
 



Vilka associationer 
rusar genom ditt huvud när 

jag nämner ordet ”nöjespark”? 

Låt mig gissa: Karuseller och radiobilar. 
Pirret i magen precis innan vagnen kastar sig ner 
från det första höga krönet i berg- och dalbanan.

Musik. Glada skratt. Doften av popcorn och känslan av
spunnet socker som fastnar överallt utom i munnen.

Allt det där stämmer förstås på pricken. Men som du kommer att se
kan en nöjespark vara mycket annat också. Svenska Nöjesparksföreningen

samlar åtta parker och bland våra medlemmar hittar du såväl klassiska
nöjesparker som djurparker, vattenland och temaparker.

Allihop är glädjespridare av rang. Men att vi har gått samman i en 
gemensam organisation beror framför allt på att vi har insett att vi 

har en del gemensamma utmaningar och frågeställningar att ta 
itu med. Några av dessa tas upp i den här lilla skriften. 

Trevlig läsning. 

Pelle Johannisson
Ordförande Svenska 
Nöjesparksföreningen



Vad Vore SVerige utan 
Sina nöJeSParker?
Medlemmarna i Svenska Nöjesparksföreningen har över sex miljoner besökare om 
året, omsätter drygt två miljarder och har nästan 7 000 anställda. Två tredjedelar 
är under 25 år, och nöjesparken är ofta deras första arbetsplats. Varje år 
investerar vi runt 500 miljoner kronor i parkerna och levererar in avsevärda 
summor till statskassan i form av momsinbetalningar.
 Fast det där är egentligen bara en liten del av sanningen. 
 Vill du få en rättvis bild av nöjesparkernas samhällsekonomiska 
bidrag får du börja räkna kassor långt utanför våra egna portar. 
Går det bra för oss får det ju konsekvenser även för hotell, restau- 
ranger och alla andra som har något att vinna på en stark turism. 
 Som exempel kan nämnas att Liseberg genererar intäkter 
på drygt 2,7 miljarder i Göteborgsregionen, trots att själva parken 

”bara” omsätter 800 miljoner. Och 
så där ser det ut överlag kring 
nöjesparkerna. Totalt genererar 

de svenska nöjesparkerna ett 
ekonomiskt tillskott på när-
mare fem miljarder kronor 
om året. 

Nöjesparkerna har alltså en central roll i turistindustrin. De är 
tillväxtmotorer. I vissa regioner fungerar de som nav kring vilka 
besöksnäringen kretsar. Katalysatorer som får människor att 
bestämma sig för att besöka en viss ort, en viss region eller till 
och med ett visst land. 
 Att säga att nöjesparkerna är viktiga för svensk turism 
– och därmed svensk ekonomi – är ingen överdrift. Det är 
ett faktum.



ett Säkert Val.
En del skulle aldrig komma på tanken att ta plats 
i någon av de mer hissnande åkattraktionerna 
på Liseberg eller Gröna Lund. För andra är det 
just den där kittlande känslan man är ute efter: 
Man vill pröva sitt mod, tänja sina gränser. Man 
vill se om man kan övervinna sin egen rädsla. 
 Men helst på ett garanterat säkert sätt, 
förstås. Och då finns det knappast någon 
bättre plats än en nöjespark. Det finns det 
siffror på. Undersökningar visar att risken 
att bli inblandad i en olycka på en nöjes-
park är mellan sex och tio gånger lägre 
än om man ägnar sig åt exempelvis golf 
eller fiske. (Vill du verkligen utmana 
ödet är det sporter som fotboll, basket 
och inlinesåkning som gäller. Där är 
riskerna upp till hundra gånger högre 
än i nöjesparken.)
 Det där är ingen slump. Säker- 
heten har alltid haft högsta prioritet 
på de svenska nöjesparkerna.

Vi var också drivande när den första europeiska 
säkerhetsstandarden utvecklades. Den fastslår 
minimikrav på allt från design och konstruktion 
till installation, drift och underhåll, och glädjande 
nog har den använts av hela den europeiska 
nöjesparksindustrin sedan den infördes 2004.  
 Det betyder naturligtvis inte att vi kan slå 
oss till ro. Det finns ingenting som inte kan 
förbättras ytterligare. Standarden behöver 
anpassas efter den tekniska utvecklingen 
och utvecklas för att bättre passa exempelvis 
vattenparker och lekplatser. Lagstiftningen 
och kontrollsystemen i de olika länderna 
behöver samordnas, och vi strävar efter 
att den europeiska standarden ska ut-
vecklas till en gemensam global standard. 
 Utveckling, samordning, kontroll. 
Det är det bästa sättet att öka säker-
heten, i och utanför Sverige. 



