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Abstract 
 
Today tourism represents an important source of income and employment for 
many sparsely populated municipalities in Sweden. Tourism has become a way 
to survive when the traditional production system has changed and an another 
way of earn one’s living is needed. When discussing tourism and the way it 
can develop a region, the impacts of second homes are important to take into 
consideration.  
 
This study concentrates on second home tourism in the area around 
Ljungdalen (Ljungdalen, Skärkdalen and Storsjö kapell) in the Swedish 
mountain range. The aim is to analyse the importance of second home 
tourism and the influence that second homes have on the local economy and 
environment in Ljungdalen. This study is mainly based on questionnaire that 
has been sent to 275 randomly selected second home owners in the area 
around Ljungdalen.  
 
The outcome of the questionnaire shows that the majority of the second 
home owners are retired and have owned their houses for a long time. The 
standard of the houses is varying, but most of the housing conditions are 
adequate. The respondents visit their second homes mainly during the 
summer, spring and autumn period and the most popular activities are hiking, 
skiing and recreation. The second home owners contribute to the local 
economy by making most of their purchases of local goods and services in the 
area during the visit in Ljungdalen. Impact on the environment is mostly 
caused by the second home owners activities (e.g. littering) and by the houses 
standards (e.g. sewerage). The opinions about how the environment has 
changed during the 1990s are both positive and negative. The same goes for 
thoughts about an possible expand of the second homes in the area. Nearly all 
of the respondents consider that a further tourism development is necessary 
for the areas survival, but that a development also can lead to an 
environmental deterioration.    
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1 INLEDNING 
 
Turism är idag en av världens störst växande industrier och representerar ett 
viktigt element i flertalet länders ekonomiska och sociala utvecklingsstrategier. 
För många lokalsamhällen är turism en av de största källorna för inkomst och 
sysselsättning och vid mitten på 1990-talet beräknades turismutgifterna utgöra 
cirka 10 procent av världshandeln (Sharpley & Telfer 2002). Turism är inte 
bara viktigt på grund av dess påverkan på den lokala ekonomin utan även på 
grund av dess påverkan på människors liv och på de platser där de bor. Dock 
är turismen och dess påverkan inte jämt fördelade över rummet och stora 
olikheter finns på internationell, nationell och lokal nivå. Turismindustrin har 
även sina negativa sidor vad gäller påverkan och belastningen på miljön 
(Sharpley & Telfer 2002; Hall 2000).  
 
Under de senaste decennierna har det rurala landskapet karaktäriserats av 
strukturomvandlingar som medfört en annan betydelse för landskapet och 
andra förutsättningar för dess överlevnad. Minskade arbetstillfällen i de 
traditionella näringarna som jordbruk, skogsbruk och fiske, tillsammans med 
en avfolkning har medfört att den tidigare agrikulturella arenan har 
omvandlats till ett landskap som konsumeras för dess rekreations- och 
friluftsvärde. Omstruktureringen och avfolkningen har även medfört att allt 
fler rurala fastigheter har blivit tillgängliga för fritidsboende. De nya 
konsumenterna är turister, fritidsboende, som ofta har sin egen föreställning 
om hur livet på landet skall vara (Clout 1971; Jansson & Müller 2003; Müller 
et al. 2004).  
 
Den svenska fjällregionen karaktäriserades av denna ekonomiska 
omstrukturering, mycket på grund av dess perifera läge gentemot större 
befolkningskoncentrationer. Turismen har fått en betydande roll i 
utvecklingen av området och utgjort en möjlighet för dessa regioner att lyckas 
(Müller 2004a). Den svenska fjällregionen omfattar cirka en tredjedel av landet 
och är med sina vandringsleder, fjällstugor och stationer ett av de viktigaste 
områdena för turism och friluftsliv (Vuorio 2003)  
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Turism och turist kan definieras på många olika sätt. All turism inkluderar 
dock någon form av resande och upplevelser utanför sin vanliga omgivning 
(Hall & Page 1999). En form av turism är fritidsboende. I de skandinaviska 
länderna är fritidsboende en del av det vardagliga livet och fritidshusturismen 
anses som en viktig del i den inhemska turismen (Müller 2004b).  
 
Fritidsboende är viktigt att belysa när turismens betydelse diskuteras. 
Huruvida fritidsboende fyller de luckor som förorsakats i och med 
strukturomvandlingen i glesbebyggda kommuner och om turismen innebär 
negativ eller positiv påverkan på natur- och kulturmiljön är avgörande frågor 
inför framtida utveckling av fritidshusturismen.   
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera fritidsboendets betydelse för den 
lokala ekonomin och miljön i Ljungdalen-området i Bergs kommun. För att få 
en djupare insikt av fritidsboendets effekter kommer även fokus att läggas på 
fritidshusägarnas respektive kommunens syn på utveckling av 
fritidshusturismen och fritidshusägarnas delaktighet i beslutsfattandet i 
kommunen. 
 
De frågeställningar som skall besvaras är:  

(i) Vilka utgifter har fritidsboende i den lokala ekonomin?  
– Vilka positiva respektive negativa effekter finns det? 
– Var spenderar hushållen sina pengar? 

(ii) Vilka miljöproblem finns i samband med fritidsboende? 
– Hur ser fritidshusägare respektive kommunen på 
fritidshusturismens effekter på den lokala miljön? 

(iii) Hur används fritidshusen i Ljungdalen-området? 
(iv) Hur ser fritidshusägarna respektive kommunen på en utveckling av 

fritidshusturismen? 
– Vilka möjligheter har fritidshusägarna att vara delaktiga i 
planeringen och utvecklingen av fritidsboendet i kommunen? 
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1.2 Metod  
 

Uppsatsen utgår ifrån primärdata baserat på en enkätundersökning bland 
fritidshusägare i Ljungdalen-området, Bergs Kommun. Genom 
enkätundersökningen samlades information in angående fritidshusturismens 
påverkan på den lokala ekonomin och miljön i området. För att få 
kommunens perspektiv på fritidshusturismen i området har även en intervju 
genomförts med Miljö- och samhällsbyggnadschefen i Bergs kommun.  
 
1.2.1 Litteratur 
 
Den teoretiska delen av uppsatsen bygger framförallt på sekundär litteratur 
om fritidshusturismen och dess effekter på lokalsamhället i Sverige. 
Framförallt har Jansson & Müllers (2003) bok Fritidsboende i Kvarken varit till 
stor hjälp vid analys av fritidsboendets effekter på den lokala ekonomin. Även 
Bohlin (1982) och Hall et al. (2004) har försett uppsatsen med uppdaterad 
information om ekonomiska effekter i samband med fritidshusturism. Vidare 
har relevant litteratur om fritidsboendets utveckling i Sverige och Norden 
tillfört uppsatsen en bakgrund och förståelse om fritidsboende som 
turismfenomen. Information angående Bergs kommun och 
undersökningsområdet har framförallt hämtats från Bergs kommun och 
Länsportalen för Jämtlands hemsidor på Internet, men även annat 
informationsmaterial från bland annat Ljungdalens Turistbyrå har kommit till 
användning. 
 
Litteratur som rör fritidsboendets effekter på miljön är begränsat, då 
forskningen inom fritidshusturism mestadels har fokuserat på de ekonomiska 
och sociala effekterna och inte på miljöeffekterna. Detta har medfört att 
materialet angående miljöeffekterna framförallt har baserats på skrifter av 
Müller, till exempel Müllers (2004) artikel Mobility, tourism and second homes. 
Även Gartners (1987) artikel Environmental impacts of recreational home developments 
har varit till stor hjälp.   
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1.2.2 Tillvägagångssätt 
 
Turism skapar ett tillskott av pengar i den lokala ekonomin, men hur stor 
andel av pengarna som stannar i den ekonomin är beroende av ett antal 
faktorer. Om de ekonomiska effekterna ska analysera är det dock viktigt att 
mäta multiplikatoreffekten, det vill säga de direkta, indirekta och inducerade 
effekterna av turismen i ett område (Page & Hall 2003). Denna uppsats 
fokuserar dock inte på de ekonomiska effekterna av fritidshusturismen i 
Ljungdalen-området, utan snarare på betydelsen av fritidshusägarnas utgifter 
inom främst detaljhandeln i den lokala ekonomin. Dessa pengar bidrar till att 
skapa sysselsättning i Ljungdalen-området och läcker inte direkt ut till andra 
områden eller ekonomier. Dessa direkta effekter kan uttryckas som 
förhållandet mellan antalet anställda och omsättningen inom detaljhandeln.  
 
Det finns även andra tillvägagångssätt att mäta betydelsen av 
fritidshusturismen i ett område. I till exempel Müller (1999) German Second 
Home Owners in the Swedish Countryside jämförs hur många fritidshushushåll som 
motsvarar ett fastboende hushåll i området för att få en inblick i hur 
fritidsboende påverkar den lokala ekonomin.  
 
Enkätundersökning 
Totalt skickades det ut 275 enkäter till fritidshusägare i Ljungdalen-området 
(Ljungdalen, Skärkdalen och Storsjö kapell) i slutet av maj 2004 (tabell 1.1), 
varav Sigurd Lindgren, kassör i Skärvagsvallens samfällighet i Ljungdalen, 
skickade ut 48 enkäter. Av dessa inkom 206 stycken. 
 
Tabell 1.1 Utskickade enkäter  
Totalt utskickade enkäter 275 (48)* 
Inkomna 206 (34)** 
Svarsfrekvens 75 % 
* Antal utskickade enkäter till Skärvagsvallens samfällighet  
** Antal inkomna enkäter från Skärvagsvallens samfällighet 
 

Adressuppgifter tillhandahölls av Ljungdalens turistbyrå samt samfällighets- 
och vägföreningar i det berörda området. Urvalsramen omfattar alla hushåll 
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(551 stycken totalt) som äger ett fritidshus i Ljungdalen-området i Bergs 
kommun. Utländska fritidshusägare valdes bort innan urvalet gjordes på grund 
av enkäten enbart finns tillgänglig på svenska. Ett första urval gjordes för de 
fritidshusägare som har sitt permanentboende i närområdet respektive längre 
bort från Ljungdalen-området. Detta gjordes för att undersöka om det finns 
någon skillnad hur fritidshusägarna utnyttjar fritidsbostaden beroende på hur 
långt ifrån fritidsbostaden de bor. Närområdet definieras som inom 150 
kilometer distans från Ljungdalen-området. Avståndet valdes på grund av att 
det är ett rimligt avstånd som man kan tänka sig åka över en kortare period. 
Denna grupp utgjorde endast 24 personer och på grund av dess storlek så 
valdes alla i denna grupp. I den andra gruppen gjordes ett slumpmässigt urval 
där hälften av fritidshusägarna valdes ut. Sigurd Lindgren skickade 
slumpmässigt ut enkäter till hälften av alla fritidshusägare i Skärvagsvallens 
samfällighet (totalt antal medlemmar är 95 stycken). 
 
Enkäten har utformats utifrån frågeformuläret i Jansson & Mullers (2003) 
Fritidsboende i Kvarken. Enkäten (bilaga 1) består av tre delar där först allmänna 
frågor som ålder, hushållsstruktur och sysselsättning tas upp. Därefter följer 
några frågor om fritidshusägarnas fritidshus, avstånd till olika platser, inköp 
etc. I enkätens sista del ställs bland annat frågor om natur- och kulturmiljön 
och den framtida fritidshusturismen i området. För att få en större spännvidd 
på undersökningen finns frågor med både öppna och slutna svarsalternativ 
med i enkäten. Med öppna svarsalternativ är det lättare att få fram kvalitativa 
aspekter och den naturliga variationen, medan det oftare är lättare att besvara 
och analysera slutna svarsalternativ (Holme & Solvang 1997). Det 
förekommer även kombinationer av slutna och öppna svarsalternativ i en del 
frågor i enkäten. I uppsatsen förekommer det inga uppgifter som kan relateras 
till enskilda personer, endast sammanställt material presenteras. 
 
Nackdelar med en enkätundersökning är stort bortfall och det är svårt att 
ställa känsliga frågor, som till exempel synen på framtida utveckling av 
fritidshusturismen (Holme & Solvang 1997). I denna enkätundersökning kan 
man dock konstatera att en stor andel, 75 procent, av de kontaktade 
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fritidshusägarna har valt att svara på enkäten. Jag anser dock att denna metod 
är den mest lämpliga i denna undersökning på grund av att tidsbrist och 
resursbrist omöjliggör intervjuer med alla fritidshusägare. Enkäten fångar upp 
den mest relevanta information som är nödvändig för denna uppsats och 
respondenterna kan på ett anonymt sätt uttrycka sina åsikter. 
 
Intervju 
Intervjuer kan utformas på olika sätt och i denna uppsats har en strukturerad 
intervjuteknik med en öppen karaktär använts, vilket gör det möjligt för den 
intervjuade att besvara frågorna utifrån sin egen referensram (Kitchin & Tate 
2000). Den intervju som genomfördes var med Elise Ryder-Wikén, miljö- och 
samhällsbyggnadschef i Bergs kommun. Informanten har valts i syfte att 
representera kommunens åsikt i frågan om synen på miljö och utveckling i 
samband med fritidsbebyggelse. Intervjun genomfördes den 6 september 2004 
via telefonkontakt.  
 
1.2.3 Metod- och källkritik 
 
En del artiklar som använts i denna uppsats är förhållandevis gamla, som till 
exempel Bohlin (1982) och Clout (1979). Dock är grunderna i dessa artiklar 
funktionella än idag och en bra utgångspunkt för ytterligare analyser av 
fritidshusturismens påverkan i ett område.  Idag spelar även Internet en viktig 
roll vid informationssökning. Med information från Internet finns alltid en 
risk med tillförlitligheten och att dessa källor kan vara svåra att verifiera. Jag 
anser dock att de hemsidor vars information har hämtats ifrån är seriösa med 
trovärdig och kontinuerligt uppdaterad information.  
 
Vid alla enkätundersökningar finns det alltid en risk att respondenterna tolkar 
frågorna olika eller att de inte förstår någon fråga, vilket kan medföra ett visst 
bortfall i vissa delar av enkäten (Holme & Solvang 1997). I denna 
undersökning varierar bortfallet mellan frågorna i enkäten och en del har högt 
bortfall jämfört med övriga frågor, till exempel frågan angående hur mycket 
pengar fritidhusägarna spenderar per vecka i Ljungdalen-området. Detta kan 
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bero på att hur mycket pengar man spenderar är ett känsligt ämne, men det 
kan även vara så att det är svårt att göra sig en uppfattning om hur mycket 
pengar man egentligen spenderar per uppehåll. Även frågan angående vad 
respondenterna tycker om sin närmaste återvinningsstation har låg 
svarsfrekvens. Orsaken till detta bortfall kan vara att källsortering nyligen är 
genomförd i Ljungdalen och därmed har respondenterna inte hunnit bilda sig 
en uppfattning om återvinningsstationen ännu (se kapitel 4.4). Eftersom 
bortfallet varierar redovisas vid varje figur eller tabell hur många respondenter 
som svarat på respektive fråga (n = antalet svarande på respektive fråga). 
 
1.3 Avgränsning 
 
Det geografiska område som ingår i analysen begränsas till Ljungdalen-
området (Ljungdalen, Skärkdalen och Storsjö kapell) i Bergs kommun och 
fokus ligger på privatägda fritidshus. Det finns en rad olika termer och 
begrepp som syftar på fritidsboende, som till exempel sommarhus och 
sportstugor (Jansson & Müller 2003). Fritidsboende eller fritidshus fungerar i 
denna uppsats som ett övergripande begrepp som syftar till fritidshusens 
funktion (dvs. att de används för friluftsliv och rekreation) snarare än den 
fysiska formen.  
 
