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FÖRORD 

Arbetet med den här uppsatsen har varit genomgående roligt och 
lärorikt. Att få möjligheten att djupare studera ett ämne som genom de 
tre åren på Turismprogrammet vid Umeå Universitet kommit att 
intressera sig för är högt uppskattat.   

Jag vill rikta stor tacksamhet till min handledare Lars Larsson som varit 
till stor hjälp då uppsats-självförtroendet sviktat samt till familj och 
vänner som stöttat under hela processen. Ni har verkligen hjälpt mig 
under dessa krävande men berikande veckor. 

Sist men inte minst vill jag med djupaste tacksamhet tacka de 
informanter som deltagit i den här studien. Utan er hade det varit 
omöjligt att fullfölja uppsatsen.    
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ABSTRACT 

This paper aims firstly to review the opportunities and challenges that 
come with a possible development of second home tourism in 
depopulating municipalities in Sweden. The aim is secondly to see if this 
is possible from the informants’ point of view. The theoretical part of this 
paper is produced by studying relevant literature whilst the results are 
revised through an interview study with informants from each 
municipality.  Thus, the study is of qualitative nature.  

The municipalities were chosen based on a publication from “Svenskt 
näringsliv” which included information of the 10 municipalities with the 
prognosis to have highest depopulation in 20 years. I contacted all of the 
10 municipalities to ask if they were interested in taking part in this 
study. Six of the municipalities answered yes. Therefore the 
municipalities that are focused on in this paper are Jokkmokk, Dorotea, 
Sorsele, Hagfors, Överkalix and Hällefors. 

The interview subjects were then divided into two groups: 1) the 
questions about tourism in general in matrix form and 2) the questions 
about second home tourism in open ended questionnaire with division 
into different themes. 

The main finding of the study was that the municipalities were lacking 
knowledge about tourism. There is therefore a long way to go before 
second home tourism truly can be seen as a potential developer of 
municipalities suffering from depopulation. The informants from the 
municipalities are still to understand what the true assets of their 
municipalities are and what type of tourism could be most profitable. 
There is a true interest in making a change in the municipalities and the 
municipalities are willing to give it a chance, though the lack of enabling 
measures is noticeable.  

 

Keywords: second home tourism, depopulation, development, 
interview-study, qualitative method.  
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1 INLEDNING 

Att ha ett eget ställe att åka till är högt uppskattat i det svenska samhället 
(Müller 1999, 27). I Sverige finns det till exempel cirka 700 000 
fritidshus och ungefär 45 % av befolkningen har tillgång till ett fritidshus 
(Müller, Nordin och Marjavaara 2010, 5). Ordet fritidshusturism 
används för att beskriva den turism som äger rum i ett fritidshus, oftast 
ligger detta hus i tätortsnära landsbygder. Ett fritidshus kan kallas för 
just fritidshus ifall ägaren har en permanent bostad på ett annat ställe, 
där de också, enligt teorin ska spenderar det mesta av sin tid (Marjavaara 
2008, 7). Dock är det allt vanligare att mest tid faktiskt spenderas i 
fritidshuset (Casado-Diaz 1999, 226).  

Figur 1 visar att fritidshusens geografiska lägen ofta är i samband med 
permanentbosättning. Kommunerna som står i fokus i den här uppsatsen 
har ingen stor representation av varken permanenta bostadsområden 
eller fritidshusområden. Dessa kommuner är Jokkmokk, Dorotea, 
Sorsele, Hagfors, Överkalix samt Hällefors och finns numrerade i kartan.  

Kommunerna som nämndes ovan drabbas av en minskande befolkning, 
inte nödvändigtvis för att det sker stora strömmar av utflyttning, utan för 
att födslotalen inte väger upp dödstalen. Den regionala 
åldersfördelningen är ojämn och landsbygden kommer att präglas av en 
åldrande befolkning, mycket tidigare och mer utpräglat än storstäderna. 
Problem inom exempelvis arbetsmarknaden kommer att utmärka 
landsbygden (Björklund m fl. 2001, 11-12). Undersökningar visar att 
människor idag flyttar allt mindre av arbetsmarknadsskäl, men istället av 
personliga önskemål. Vissa miljöer, andra människor samt utbildning är 
de främsta orsakerna till flyttningar (AMS Utredningsenhet 1999). 
Därför är flyttmönster komplexa, och svåra att mäta (Westholm 2004, 
8).  