SaMMa MoMS SoM 
alla andra, är det 
för Mycket begärt?
Vi är medvetna om att vi nu kan bli anklagade för att tala i egen sak. 
Men det kan inte hjälpas, för vi upplever verkligen att det finns 
en del frågor som måste upp på dagordningen.  
 Momssatserna inom svensk besöksnäring är en sådan fråga. 
 Nöjesparkerna är en av få aktörer som fortfarande betalar 
25 procent moms på avgifter för entré och attraktioner. Det 

snedvrider konkurrensen både gentemot liknande 
alternativ i Sverige och i relation till konkurrenter 

i våra grannländer. 
  Det får en del märkliga konsekvenser. 
Tänk dig till exempel att du ska gå på konsert 
i Stockholm. Spelas den på Skansen får du 
betala sex procent i moms på biljettpriset. Är 
uppträdandet däremot på Gröna Lund rakt över 

gatan blir momsen istället 25 procent. 
 Är detta verkligen rimligt? Det tycker inte vi.

Vi tycker att företag med likartade verksamheter ska
konkurrera på lika villkor. 

Fick vi bestämma skulle momsen för nöjesparkerna därför sänkas till en nivå mot-
svarande den så kallade ”kultur-momsen” på sex procent. Effekterna av en sådan 
sänkning skulle bli såväl sänkta priser som investeringar och nyanställningar. 
 Därmed skulle vi tävla på samma villkor som våra konkurrenter. Och våra 

nöjesparker – motorerna i svensk besöksnäring – skulle få större möjligheter 
att växa och utvecklas. Sänkningen skulle därmed fungera som ett indirekt 

stöd även för exempelvis hotell, restauranger och transportbranschen. 
Det skulle faktiskt kunna bidra till att lyfta en hel stad, eller till och 

med en hel region.
 För övrigt talar allt för att de positiva ekonomiska effekterna 
skulle bli större än de negativa, även för staten som förstås går 
miste om lite momsintäkter. Det som man förlorar på gungorna 
tjänar man in på karusellen, för att använda en passande liknelse. 



utMana oSS gärna. 
Men gör det 
På lika Villkor.
Våra medlemsföretag är kommersiella företag på en konkurrensutsatt marknad. Vi får 
ingenting gratis. Det är en tuff och osäker bransch, och arbetet underlättas inte av 
att vi ofta konkurrerar med besöksmål som får stöd av det offentliga. Det brukar 
röra sig om bidrag till driftskostnader eller subventionering av den initiala investe-
ringen. Bidragen kommer ofta från kommuner, men även andra aktörer är inblandade. 
Det händer exempelvis att EU-medel används för att stödja utvecklingen av nya 
besöksmål i regioner med svag ekonomi. 
 Att det finns verksamheter som behöver stöttas av offentliga medel är självklart. 
Det är inte det vi vänder oss mot. Problemet är att det ibland sker på ett godtyckligt sätt.
 Utvecklandet av nya besöksmål ska rimligtvis stödjas av väl genomförda studier, 
baserade på en förståelse för kommersiella villkor, marknadspotential med mera, 
men så har inte alltid varit fallet. Resultatet har blivit en rad attraktioner som saknar 
kommersiell grund och helt enkelt inte kan överleva utan ytterligare stöd.   
 Det som behövs är alltså någon form av åtgärder som säkerställer att offentliga 
subventioner inte snedvrider konkurrensen med befintliga kommersiella aktörer. 
Dessutom krävs riktlinjer som garanterar att EU-medel bara ges efter rimliga och 
väl genomförda studier. 