Studien av fritidsboendets ekonomiska betydelse har begränsats till dess 
betydelse för den lokala ekonomin, var fritidshusägarna spenderar sina pengar 
och eventuell sysselsättningsökning i mottagningsområdet, men även 
kommunens intäkter och kostnader för fritidsboende. Fritidsboendets 
miljöpåverkan är kopplat till själva fritidshusen (sophämtning, avlopp etc.) och 
till fritidshusägarnas aktiviteter (skidåkning, skoterkörning etc.). Med 
miljöpåverkan avses fritidsboendets positiva eller negativa effekter på den 
fysiska miljön. Med positiv miljöpåverkan avses exempelvis förbättringar av 
den fysiska infrastrukturen, förbättringar av befintliga vatten- och elledningar, 
ett utvecklat vägnät etc. De negativa effekterna på miljön är exempelvis slitage 
och nedskräpning av natur- och kulturmiljön.  
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1.4 Disposition 
 
Uppsatsen börjar med en teoretisk del där en översikt av fritidshusturismen i 
Sverige presenteras. Ett historiskt perspektiv beskrivs, samt fritidsboendets 
påverkan på den lokala ekonomin och miljön. Vidare tas även 
fritidshusturismen och framtida utveckling upp. I Kapitel 3 ges en kort 
beskrivning av Bergs kommun och Ljungdalen-området och hur 
fritidshusturismen ser ut i området idag. Kapitel 4 behandlar resultaten från 
enkätundersökningen bland fritidshusägare i Ljungdalen-området. Först 
behandlas fritidshusägarna och hur de har förvärvat sin fritidsbostad. Därefter 
följer resultatet om fritidsboendets utgifter och inköpsvanor. Vidare bearbetas 
fritidshusägarnas användning av fritidsbostäderna samt fritidshusens standard. 
Sist i kapitel 4 analyseras fritidsboendets miljömässiga påverkan och 
uppfattningar angående en eventuell expansion av fritidshusturismen i 
området. Uppsatsen avslutas och knyts samman med en diskussion huruvida 
fritidsboendet är närande eller tärande för Bergs kommun och hur framtida 
utveckling kommer att se ut.  
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2 FRITIDSBOENDETS BETYDELSE FÖR LOKALSAMHÄLLET 
 
Urbaniseringen, det höga tempot i arbetslivet och stressen i stadsmiljön skapar 
många gånger ett behov av både fysisk och psykisk rekreation. I Sverige är 
möjligheterna att ägna sig åt friluftsliv mycket goda då landet är glest befolkat 
med lättillgänglig friluftsmark i städernas omgivning och en mångfald och 
variation i övrig natur- och kulturlandskap (Aldskogius & Bäck 1993). 
Fritidsboende har en central roll i det svenska fritidslivet och fritidshusturism 
är idag ett sätt att undkomma den stressande vardagen.  
 
I de följande avsnitten kommer fritidsboendet i Sverige och dess effekter på 
den lokala ekonomin och miljön att tas upp. Vidare diskuteras även 
fritidsboende och möjligheter till framtida utveckling.  
 
2.1 Fritidsboende i Sverige 
 
Fram till 1900-talet var fritidshus framförallt ett sätt för den högre klassen i 
samhället att undkomma stadslivet. Var fritidshusen var lokaliserade 
någonstans berodde på hur det befintliga kommunikationsnätet såg ut och 
vilka transportsätt som fanns tillgängliga. Det var viktigt att ha fritidshus nära 
sitt permanentboende på grund av en begränsad ledighet och begränsade 
transportmöjligheter. Under 1920- och 1930-talets början spred sig 
fritidsboendet även till andra klasser i samhället och ett folkligt fritidsboende i 
enskilt ägda hus började växa fram. De relativt billiga uppförande av 
sportstugor i städernas omland och statliga program som underlättade 
förvärvandet av fritidsbostäder var några av förutsättningarna till denna 
utveckling. Sportstugerörelsen från år 1915 syftade till att öka möjligheterna 
för alla hushåll till friluftsliv i vild natur. Den stora expansionen av 
fritidshusbebyggelse infaller dock inte förrän efter 1950-talet. Huvudorsaken 
till ökningen och expansionen av fritidshusbebyggelse under 1960- och 70-
talet var framförallt att människors rörlighet ökade, detta på grund av en 
välståndsökning, längre semester och bilismens utbredelse (Nordin 1993; 
Jansson & Müller 2003). Den ökade rörligheten har skapat en förutsättning 
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för ett spridande av fritidshusbebyggelse över hela landet och avståndet 
mellan fritidshus och permanentbostäder har ökat påtagligt. Majoriteten av 
fritidshusägarna bor dock i närheten av sina fritidshus. De flesta fritidshusen i 
Sverige finner man i första hand i attraktiva miljöer såsom i skärgårdarna, i 
områden kring stora sjöar, på Öland och Gotland och i de fjällnära trakterna 
(Jansson & Müller 2003; Hall & Müller 2004). Det är även i dessa områdens 
bygder som nedläggning av företag inom de areella basnäringarna (jordbruk, 
skogsbruk och fiske) varit som mest omfattade. Turistutvecklingen i 
fjällregionerna är dock mer koncentrerad till de södra delarna av fjällområdena 
medan de mer perifera områdena karaktäriseras av en mer neråtgående trend. 
Detta på grund av att de naturliga förutsättningarna för turism, 
kommunikationer och avstånd till mer tätbefolkade områden skiljer sig för 
olika delar av fjällregionen (Fredman & Heberlein 2001). 
 
På senare år har många fritidshus i Sverige omvandlats till permanentbostäder, 
framförallt i städernas omland. Detta medför att kommunerna som är skyldiga 
att svara för att alla kommuninvånare får en i stort sett likvärdig service, får 
svårigheter att klara av sina åtagande (krav på vägar, vatten och avlopp) 
gentemot de oplanerade nyinflyttade invånarna. Det positiva med ökad 
permanentbosättning är att det för kommunen leder till ökad folkmängd och 
därmed ökad skatteinkomst. Dessutom får den allmänna servicen och 
butikerna högre befolkningsunderlag. En motsatt omvandlig är när tidigare 
permanent använda bostadshus omvandlas till fritidshus. Detta medför helt 
andra problem såsom att efterfrågan kan driva upp fastighetspriser och 
motverkar en inflyttning av dem som skulle vilja bo där året om (Jansson & 
Müller 2003; Hall & Müller 2004). Jansson och Müller (2003) delar upp 
Sveriges fritidshusbebyggelse i två olika typer: ändamålsbyggda fritidshus i 
attraktiva lägen och omvandlade åretombostäder på landsbygden. I 
fjälltrakterna finns de ändamålsbyggda fritidshusen framförallt kring 
skidorterna medan de omvandlade åretombostäderna är mera jämnt spridd 
och representerar ett historiskt bosättningsmönster (Müller 2004a).  
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I Sverige är tillgången till fritidsboende bland de bästa i världen och nästintill 
varannan familj har tillgång till fritidsboende. År 1996 fanns det cirka 500 000 
fritidshus i Sverige, varav cirka 4,3 procent är lokaliserad inom fjällregionen. 
Utveckling av fritidsboende välkomnas av många glesbygdskommuner som en 
möjlighet att motverka arbetslöshet och landsbygdens avfolkning (Jansson & 
Müller 2003; Müller 2004a). 
 
2.2 Fritidsboende – ekonomiska utgifter 
 
Turism har identifierats som en sektor där ny sysselsättning kan skapas då den 
traditionella arbetsmarknaden viker (Bohlin 1982). Dock kan turismnäringen 
vara svår att utveckla. Jansson och Müller (2003) tar upp fem orsaker till 
varför turism är svårt att utveckla: 
 

• Konkurrensen om turisterna är idag global och utbudet har ökat kraftigt, 
vilket medför att det är svårt att utmärka sig på turismmarknaden. 

• Det finns en företagskultur där många turistföretagare inte har några 
ambitioner att utveckla sina företag. Företagen är istället en del av en 
strategi för att kunna bo kvar i glesbebyggda kommuner. 

• Arbetskraftstillgången är ofta dålig och med brist på kompetent 
arbetskraft inom servicesektorn. Den tillfälliga lösningen med 
säsongsanställda arbetskraften innebär höga investeringskostnader inför 
varje säsong. 

• Mottagningskapaciteten är ofta bristande och perifera områden saknar ofta 
adekvat infrastruktur och annan service för ett stort antal turister. 

• Turismens säsongskaraktär medför att det är svårt att få lönsamhet i 
turismföretag på grund av säsongsmässigheten i efterfrågan av turistiska 
produkter. Detta beror på efterfrågemarknaden (skollov och semestrar) 
och på begränsningar i utbudsmarknaden, till exempel tillgången på snö 
(Jansson & Müller 2003, s. 21 - 22).  

 
Dessa orsaker försvårar och förhindrar utvecklingen av turismnäringen i 
destinationsregionen.  Ett utvecklingsalternativ kan vara genom att vända sig 
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till en viss marknadsnisch, till exempel genom att fokusera sig på 
fritidshusturism (Jansson & Müller 2003). 
 
2.2.1 Fritidsboendes utgifter i den lokala ekonomin 
 
All turism påverkar både hemregionen och destinationsregionen. 
Fritidshusturism skiljer sig dock åt från andra former av turism då 
fritidshusägarna förvärvar en egendom och besöker destinationen ofta och 
regelbundet (Müller et al. 2004). Vistelsetiden har betydelse för de ekonomiska 
effekterna i mottagningsområdet. Hur länge man väljer att stanna beror i sin 
tur på avståndet mellan permanentbostaden och fritidshuset, hushållens motiv 
för fritidshusägandet och hushållens konsumtionskraft (Bohlin 1982; Jansson 
& Müller 2003). Figur 2.1 visar fritidsboendets ekonomiska effekter.  
 

 
Figur 2.1.  Fritidsboendets ekonomiska effekter.  
Källa: Jansson & Müller, 2003, s. 36  

 
 
Avståndet har betydelse för hur länge fritidshusägarna vistas i fritidshusen och 
hur mycket pengar de spenderar i mottagningsområdet. Längre avstånd till 
fritidshusen innebär färre men längre besök och ett större utnyttjande av 
befintlig service och fler inköp i mottagningsområdet. Fritidshusägare med 
kortare avstånd mellan permanentbostad och fritidshus tenderar att besöka 
fritidshuset oftare men de bidrar sällan med någon extra konsumtion i 
mottagningsområdet. De har möjlighet att i större utsträckning utnyttja service 
och affärer på hemorten (Bohlin 1982; Pettersson 1999). Det är vanligtvis 
dessa utgifter (inköp av matvaror, bensin etc.) för fritidshusägarna som 
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kommer den lokala ekonomin tillgodo. En begränsande faktor för 
fritidshusägarnas spendering av pengar är dock det lokala utbudet, såsom 
kulturevenemang och affärsverksamheter av olika slag. Butikerna på 
landsbygden har minskat under de senaste decennierna och en förklaring till 
denna utveckling är det minskade befolkningsunderlaget. Detta har medfört 
att det totala handelsutbudet har minskat och priserna har höjts i glesbebyggda 
kommuner, vilket i sin tur påverkar både lokalbefolkningen och 
fritidshusägarna (Jansson & Müller 2003). Dock kan fritidsboende bidra till att 
upprätthålla lokal service genom att generera en marginell inkomst som 
möjliggör för lokala entreprenörer att fortsätta med deras affärsverksamheter i 
rurala områden. Fritidshusturismen behöver inte alltid generera en ökning av 
sysselsättningen i området, oftast är det för stora kostnader för de lokala 
företagen och affärsverksamheterna att enbart specialisera sig på fritidsboende 
(Müller et al. 2004).  
 
Olika motiv för fritidshusägandet och hushållens ekonomi påverkar även 
vistelsetiden i fritidshusen. Ofrivilliga ägare som till exempel har ärvt huset 
nyttjar kanske inte fritidshuset lika ofta och länge som en frivillig ägare vars 
motiv är att kunna koppla av och utföra olika aktiviteter i området. Hushållens 
ekonomi avgör även i vilken omfattning som ledighet kan tillbringas i 
fritidshuset och hur mycket pengar som kan spenderas på olika ändamål 
(Jansson & Müller 2003).  
 
2.2.2 Fritidsboendet och den kommunala ekonomin 
 
De ekonomiska effekterna av fritidshusturism är inte alltid positiva. 
Fritidsboende kan öka kostnaden för kommunerna vad gäller till exempel 
ytterligare infrastruktur och service som är nödvändig i fritidshusområdena 
(Hall & Müller 2003). Efterfrågan på fritidsboende i attraktiva områden kan 
öka fastigheternas taxeringsvärde och därmed tränga undan fastboende i 
området. Detta medför i sin tur förluster i både konsumtion av varor och 
tjänster men även skatteförluster för kommunen (Müller et al. 2004). Detta 
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gäller dock inte för fjällregionerna då det aldrig har funnits en större mängd 
fastboende där. 
 
I Sverige kommer kommunala intäkter från fritidshus från diverse 
konsumtionsavgifter för till exempel vatten, avlopp och sophämtning. Dessa 
avgifter skall vara baserade på tjänstens verkliga kostnader. Avgifterna täcker 
dock endast driften och inte investeringarnas räntekostnader. Detta medför att 
kommunen i stort sett saknar direkta intäkter från fritidshussektorn. Dock är 
de kommunala kostnaderna för fritidsboende låga då konsumtionsavgifterna i 
princip skall täcka kostnaderna. Kvar återstår bara ett fåtal kostnadsslag (små 
summor) som till exempel väghållningen. Resultatet av Jansson & Müllers 
(2003) analyser av Fritidsboendet i Kvarken visar att de kommunala kostnaderna 
för fritidsboende är låga (Jansson & Müller 2003). 
 
2.3 Fritidsboende - miljö och utveckling 
 
Miljö är ett begrepp som kan användas i många olika sammanhang. Begreppet 
kan till exempel avse naturmiljö, byggd miljö och stadsmiljö.  Nyström (2000) 
skiljer på fysisk och social miljö, där den fysiska miljön innefattar både natur- 
och kulturmiljön. När fritidsboendets effekter på miljön diskuteras nedan är 
det effekterna på den fysiska miljön som tas upp.  
 
2.3.1 Fritidsboendets miljökonsekvenser 
 
Fritidshusägare är turister och därmed är även påverkan på miljön liknade som 
för övrig turism i allmänhet. Transporterna mellan fritidshus och 
permanentbostäder är oftast den mest framträdande effekten (Müller et al. 
2004). Kollektivtrafiken används inte i alltför stor omfattning och bilen är 
oftast det vanligaste transportmedlet för fritidshusägare (Bohlin 1982). 
Vistelsetiden hos fritidshusägare är till skillnad från andra turister längre och 
de besöker samma område oftare vilket kan medföra mer framträdande 
miljöpåverkan i destinationsregionen.  
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Fritidsboende medför inte alltid nya miljöeffekter. Det blir olika effekter på 
miljön beroende på om fritidshusen är omvandlade landsbygdsfastigheter eller 
om det är frågan om nybyggnationer. I de fall där permanentboende 
omvandlats till fritidshus finns redan adekvat infrastruktur och avloppssystem. 
I de fall där ändamålsenliga fritidshus är byggda ser miljösituationen 
annorlunda ut. Oplanerad och oreglerad utveckling av fritidsboende ökar 
risken för föroreningar, framförallt längs efter sjöar och vattendrag (Müller 
2004b; Müller et al. 2004).  Omgivningarna runtomkring vattendrag påverkas 
många gånger negativt av fritidshusbebyggelse och även av fritidshus-
hushållens aktiviteter. Att djur- och naturliv kan försämras är relativt vanligt, 
speciellt i ekologiskt känsliga områden (Gartner 1987).  I Müller et al (2004) 
tas det upp tre olika effekter som är relaterade till fritidsboende. Dessa är 
rubbningar av djur- och växtlivet genom röjning av vegetation, hushållens 
avfall och förfulning av naturlandskapet. Dessa effekter uppkommer dock vid 
all slags bebyggelseutveckling och inte enbart vid fritidsboende.  Även Gartner 
(1987) anser att påverkan på miljön inte enbart uppkommer vid 
fritidsbebyggelse utan att risken för att miljön skall bli påverkad är sannolik 
vid all slags bebyggelseutveckling. 
 
Fritidshusägare har en viss tendens att uppskatta samma aspekter i samhället 
som permanentboende, dock kan fritidshusägare vara lite mera konservativ 
mot en vidare utveckling av området. De tenderar att fokusera sig mer på de 
fysiska aspekterna av deras fritidsboende och understödjer därför många 
gånger naturskydd och bevarande av kulturlandskapet. Många fritidshusägare 
har även en förskönad bild av det rurala landskapet och ser möjligheten att 
leva i en lantlig miljö med mer traditionell livsstil (Müller 2004b; Müller et al. 
2004). 
 