Detta gäller dock många av Sveriges kommuner. Det har skett en 
befolkningsminskning sedan urbaniseringen tog fart under 1800 talet. 
Befolkningsminskningen i vissa kommuner har blivit kraftigare för varje 
år som gått (Malmberg och Korpi 2000, 5). Detta väcker frågor om 
framtiden för dessa kommuner. Regeringens ambition ”tillväxt och 
utveckling i hela landet” menar att den nationella tillväxten ska kunna 
bidras till från alla delar av landet (Tillväxt i hela Sverige 2000, 1). Dock 
verkar detta svårt, sett från ett befolkningsperspektiv eftersom att 
långsiktiga prognoser visar att mer än hälften av Sveriges kommuner 
kommer att ha en minskande befolkning(Amcoff 2003, 1-3). 
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Den offentliga sektorn är hårt drabbat i många kommuner, det ökande 
antalet pensionärer och den minskade antalet människor i arbetskraften 
pressar hårt på kommunernas utgifter. Kommuner där utflyttningen av 
unga är stor samt där medelådern är hög kommer att få arbeta med 
skatteutjämning eller söka bidrag från staten för att klara av kostnader 
för exempelvis vård samt allmänna kommunala angelägenheter såsom 
sophantering (Westholm 2004, 41).  

Hall och Müller (2004, 251) har skrivit om hur kommuner i Sverige 
behöver en förändring på grund av problem med avfolkning och en 
åldrande befolkning. Dessa problem har i sin tur lett till minskning av 
service-utbud samt minskning av arbetsplatser (Wikner och Svensson 
2003, 4). De menar att förändringen som behövs kan komma från 
turism, och i synnerhet fritidshusturism.  Jenkins m.fl. (1998, 56) menar 
att utvecklingen av turism i landsbygder där befolkningen minskat är 
viktigt och något som väl borde satsas på. De pratar även om att 
fritidshusturismens betydelse för avfolkningskommuner är något som 
inte ska ignoreras och att en utveckling av detta kan bidra positivt inom 
alla områden i kommuner.  

Utvecklandet av en långvarig och återkommande turism kan vara mer 
försvarbart än utvecklandet av andra former av turism som istället skulle 
vara kortvariga och inte frambringa någon större effekt på kommunerna. 
(Jansson och Müller 2003, 2 och Jaakson 1986, 382). De ifrågasätter 
varför uppmärksamhet ofta riktas på annan turism än fritidshusturism 
då fritidshusturism har visat sig generera fler gästnätter än så kallad 
korttidsturism (Jansson och Müller 2003, 2). Problemet här är istället att 
planeringsansvariga i kommuner ofta inte förstår att utvecklandet av 
fritidshusturism kan vara positivt och något som kan vara värt att lägga 
planeringstid på (Hall och Müller 2004, 32).   

Det finns dock många faktorer som måste tas i beaktning om en 
utveckling av till exempel fritidshusturism ska göras i en kommun som 
drabbas av befolkningsminskning. En måste ställa sig frågan om det 
finns aktörer för att genomdriva en utveckling. Finns det till exempel 
säljare och köpare och därmed ställs också frågan om en marknad finns. 
Investerare måste också finnas för att få utvecklingen till verklighet.  

Kommunerna som finns utplacerade i Figur 1 har alla en sak gemensamt, 
de har haft en befolkningsminskning under de senaste åren och 
befolkningsprognoser visar att minskningen kommer att fortsätta i 
framtiden (Svenskt näringsliv 2010, 2-3).  
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Figur 1. Karta över kommunerna som behandlas i uppsatsen samt 

permanenta bostadsområden och fritidshusområden.  

Källa: Författaren  

Not. Gröna prickar representerar permanenta bostadsområden, röda 

prickar representerar fritidshusområden 
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2 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är dels att se om möjligheten finns att utveckla 
fritidshusturism i avfolkningskommunerna Jokkmokk, Dorotea, Sorsele, 
Hagfors, Överkalix samt Hällefors för att således möjliggöra en ökning av 
attraktiviteten och besökare till kommunerna. Dels att se hur möjligheter 
och problem ter sig till utvecklandet av fritidshus i dessa kommuner. Ur 
detta har följande frågeställningar framtagits:  

1) Hur ser möjligheterna respektive problemen ut för att utveckla 
fritidshusturism i avfolkningskommuner? 