Vi är en reSurS SoM 
borde utnyttJaS bättre.
Den nationella strategin för utveckling av svensk besöksnäring har höga ambitioner: Målet är 
att dubbla omsättningen till år 2020. Det skriver vi gärna under på. Frågan är bara hur det ska 
gå till.  
 Svensk turism har sin mest aktiva period under sommaren. Juli är den klart främsta 
turistmånaden, och då kan vi i princip inte ta emot fler besökare. Och det gäller inte bara 
nöjesparkerna utan även många andra populära turistmål. 
 Om vi på något sätt kunde förlänga säsongen skulle det gynna hela den svenska besöks-
näringen. Genom att sprida ut besökarna över en längre period skulle köerna och trängseln 
minska, vilket skulle förbättra upplevelsen och öka förutsättningarna att få hit utländska 
besökare. Besöksnäringen måste ju vara tillgänglig när våra utländska gäster vill besöka oss. 
 Vad krävs för att det ska kunna bli verklighet? Vi tror att mer flexibla semestrar och skollov 
skulle kunna vara en del av lösningen. Idag ligger ju sportlovet på olika tider, och vi borde kanske 
fundera på om inte samma system skulle kunna användas även för sommarlovet och höstlovet.   
 Förutom att gynna hela besöksnäringen skulle det underlätta för unga människor att få in en 
fot på arbetsmarknaden. Det här är som bekant en grupp som inte har det alldeles lätt. Ung-
domsarbetslösheten är oacceptabelt hög och många är utan jobb under mycket långa perioder.   

Besöksnäringen är en av få branscher där de har en ärlig chans 
att komma in; av de drygt 7 000 personer som de svenska nöjes-
parkerna sysselsätter är ungefär två tredjedelar under 25 år. 
 Det är kanske inte alltid ett avancerat arbete. Men det är 
ett riktigt jobb som kräver en hel del av 
den enskilde individen. Och vi vet av 
erfarenhet att det ger våra ungdomar 
helt nya möjligheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden. 



infraStrukturen 
MåSte utVecklaS 
i takt Med turiSMen.
Våra medlemmar har över sex miljoner besökare varje år. Tillsammans omsätter vi två miljarder 
och det totala ekonomiska utfallet har beräknats till nära fem miljarder. Det är en näring 
som växer och en bransch där jobben aldrig riskerar flytta 

utomlands. Nöjesparksbranschen är, kort sagt, 
en viktig framtidsnäring. 
 Detta verkar de flesta – inklusive våra politiker 
– vara ense om. Just därför är det märkligt 
att det idag inte finns någon nationell 

samordning för att utveckla den 
kanske allra viktigaste bestånds-
delen. Vi tänker på infrastrukturen.
 Sverige är ett långt och till 
ytan stort land, men det är glest 
befolkat. Besöksnäringen bygger 

på att folk kan ta sig fram och tillbaka mellan 
sina hem och sina besöksmål. Satsningar på 
utvecklade trafiksystem – väg, järnväg, flyg – är 
således en förutsättning för turism och resande. 
 Vi tror att det krävs en nationell samordning 
på departementsnivå för åtgärder som främjar 
besöksnäringens långsiktiga behov av effektiv 
infrastruktur. Dessutom borde näringen vara 
en naturligt remissinstans när utveckling och 
förändring av trafiknät planeras. 
  Det här är stora och komplexa frågor, där 
ingenting sker över en natt. Vi är gärna en del 
i den processen, för vi tror faktiskt att vi har 
en del att bidra med. 



SVenSka 
nöJeSParkSföreningen
Föreningen, som bildades 2009, samlar för närvarande åtta svenska nöjesparker – 
Liseberg, Kolmården, Furuviksparken, Skara Sommarland, Astrid Lindgrens Värld, 
Parken Zoo, Gröna Lund och Gustavsvik Resort. 
 Svenska Nöjesparksföreningen är en del av Visita, en bransch- och arbets- 
givarorganisation inom den svenska besöksnäringen, och är medlemmar
i IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions). 
 Syftet med föreningen är att främja nöjesparkernas gemensamma 
intressen och verka för ett gott förhållande mellan medlem-
marna och myndigheter, organisationer och leverantörer. 
Vi arbetar särskilt för att öka förståelsen för branschens 
betydelse och för att utveckla och förbättra 
säkerheten på anläggningarna.



kontakt:
Pelle Johannisson,
ordförande Svenska Nöjesparksföreningen
pelle.johannisson@liseberg.se

clara nilsson,
sekreterare Svenska Nöjesparksföreningen
c.nilsson@visita.se

Svenska Nöjesparksföreningen 
Sveavägen 25
111 34 Stockholm
info@nojesparksforeningen.se