 2.3.2 Fritidshusturismens utveckling 
 
Eftersom många fritidshusägare har en romantiserad bild av det rurala 
landskapet är även många negativa till en fortsatt utveckling av turismen i 
deras fritidsboendeområde (Müller 2004b). Situationen ser dock lite 
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annorlunda ut i fjällregionerna där aktiviteter såsom skoterkörning och 
skidåkning lockar hushåll att köpa fritidshus. En restriktivare hållning mot 
dessa aktiviteter skulle troligtvis medföra att många väljer att sälja sina 
fritidshus eller avstår att köpa ett fritidshus i området (Jansson & Müller 
2003). 
 
Fritidshusbebyggelse är ofta lokaliserad i områden som är välkänd för dess 
vackra natur och sköra omgivning. Landsbygdsmiljön är en stor 
attraktionskraft i sig och speciellt kring sjöar och vattendrag är efterfrågan på 
fritidshus stor (Gartner 1987). I framförallt norra Sverige har dessa lägen 
pekats ut som en resurs för att attrahera fastboende och fritidsboende. Ett 
hinder för att utveckla dessa områden är dock strandskyddet som förhindrar 
bebyggelse närmare än 100 meter från stränderna. Detta förhindrar i viss mån 
turismutvecklingen. Strandskyddet sätter stopp mot alla nyetableringar även 
om det i många fall verkar omotiverat i landets perifera delar. Dock måste 
eventuella förändringar av strandskyddet behandlas med en försiktighet. En 
alltför omfattande utveckling av fritidshus kan hota allmänhetens fria tillgång 
till stränderna, som garanteras av allemansrätten (Jansson & Müller 2003). En 
viktig aspekt vid utveckling av turismnäringen är att den sker med så liten 
negativ påverkan på miljön som möjligt (Vuorio 2003). 
 
Utveckling av fritidshusturismen i ett område beror även på befintliga 
fritidshusägare och bofastas uppfattning och mål med fritidsboendet i 
området. Sandell et al. (2001) använder sig av en modell med tre olika 
miljöstrategier som individer och grupper använder sig av för att nå sina mål 
(figur 2.2). Denna figur kan tillämpas på hur individer och grupper ser på en 
utveckling av sitt fritidshusområde. Den första strategin, Fabrik (commodity), 
fokuserar på friluftslivets aktiviteter (till exempel vintersporter och olika 
vattensporter) och landskapet ses som en arena för dessa aktiviteter. Denna 
strategi representerar ett synsätt som är positivt till en nästan obegränsad 
användning av miljön för underhållning och tillverkning/produktion. 
Motsatser till denna strategi är de två strategier som är mer orienterade mot 
själva landskapet, Hembygd (One´s home district) och Museum. Den sistnämnda 
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strategin ser landskapet som ett ”museum” som i minsta mån skall påverkas 
men gärna får besökas. De individer som inriktar sig på strategin Hembygd ser 
på landskapet som ens hemtrakt där friluftsliv är en av många aktiviteter som 
utförs i området. (Sandell et al. 2001). Dessa olika inriktningar (att bevara eller 
att ge ökade möjligheter till olika sorters friluftsliv) står ofta i strid mellan 
varandra. 

Figur 2.2.  Miljöstrategier.  

Källa: Sandell et al., 2001, s. 422  

 
 
Allt fler människor får mer tid till fritid, resande och kan spendera mer tid i 
sina fritidshus. Som tidigare nämnts besöker fritidshusägare resmålet ofta och 
regelbundet och kallas därför ibland för semimigranter. Detta på grund av att 
de inte behöver lockas med ytterligare marknadsföring för att återkomma och 
de blir så småningom en del av mottagningssamhället (Jansson & Müller 
2003). Än fast många människor vistas i fritidshusen under långa perioder och 
ibland även vistas mer i fritidsbostaden än i den permanenta bostaden ses 
fritidshusägare officiellt som turister och inte som medlemmar av den lokala 
befolkningen. Många fritidshusägare har även en lokal anknytning till området 
till platsen där fritidshuset är lokaliserad. I Sverige är alla hushåll tvingade till 
att registrera ett permanentboende där hushållen vistas till största delen (mer 
än sex månader per år). Om ett hus är registrerat som ett permanentboende 
eller om det är ett fritidshus beror helt på ägarens beslut.  Detta beslut 
begränsar fritidshusägarens rätt att delta i kommunala val och beslut till den 
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kommun vars ägarens permanentboende finns. Hall & Müller (2003) anser att 
administrativa system som tillåter människor att ha flera hem och tillåter 
individuell mobilitet borde införas. I verkligheten finns det ett flertal hushåll 
som har fler än en plats som är ett hem (Hall & Müller 2003, 2004).  
 
För att utveckla fritidsboendet krävs en bra och effektiv planering för turism. 
En effektiv planering för turism har visat sig ha betydelse för hur kommunen 
uppfattar turismens påverkan på samhället och synen på framtida utveckling 
av turism (Girard & Gartner 1993). Att planera för turism innebär inte enbart 
att planera för turister utan det innebär att ta hänsyn till en blandning av 
ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer som påverkar utvecklingen av 
turismen. Fritidsboende är en viktig del i många kommuner och representerar 
även ibland förstadiet till permanent migration (Hall 2000; Hall & Müller 
2004). Girard & Gartner (1993) anser att fritidsboende är ett viktigt element i 
den inhemska turismen och att fritidshusägares åsikter bör tas i beaktande 
tillsammans med de lokala invånarnas åsikter i regionen. Müller (2004b) anser 
att det är nödvändigt att ställa nya frågor angående planering och 
fritidsboende. För att planeringen skall fungera och vara effektiv måste alla 
aktörer vara delaktiga i processen och dagens planerare måste ställa sig frågan 
hur fritidshusägare kan representeras i planeringsprocessen (Hall 2000). 
  
För att utveckla turismnäringen måste alla aktörer, markägare, husägare och 
näringsidkare, i det egna geografiska området arbeta åt samma håll och mot 
samma mål. Genom att öka samarbetet mellan turistnäringen och 
samhällsplanerarna och gemensamt enas om turismens inriktning och 
tydliggöra vilka värden som måste tillvaratas och utvecklas, så förbättras 
utvecklingsförutsättningarna för framtida turism (Boverket & 
Turistdelegationen 1997). Planering skall idag vara pluralistisk och involvera 
alla dimensioner; sociala, ekonomiska och fysiska. En effektiv fysisk planering 
i fjällen förutsätter tillförlitlig och bra kunskap om turism och friluftsliv. 
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3 BAKGRUND - LJUNGDALEN-OMRÅDET 
 
För att få en helhetsbild över fritidshusturismen i Ljungdalen-området ges i 
följande avsnitt en kort bakgrund över Bergs kommun samt det valda 
områdets lokalisering, karaktär och dess fritidsbebyggelse.  
 
3.1. Bergs kommun 
 
Bergs kommun omfattar delar av södra Jämtland och norra Härjedalen (se 
karta i bilaga 2). Kommunen är en typisk glesbygdskommun med få invånare 
och stor yta. Befolkningsstorleken i Bergs kommun är 8 053 invånare år 2002, 
varav en tredjedel av befolkningen bor i de fem tätorterna Hackås, Myrviken, 
Rätan, Svenstavik och Åsarna. De dominerande näringsgrenarna i kommunen 
är jord- och skogsbruk, tillverkningsindustri, offentlig förvaltning, privat 
tjänstesektor och turism (Länsportalen 2004).  
 
Kommunen har en variationsrik landskapsbild med fjällen i väster och öppen 
jordbruksbygd i öster. Området har även vidsträckta myr- och skogsområden 
(Bergs kommuns hemsida 2004). 
 
3.2 Ljungdalen-området 
 
Ljungdalen-området är lokaliserat i Bergs kommuns västra del, cirka 181 
kilometer från den närmsta staden Östersund och 130 kilometer från 
centralorten Svenstavik. I detta område ligger Sveriges sydligaste högfjäll 
Helags, med den högsta fjälltoppen söder om Polcirkeln (1 797 m ö h.) och 
Sveriges sydligaste glaciär (Länsportalen 2004; Ljungdalens Turistbyrå 1995).  
  
Genom dess attraktive läge med ett vidsträckt fjällområde så har området 
goda förutsättningar för turism och friluftsliv och de första riktiga turisterna 
kom till Ljungdalen redan 1896 i STF:s (Svenska Turist Föreningen) regi. 
Området karaktäriseras av närhet till naturen och en fjällvärld som erbjuder 
småskalighet och en genuin natur- och kulturmiljö. Vintersäsongen erbjuder 
bland annat utförsåkning, längdskidor, skoter, jakt och fiske. Under sommaren 
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finns goda möjligheter att vandra, fiska etc.  Idag är turismen huvudnäringen 
för Ljungdalsfjällen och det finns ingen verksamhet inom besöksnäringen som 
är etablerad på sådant sätt att den överlever utan säsongstopparna. Enligt 
siffror från 1995 finns det i Ljungdalen-området ett 30-tal företagare som 
driver olika verksamheter och de flesta har någon slags anknytning till turism 
(Ljungdalens Turistbyrå 1995). 
 
Inom Ljungdalsfjällen (Ljungdalen, Skärkdalen, Storsjö och Tossåsen) finns 
totalt cirka 670 fritidshus och 323 obebyggda fritidstomter. Bofasta invånare i 
Ljungdalen-området är ca 350 stycken (Ljungdalens Turistbyrå 1995).  
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4 FRITIDSHUSTURISMEN I LJUNGDALEN-OMRÅDET 
 
I detta kapitel redogörs för vad som framkom vid enkätundersökningen i 
Ljungdalen-området (Ljungdalen, Skärkdalen och Storsjö kapell) under våren 
2004. I det första avsnittet presenteras fritidshusägarna (ålder, sysselsättning, 
hushållssammansättning etc.) och när de har förvärvat fritidshusen samt på 
vilket sätt de har förvärvat husen. Därefter beskrivs fritidsboendets utgifter 
och inköpsvanor, samt fritidshusens relativa lägen. Nästa avsnitt (4.3) 
behandlar nyttjandet av fritidsbostaden och hur fritidshushushållen kan tänkas 
använda fritidsbostaden i framtiden. Tillsist kommer en sammanställning av 
fritidshusens standard (t ex uppvärmning, avloppssystem och källsortering) 
och vilka aktiviteter som hushållen ägnar sig åt. Avsnittet handlar även om hur 
fritidshusägarna i enkätundersökningen ser på fritidshusturism i framtiden och 
natur- och kulturmiljön i Ljungdalen-området.  
 
4.1 Fritidshusägarna  
 
Den totala svarsfrekvensen på enkätundersökningen bland fritidshusägarna är 
75 procent (tabell 4.1). Av dessa är 61 procent män, 75 av 206 personer är 
kvinnor. Av de 206 inkomna enkäterna är det 14 stycken som valde 
svarsalternativ nej på första frågan angående ägandeskap av ett eller flera 
fritidshus i Ljungdalen-området. Detta medför att det slutgiltiga antalet 
enkäter som denna studie grundar sig på är 192 stycken.  
 
Tabell 4.1. Enkätundersökningens svarsfrekvens samt könsfördelning  
Svarsfrekvens totalt Män Kvinnor Bearbetningsbara svar 
206 av 275 (75 %) 117 av 206 (61 %) 75 av 206 (39 %) 192 av 206 (93 %) 

 
 
I denna enkätundersökning kan endast det geografiska bortfallet analyseras på 
grund av avsaknad av bakgrundsfakta om de utvalda respondenterna som ej 
svarat på enkäten. Följaktligen kan inget sägas om de socioekonomiska 
faktorerna (till exempel ålder, yrke etc.) bakom varje utvald respondent. 
Bortfallsanalysen är istället baserad på geografisk fördelning av de som svarat 
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respektive ej svarat på enkäten. Den geografiska fördelningen visas i karta a 
och b i bilaga 3. Det som framkommer av kartorna är att det inte finns någon 
systematisk skillnad mellan de som har svarat och inte svarat, utan 
svarsbenägenheten är relativt jämnt fördelat mellan de olika 
postnummerområdena. Detta gäller för båda urvalsgrupperna i denna 
undersökning. Eftersom det inte finns något betydande mönster i bortfallet, 
att vissa grupper svarat och andra inte, ser jag ingen anledning i att ytterligare 
fördjupa mig i bortfallsanalysen.  
 
Åldersfördelningen bland de 
svarande varierar från den äldste 
som är 89 år till den yngste, 25 år 
gammal. Den lägsta andelen 
svarande återfinns i kategorin 24 – 
40 år med sju procent av de 
bearbetningsbara svaren (figur 4.1). 
Den största andelen respondenter 
är dock mellan 41 – 65 år gamla. I 
ålderskategorin 66 år och äldre 
svarade 32 procent av 
respondenterna. Genom den låga 
andelen respondenter under 41 år 
blir medelåldern på de svarande 
relativt hög 59,6 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1. Svarsfördelning per ålders-
kategori (n=192).

 
Vad gäller hushållens sammansättning så är den vanligaste formen två vuxna 
personer i ett hushåll. Denna hushållstyp svarar i undersökningen för 84 
procent av alla hushåll. Endast 16 procent av hushållen består av fler än två 
personer, det vill säga hushåll med barn (under 18 år). Den relativt höga 
medelåldern bland respondenterna påverkar högst sannolikt hushållens 
sammansättning och åldern på respondenterna påverkar även 
sysselsättningsresultatet. Figur 4.2 visar att majoriteten av de svarande är 
pensionerade. Detsamma gäller de svarandes maka/make eller sambo.  
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Figur 4.2 Hushållens nuvarande sysselsättning (Svarande n=192, maka/make/sambo 
n=162). 
 

 

Mellan 19 – 23 procent av de svarande uppger att de är anställda inom stat 
eller kommun respektive i privat företag. Dock är det fler anställda inom den 
offentliga sektorn än i den privata sektorn. Liknande svarsresultat gäller för 
fritidshusägarnas maka/make eller sambo. De två typerna av sysselsättning 
som har lägst antal svarande (under fem procent) är kategorin arbetslös och ej 
yrkesverksam, till exempel studerande. 
 
Fritidshusägarnas permanenta bostäder är lokaliserade runtom i Sverige, från 
Kalix i norr till Malmö i söder. Karta a i bilaga 2 visar lokaliseringen av 
fritidshusägarnas permanenta bostad per postnummerområde.  De flesta av 
respondenterna är bosatta i södra Norrland, men även ett flertal har sin 
permanenta bostad i östra Svealand och längs västkusten. Majoriteten av 
fritidshusägarnas är bosatta mellan 401 – 600 kilometer från Ljungdalen-
området. Avståndet mellan respondenternas permanentbostad och fritidshus 
visas i figur 4.3. 
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Figur 4.3. Avstånd mellan respondenternas permanentbostad och fritidshus.  
(n=192) 
 
 
Det som figuren visar är att andelen fritidshusägare ökar fram till ett avstånd 
(mellan permanentbostad och fritidsbostad) upp till 600 kilometer. Cirka 40 
procent bor inom 400 kilometer från fritidsbostaden. Mindre än 28 procent av 
respondenterna har ett avstånd mer än 600 kilometer till fritidsbostaden, varav 
cirka tre procent har ett avstånd över 800 kilometer.  
 
De flesta av fritidshusägarna i enkätundersökningen blev ägare till sina 
fritidshus under 1970-talet (figur 4.4). Att ett stort antal fritidshusägare har 
haft sina fritidshus under många år kan kopplas till att en majoritet av 
fritidshusägarna som svarat på denna enkät är över 50 år (85 procent) och har 
då hunnit förfoga över huset under en längre tid. Dock har endast ett fåtal 
personer köpt sina fritidshus före 1971. 
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Figur 4.4. Årtal för förvärv av fritidshus. (n=188) 
 
 
Ett mönster som kan ses är att förvärv av fritidshus har ökat från 1960-talet 
fram till 70-talet, för att under 80-talet minska i hög grad och återigen öka 
under de senaste 14 åren. I slutet av 1970-talet var det cirka 20 procent av 
respondenterna som anskaffade sig ett fritidshus i området, medan det i 
början av –80-talet endast var 10 procent av fritidshusägarna i 
undersökningen. Från slutet av 80- talet fram till våren år 2004 var det mellan 
10 – 14 procent som förvärvade sig ett fritidshus av de svarande.   
 