2) Är fritidshusturism något kommunernas utvecklingsansvariga 
anser kan utvecklas i deras respektive kommun?  
- Varför? - Varför inte?  

Den teoretiska delen bygger på en litteraturstudie och resultat delen 
kommer att genomföras utifrån en intervjustudie med en informant från 
varje kommun.  
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3 LITTERATURSTUDIE: FRITIDSHUSTURISM OCH 
PLANERING 

3.1 Studier i andra länder än Sverige 
Det finns forskning över fritidshusets påverkan på lands- och glesbygden 
i andra länder förutom Sverige, exempelvis Casado-Diaz (1999) samt 
Skärgårdsprogrammet (2003). Forskning där det konkret har undersökts 
frågan om fritidshusturismens påverkan på den svenska landsbygden har 
varit svår att hitta, och mera konkret, avfolkningsområden. 

I Finland har det genomförts en större studie där betydelsen av 
fritidshusturism i avfolkningskommuner kunnat ses. Den finska 
skärgårdsdelegationen kunde genom en undersökning år 2003 visa att 
fritidshusturism var viktigare för den rurala ekonomin i Finland än de 
permanentboende var. De jämförde den permanenta befolkningen mot 
fritidshus befolkningen och kom fram till att mellan åren 1980 och 2000 
hade den permanenta befolkningen minskat med 31% och samtidigt hade 
fritidshus befolkningen ökat med 79% till mer än 1.8 miljoner människor 
som använde fritidshuset mellan 80 och 109 dagar per år 
(Skärgårdsprogrammet 2007, 36-37). Enligt finska statistikcentralen 
(2013) har den finska landsbygden haft en befolkningsminskning, 
mycket likt den svenska landsbygden. Därför kan slutsatsen dras att det 
finska exemplet ovan mycket väl kan stämma överens med Sverige. Den 
finska landsbygdens karaktär är dessutom lik Sveriges med skillnaden att 
Sverige har en större befolkning.  

3.2 Fritidshusturism  
Definitionen av fritidshusturism och dess betydelse är något diffust. Det 
finns många olika typer av fritidshus och många olika typer av 
ägandeformer och funktioner. Jag ska koncentrera mig på det typiska 
svenska fritidshuset, som Finnveden redan år1960 beskrev som ett 
fenomen med likformiga funktioner, alltså att finnas för ens 
rekreationsmöjligheter samt att komma bort från vardagen (Finnveden 
1960, 58). Fritidshusturisterna lägger till exempel ofta energi på att 
utföra olika sorters aktiviteter utanför det egna fritidshuset (Müller, 
Nordin och Marjavaara 2010, 16). Kaltenborn (1998, 123) menar att 
människor har ett behov av att fly vardagen samt att ha ett ställe dit man 
kan åka ibland, eftersom den allt mer hyper-mobila livstilen gör att man 
inte alltid kan slappna av, ens i det egna hemmet.  

3.2.1 Historia 

Fritidshusturismens historia är lång. I antika societeter var ägandet av ett 
hus i landsbygden exklusivt och en viktig del i de rikas liv. Fritidshusen 
började sedan att under 1700-talet allt mer dyka upp i spa-städer samt i 
kustnära städer. Dessa användes oftast säsongsvis för att fly från det 
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vardagliga livet. När mobiliteten sedan ökade i och med nya färdmedel så 
ökade även fritidshusets betydelse. Fritidshusen började byggas vid 
vanliga transportsträckor, t.ex. i Stockholms skärgård och Oslo fjord 
(Ljungdahl 1938, 220). Under 1900-talet började fritidshusturismen 
locka människor utanför de rika samhällsklasserna och 
fritidshusområden började anläggas i naturområden (Pihl Atmer 1998, 
22-35). Mellan 1950- och 1980 talet började fritidshus anläggas i 
stadsnära områden i de nordiska länderna, detta till följd av sociala 
reformer, exempelvis ändrade semesterlagar, som gjorde turismen mer 
tillgänglig (Müller 1999, 8). Det blev sedan allt vanligare att bygga eller 
köpa ett hus en bit bort från sin permanenta bostad, och helst i ett 
område som skiljde sig utseendemässigt, detta gäller både för den 
svenska och finska fritidsbebyggelsen (Alalammi 1994, 241).  

