tillgänglighet, besökare, 

solidaritet, osv. Utveckla ditt svar.  
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Enkätundersökning- Entréavgifter 
Med frågorna i den här enkäten vill jag ta reda på vad ni i personalen på Trädgårdsföreningen i 

Göteborg anser om entréavgifter i parker. Det är 27 stycken frågor, vill du ha mer plats att skriva, 

använd baksidan och hänvisa till frågans nummer.  Resultaten kommer att publiceras i ett 

examensarbete om Entréavgiftens roll i parker för Trädgårdsmästarprogrammet Gävle Högskola. 

Rapporten kommer att skickas till er i december. Fyll i nu och skicka enkäten i bifogat svarsbrev, 

senast den 29/10 2012. 

 

Tack på förhand! 

Elin Pilquist 

 

Allmän information 

 
1. Ålder:  20-35(   ) 36-50(   ) 51-65(   ) 

2. Kön: Man(   ) Kvinna(   ) 

3. Yrke: 

4. Antal år/säsonger på Trädgårdsföreningen: 

5. Utbildning inom trädgård/park. Kryssa i alternativ. 

Gymnasienivå (   )  

Eftergymnasial(så som KY, YH, folkhögskola) (   ) 

Universitet/Högskola (   ) 

Annan: 

  

Övergripande, hur väl stämmer följande påståenden, ringa in ditt svar: 
 

1. Det är viktigt med entréavgifter i parker. 

Stämmer mycket väl 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

2. Entréavgiften visar parkens status. 

Stämmer mycket väl  4 3 2 1 Stämmer inte alls 

3. Entréavgiften minskar parkens attraktionskraft 

Stämmer mycket väl 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

4. Entréavgifter minskar onödigt spring i parken 

Stämmer mycket väl4 3 2 1 Stämmer inte alls 

5. Det blir fler som använder parken om det är gratis entré. 

Stämmer mycket väl 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

6. Entréavgiften är viktig för parkens ekonomi. 

Stämmer mycket väl 4 3 2 1 Stämmer inte alls 

7. Parkens besökare är en stor del av mitt jobb. 

Stämmer mycket väl 4 3 2 1Stämmer inte alls 
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Entréavgiften i Trädgårdsföreningen i Göteborg. Ringa in ett svarsalternativ. 

Fick du information om att entréavgiften till Trädgårdsföreningen skulle tas bort under säsongen 

2012? Svarade du ja -gå till fråga 14 om svaret är nej -gå vidare till fråga 18. 

Ja  Nej 

 

Vad anser du om den informationen du fått om att entréavgiften i Trädgårdsföreningen skulle tas 

bort under säsongen 2012? 

Bra 5 4 3 2 1Dålig 

Intressant 5 4 3 2 1 Ointressant 

Användbar 5 4 3 2                       1 Oanvändbar  

 

15. Hur blev du informerad om att entréavgiften skulle tas bort 2012? 

Post Epost Telefon Personligt samtal Gruppsamtal

 Inte alls Annat: 

16. Av vem blev du informerad om att entréavgiften skulle tas bort 2012? Ringa in ett alternativ 

Högre chef Närmaste chef Kollegor Media Annan, ange: 

17. Har du blivit informerad om anledningen till, alltså varför entréavgiften tagits bort? 

Ja Nej 

Om du svarat Ja, vad var anledningen?  

 

18. Anser du att du kunnat påverka beslutet om entréavgiften? Ringa in ett alternativ. 

Ja Nej Vet ej 

19. Anser du att parken påverkats av att entréavgiften tagits bort? 

Ja Nej 

Utifrån dina observationer, kunskaper och åsikter. Ringa in ett 

svarsalternativ. 

20. Har gångar/stigar/vägar påverkats annorlunda 2012 än åren innan?  

Ja, mycket!  5 4 3 2 1inte alls 

Hur då? Ge exempel: 
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21.  Har växtmaterialet i parken påverkats annorlunda 2012, än åren innan? 

Ja, mycket! 5 4 3 2 1inte alls 

Hur då? Ge exempel: 

 

 

22. Har större ytor, så som gräsmattor och grusytor, påverkats annorlunda 2012, än åren innan? 

 

Ja, mycket 5 4 3 2 1inte alls 

Hur då? Ge exempel:  

 

23. Har bänkar, räcken, kanter osv. påverkats annorlunda 2012, än åren innan?  

Ja, mycket  5 4 3 2 1 Inte alls 

Hur då? Ge exempel: 

 

24. Har framkomligheten i parken påverkats 2012? 

Ja, mycket  5 4 3 2 1 Inte alls 

Hur då? Ge exempel: 

 

25. Disponerar du din arbetstid annorlunda när det är fler besökare i parken? 

Ja, mycket  5 4 3 2 1inte alls 

 

26. Har dina arbetsuppgifter påverkats av att entréavgiften tagits bort 2012? 

Ja Nej Vet ej 

Om du svarat Ja, hur har de påverkats? 

 

 

27. Vad är en entréavgifts främsta uppgift? Det kan gälla ekonomi, tillgänglighet, besökare, 

jämställdhet, solidaritet osv. Utveckla ditt svar.  
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Besöksenkät, Trädgårdsföreningen i Göteborg 
(Brunnström, 2012) 
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