Hur blev de svarande i undersökningen då ägare till sina fritidshus i 
Ljungdalen-området? 34 procent uppger att de har byggt den själv och 30 
procent uppger att de har köpt fritidshuset på marknaden (figur 4.5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1959-
1964

1965 -
1969

1970 -
1974

1975 -
1980

1981 -
1984

1985 -
1989

1990 -
1994

1995 -
1999

2000 -
2004

Pr
oc

en
t



 
 

26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
Figur 4.5. och 4.6. Fritidshusägarnas förvärvssätt och Typ av fastighet (n=192) 
 
 
De 11 procent som svarat att de förvärvat fritidshuset på annat sätt har bland 
annat angett att de har erhållit fritidshuset som gåva, köpt det av 
bekanta/vänner eller genom privat köp samt låtit ortens arbetskraft bygga 
själva huset. Resterande respondenter har skaffat sig fritidshuset genom köp 
från släktingar eller på marknaden samt genom en kombination av arv och 
släktköp.  Den vanligaste typen av fastighet bland respondenterna är att husen 
är byggda som fritidshus. Figur 4.6 visar att 89 procent har uppgett fritidshus 
som fastighetstyp och resterade 7 och 3 procent har uppgett bostadsfastighet 
(f.d., byggd för åretruntboende) respektive jordbruksfastighet (f.d.) som 
fastighetstyp.  
 
4.2 Fritidsboendets utgifter och inköpsvanor  
 
Som tidigare nämnts (se kapitel om fritidsboendets ekonomiska effekter) antas 
avståndet mellan hushållens permanentbostad och fritidsbostad påverka hur 
mycket pengar som spenderas i fritidshusområdet samt var någonstans man 
väljer att göra sina inköp, i hemkommunen eller i fritidshusområdet. I 
föregående avsnitt om fritidshusägarna redovisades avståndet mellan 
permanentbostad och fritidsbostad (figur 4.3). Resultatet visar att flertalet 
respondenter har en lång sträcka att färdas vid ett besök i fritidshuset. Enligt 
tidigare resonemang, det vill säga att ju längre avstånd till fritidshuset desto 
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större utnyttjande av befintlig kommersiell service, borde ett flertal av 
respondenterna välja att förlägga sina inköp i Ljungdalen-området istället för i 
deras hemkommun. I figur 4.7 visas var någonstans fritidshusägarna väljer att 
göra sina inköp.  Denna fråga var utformad med en sjuskalig skala från Allt i 
hemkommunen till Allt i Ljungdalen-området. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 4.7. Var någonstans fritidshusägarna väljer att göra sina inköp vid vistelse i 
fritidshuset. (n=192)  
 
 
När det gäller livsmedel väljer de flesta av respondenterna att göra hälften av 
sina inköp i hemkommunen respektive Ljungdalen-området.  Medelvärdet på 
4,69 visar att livsmedel oftast inhandlas både i Ljungdalen-området och i 
hemkommunen.  Drivmedel/bränsle inhandlas liksom livsmedel mest både i 
Ljungdalen-området och i hemkommunen. Dock uppger även ett lika stort 
antal respondenter att de gör sina inköp av drivmedel/bränsle enbart i 
Ljungdalen-området. Även inköp av redskap för trädgårds- och snickeriarbete 
samt byggmaterial görs av de flesta både i hemkommunen och i Ljungdalen-
området samt enbart i hemkommunen. Det som fritidshusägarna väljer att i 
störst utsträckning inhandla i sin hemkommun är fritidsutrustning 
(skidutrustning, fiskeredskap etc.), endast 7 personer uppger att de gör sina 
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inköp enbart i Ljungdalen-området. Hantverkstjänster inköps till skillnad mot 
fritidsutrustning till största delen i Ljungdalen-området.  
 
De flesta av fritidshusägarna (47 
procent) har uppgett att de 
spenderar mellan cirka 500 - 1000 
kronor per vecka i Ljungdalen-
området (tabell 4.2). Över 1000 
kronor anser 50 respondenter att de 
spenderar per vecka i området och 
endast 32 fritidshushåll spenderar 
mindre än 500 kr per vecka.  
Medianvärdet är 1000 kr i veckan   

Tabell 4.2. Hur mycket fritidshus-
hushållen spenderar i snitt per vecka 
(median 1000 SEK/vecka).  

SEK per vecka Antal Procent 
0 2 1,3 % 
< 500 30 19,4 % 
500 - 1000 73 47,1 % 
1100 - 2000 32 20,7 % 
> 2000 18 11,6 % 
Totalt 155 100 % 

och i snitt spenderar varje fritidshushushåll 1 169 kronor per vecka. 
 
Det är även av intresse att veta vilka avstånd fritidshusägarna har till närmaste 
livsmedelsbutik och bensinmack. Detta på grund av att en butik eller 
bensinmack som ligger nära fritidsbostaden troligen lockar till fler inköp än en 
som tar längre tid att färdas till. Över 70 procent av respondenterna har ett 
avstånd på tre kilometer eller längre till närmaste livsmedelsbutik från 
fritidsbostaden (n=182). Detsamma gäller avståndet till närmaste bensinmack 
(n=181). Ungefär hälften - hälften har under fem kilometer respektive över 
fem kilometer till närmaste livsmedelsbutik eller bensinmack. Närmare 50 
svarande uppger att de har en sträcka mindre än tre kilometer till närmaste 
livsmedelsbutik respektive bensinmack. När det gäller avståndet till närmaste 
fritidshusgranne ser bilden annorlunda ut, där 97 procent uppger att de har ett 
avstånd mellan 0 – 1 kilometer till närmaste granne (n=183). Endast 5 
svarande uppger att de har längre än en kilometer till närmaste 
fritidshusgranne. Vad gäller avstånd till närmaste återvinningsstation (ÅVS) så 
har endast 157 respondenter angivit en ungefärlig sträcka. Majoriteten (31 %) 
anger att avstånd på 5,1 – 10 kilometer mellan fritidsbostaden och 
återvinningsstationen. Enbart 13 procent har under en kilometer till närmaste 
återvinningsstation. Svaren angående avståndet till närmaste 
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återvinningscentral kan vara lite missvisande då ÅVS:n för förpackningsavfall i 
Ljungdalen startades i april 2004. På grund av detta är det möjligt att en del av 
respondenterna inte ännu vet om att den finns till. Det finns dock även 
möjligheter att källsortera i Återvinningsstationen som är placerad i Storsjö.  
 
4.3 Nyttjande av fritidsbostaden 
 

En viktig del i enkäten är även att ta reda på hur ofta fritidshusägarna vistas i 
sina fritidshus, hur många personer som regelbundet använder fritidshusen 
samt hur de kommer att nyttja sina fritidsboenden i framtiden. Figur 4.8 visar 
de svarandes fördelning av sina besök i fritidshusen per säsong.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.8. Fördelning av besök i fritidshusen per säsong. (n=187) 
 
 
Under vintersäsongen (december – februari) svarar de flesta respondenterna 
att de vistas 0 dagar i Ljungdalen-området. Dock svarar ungefär 40 – 50 
respondenter att de vistas i sina fritidsbostäder i en till två veckor under 
vinterperioden. Det är under sommarperioden (juni – augusti) som de flesta 
respondenter besöker Ljungdalen-området i mer än 14 dagar. Även under 
våren (mars – maj) och hösten (september – november) vistas de svarande 
ofta i sina fritidshus, det vill säga en vecka eller mer. I snitt vistas 
fritidshusägarna sex veckor per år i sitt fritidshus.  
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När det gäller hur många personer inom familjen som regelbundet använder 
fritidshuset svarar de flesta respondenterna att upp till 2 personer regelbundet 
vistats i fritidsbostaden (figur 4.9). 49 personer svarar att mellan 3 – 5 
familjemedlemmar regelbundet besöker fritidsbostaden. Som flest antal 
personer inom familjen som utnyttjar fritidsbostaden uppges 20 personer. Det 
är endast cirka 11 procent som svarar att det är över 9 personer inom familjen 
som regelbundet vistas i fritidshuset i Ljungdalen-området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.9. Antalet personer (inom familjen) som nyttjar fritidsboendet. (n=187) 
 
 
Det är även av intresse att veta uthyrningens/utlåningens omfattning bland 
fritidshusägarna i undersökningen. Ju fler människor som vistas i området 
desto bättre blir kundunderlaget för lokala affärer och kommunal service. Det 
gynnar Ljungdalen-området att fler personer än de som äger fritidsbostaden 
har en möjlighet att vistas i området och nyttja lokal service och kommersiellt 
utbud. I denna undersökning är det endast 55 fritidshusägare som svarar att 
de hyr eller lånar ut sin fritidsbostad, 71 procent uppger att de inte gör det 
(n=189). Tabell 4.3 visar i vilken omfattning de 55 respondenterna hyr eller 
lånar ut sin fritidsbostad. Majoriteten svarar att de hyr eller lånar ut sin 
fritidsbostad upp till tre veckor. Endast 4 fritidshusägare hyr/lånar ut sitt 
fritidshus över 10 veckor per år. 
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Tabell 4.3. Uthyrning av fritidsbostaden (antal veckor per år).  

Antal veckor > 3 veckor 4 - 9 veckor < 10 veckor 
Totalt 
svarande 

Antal respondenter 34 17 4 55 

 
 
Vid frågan om hur fritidshusägarna kommer att utnyttja sin fritidsbostad i 
framtiden svarar 49 procent att de kommer att nyttja fritidshuset ungefär som 
de gör i dagsläget (tabell 4.4). Ett flertal av fritidshusägarna svarar även att de 
vill använda fritidshuset i någon större omfattning i framtiden och 15 procent 
uppger att de kommer att nyttja sitt fritidsboende mycket mera än i dagsläget. 
Endast ett fåtal respondenter svarar att de kommer att vistas i sitt 
fritidsboende mindre än vad de gör i dagsläget.  
 
Tabell 4.4 Hushållens användning av fritidshuset i framtiden.  
Omfattning Antal Procent 
Mycket mera än idag 28 15 % 
Något mera än idag 57 30,5 % 
Ungefär som idag 92 49,2 % 
Mycket mindre än idag 8 4,3 % 
Aldrig 2 1,1 % 
Saknas 5 2,6 % 
Totalt svarande 187 100 % 

 
Många fritidshusägare väljer att spendera en stor del av sin fritid i sina 
fritidshus och vissa kan även tänka sig att bosätta sig permanent i 
fritidsbostaden. Fritidshusägarnas flyttningsbenägenhet i denna 
enkätundersökning, samt inom vilken tidsperiod de är beredda att flytta visas i 
tabell 4.5 och 4.6. 
 
Tabell 4.5 och 4.6. Fritidshusägarnas flyttningsbenägenhet och Inom vilken tidsperiod 

 
 
 

 

Val Antal Procent 
Troligt 10 5,3 % 
Möjligt 19 10,1 % 
Inte alls möjligt 136 72 % 
Vet ej 24 12,7 % 
Saknas 3 1,6 % 
Totalt svarande 189 100 % 

Tidsperiod Antal 
Inom 5 år 2 
Inom 10 år 3 
Vid pensioneringen 5 
Totalt 10 
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Majoriteten av fritidshusägarna valde alternativet inte alls möjligt och cirka 12 
procent svarade att de inte vet hur de kommer att göra i framtiden. Däremot 
svarade cirka 15 procent att det kan tänkas vara möjligt eller troligt att flytta 
till fritidshuset i framtiden. De respondenter som svarade troligt fick även 
svara på följdfrågan inom vilken tidsperiod flyttningen till fritidshuset var 
möjlig. Fem av tio svarade att de kunde tänka sig att flytta när de 
pensionerades. 
 
4.4 Fritidsboende – miljön och framtida utveckling 
 
Det är inte bara den lokala ekonomin som påverkas av fritidsbebyggelse utan 
även den fysiska miljön (kultur- och naturmiljön). Fritidsbebyggelse kan 
påverka miljön både genom vilken standard husen har och genom 
fritidshushushållens aktiviteter. Detta avsnitt tar bland annat upp fritidshusens 
avloppsanordningar och fritidshusägarnas och deras familjers aktiviteter i 
Ljungdalen-området.  
 
4.4.1 Fritidshusens standard 
 
För att få en uppfattning i vilket skick respondenternas fritidshus är i ställdes 
ett antal frågor om avlopp, 
uppvärmning och elektricitet. Vad 
gäller elektricitet så har 97 procent av 
fritidshusen elström, 16 fritidshus har 
inte tillång till elektricitet (n=192). 
Ungefär hälften av respondenterna 
svarar att deras fritidshus värms upp 
med både elström och vedeldning 
(figur 4.10). Även stor del av 
fritidshusägarna (32 procent) värmer 
upp sina hus med enbart elström. 

Figur 4.10. Uppvärmningssätt för 

fritidshusen. (n=192) 
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Enbart vedeldning använder sig cirka sex procent av fritidshusägarna och fem 
procent använder sig av andra alternativ. Dessa alternativ är ved och/eller 
elström i kombination med fotogen- eller dieselkamin, olja, centralvärme och 
varmvind. Även Bergvärme och värmepump tas upp som alternativ. 
 

En annan viktig del av fritidshusens standard är hur dess vatten- och 
avloppssystem ser ut.  Avloppssystem kan i hög grad påverka miljön, speciellt 
i ekologiskt känsliga områden som till exempel i närheten av våtmarker eller 
sjöar och vattendrag. Hus som inte är ansluten till avloppsnätet kan medverka 
till försurning av vattendrag genom läckage i behållaren för avloppsrening 
(Gartner 1987). I Naturvårdsverkets (2002) rapport Robusta, uthålliga små 
avloppssystem framkommer det att i små enskilda anläggningar är 
belastningsvariationerna stora och lokalt kan enskilda avlopp utgöra den 
enskilt största utsläppskällan av fosfor till vatten. De två vanligaste 
anläggningstyperna som hitintills rekommenderats är avlopp som renas med 
slamavskiljare och efterföljande reningssteg som infiltrationsbädd eller 
markbädd. Rapporten visar även att torra system (till exempel mulltoa) ofta är 
svåra att få funktionsdugliga. Figur 4.11 visar resultatet av fritidshusens 
vattenförsörjning.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.11. Fritidshusens vattenförsörjning. (n=190)  
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De flesta av de svarande har en gemensam anläggning eller en egen brunn. 
Färre än 10 respondenter har kommunalt vatten och cirka 19 procent har 
annan anordning för vattenförsörjningen. Av de 45 respondenter som har 
annan anordning för vattenförsörjning uppgav 32 personer vilken slags 
anordning de har i sitt fritidshus. De flesta av de svarande använder ett 
tappställe i en närbelägen sjö eller bäck (19 personer). Endast två 
respondenter svarar att de inte har indraget vatten. Andra svar som uppgavs är 
pump i område/inom förening/handpump, kallkälla och egen brunn (ej 
indraget till fritidshuset).  
 
Därefter ställdes frågor om avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten i 
fritidshusen. Enligt fritidshusägarna i denna undersökning så har över 70 
procent av respondenterna egen avloppsbrunn med infiltration, stenkista eller 
markbädd (figur 4.12). Endast tre respondenter svarar att de har kommunalt 
avlopp och cirka sex procent att de har en gemensam anläggning för två eller 
flera hus. Nästan 20 procent (21 av 37 respondenter uppgav alternativ) svarar 
att de har annan anordning såsom tvåkammar- eller trekammarbrunn, enbart 
stenkista, avloppstank, ytinfiltration, ”slasktratt” /hink vid diskbänk respektive 
tvättbänk och ingen anordning alls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.12. Fritidshusens avloppsanordning för bad- disk & tvättvatten. (n=191)  
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När det gäller avloppsanordning för toalett svarar majoriteten av 
respondenterna att de använder sig av mulltoa och endast 3 respondenter 
svarar att de har WC ansluten till kommunalt avloppssystem. Figur 4.13 visar 
svarsfördelningen för fritidshusens avloppsanordning för toalett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.13. Fritidshusens avloppsanordning för toalett. (n=185) 
 
 
Över 15 procent av fritidshusägarna svarar att de har WC ansluten till tank, 
annan toa med latrinhämtning och att de har en annan anordning än 
svarsalternativen. Cirka 14 procent svarar att de har WC för ett fritidshus och 
cirka 5 procent att de har WC som är ansluten till gemensam anläggning för 
två eller flera hus. 25 respondenter av 32 stycken uppgav vilken annan 
avloppsanordning fritidshuset har. Alternativen var utedass, torrdass, tunna, 
frystoa, trekammarbrunn och urinseparerande toalett.  
 