3.2.2 Motiv till fritidshusturism 

Det finns olika faktorer till varför människor vill ha tillgång till fritidshus. 
Därför finns det också olika anledningar till fritidshusens geografiska 
spridning i Sverige. Vissa människor vill ha fritidshuset i närheten av den 
permanenta bostaden medan andra vill ha fritidshuset längre ifrån. 
Andra väljer fritidshuset endast på grund av dess läge vid exempelvis 
vattendrag (Jansson och Müller 2003, 9). Ibland finns fritidshusen i en 
människas gamla hemstad. De flesta hushållen köper ett fritidshus för att 
kunna lägga till något annorlunda i deras liv. Det är ett hyfsat enkelt sätt 
att komma bort (Hall och Müller 2004, 16, Jansson och Müller 2003, 
63).  

Trenden kan ha förstärkts av att landsbygden inte längre ses endast som 
en plats för skogs- och jordbruks produktion utan i allt större grad som 
en plats dit man tar sig för att komma ifrån det vardagliga livet. Natur 
och stillhet är exempel på faktorer som får människor att söka sig till 
landsbygden. Omstruktureringar i ekonomin och minskad befolkning har 
gjort att landsbygden i allt större grad finns tillgänglig för andra sorters 
verksamheter (Lundmark 2006, 3) exempelvis fritidshusturism. 
Fritidshus återfinns numer i alla delar av landet, oberoende om platsen 
är en stor turistdestination och öppnar genom det dörrar till att köpa hus 
till en mindre summa pengar, vilket ökar köpkraften i till exempel lands- 
och glesbygden (Hall och Müller 2004, 261). Huspriser minskar då 
befolkningen avtar vilket gör köpet av en fritidsbostad enklare att 
genomföra ekonomiskt vilket i sin tur gynnar kommunerna där köpen 
genomförs. Landsbygden har omvandlats från en producerande plats till 
en konsumerande. Människor konsumerar landsbygden och de attribut 
som finns att tillgå där. 
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3.3.4 Planering och utveckling 

Att ha en turismstrategi för att förenkla och kvalificera en kommuns 
turismplanering och utveckling har visat sig vara viktig för platsers 
framtid. Dock saknar många kommuner i Sverige en turismstrategi. 
(Müller 2007, 199). 

Utvecklandet av fritidshusturism har olika ekonomiska, sociala och 
miljömässiga påverkan på kommuner. Ekonomisk påverkan kan vara 
både positiv och negativ och kommer från exempelvis utökandet av 
serviceutbudet eller säsongsarbete. Social påverkan kan komma från 
lokalbefolkningens attityder mot utvecklandet av fritidshusturism och 
miljömässig påverkan kan exempelvis komma från fritidshusbygge. 
Påverkan kan te sig annorlunda beroende på vilken kommun som tittat 
på, detta kan bero på exempelvis antalet permanentbostäder och 
befintliga fritidshusområden (Hall och Müller 2004, 16). Hall och Müller 
(2004, 16) menar även att olika typer av fritidshusområden dyker upp 
beroende på vilket slags landskap området ligger i. Områden som präglas 
av permanentbostäder som omvandlats till fritidhus har en annorlunda 
påverkan på samhället jämfört med fritidshus som byggts från grunden 
för att vara just fritidshus. I områden där en omvandling av 
permanentbostäder har gjorts hinner samhället inte riktigt med i 
förändringen och de lokala ortsborna har i många fall inget att säga till 
om. I platser där ett fritidshusområde planeras hinner lokalbefolkningen 
förstå och medverka i förändringen.  

Som nämnt i inledningen är fritidshusturism något som inte anses vara 
en del av turismen. Detta förstås till exempel inte av planerings- och 
utvecklingsansvariga i kommuner (Marjavaara 2008, 9-10). Det sägs 
bero på att fritidshusturism är en komplex form av turism, eftersom att 
det finns svårigheter med att mäta det. Till exempel så finns fritidshuset, 
i många fall, i ens gamla hemstad och betraktas därför inte som turism. 
Frost (2004, 163) menar också att det beror på att fritidshusturism inte 
verkar involverar lika mycket kommersiella processer. Han menar också 
att det blotta ögat inte kan se att fritidshus har en lika stor del i den 
ekonomiska betydelsen för en kommun som annan turism har. 
Fritidshusturism räknas inte heller med i statistiken över ett områdes 
turism konsumtion. Fritidshusturism borde dock ses som en del av 
turismen då den har faktisk påverkan på kommuner. Exempelvis så 
genereras konsumtion av människor som inte är skrivna på orten och 
därmed kommer det pengar utifrån, enligt Jansson och Müller (2003, 
35-36).  