Det är inte bara hur fritidshusen värms upp och vilken avloppsanordning 
husen har som påverkar miljön utan även om fritidshusägarna källsorterar sina 
sopor har på lång sikt betydelse för miljön. Av fritidshusägarna i denna 
undersökning svarar 70 procent att de källsorterar (n=189). Av de som svarat 
att de källsorterar uppger 4 respondenter att de tar med sig soporna till 
hemorten och sorterar där och 3 stycken vet inte riktigt var ÅVS:n är 
lokaliserad i Ljungdalen. Som tidigare nämnts är källsorteringen nyligen 
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genomförd i området vilket kan påverka svaren något. Det var 132 
respondenter som svarade på frågan vad de källsorterar. Alla svarande uppger 
att de sorterar glas och det är även en stor andel av respondenterna (mellan 82 
och 96 respondenter) som sorterar metall och tidningar. Cirka 80 procent 
svarar att de sorterar papp/kartong och hårdplast.  
 
Hur respondenterna tycker om sin närmaste återvinningsstation i Ljungdalen-
området framkommer i figur 4.14. Denna fråga var utformad med en sjuskalig 
skala från Inte alls bra till Mycket bra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.14. Fritidshusägarnas åsikter om deras närmaste återvinningsstation. (n=135) 
 
 
Vad gäller skötsel av återvinningsstationen så anser de flesta av de svarande att 
den är ganska bra, medelvärdet på skötsel är 3,99 vilket visar på att de flesta är 
relativt nöjd med hur återvinningsstationen sköts. 20 respondenter har svarat 
att de tycker att skötseln är mycket bra och endast 8 fritidshusägare anser att 
skötseln inte alls är bra. I fråga om information på återvinningscentralen anser 
de flesta av de svarande att informationstillgången är mycket bra, medelvärdet 
ligger på 4,02 vilket är det högsta medelvärdet av de möjliga svarsalternativen. 
Lite sämre tycker respondenterna om avståndet mellan återvinningscentralen 
och deras fritidshus (det lägsta medelvärdet: 3,39). Tillgängligheten anser 
däremot de flesta är mycket bra, men även 20 respondenter anser att 
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tillgängligheten inte alls är bra. I det stora hela är antalet svar ganska jämnt 
fördelat över skalan inte alls bra till mycket bra.   
 
4.4.2 Fritidshushållens aktiviteter  
 

Vad fritidshushållen gör under sin vistelse i Ljungdalen-området har betydelse 
för miljön. Tanken med denna fråga angående vilka aktiviteter som utförs 
huvudsakligen under vistelsen i fritidsbostaden är att försöka få en bild över 
vilka aktivitet som utförs generellt i området. Som tidigare nämnt är det under 
sommarperioden som de flesta respondenter vistas under en längre period i 
sina fritidshus. Även under våren och hösten vistas många av de svarande en 
vecka eller mer i Ljungdalen-området. Detta kan ha betydelse för vilka sorts 
aktiviteter fritidshushushållen ägnar sig mest åt. Även medelåldern på de 
svarande kan ha betydelse på vilka aktiviteter som utförs. Figur 4.15 visar att 
majoriteten av respondenterna har svarat att de vistas i sin fritidsbostad för 
rekreation och avkoppling, men även en stor andel av de svarande ägnar sig åt 
vandring och turåkning/längdskidåkning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.15. Aktiviteter som utförs i Ljungdalen-området. (n=190)  
(Siffrorna anger hur många av respondenterna som uppgivit respektive aktivitet. 
Respondenterna kunde ange fler svarsalternativ varför den totala summan är större 
än 190) 
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Andra aktiviteter som genomförs av många respondenter (mellan 70 och 80 
svaranden) är arbete med hus och trädgård, jakt och fiske och skoterkörning. 
Trots att det finns två liftstationer i Ljungdalen-området är det relativt få 
respondenter som ägnar sig åt utförsåkning. Enligt Jansson och Müller (2003) 
har denna aktivitet en stark koppling till om det finns tonårsbarn i familjen. I 
denna undersökning var det endast 16 procent av hushållen som har 
hemmavarande barn i familjen. Många fritidshusägare svarade även att de 
brukar plocka bär och svamp under hösten då de vistas i sin fritidsbostad.  
 
Den geografiska fördelningen av fritidshushushållens aktiviteter framkommer 
i figur 4.16. Respondenterna har märkt ut lokaliseringen av aktiviteterna med 
ett eller flera kryss och totalt antal svarande på denna fråga är 182 stycken. 
Kryssen på kartan motsvarar ej de exakta platserna där aktiviteterna utförs 
men ger en översiktlig bild av var någonstans de flesta väljer att utöva sina 
aktiviteter under sin vistelse i Ljungdalen-området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.16. Karta över den geografiska fördelningen av fritidshushushållens 
aktiviteter i Ljungdalen-området.  
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Det kartan visar är att aktiviteterna framförallt är lokaliserad kring Ljungdalen, 
Storsjö och Helagsfjället1. Aktiviteterna utförs tämligen lokalt och är ej så 
utspridda över fjällområdet. Det är inte heller så många aktiviteter som utförs 
på själva kalfjället. Flertalet av aktiviteterna utövas dock i närheten av 
vattendrag eller sjöar. 
 
4.4.3 Miljön och framtida utveckling av fritidshusområdet 
 
Hur ser då fritidshusägarna på fritidshusturismens effekter på den lokala 
miljön? En fråga som ställdes var hur respondenterna tycker att natur- och 
kulturmiljön i Ljungdalen-området har förändrats under 1990-talet. Enligt 
denna undersökning anser 59 procent att det inte har skett någon förändring 
alls, medan 26 procent tycker att miljön har förändrats till det bättre. 15 
procent tyckte att miljön har förändrats till det sämre. Totalt svarande på 
denna fråga är 176 personer av 192. Denna fråga rymmer en mängd olika 
tolkningar av vad en försämring respektive förbättring av natur- och 
kulturmiljön innebär. Dock kan en översiktlig bild ges hur fritidshusägarna i 
underökningen uppfattar miljön och vilka positiva respektive negativa 
förändringar miljön har genomgått enligt respondenterna under 1990-talet. 
Totalt är det 60 procent av respondenterna som besvarat denna fråga, varav 
17 personer inte ansåg att det hade skett någon förändring, har ingen 
uppfattning eller att de vet ej.  
 
Den förändring som förefaller vara påtagligast negativ för fritidshusägarna är 
skotertrafiken i området. Flertalet av respondenterna anser att skotertrafiken 
har ökat under 1990-talet och att skotertrafiken visar dålig hänsyn till 
omgivningen genom att det ofta körs utanför lederna och på förbudsområden. 
Även bullret och avgaser från skoterkörning i området upplevs störande för 
många av de svarande. Dock finns det även några respondenter som tycker att 
skotertrafiken har förbättrats och att det numera finns ordnade skoterleder 
som de flesta håller sig inom. Även vägnätets standard och framkomlighet 
                                                 
1  Kring Ljungdalen utförs över 200 aktiviteter, kring Storsjö utförs strax under 100 aktiviteter, 
kring Helagsfjället och ner mot Ljungdalen strax över 100 aktiviteter och utspridd kring resterande 
kalfjällsområde utförs ungefär hälften så många aktiviteter. 
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anses av fritidshusägarna som en negativ förändring av miljön i Ljungdalen-
området. Det som nämnts i svarsalternativen är bland annat att busslinjerna är 
neddragna, att vägarna till och från området är under all kritik och att det är 
ett måste att tillfartsvägarna förbättras. Positiv respons var att Flatruetvägen2 
numera hålls öppet även under vintertid och att en del fritidshusägare kan 
skönja en förbättring av väghållningen i området. Vad gäller negativa 
förändringar i naturmiljön nämns bland annat skövling av skog/för många 
stora skogsavverkningar, för mycket skoter- och terrängkörning, slitage och 
skräpigt i fjällnaturen, det byggs ut för mycket i fjällnära natur (fjällsluttningar 
och dalar), generellt sämre fiske, försurning av vattendrag samt dåligt 
fungerande sophantering i Ljungdalen-området. I fråga om sophanteringen 
finns även åsikter av positiv karaktär. Många av respondenterna tycker att det 
är bra att tippen har stängts igen och att kommunen har öppnat en 
återvinningsstation i Ljungdalen.  
 
En del av de svarande har även reagerat på det första (av totalt tre) 
vindkraftverket som etablerades på Björnskallen, nedanför Ljungdalen, i 
november 2003 (Ljungdalens hemsida 2004). Framförallt har kommentarerna 
om vindkraftverket varit negativa, att de stör upplevelsen av fjällnaturen. 
Dock finns det även fritidshusägare som tycker att det är en bra investering i 
miljön, till exempel skrev en av de svarande: 
 
 ”Vindkraftverket – hurra för alternativet, vindsnurror väcker hopp.” 
 
Kulturmiljön i Ljungdalen-området förefaller också vara av intresse för 
respondenterna. Framförallt tyckte många att kulturmiljön har blivit sämre 
genom avfolkning och att kulturbyggnader, gårdar och fäbodar har fått förfalla 
och växa igen. Andra respondenter skrev att kulturmiljön har blivit lite bättre 
och att det finns fina exemplar av restaureringar av kulturmiljön i Ljungdalen-
området.  
 

                                                 
2 Sveriges högst belägna allmänna väg som går rakt över Flatruet, högfjällsplatån cirka 975 meter 
över havet (Länsportalen 2004).  
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De näst sista frågorna i enkäten 
berör den framtida fritidshus-
turismen i Ljungdalen-området. 
Respondenternas syn på en 
eventuell expandering av 
fritidsbebyggelsen i området visas i 
tabell 4.7. De flesta av 
fritidshusägarna som besvarat 
enkäten tycker att det är bra med en 
expansion, endast 4 procent anser  

Tabell 4.7. Vad fritidshusägarna anser 
om en eventuell expansion av 
fritidsbebyggelsen i Ljungdalen-
området.  
Åsikt Antal Procent 
Bra 74 38,5 % 
Ganska bra 45 23,4 % 
Inte särskilt bra 33 17,2 % 
Inte alls bra 8 4,2 % 
Vet ej 29 15,1 % 
Saknas 3 1,6 % 
Totalt 192 100 % 

att det inte alls är bra med en utökning av fritidshus. Dock anser 33 av 189 
respondenter att det inte är särskilt bra med en expandering. Som argument 
mot en expandering av fritidshusbebyggelsen i området har ett flertal av 
respondenterna skrivit att fjällnaturen och kulturen kommer att påverkas 
negativt. Bland annat så nämns att slitaget, skadegörelsen och nedskräpningen 
kommer att förvärras och att rekreations och avkopplingsmöjligheterna 
minskar i och med att fler turister väljer att vistas i Ljungdalen-området (dvs. 
ökad skotertrafik vilket leder till ökad bullernivå, lugnet och orördheten i 
naturen kan förstöras, större turistströmmar som förstör Ljungdalens 
”fjällbykaraktär” etc.).  En del fritidshusägare menar att de valde att köpa eller 
bygga sitt fritidshus i Ljungdalen för att det är ”lugnt och skönt” och har en 
”känsla av vildmark med möjlighet till rika naturupplevelser”. Annan negativ 
utveckling som respondenterna associerar med mer fritidsbebyggelse är att det 
redan undermåliga vägnätet blir ännu sämre och att det kommer att krävas en 
annan sorts service i området. 
 
Det som uttrycks som positivt med en expansion av fritidshusturismen i 
området är att möjligheterna ökar för att den kommunala och kommersiella 
servicen, handeln och infrastrukturen förbättras och även utökas. Majoriteten 
av respondenterna tror att en ökning av fritidshusturister är nödvändig för 
bygdens överlevnad. Ett större kundunderlag kan öka utbudet av varor och 
service i närområdet och därmed även sysselsättningen i området. Det är även 
större möjlighet att de allmänna kommunikationerna och vägnätet förbättras.  
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Avslutningsvis ställdes en fråga om vilken möjlighet respondenterna har att 
påverka i Ljungdalen-området. De svarande fick kryssa i på en skala från 1 
Ingen alls till 7 Mycket stor huruvida de känner att de har möjlighet att påverka 
det som sker i Ljungdalen-området då det gäller vägar och väghållning, 
kommunal och kommersiell service, miljö, utbud av fritidshusaktiviteter och 
annat. Totalt svarade mellan 87 och 90 procent av respondenterna och 
majoriteten har svarat att de inte har någon möjlighet alls att påverka 
aktiviteterna (tabell 4.8).  
 
Tabell 4.8. Hur fritidshusägarna anser att de har möjlighet att påverka det som sker i 
Ljungdalen-området 

Aktivitet 
Ingen 
alls 1 2 3 4 5 6

Mycket
stor 7 Saknas

Procent 
svarande

Medel-
värde

Vägar och väghållning 86 25 26 19 13 3 0 20 89,6 % 1,96
Kommunal service 78 39 26 18 9 0 1 21 89,1 % 1,88
Miljö 64 33 28 26 11 1 4 25 87 % 2,14
Utbud av 
fritidshusaktiviteter 67 35 34 23 9 2 1 21 89,1% 2,08
Kommersiell service 59 35 29 30 10 4 2 23 88 % 2,23
Annat 22 3 2 2 1 1 0 161 16,1 % 0,28

 
 
Framförallt är det vägar och väghållning och kommunal service som upplevs 
svåra att påverka, över 70 respondenter har svarat att de inte har någon 
möjlighet alls att påverka. Endast ett fåtal av de svarande anser att de har stor 
möjlighet att utöva inflytande på det som sker i Ljungdalen-området. Dock 
svarade även en del respondenter att det är upp till var och en om man vill 
och hur mycket man vill engagera sig. Ett exempel som visar på ett lyckat 
engagemang är genomdrivandet av öppethållandet av Flatruetvägen även 
under vintertid. Andra menade på att som enskild är det svårt att göra sig hörd 
men genom föreningen är det lättare att påverka. Miljö- och 
samhällsbyggnadschefen Elise Ryder-Wikén, Bergs kommun anser att det är 
svårt att arbeta mot flera enskilda fritidshusägare och att det är via 
samfällighetsföreningarna som fritidshusägarna kan påverka det som sker i 
området. Samfällighetsföreningarna är starka och ses, från kommunens sida, 
som en bra part att jobba emot.  
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Medelvärdet för alla aktiviteter är lågt, mellan 0,28 – 2,23. Vad gäller 
svarsfrekvensen på alternativet annat så är det väldigt lågt, endast 31 
respondenter har svarat. Bland dem som svarade ansåg de flesta att de inte har 
någon möjlighet att påverka till exempel satsningen på vindkraftverken i 
Ljungdalen och bensinkostnader etc.  
 
Vad gäller förändringar i natur- och kulturmiljön anser Elise Ryder-Wikén, 
liksom flertalet fritidshusägare, att trycket har ökat på naturmiljön, framförallt 
genom att skotertrafiken har ökat markant i fritidshusområdena. Ryder-Wikén 
anser även att djurlivet i området har förändrats och att det idag finns mindre 
djur i rörelse. De miljöproblem som finns i samband med fritidsbebyggelse är 
framförallt rena ingrepp i marken i form av vägbrytningar och andra 
grävningar intill husen. Dessa fysiska skador i fjällmiljön tar ofta lång tid att 
läka och det enda kommunen kan göra åt saken är att försöka planlägga 
fritidsbebyggelsen i en detaljplan så fullständigt som möjligt. Bergs kommun 
försöker även att styra upp avloppsanordningarna i området. Ryder-Wikén 
informerar att kommunen förespråkar större avloppsanordningar istället för 
små enskilda anläggningar som bland annat medför att marken kring 
fritidsbebyggelsen blir sönderdelad. Andra miljöproblem som uppkommer är 
att de fritidshusägare som har slutna anläggningar kräver tömning och 
hämtning vilket medför ökade transporter och problem när allting skall samlas 
upp på ett ställe. Sophanteringen karakteriseras av liknande problem och i 
Ljungdalen-området sker sophämtning varannan vecka och kommunen 
försöker att hålla en hög beredskap. Men detta är svårt då underlaget för en 
hög beredskap är för litet. Fritidshusägarna ställer även höga krav på 
sophämtningen, samtidigt som de är oftast motvilliga för att betala för 
servicen.  
 
Vad gäller kostnader för kommunen så är sophämtningen kostnadstäckt om 
alla betalar sophämtningsavgiften. Det som egentligen kostar för kommunen 
är den service och handläggning som efterfrågas av fritidshusägarna. I det 
stora hela menar Ryder-Wikén att fritidshus är en kostnad för själva 
kommunen, men samhällsekonomiskt är fritidshusturismen en vinst då det 
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bidrar till sysselsättning och ett större kundunderlag till den lokala service- och 
affärsverksamheten. Tillsist säger Elise Ryder-Wikén att en expansion av 
fritidsbebyggelsen i området är mycket positiv om utvecklingen kan utföras 
varsamt och om helhetslösningar finns på vägar, byggnationer, service etc. 
Det är viktigt att ny fritidshusbebyggelse smälter in i den befintliga miljön i 
Ljungdalen-området.  
 
Sammanfattningsvis skrev en av fritidshusägarna i undersökningen så här om 
utveckling av fritidsbebyggelsen i området:  
 

”För de fastboende i Ljungdalen är det nödvändigt med en expansion. I viss 
mån (servicesynpunkt, återväxten på duktiga hantverkare etc.) även för oss 
fritidsboende, men för oss är det kanske viktigast med frågan hur expansionen 
görs och var.” 
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5 FRITIDSBOENDE – NÄRANDE ELLER TÄRANDE?  
 
Strukturomvandlingar i de traditionella näringarna har medfört betydande 
förändringar för flertalet perifera och glesbebyggda kommuner i Sverige. 
Turismen har fått en allt större betydelse och sedan den stora turistboomen på 
1950-talet har turismen blivit en huvudnäring för de allra flesta bofasta i 
fjällvärlden. Ljungdalen-området i Bergs kommun karaktäriseras av denna 
ekonomiska omstrukturering där fritidshusturismen spelar en viktig roll för 
bygdens överlevnad. Jämförelsevis så finns det i Ljungdalen-området cirka 350 
personer som är fastboende och 670 fritidshus.  
 
Påverkan på den lokala ekonomin 
I många samhällen är fritidsboendet nyckeln till en fortsatt överlevnad. 
Fritidsboendet fyller de ”tomma luckor” som orsakats på grund av minskade 
arbetstillfällen och avfolkning. Genom fritidsboendets tillskott i den lokala 
ekonomin blir det ekonomiskt möjligt för befintliga serviceinrättningar och 
affärsverksamheter att fortsätta sina verksamheter året om. Tidigare forskning 
(bland annat Bohlin 1982; Jansson & Müller 2003) visar dock att avståndet 
mellan fritidshus och permanentbostad, hushållens inkomst, motiv för 
fritidshusägandet och vistelsetid har betydelse för hur mycket fritidshusägarna 
spenderar i mottagningsområdet. Ju längre avstånd, desto längre tid vistas 
hushållen i sina fritidshus och desto mer pengar spenderar de i 
fritidshusområdet. Vid kortare avstånd ökar hushållens benägenhet att göra 
sina inköp i hemkommunen, istället för att göra dem i fritidshusområdet. Att 
fritidshusägarna till stor del väljer att göra sina drivmedels- och 
livsmedelsinköp i Ljungdalen-området kan kopplas till att majoriteten av 
fritidshusägarna har ett avstånd mellan 200 till 400 kilometer mellan sin 
fritidsbostad och permanentbostad. Även hantverkstjänster anlitas ofta i 
fritidshusområdet istället för i hemkommunen. Det långa avståndet mellan 
fritidshus och den permanenta bostaden medför att utnyttjandet av service 
och affärer i hemorten blir mindre. Det som konsumeras i hemorterna är 
sällanköpsvaror som fritidsartiklar som inte behövs för de dagliga behoven 
under fritidshusvistelsen. Vad gäller skillnader i utnyttjandet av fritidshusen av 
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fritidshusägare i enkätundersökningen som bor långt ifrån respektive de som 
bor nära sitt fritidshus så är skillnaderna så pass små att de är obetydliga för 
resultatet. Vilket avstånd respondenterna har mellan sin fritidsbostad och 
närmaste livsmedelsbutik eller bensinmack har även betydelse för hushållens 
inköpsvanor.  Ungefär hälften av alla respondenter har ett avstånd som inte är 
längre än fem kilometer, vilket är ett rimligt avstånd mellan fritidshus och 
serviceställe för att utan svårighet kunna färdas till för att göra sina inköp. 
Dessa utgifter som fritidshusägarna spenderar i områdets service- och 
affärsverksamheter medför positiva effekter på den lokala ekonomin. 
Resultatet av denna undersökning visar på att majoriteten av fritidshusägarna 
spenderar mellan 500 – 1 000 kronor per vecka i området och de flesta vistas 
ofta i Ljungdalen i en vecka eller mer per säsong. I genomsnitt besöker alltså 
fritidshusägarna Ljungdalen sex veckor per år och spenderar i snitt 1 169 
kronor per vecka, vilket medför att den totala summan som spenderas i 
området uppgår till ungefär 7 000 kronor per hushåll och år. Antar man att 
dessa utgifter är representativa för samtliga 670 fritidshusägare i Ljungdalen-
området så spenderar fritidshushushållen sammanlagt 4,7 miljoner kronor per 
år under vistelsen i sina fritidshus. Denna summa som alla fritidshusägare 
spenderar motsvarar ungefär 12,5 sysselsatta per år i området.3 Orsaken till att 
sysselsättningssiffran blir relativt hög beror på att alla pengar som de 
spenderar inte enbart går till detaljhandeln utan de spenderas även till exempel 
på olika aktiviteter och tjänster i området. Trots att detta är en uppskattning 
visar det på fritidsboendets faktiska betydelse för den lokala ekonomin. Ett 
annat sätt att visa betydelsen av fritidshusturismen är att titta på hur många 
fritidshushushåll som motsvarar ett fastboende hushåll i form av totala 
utgifter per år. I Ljungdalen-området motsvarar cirka 34 fritidshushushåll ett 
fastboende hushåll i området. Detta medför att de sammanlagt 670 hushållen 
tillför lika mycket pengar per år som 19 fastboende hushåll. Ett problem som 
dock påträffas i många glesbebyggda kommuner är att det minskade 
kundunderlaget ofta medför en försämring av utbudet av varor och tjänster 
och kraftigt höjda priser. Detta har till följd att många hushåll, trots det långa 

                                                 
3 Data hämtat från egen enkät om fritidsboende i Ljungdalen-området och SCB:s hemsida, 2004. För 
utförligare uträkningar se bilaga 4.  
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avståndet mellan fritidshus och permanentboende, väljer att göra sina inköp i 
hemkommunen.  
 
Hur mycket varje hushåll spenderar under sitt besök i fritidsbostaden påverkas 
även av hushållens inkomst och motiv för fritidshusägandet. De flesta 
fritidshus i det undersökta området är ändamålsbyggda och köpta på 
marknaden eller så har fritidshusägarna själva byggt husen. Motivet för 
fritidshusvistelsen är ofta att uppleva naturen och lugnet som området 
erbjuder. Frivilliga ägare nyttjar huset oftast i större utsträckning för att kunna 
koppla av och utföra olika aktiviteter som ej kan genomföras i den 
permanenta bostaden. Hushållens ekonomi är avgörande för i vilken 
omfattning som ledighet kan avvaras för besök i fritidsbostaden. Många 
gånger har hushåll med två yrkesverksamma personer mer pengar att tillgå än 
de som är pensionerade, samtidigt som pensionärerna oftast har mer tid att 
utnyttja fritidsbostaden. Under tiden då fritidshusägarna inte har möjlighet att 
utnyttja fritidsbostaden väljer många att hyra eller låna ut sitt fritidshus. 
Uthyrning av fritidsbostaden bidrar även till tillskott i den lokala service- och 
affärsverksamheten genom att fler människor har tillgång till området och 
dess service. Dock är det inte så stor andel av respondenterna i Ljungdalen-
området som hyr ut sin fritidsbostad (mindre än 30 procent) och majoriteten 
av dessa hyr ut sin bostad i mindre omfattning än tre veckor per år.  
 
Påverkan på den lokala natur- och kulturmiljön 
Fritidsboende påverkar inte bara den lokala ekonomin utan även miljön i 
området. Det finns idag inte så mycket forskning kring fritidshusturismens 
effekter på miljön och mer forskning är nödvändig för att ta reda på hur de 
egentliga miljöproblemen i samband med fritidsboende ser ut. Som tidigare 
nämnts kan miljöproblem relateras till själva fritidshusen och till hushållens 
aktiviteter. De miljöproblem som kan tänkas uppkomma i samband med 
fritidshusbebyggelse är sådana problem som uppkommer vid all slags 
bebyggelse, det vill säga föroreningar i form av avfall, avlopp etc. Ett problem 
med fritidshusturismen är dock när fritidsbebyggelse oplanerat expanderar i 
ett område, speciellt i områden med känslig natur.  
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Standarden på fritidshusen i Ljungdalen varierar något, från hus utan el och 
vatten till fullt utrustade hus. Övervägande antal av fritidshusägarna i området 
värmer upp husen med elström kombinerat med vedeldning. Endast ett fåtal 
värmer upp huset enbart med vedeldning, vilket ofta är ett sämre alternativ på 
grund av att det förorenar luften på låg höjd och människor exponeras av 
utsläppen i en större omfattning. Avfallen som genereras från hushållen 
tenderar även många gånger att förorena miljön. Vissa respondenter har 
påpekat att sophämtningen tidigare har varit dålig i området men att den nu 
har förbättrats i och med inrättandet av återvinningsstationen i Ljungdalen. 
Eftersom ÅVS:n nyligen är startad i Ljungdalen kommer förhoppningsvis en 
större andel av fritidshusägare att källsortera i framtiden och på det viset 
gynna kretsloppet och bidra till en minskad miljöbelastning. 
 
Väldigt få av respondenterna är kopplade till det kommunala nätet, både när 
det gäller vattenförsörjning och avloppsanordningar. De flesta har enskilda 
eller gemensamma anläggningar med efterföljande reningssteg. Enligt 
Naturvårdsverket är det emellertid en större chans att enskilda avlopp lättare 
läcker ut fosfor i naturen. Detta behöver inte innebära att det är sämre miljö i 
Ljungdalen-området än i andra områden. Fritidshusen i området kan vara 
utrustad med väl fungerande system med inga eller ytterst små problem. Det 
är dock viktigt med kontinuerliga genomgångar av avloppssystemen för att 
säkra minsta möjliga läckage.  
 
Vad gäller fritidshusen i Ljungdalen-området anser jag att de flesta husen har 
en acceptabel standard, men det finns alltid saker som kan förbättras så att 
miljöbelastningen från husen minskar. För att få en bättre översikt av 
fritidshusen och hur de påverkar ett område krävs dock mer konkreta 
undersökningar kring fritidshusen och eventuella miljöproblem som är 
relaterade till själva husen.  
 
En aspekt som även har tagits med i undersökningen är fritidshusägarnas 
aktiviteter i naturen och hur dessa aktiviteter kan tänkas påverka den fysiska 
miljön. En stor del av fritidshusägarna val av aktiviteter beror på deras ålder 
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och familjesituation. En ung familj med barn väljer sannolikt att nyttja huset 
på ett annat sätt än vad pensionärer gör. Till exempel så är utförsåkning enligt 
Jansson & Müller (2003) starkt förknippat med barn i tonåren. Bland 
Ljungdalen-områdets fritidshusägare är det framförallt avkoppling/rekreation, 
vandring och turåkning/längdskidåkning som är de dominerande 
aktiviteterna. Som tidigare nämnt kan detta bero på att en övervägande del av 
respondenterna är pensionerade. Den geografiska fördelningen av 
aktiviteterna är relativt lokal, de flesta utförs i områdena kring Ljungdalen, 
Storsjö och Helagsfjället (se figur 4.16). På kalfjället i övrigt bedrivs inte 
aktiviteter i någon större omfattning. Belastningen på miljön av tidigare 
nämnda aktiviteter är främst slitage av vegetation och nedskräpning i naturen. 
Men i Ljungdalen-området finns väl utbyggda vandrings- och skoterleder som 
till största delen begränsar skadornas geografiska omfattning till området längs 
de befintliga lederna.  
 
Det visas tydligt i svarsresultaten att Ljungdalens lugna och natursköna 
omgivningar värderas högt bland de medverkande fritidshusägarna. De flesta 
av fritidshusägarna anser att bullret från skoter- och terrängkörningen är ett 
stort problem och att det har ökat markant de senaste 10 åren. Detta anser 
även miljö- och samhällsbyggnadschefen Ryder-Wikén och påpekar att trycket 
har ökat på naturmiljön de senaste 10 åren. Förutom bullerstörningarna i 
naturen anser flertalet av fritidshusägarna även att infrastrukturen, främst 
tillfartsvägarna till området, har försämrats under 1990-talet. Responsen är 
emellertid inte bara negativ, utan ett flertal av respondenterna anser också att 
den lokala miljön har förbättrats eller att det inte har skett någon förändring 
alls. Det som framkommer av resultatet gällande hur fritidshusägarna tycker 
att natur- och kulturmiljön har förändrats är just sådana problem som ofta 
ligger dem väldigt nära och som de lätt kan ta till sig.  
 
Framtiden 
Hur fritidshusägare ser på en utveckling av fritidshusturismen skiljer sig från 
individ till individ och från område till område. De olika strategierna för hur 
individer och grupper når sina mål (se figur 2.2) stämmer ganska bra in på hur 
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fritidshusägare ser på en utveckling av fritidsboende i deras område. Många 
fritidshusägare har anammat den mer bakåtsträvande strategin där naturskydd 
och bevarande av kulturlandskapet är två nyckelord. I fjällregionerna är den 
mer framåtsträvande strategin, som är mer fokuserad på själva aktiviteterna, 
oftast i större fokus och en utveckling av turismen ses inte lika negativ. I 
Ljungdalen är synsättet blandat där övervägande delen av fritidshusägarna i 
undersökningen lutar mot den mera bevarande strategin. Dock finns det även 
en del som anser att en utveckling är positiv för bygden och bidrar till bland 
annat större utbud av aktiviteter.  
 
Generellt anser fritidshusägarna att en expandering trots allt behövs och att 
det gynnar områdets service- och affärsverksamheter. Men de tror även att en 
expandering kommer att medföra en betydlig ökning av turister, vilket gör att 
den lugna och stillsamma miljön kommer att försvinna. Not in my backyard 
(NIMBY)-syndromet är väldigt påtagligt och problemet är att fritidshusägarna 
ofta är positiv till en expansion för att bygden skall ha en chans att överleva, 
men det finns inget utrymme i ”mitt” fritidshusområde för ytterligare 
bebyggelse. Ett annat exempel är det etablerade vindkraftverket i Ljungdalen 
där alla anser att ett miljövänligt alternativ behövs, men ingen vill se 
vindkraftverket från sitt hus eller bo nära det. En viktig fråga är hur 
kommunen ska hantera en utveckling av fritidshusturismen i området? Det 
väsentligaste är kanske inte om en expansion är aktuell eller inte, utan hur 
expansionen går tillväga och geografisk lokalisering. För att utveckla 
fritidsboendet krävs även en bra och effektiv planering. Planering kan avvärja 
negativ påverkan på ekologiskt känsliga områden av den orsaken att helt 
oreglerad och oplanerad turismutveckling ofta leder till en försämring av den 
fysiska och sociala resursbasen vilket turism är beroende av. Miljö- och 
samhällsbyggnadschefen i Bergs kommun nämnde i telefonintervjun att det är 
viktigt med en bra planlösning för fritidsbebyggelsen för att i största möjliga 
mån undvika fysiska skador i samband med fritidsboende. Det gäller att 
expandera fritidsbebyggelsen på ett sådant sätt att påfrestningen på naturen 
inte ökar och att fastboende respektive fritidsboende inte störs av 
utvecklingen. En annan viktig fråga är för vem ökad turism egentligen är ett 
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problem? Är det ett problem för stressade storstadsbor som vill uppleva det 
genuina och traditionella och koppla av i sitt fritidshus eller är det ett problem 
för de permanentboende i Ljungdalen-området? För att planerarna i Bergs 
kommun skall kunna lösa denna fråga är det viktigt att fritidshusägarnas 
åsikter tas i beaktande. Vissa personer spenderar långa perioder i sina 
fritidshus och det blir som ett andra hem och ibland är fritidsboende även ett 
första steg mot permanent migration. Eftersom fritidsboende är en 
betydelsefull del i kommunens utveckling är det viktigt att de får en möjlighet 
att delta i planeringsprocessen och övriga beslut. Idag har fritidshusägare 
enbart möjlighet att påverka den kommun där de är skrivna. I Ljungdalen kan 
framförallt fritidshusägarna påverka genom olika samfällighetsföreningar. 
Dessa är enligt Elise Ryder-Wikén starka och bra samarbetspartner gentemot 
kommunen. Som enskild fritidshusägare är det desto svårare att påverka.  
 