Hall och Müller (2004, 235) menar att Sverige kommer att bli mer 
populärt för människor att köpa fritidshus i. Ett land som spåddes i Hall 
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och Müller (2004, 235) vara stora intressenter var Norge, då deras 
fritidshusområden började bli alltför överbefolkade. Därför vänds alltså 
synen mot Sverige. Hall och Müllers antaganden stämmer. Enligt ett 
pressmeddelande från SCB (2013) ökade det utländska ägandet av 
fritidshus i Sverige år 2012. Pressmeddelandet menade också att de flesta 
köpen gjorde av norrmän. Kustnära områden är oftast de populäraste 
platserna att ha ett fritidshus i, men platser med mycket natur är även de 
på väg att bli mer populära. Det finns inte hur mycket kustområden för 
bebyggelse kvar längre, strandskyddslagar och andra liknande lagar 
sätter ofta stopp för byggande nära vatten. Därför kan andra områden 
locka till sig människor i framtiden (Hall och Müller 2004, 277). I vissa 
kommuner finns det till exempel mycket plats för bebyggelse men 
strandsskyddslagen förhindrar att bebyggelser kan göras på dessa platser 
(Naturvårdsverket 2013). Detta har varit ett generellt problem i Sverige 
och därför har en ny lag, LIS-lagen, stadgats som gör det enklare för vissa 
områden att bedriva bebyggelse på annars lagligt skyddade platser 
(Länsstyrelsen 2013).   

De negativa effekterna av fritidshusturism är också påtagliga. 
Utvecklandet av infrastruktur och service utbud är till exempel väldigt 
kostsamt för kommuner (Frost 2004, 171). Dock gäller det oftast 
områden där nya fritidshus planeras att byggas, och inte i områden där 
permanentbostäder kan användas som fritidshus (Hall och Müller 2004, 
22). En av svårigheterna med planering av fritidshusområden är att mäta 
effekterna av sådan turism i förhand. Exempelvis hur mycket skulle en 
utveckling av fritidshusturism påverka landsbygden utan att för den 
delen ta bort just det människor söker i landsbygden, alltså naturen och 
lugnet (Hall och Müller 2004, 20). Därför kan det ibland bli svårigheter 
med den fina linjen mellan bevarande och utveckling. Ett annat problem 
som Lundmark (2006, 35) tar upp är förhållandet mellan skogsbruk och 
turismutveckling. Skogsbruk är något som för visso har sjunkit i Sverige 
men det befintliga skogsbruket är därför viktigare att behålla så att hela 
skogsindustrin inte utplånas.  

Höjda bostadspriser anses vara ett hot mot hållbar landsbygdsutveckling, 
men kan också ses som en möjlighet för kommunen att utvecklas 
positivt. Dock är detta något som oftast drabbar platser som har höga 
attraktionsvärden och ligger nära stora städer (Halseth 2004, 36-37). 
Fritz (1982, 2) menade att liknande utveckling kunde förstärka 
skattetrycket på lokalbefolkningen då den ojämna strömmen av 
fritidshusturister som skattar på annan ort ökar kommunens kostnader 
för service som sedan läggs på skatter. I motsats till detta menar Gartner 
(1987, 52) att kostnaden för fritidshusturism skulle istället göra att 
skattekostnaderna delades upp mellan hela befolkningen och därmed 
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minska i mängd, om kommunen skulle välja att lägga skatten på ett 
annat sätt. 

Müller och Jansson (2003, 21-22) har listat upp viktiga faktorer att tänka 
på när fritidshusturism vill utvecklas i lands- och glesbygder:  

Konkurrens: Det är svårt och kostsamt att försöka göra sig hörd och sedd 
på turismmarknaden. Sjunkande transportpriser gör att man får 
konkurrera om turisterna på en global nivå. På nationell nivå har utbudet 
av turistdestinationer ökat vilket ökar konkurrenskraften.  

Företagskulturer: Turistföretag har oftast låga ambitioner att utveckla 
sina företag för att således kunna anställa personal. Företagen fungerar 
istället som ett strategiskt syfte till att kunna försörja sig och bo kvar på 
landsbygden.  

Arbetskraftstillgång: Kompetent arbetskraft inom servicesektorn saknas 
ofta i perifera områden, trots att arbetslösheten i Sverige är relativt stor. 
Säsongsarbetare bidrar till en tillfällig ökning av arbetskraft och därmed 
en tillfällig lösning på arbetskrafts problem men medför också höga 
säsongsvisa investeringskostnader.  

Mottagningskapacitet: Lands- och glesbygder saknar ofta nödvändig 
infrastruktur för att kunna ta emot större antal besökare. 
Begränsningarna utgör sig oftast dels i transportinfrastruktur dels i 
möjligheter att övernatta.  

Turismens säsongskaraktär: Lönsamhet är något som är svårt att få då 
turismen i Sverige ofta är mycket starkt säsongsberoende. Att turismen i 
Sverige är säsongsbetonad beror på restriktioner på efterfrågemarknaden 
på grund av skollov och semestrar och dels på den övergripande 
begränsningen i utbudsmarknaden. Andra saker såsom tillgång till snö 
utgör en naturlig begräsning på exempelvis vinterturism. 

Enligt Müller (1999, 197-198) borde all planering alltid ha målet att söka 
en positiv utveckling i alla lägen, även så i planeringen av 
fritidshusturism. Även om landsbygden vill bevaras är utvecklingen av 
fritidshusturism en bra lösning. Om man istället för att utveckla 
landsbygden, låter den vara kommer det förmodligen att bli fler negativa 
effekter än positiva. Befolkningen kommer att minska, tillgång till service 
likaså. Med hjälp av fritidshusturism kan den ursprungliga servicen 
behållas (om det finns någon) och även behålla attraktionskraften i 
platsen, enligt Müller (1999, 197-198).  
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3.3.5 Sociala möjligheter och problem  

Fritidshusturismens sociala effekter får inte heller glömmas. Under 1960, 
1970 och 1990 talet har sociala problem kring fenomenet tagits upp. 
Människor var rädda för en invasion av fritidshus i landsbygden 
(Coppock 1977, 147-150). I Storbritannien skrev tidningen The Times år 
2001 om nationalparken Exmoor som hade planer på att förbjuda 
utomstående från att köpa fritidshus, eftersom att huspriserna stigit 
dramatiskt. Tidningen uttryckte att lokalbefolkningen pressades att flytta 
ut ur deras hem i hopp om att kunna tjäna mycket pengar i och med en 
försäljning av deras hus (Naish 2002).  

Det största problemet i och med detta, enligt Gallent och Tewdwr-Jones 
(2000, 86-87), är att det ofta resulterar i att det inte finns tillräckligt med 
hus som har en lägre kostnad. Till exempel så är det svårt för 
barnfamiljer att flytta till landsbygden då husen blivit för dyra. Det 
skapar en ojämnställd marknad för fritidshusen då köparna tenderar att 
vara rika. Detta i sin tur gör att områden ändras från att vara ”den 
naturliga landsbygden” till att bli någon sorts mecka för rika (Visser 
2004, 206). Samtidigt gör det här att det blir problem mellan 
lokalbefolkningen och fritidshusturisterna eftersom att de kommer från 
olika sociala bakgrund och värderar saker olika.  

3.3.6 Ekonomiska möjligheter och problem  

Fritidshusturismen kan ha en positiv påverkan på den lokala ekonomin. 
Ofta kan det ses att fritidshusen och dess användare kompenserar det 
kommunen har förlorat i och med befolkningsförändringarna som har 
skett och fortsätter ske i Sverige. Befolkningsförändringarna orsakar 
exempelvis förlorade arbetstillfällen. Genom fritidhusturism kan 
ekonomin påverkas positivt eftersom att besökare genereras vilket i sin 
tur genererar konsumtion (Flognfeldt 2002, 191). Fritidshusturism kan 
också bidra till att lokal arbetskraft kan anställas istället för att ta till 
säsongsarbetare, vilket gynnar den lokala ekonomin (Hall och Williams 
2000, 13-16).  