Huruvida utveckling av turism ses som positivt eller negativt beror på en rad 
olika faktorer, men för att en kommun skall satsa på fritidsboende krävs dock 
att fritidshusturismen generar positiva effekter i mottagningsområdet. Enligt 
Ryder-Wikén är fritidsboende en samhällsekonomisk vinst och en utveckling 
av fritidshusturismen i området är positiv om det går till på rätt sätt. Jag anser 
att fritidsboendet i Ljungdalen till största delen är en fördel för området, både 
ekonomiskt och miljömässigt. När det gäller fritidsboende och ekonomin så är 
fritidshusturismen ett positivt tillskott till den lokala service- och 
affärsverksamheten. Huruvida fritidshusturismen bidrar till en ökad 
sysselsättning i området är svårare att säga. Dock kan man konstatera att utan 
fritidshusturismen är det problematiskt för befintlig service och 
affärsverksamhet att överleva året om. Genom turismen kan området 
bibehålla den sysselsättning som finns och även i vissa fall öka den.  
 
Det som framgår av materialet hur fritidshusägarna betraktar miljön är att 
synen på hur de vill använda naturen och vilka miljöproblem som anses finnas 
i Ljungdalen-området är väldigt splittrad. Till exempel anser ett flertal av 
respondenterna att skoter- och terrängkörningen är det största problemet 
medan andra inte tycker att det är något bekymmer alls. Dessa skilda åsikter 
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om miljön återspeglar områdets olika grupper av fritidshusägare med skilda 
intressen och mål med sin vistelse i fritidsbostaden. En del av fritidshusägarna 
har valt att använda naturen till rekreation och avkoppling medan andra 
nyttjar området till andra slags aktiviteter. Fritidshusägarnas olika 
uppfattningar om miljö och utveckling återspeglar de tre grundläggande 
strategierna i Sandell et al. (2001) modell om hur vi betraktar naturen omkring 
oss. En intressant fråga att belysa är även om uppfattningar om miljön skiljer 
sig åt mellan den äldre generationen, som har haft sitt fritidshus i sin ägo 
under en längre tid, och de som nyligen anskaffat sig ett fritidshus i området? 
Finns det några skillnader i hur man betraktar miljö och utveckling och hur 
påverkas uppfattningarna när ett område förändras?   
 
Det finns olika dimensioner av fritidshusturismens utveckling och dess 
påverkan på samhället. En svår uppgift för kommunerna, idag och i 
framtiden, är dock hur kommunerna ska hantera fritidsboende och hur de 
skall planera för ett ”gäng” som man inte riktigt vet hur man skall hantera? 
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SAMMANFATTNING 
 
Turismen är idag en av världens störst växande industrier och en av de 
viktigaste källorna för flertalet länders inkomst och sysselsättning. Under de 
senaste decennierna har många regioner och kommuner i Sverige genomgått 
strukturomvandlingar som medfört andra förutsättningar för dess överlevnad. 
Turismen har blivit betydande och fritidsboendet har en central roll i det 
svenska fritidslivet. Efter fritidshusens expansion efter 1950-talet har 
framförallt skärgårdar, områden kring sjöar och vattendrag och fjälltrakterna 
varit den främsta attraktionen för lokalisering av fritidsbebyggelse.  
 
Denna uppsats koncentrerar sig på fritidshusturismen och dess påverkan på 
lokalsamhället. Syftet är att analysera fritidsboendets betydelse för den lokala 
ekonomin och miljön i Ljungdalen-området (Ljungdalen, Skärkdalen och 
Storsjö kapell), Bergs kommun. Vidare diskuteras även fritidshusägarnas 
respektive kommunens syn på framtida utveckling och fritidshusägarnas 
delaktighet i beslutsfattandet i kommunen. Resultatet i uppsatsen är baserad 
på en enkätundersökning, bland 275 slumpmässigt valda fritidshusägare i 
Ljungdalen-området, under våren 2004.  
 
Av materialet framkommer att den genomsnittlige respondenten är 
pensionerad och har haft sitt fritidshus i sin ägo under en lång tid. Majoriteten 
av fritidshusen är ändamålsbyggda och köpta på marknaden eller så har 
fritidshusägarna själva byggt huset. Det är under sommar-, vår- och 
höstperioden som de flesta av respondenterna väljer att vistas i Ljungdalen-
området under en längre period och de flesta aktiverar sig genom att vandra, 
rekreera sig eller åka längdskidåkning. Dessa aktiviteter påverkar miljön 
genom slitage och nedskräpning bland annat längs de befintliga lederna i 
området. 
 
Miljön påverkas även av i vilket skick fritidshusen befinner sig i. Fritidshusens 
standard i området varierar, dock har de flesta tillgång till elektricitet och 
vatten. Vad gäller avloppssystem så är större delen av husen kopplade till en 



 
 

54

egen eller gemensam anläggning, endast ett fåtal är kopplade till det 
kommunala avloppsnätet. Fritidshusen är ofta lokaliserade tätt intill närmaste 
granne medan avståndet till närmsta service- eller affärsverksamhet är något 
längre. Ungefär hälften av respondenterna har upp till fem kilometer till 
närmsta affär eller bensinmack vilket är ett rimligt avstånd för att lätt kunna 
åka och göra sina inköp. Det som respondenterna framförallt handlar i 
Ljungdalen-området är dagligvaror som livsmedel och bensin/drivmedel. 
Inköp av sällanköpsvaror (ex. fritidsutrustning) görs oftast i hemkommunen. 
Tillskottet i den lokala ekonomin är främst genom dessa inköp och 
fritidshushushållen spenderar i snitt 1 169 kronor per vecka i området.  
 
I framtiden vill den största andelen av respondenterna tillbringa lika mycket 
tid i sitt fritidshus som de gör idag eller något mera. Vissa fritidshusägare kan 
även tänka sig att flytta permanent till sin fritidsbostad i framtiden. I fråga om 
en eventuell expansion av fritidsbebyggelsen framkommer både positiva och 
negativa åsikter. Generellt anser de flesta att en utveckling av 
fritidshusturismen är nödvändig för Ljungdalen-områdets fortsatta existens, 
men att en expansion även kan leda till mer slitage och förstörelse av natur- 
och kulturmiljön i området. Det som framkommer i materialet hur 
fritidshusägarna tycker att miljön har förändrats under 1990-talet är 
framförallt att skoter- och terrängkörningen och slitaget i naturen har ökat. 
Även tillfartsvägarna kommenteras att de är i ett oframkomligt skick och att 
vissa kulturbyggnader håller på att rasera. Responsen är även positiv, då ett 
flertal tycker att det inte skett någon förändring alls eller att servicen och 
vandringslederna har förbättrats i området. 
  
Att utveckla fritidshusturismen kräver även en bra och effektiv planering. I 
detta ingår att ta hänsyn till en blandning av ekonomiska, sociala och 
miljömässiga faktorer som påverkar utvecklingen av turismen. Fritidsboendets 
åsikter är även ett viktigt element i planeringen. Än fast allt fler fritidshusägare 
besöker fritidshusen allt mer och under långa perioder ses fritidshusägare ofta 
som turister och inte som medlemmar av det lokala samhället. 
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Avslutningsvis kan man konstatera att fritidshusturismen har en stor betydelse 
för Ljungdalen-området, både ur en ekonomisk och miljömässig synpunkt. 
Fritidshusturismen är nödvändig för att befintlig service- och 
affärsverksamhet skall kunna fortleva i området och en expansion av 
fritidsbebyggelsen i området ökar potentialen ytterligare för att utveckla 
området. 
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Bilaga 1. Enkät med följebrev 
 
UMEÅ UNIVERSITET      Umeå, 2004-05-07 
Kulturgeografiska institutionen 
 

Fritidsboende i Ljungdalen-området 
 
Denna enkät ingår i mitt examensarbete vid Kulturgeografiska institutionen, Umeå 
Universitet. Jag har på initiativ från Uno Williamsson i Torkilstötens Samfällighetsförening 
utformat denna enkät. Syftet med undersökningen är att analysera fritidsboendets betydelse 
för den lokala ekonomin och miljön Ljungdalen-området (Ljungdalen, Skärkdalen och 
Storsjö kapell). Det är därför av stort intresse att veta hur just Du utnyttjar Ditt 
fritidsboende och vilka tankar Du har när det gäller framtida utveckling av 
fritidshusturismen.  
 
Denna studie grundas på en enkätundersökning bland fritidshusägare i Ljungdalen-
området, varav Ni är en av dessa. Enkäten har skickats ut till totalt 275 slumpvis utvalda 
fritidshusägare i området. Deltagande är frivilligt, men varje enkät som besvaras är mycket 
värdefull för den slutgiltiga rapporten. För att resultatet i min undersökning skall bli 
tillförlitligt är det viktigt att alla besvarar frågeformuläret. Jag är mycket tacksam för varje 
svar som kommer in! 
 
Att fylla i enkäten bör inte ta längre än ca 15 – 20 minuter. Observera att enkäten kommer 
att bearbetas och redovisas på ett sådant sätt att alla som svarar garanteras anonymitet. Era 
svar kommer endast att redovisas i statistisk bearbetad form och inga svar kommer att 
kunna särskiljas. Besvara frågorna så fort som möjligt och returnera enkäten i det bifogade 
portofria svarskuvertet, dock senast den 17 maj. Det kodnummer som finns längst bak i 
varje enkät gör det möjligt för mig att sammanställa enkäten och för att notera att just Ni 
har svarat, så att jag inte behöver besvära Er med påminnelser. Kodnumret kommer 
därefter att tas bort.  
 
Om Ni har några frågor angående enkäten är Ni välkommen att kontakta mig, min 
handledare Dieter Müller eller Uno Williamsson i Torkilstötens Samfällighetsförening.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Jenny Olofsson      Dieter Müller 
Telefon: 090-77 65 62, 070-241 60 17  Telefon dagtid: 090-786 63 66 
jennyolofsson_@hotmail.com  dieter.muller@geography.umu.se 
 
Uno Williamsson 
Telefon: 0220-310 79 
Uno.williamsson@gww.se 
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FRITIDSBOENDE I LJUNGDALEN-OMRÅDET 
Nedan finns ett antal frågor angående Din fritidsbostad i Ljungdalen-området. Skulle Du ha mer 
än ett fritidshus i Ljungdalen-området så ska Du inrikta Dig på det hus som Du använder mest. 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
 
 
1. Äger Du eller någon annan i Ditt hushåll helt eller delvis en fritidsbostad i
 Ljungdalen-området (Ljungdalen, Skärkdalen eller Storsjö kapell)?      
      Ja                Nej (Om ditt svar är nej behöver Du inte svara på flera frågor! Du kan NU avsluta och sända in
   enkäten i det bifogade svarskuvertet.)    
 
 
2. Vilket kön har Du som svarar på enkäten?  Man             Kvinna 

 
 
3. Hur gammal är du?  ______ år  
 
 
4. Hur många personer är Ni i Ert hushåll? 
 (Hushåll= de personer som bor tillsammans i lägenhet, egnahemshus eller liknande) 
 
  ______ Vuxna 
  
  ______ Barn under 18 år 
 
 
5. Vilket yrke har Du? _________________________________________________ 
 
 
6. Vilket yrke har din maka/make/sambo? ________________________________ 
 
 
7. Vilken typ av sysselsättning har Du för närvarande? 
      Anställd i stat eller kommun        Anställd i privatföretag        Egen företagare 
      Arbetslös         Ej yrkesverksam (t ex studerande)       Pensionär       Annat 
 
 
8. Vilken typ av sysselsättning har Din maka/make/sambo för närvarande? 
      Anställd i stat eller kommun        Anställd i privatföretag        Egen företagare 
      Arbetslös         Ej yrkesverksam (t ex studerande)       Pensionär       Annat 
 
 
9. Var någonstans är din permanentbostad lokaliserad? 
 
 Kommun: __________  Postnummer: __________ 
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Frågor om Ditt fritidsboende    
 
 
 
10. När blev Du/Ni ägare till fritidsbostaden i Ljungdalen-området?    År: ______ 
 
 
11. Hur blev Du/Ni ägare till fritidsbostaden i Ljungdalen-området? 
      Köp på marknaden        Köp från släktingar       Arv     
          Kombination av arv och släktköp       Byggt den själv        Annat; ___________  
 
 
12. Vad är det för typ av fastighet?   
      Bostadsfastighet (F.d., byggd för åretruntboende)       Jordbruksfastighet (F.d.)    
      Fritidshus (byggt för fritidsändamål)        Lägenhet        Annat; _____________ 
 
 
13. Hur långt ligger fritidshuset från permanentbostaden? __________km 
 
 
14. Hur är vattenförsörjningen ordnad för fritidshuset? 
          Egen brunn 
          Kommunalt vatten 
          Gemensam anläggning för två eller flera hus 
          Annat; __________________  
 
 
15. Har huset elektricitet?     
          Ja           Nej 
 
 
16. Hur är fritidshuset uppvärmt? 
          Elström 
          Vedeldning 
          Elström och  vedeldning 
          Annat; __________________  
 
 
17. Vilka typer av avloppsanordningar har huset? 
 a) För bad, disk- och tvättvatten? 
          Kommunalt avlopp 
          Gemensam anläggning för två eller flera hus 
          Egen avloppsbrunn med infiltration, stenkista eller markbädd 
          Annan anordning; __________________  
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b) För toalett 
          WC ansluten till kommunalt avloppssystem 
          WC ansluten till gemensam anläggning för två eller flera hus med  
  slamavskiljare med markbädds- eller infiltrationsanläggning 
          WC ansluten till sluten tank 
          WC för ett fritidshus med slamavskiljare och markbädds- eller  
   infiltrationsanläggning 
     Mulltoa     
     Annan toa med latrinhämtning  
     Annan anordning; __________________ 
 
 
18. Brukar du källsortera hushållets avfall/förpackningar när Du vistas i Din 
fritidsbostad? 
          Ja           Nej → Om Nej, Gå till fråga 20 
 ↓ 
 Om Ja, vad brukar Du (vanligtvis) källsortera? (Flera svarsalternativ möjliga) 
  Hårdplast       Metall        Glas         Papp/Kartong         Tidningar 
 
 
 
19. Vad tycker Du om Din närmaste återvinningsstation när det gäller   
     
   Inte alls Mycket  
  bra      bra 
  1 2 3 4 5 6  7 
     
 Tillgänglighet ……………………………….. 
  

Avstånd från Ditt fritidshus ………………..... 
   
 Information (Om hur man ska sortera etc.) ………… 
  
 Skötsel (Städning, tömning, snöröjning etc.) ……….. 
  
 
 
20. Hur långt är det från fritidshuset till närmaste 
 
 Återvinningsstation?_________ km 
 Livsmedelsbutik?   _________ km 
 Bensinmack?  _________ km 
 Fritidshusgranne? _________ km 
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21. Var någonstans väljer Du att göra Dina inköp (när Du vistas i fritidshuset) då det
 gäller 
    
    Allt i hem-   Allt i Ljungdalen
    kommunen       området 
   1 2 3 4 5 6 7 
 
 Livsmedel ……………………………………   
  
 Drivmedel/bränsle …………………………... 

  
Fritidsutrustning ………………………….…. 

 (Skidutrustning, fiskeredskap etc.) 
 

Redskap för trädgårds- och snickeriarbete, .…. 
 byggmaterial 
  

 Hantverkstjänster …………………..……….. 
 
 
 
22. Hur mycket pengar spenderar ditt hushåll i Ljungdalen-området i snitt per
 vecka? __________ kr 
 
 
 
23. Hur fördelar Du dina besök i fritidsbostaden under året?  
 Ange ungefärligt antal dagar per säsong (både endagsbesök och längre vistelser). 
 På vintern (December – Februari)  __________ dagar 
 På våren (Mars – Maj)  __________ dagar 
 På sommaren (Juni – Augusti)  __________ dagar 
 På hösten (September – November) __________ dagar 
 
 
 
24. Hur många personer (inom familjen) är det som regelbundet utnyttjar
 fritidsbostaden? __________ 
 
 
 
25. Hyr/lånar du ut din fritidsbostad till personer utanför familjen?      
          Ja  →  Om Ja, Hur många veckor per år? __________ 
    Nej  
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26. Vilka aktiviteter utförs huvudsakligen under vistelsen i Er fritidsbostad?  
 Rangordna de tre aktiviteter som utförs mest, där 1 är mest och 3 är minst 
 
 ____ Utförsåkning (slalom/snowboard/telemark etc.) 
 ____  Turåkning/Längdskidåkning 
 ____  Skoterkörning 
 ____  Jakt och fiske 
 ____  Vandring 
 ____  (Bil)utflykter 
 ____  Arbete med hus och trädgård 
 ____  Avkoppling/Rekreation 
 ____  Annat; _________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

   
 
27. Markera med ett kryss på kartan de tre platser där Ni brukar genomföra Era
 aktiviteter 
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Frågor om framtida utveckling av fritidshusturismen i området 
 
 
 
28. I vilken omfattning tror Du att Du i framtiden kommer att utnyttja Din
 fritidsbostad? 
          Mycket mera än idag             Något mera än idag         Ungefär som idag    
          Mycket mindre än idag          Aldrig 
 
 
29. Hur troligt tror Du – i dagsläget – det är att Du flyttar permanent till
 fritidsbostaden?   
          Troligt              Möjligt              Inte alls möjligt              Vet ej 
      ↓ 
 Om en flyttning är trolig, inom vilken tidsram skulle detta kunna ske?      
          Inom 5 år           Inom 10 år            Vid pensioneringen 
 
 
30. Hur tycker Du att miljön (natur- och kulturmiljön) i Ljungdalen-området
 förändrats/utvecklats under 1990-talet?  
    Till det bättre   
    Till det sämre 
    Ingen förändring alls 
        
 
31. Vad tycker Du har blivit bättre/sämre vad gäller miljön (natur- och kulturmiljön) i 
Ljungdalen-området? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 
32. Vad anser Du om en (eventuell) expandering av fritidsboendet i Ljungdalen-
 området?    
          Bra 
          Ganska bra 
          Inte särskilt bra 
          Inte alls bra  
          Vet ej 
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33. Vilka fördelar/nackdelar ser du i anslutning till en (eventuell)  
 expansion/ökning av fritidsbebyggelsen i Ditt område? 
 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 
 
34. Huruvida känner Du att Du har möjlighet att påverka det som sker i
 Ljungdalen-området när det gäller 
 
   Ingen   Mycket 
   alls     stor 
  1 2 3 4 5 6  7 
 
 Vägar och väghållning ……………………….    
  
 Kommunal service …………………………... 
 (Sophämtning, avlopp etc.)  
 
 Miljö ………………………………………… 
 
 Utbud av fritidshusaktiviteter ………………..   
 (Jakt, fiske, andra nöjesaktiviteter etc.) 
 
 Kommersiell service ………………..….……. 
 
 Annat; __________ …………………….…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodnumret nedan finns för att enkäten skall kunna sammanställas, samt för att Du ska 
slippa få en påminnelse. Vänligen stryk inte över eller radera detta nummer. Du 
kommer att vara helt anonym i den slutgiltiga rapporten.  
 
         Kodnummer: _________ 
 

 
 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2. Karta över Bergs kommun och Ljungdalen-området 
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Bilaga 3. Geografisk fördelning av de som svarat (a) respektive ej svarat
 (b) på enkäten.  
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Bilaga 4. Uträkningar – ekonomiska effekter 
 

• Omsättning inom detaljhandeln år 2002: 168 520 mnkr 

Antalet sysselsatta i genomsnitt inom detaljhandeln år 2002: 449 200 
Totala utgifter för ett hushåll år 2003: 241 210 kr (SCB:s hemsida, 2004) 
 

• Den totala summan som genomsnitt spenderas i Ljungdalen per 
fritidshushushåll och år: 1 169 kr * 6 v = 7 014 kr 

Den totala summan som genomsnitt spenderas i Ljungdalen för 
samtliga fritidshushushåll per år: 670 stycken * 7014 kr = 4 699 380 kr  

 

• Kostnaden för en sysselsatt inom detaljhandeln = Total 
omsättning/total sysselsättning  168 520 mnkr/449 200 sysselsatta = 
375 156 kr 

 

• Antalet sysselsatta som den totala summan som alla fritidshusägare 
spenderar i Ljungdalen motsvarar: 4 699 380 kr/375 156 kr = 12,5 
sysselsatta 

 
• Antal fritidshushushåll som motsvarar en permanentboende i området: 

241 210/7 014 = 34 fritidshushushåll 
Samtliga fritidshushushåll motsvarar (7 699 380 kr/241 210 019)   
19 fastboende hushåll 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



i
i

“Wp” — // — : — page  — # i
i

i
i

i
i

 Working Papers

De flesta av dessa finns tillgängliga från:
www.umu.se/cerum/publikationer/index.html

. Einar Holm, Ulf Wiberg (Red.) () Samhällseffekter av Umeå universitet

. Örjan Pettersson, Lars Olof Persson, Ulf Wiberg () Närbilder av västerbott-
ningar – materiella levnadsvillkor och hälsotillstånd i Västerbottens län

. Jeanette Edblad (, på engelska) The Political Economy of Regional Integra-
tion in Developing Countries

. Lena Sahlin, Lars Westin () Prissättning av subventionerad kultur. Vilka är
de internationella erfarenheterna?

. Lars Westin, Mats Forsman () Regionerna och finansieringen av infrastruk-
turen: Exemplet Botniabanan

. Erik Bergkvist, Lars Westin (, på engelska) Estimation of gravity models by
 estimation,  estimation, Poisson, and Neural Network specifications

. Niklas Nordman (, på engelska) Increasing Returns to Scale and Benefits
to Traffic. A Spatial General Equilibrium Analysis in the Case of Two Primary
Inputs

. Lars Westin, Niklas Nordman (, på engelska) The dialogue of universities
with their partners: The case of Umeå University, Sweden

. Robert Sörensson () Systemanalys av godstransporter. Simulering av en upp-
graderad Inlandsbana

. Carina Sundgren () Beräkning av bruttoregionprodukter för Sveriges regio-
ner. En analys av metodvalet och regionindelningens betydelse

. Erik Sondell () Halvtidsutvärdering av Interreg-projektet Virtual Education
Environment MittSkandia

. Erik Sondell () Det regionala uppdraget: En fjärde uppgift?

. Örjan Pettersson (, på engelska) Population Changes in Rural Areas in Nort-
hern Sweden –

. Robert Pettersson (, på engelska) Foreign Second Home Purchases: The Case
of Northern Sweden, –

. Patrik Asplund, Niklas Nordman (, på engelska) Attitudes toward the Third
Mission: A Selection of Interviews from Seven Universities in Sweden

. Kent Eliasson, Magnus Johansson, Lars Westin (, på engelska) European
Integration: Eastern Europe and the Swedish Regions

. Janerik Gidlund, Sverker Sörlin, Susanne Gidlund () Ensam hemma. Den
norrländska elitens nya syn på regional utveckling

. Christine Hudson (, på engelska) The University and Regional Reciprocity

. Linda Helgesson (, på engelska) Why Some Girls Go to School and Others
Don’t. A study about girls’ education on an upper primary level in northern Mo-
zambique

. Hans Åkerlind () Framtidens stad

. Göran Aldskogius (, på engelska) Urban Policy in the Structural Policy of
the European Union

. Leif Kåpe () Förändringar i medelstora svenska städer

. Örjan Petterson, Anna Nordström, Linda Rislund () Utvärdering av -
  Stad och Land – Hand i Hand

. Sören Olsson () Stadens attraktivitet och det offentliga stadslivet

. Maria Asplund () Elektronik- och dataingenjörsutbildningen i Pajala, Stu-



i
i

“Wp” — // — : — page  — # i
i

i
i

i
i

dentperspektivet

. Lars Marcus (, på engelska) On Architectural Knowledge

. Henry Etzkowitz, Patrik Aslund, Niklas Nordman (, på engelska) Beyond
Humboldt: Emergence of Academic Entrepreneurship in the .. and Sweden

. Maria Asplund () Om måluppfyllelsen för Umeå universitets elektronik- och
dataingenjörsutbildning i Pajala

. Maria Asplund, Anna Nordström () Utvärdering av -projektet

. Eva Bergdahl, Magnus Rönn () Planering för funktionsintegrering – pro-
blem och utgångspunkter

. Maria Asplund () Ex Ante utvärdering av  Alliansen

. Olof Stjernström (red.), Stig-Olof Holm, Johan Håkansson, Urban Lindgren,
Håkan Myrlund, Jesper Stage, Kerstin Westin, Lars Westin, Ulf Wiberg ()
Den hållbara regionen. Om förutsättningar och framtidsmöjligheter för en håll-
bar samhällsutveckling i Västerbottens län – ett projektförslag

. Gemma Francès, Ian Layton, Jordi Rosell, Joan Santana, Erik Sondell, Lourdes
Viladomiu (, på engelska) The Measurement of On-Farm Diversification

. Johan Lundberg (, på engelska) On the Determinants of Average Income
Growth and Net Migration at the Municipal Level in Sweden

. Johan Lundberg (, på engelska) A Spatial Interaction of Benefit Spillovers
from Locally Provided Public Services

. Chris Hudson () Regionala partnerskap – ett hot mot eller ett förverkligande
av demokrati?

. Krister Sandberg, Jörgen Johansson (, på engelska) Estimation of Hedonic
Prices for Co-operative Flats in the City of Umeå with Spatial Autoregressive 

. Elin Lundmark () Fastighetstaxeringsvärdets spridningsmönster i centrala
Umeå

. Ulf Wiberg () Hållbarhet i glesa regionala strukturer – exemplet södra Norr-
landskusten

. Robert Sörensson (, på engelska) Estimation of Interregional Empty Rail
Freight Car Flows

. Emma Lundholm () Den sociala ekonomin i glesa miljöer – en teoretisk
diskussion

. Niklas Bergström () Kontraurbanisering i Umeåregionen

. Ian Layton, Linda Rislund (, på engelska) Socio-Economic Dimensions of
Agricultural Diversification in Västerbotten, Northern Sweden

. Aurora Pelli (, på engelska) Coping with Innovative On-farm Diversifica-
tion – a Qualitative Analysis of Farm Household Case Histories from Väster-
botten, Sweden

. Linda Sandberg () Rädslans restriktioner – En studie av kvinnors rädsla i
Umeå

. Martin Paju () Kulturmiljön och den regionala tillväxten – Länsanti-
kvariernas syn på de regionala tillväxtavtalen

. Tönu Puu, Irina Sushko (, på engelska) A Business Cycle Model with Cubic
Nonlinearity

. Patricia Morton (, på engelska) Social Life and Urban Form in a Historical
Perspective

. Marianne Nilson, Sven-Olof Lindquist, Birgitta Elfström, Martin Paju, Lotta
Braunerhielm, Jonas Grundberg () Kulturarvet som resurs för regional ut-
veckling

. Tönu Puu, Anna Norin (, på engelska) Cournot Duopoly when the Compe-
titors Operate under Capacity Constraints

. Irina Sushko, Tönu Puu, Laura Gardini (, på engelska) Business Cycles:



i
i

“Wp” — // — : — page  — # i
i

i
i

i
i

The Hicksian Floor-Roof Model Revisited

. Johan Lundberg (, på engelska) Using Spatial Econometrics to Analyze
Local Growth in Sweden

. Klas-Göran Sahlén () Hälsa På-projektet: Effekter av förebyggande hembe-
sök hos pigga pensionärer i Nordmaling

. Maria Fåhraeus, Sofia Lundberg () – Hur gick det till? En utvärdering av
Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele

. Maria Fåhraeus, Martin Paju () Utvärdering av -projektet etapp 

. Günter Löffler, Daniel Schrödl (, på engelska) Retail Business in the Func-
tional Region of Umeå –

. Urban Lindgren (, på engelska) Counter-Urban Migration in the Swedish
Urban System

. Robert Sörensson (, på engelska)

. Johan Lundberg () Samverkan mellan forskningsinstitutioner och näringsliv.
En litteraturöversikt och förslag till framtida forskningsinsatser

. Malin Eriksson () Socialt kapital. Teori, begrepp och mätning. En kunskaps-
översikt med fokus på folkhälsa

. Martin Paju () Utvärdering av -projektet  Alliansens verksamhet under
perioden --–--

. Mats-Olov Olsson (, på engelska) Institutional Change in the Russian Fo-
rest Sector. Stakeholder Participation in Forest Policy Formulation. The Case of
Tomsk

. Joachim Weißer, Backa Fredrik Brandt () Persontrafik på Botniabanan. En
analys av kundpotentialen inom järnvägskorridoren

. Örjan Pettersson, Pernilla Westerberg () Vägar för samverkan. Storuman-
företagares inställning till planeringssamarbete över kommungränsen

. Tönu Puu, Laura Gardini, Irina Sushko (, på engelska) A Hicksian
Multiplier-Accelerator Model with Floor Determined by Capital Stock and Ton-
gues of Periodicity in a Family of Two-dimensional Discontinuous Maps of Real
Möbius Type

. Anna Agliari, Laura Gardini, Tönu Puu (, på engelska) Global Bifurcations
in Duopoly when the Cournot Point is Destabilized through a Subcritical Nei-
mark Bifurcation

. Johan Lundberg (, på engelska) Using Spatial Econometrics to Analyze
Local Growth in Sweden – Revised and Extended

. Johan Lundberg (, på engelska) The Regional Growth Pattern in Sweden –
a Search for Hot Spots

. Linda Holmlund () Sjuksköterskor på väg! Regional- och samhällsekono-
misk analys av sjuksköterskeutbildningen i Lycksele

. Anders Lidström (, på engelska) Multi-level Governance – the Case of
Umeå

. Anna Nordström () Receptarier på nätet, hur gick det till? En utvärdering
av planeringen och utvecklandet av den nätbaserade receptarieutbildningen vid
Umeå universitet

. Johan Lundberg, Sofia Lundberg och Lars Westin () Hushållens efterfrågan
på dagligvaror och val av dagligvarubutik i Umeå kommun

. Tönu Puu (, på engelska) On the Genesis of Hexagonal Shapes

. Tönu Puu (, på engelska) Relative Dynamics and the Hicks Trade Cycle
Model

. Malin Eriksson och Göran Lönnberg () En pilostudie om Hälsa och livskva-
litet i Storuman – i en jämförelse med Västerbotten i stort

. Anna Nordström, Claire Englund () Receptarier på nätet, hur går det?



i
i

“Wp” — // — : — page  — # i
i

i
i

i
i

. Anna Nordström () Receptarier på väg!

. Sofia Lundberg (, på engelska) Restrictions on Competition in Municipal
Competitive Procurement in Sweden

. Sofia Lundberg (, på engelska) Auction Formats and Award Rules in Swe-
dish Procurement Auctions

. Sofia Lundberg (, på engelska) Bidder Behaviour in Swedish Simultaneous
Procurement Auctions

. Jenny Olofsson () Fritidsboendets betydelse för den lokala utvecklingen i
Ljungdalen-området i Bergs kommun



i
i

“Wp” — // — : — page  — # i
i

i
i

i
i



i
i

“Wp” — // — : — page  — # i
i

i
i

i
i



i
i

“Wp” — // — : — page  — # i
i

i
i

i
i

Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, , har
till uppgift att initiera och genomföra forskning om regional utveck-
ling, bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forsk-
ningens resultat till skilda samhällsorganisationer. Forskningspro-
jekten sker i interaktion med de många vetenskapliga discipliner
som berör det regionalvetenskapliga forskningsfältet.
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