Tidigare forskning har visat att avståndet mellan fritidshuset och den 
permanenta bostaden har direkt betydelse för hur mycket en individ 
konsumerar i fritidshusområdet. Jansson & Müller (2003, 27) menar att 
ju längre fritidshuset är från permanentbostaden, desto mer benägen är 
man att konsumera. Utöver detta vill Hall och Müller (2004, 16) påstå att 
ju mer perifert ett planerat fritidshusområde ligger, desto större 
ekonomiska vinster finns det att få. Detta på grund av att människor är 
mer villiga att konsumera saker i samma område som fritidshuset och 
även att människor inte tar med sig lika mycket varor från hemorten. I 
förhållandet till detta skriver Lundmark (2006, 17) att om ett perifert 
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område ska kunna locka till sig besökare så måste platsen ha några större 
attraktionsvärden för att kunna kompensera för avståndet till platsen.   

Fritidshusturism kan bidra till att den redan befintliga servicen kan 
fortsätta att finnas, men bidrar i många fall inte till att det blir en större 
marknad. Även här gäller det att området inte ligger för nära en större 
stad eftersom att den större staden i så fall lockar fler människor än den 
mindre (Hall och Müller 2004, 18).  Studier har också visat att 
fritidshusturister konsumerar mer än vad permanentboende gör, Müller 
(1999, 147) fastställde till exempel att fyra tyska fritidshusägare, 
individuellt, spenderade lika mycket pengar på en ort som en 
permanentboende gjorde trots kortare tid på platsen. Detta betyder dock 
inte att det gäller för alla platser i Sverige utan undersökning visar på den 
platsen där studien genomfördes.  

Ett problem med fritidshusturism som kan ses ur ett ekonomiskt 
perspektiv är att den ofta är säsongsvarierad (Casado-Diaz 1999, 232). 
Fritidshusturister är en bidragare till ökningen av populationen i en 
kommun under en tid, men räknas inte med i den officiella 
befolkningsstatistiken. Vissa platser beräknas ha mycket mer boende än 
vad statistiken säger, till exempel så vistas fritidshusägare i Sverige i sina 
fritidshus i snitt 71 dygn per år och fritidshuset nyttjas av 
uppskattningsvis 2,5 personer. Detta gör att delårsboendedygn 
egentligen blir 185 dygn som inte syns i statistiken, om man multiplicerar 
71 dygn med 2,6 personer (Tillväxtanalys 2012). I många Europeiska 
länder registreras inte fritidshus ägare i platsen där fritidshuset finns 
utan är endast registrerade i deras permanenta bostadsort. Därför kan 
det bli stora ekonomiska problem för platser som har många fritidshus 
och få permanenta boende. De riskerar då att inte få ekonomiskt stöd 
från staten (Williams och Kaltenborn 1999, 217).  

3.3.7 Miljömässiga möjligheter och problem 

Som tidigare nämnt är turism något som blivit en allt mer populär 
företeelse. Detta betyder att behovet av exempelvis mer reglering behövs 
på grund av de effekter turismen har på miljöer, särskilt sådana miljöer 
som har en tät fritidshusbebyggelse. Samtidigt som fler människor vill 
äga eller vistas i fritidshus vill man även bevara naturen, vilket till slut 
blir en paradox, eftersom fritidshusturism produceras i naturen och 
därmed utnyttjas naturen för den aktiviteten.  Fritidshusturism är en 
bidragare till att träd huggs ner och de lokala växthusgaserna ökar. Det 
finns alternativ och möjligheter för att göra fritidshusturism mer 
miljövänlig eftersom den tekniska utvecklingen har förbättrats inom 
områden som husbyggnation, t.ex. med energibesparande lösningar, 
samt produktionen av miljövänliga bilar (Hiltunen, M. 2008, 246). 
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Dock ses fritidshusturism ändå till största delen positiv då konsumtionen 
av exempelvis energi är relativt litet. Den primära källan till utsläpp är 
transporten mellan permanentbostaden och fritidshuset. Räknar man 
bort detta är utsläpp från fritidshusturism oftast mycket små i jämförelse 
med den totala turismen, som ofta omfattas av längre resor som utgör 
mer utsläpp (Hiltunen 2008, 246).  

Även om fritidshusturism anses vara miljömässigt försvarbart är 
byggandet av nya fritidshus något som kan skapa negativa miljömässiga 
förändringar på en plats. Kaltenborn m.fl. (2008, 668-670) identifierade 
ett antal problem som uppkom i och med byggandet av nya 
fritidshusområden under 1960- och 70 talet. Dock menar Jansson och 
Müller (2003, 30) att om byggnader byggs oplanerat och sporadiskt kan 
det vara negativt för miljön där strandnära områden oftast får stå för 
mycket påverkan. I Europa har planering blivit bättre genom åren och 
sker oftast på ett sätt att så mycket negativ påverkan på kommunen som 
möjligt förhindras (Müller 2003, 144).  
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4 METOD 
Att finna tidigare forskning kring fritidshusets betydelse för utvecklingen 
av avfolkningskommuner i Sverige har till en viss del varit svårt. Den 
litteraturstudie jag genomfört tar upp det jag kunnat hitta om mina 
frågor. Tidigare forskning har till exempel handlat om kvantitativa 
granskningar i form av enkätundersökningar, då främst i andra länder. 
Aldskogius (1968, 4) nämner till exempel forskare som under 50- och 
60talet undersökte relationen befolkningsutveckling och 
fritidsbebyggelse i andra länder förutom Sverige. Forskningen som gjorts 
tillfredsställer dock inte mitt syfte helt och hållet. Det krävs därför ett 
kompletterande tillvägagångssätt som tar upp de svenska perspektiven 
jag vill finna svar på.  

Genom en undersökning som Svenskt näringsliv har publicerat har jag 
kunnat ta del av de 10 kommunerna som prognostiseras ha störst 
befolkningsminskning om 20 år (Tabell 1, Svenskt näringsliv 2011). Detta 
blev grunden till min urvalsmetod. Dessa 10 kommuner har kontaktats 
för en förfrågan om att vara med i min intervjustudie. Sju informanter 
från sex kommuner har tackat ja till att delta. Dessa kommuner är 
Jokkmokk, Dorotea, Sorsele, Hagfors, Överkalix samt Hällefors. 
Jokkmokks kommun har två svarande informanter. 

 

 

 

Källa: Svenskt näringsliv 

Befolknings 
prognos 2010-2035       

  
Befolkningsantal 
2010 

Befolkningsantal 
2035 Tillväxt 

Hällefors 7220 5884 -18,5% 
Laxå 5686 4550 -20,0% 
Jokkmokk 5170 4091 -20,9% 
Dorotea 2878 2276 -20,9% 
Sorsele 2736 2161 -21,0% 
Övertorneå 4812 3739 -22,3% 
Hagfors 12480 9633 -22,8% 
Åsele 3039 2334 -23,2% 
Överkalix 3611 2723 -24,6% 
Pajala 6282 4651 -26,0% 

Tabell 1. Befolkningsprognos 2010-2035. 
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Resultaten har sedan behandlats genom matriser samt tematisk analys 
där enskilda teman urskiljs (Langemar 2008, 127-131). Matriserna har 
delats upp i olika teman beroende på vad informanterna svarade på de 
frågor som berörde den övergripande turismen. Tematisk analys har 
sedan använts för alla frågor, även de som berörde fritidshusturism.  

4.1 Litteratur- och intervjustudie  
Den litteraturstudie jag gjort har varit en fingervisning åt vilket håll jag 
bör rikta både mitt syfte samt resultat. Eftersom att tidsbegränsning 
finns för uppsatsen så har det allra viktigaste och mest relevanta delarna 
av litteraturen använts. Litteratur som berör mitt specifika ämne har till 
viss del varit svårt att hitta eftersom att kopplingen fritidshusturism i 
avfolkningskommuner i Sverige egentligen aldrig har undersökts. 
Däremot finns det goda teorier kring exempelvis varför en utveckling av 
fritidshusturism vore positiv för avfolkningskommuner. Det är sådana 
teorier jag utgår ifrån i min litteraturstudie för att sedan tillämpa dessa i 
min diskussion där teori och resultat knyts ihop. Alla källor jag använt 
mig av är till min bästa kännedom, primära.  

Intervjustudien har utförts över mail-kontakt och frågorna har varit 
semi-strukturerade och öppna (Denscombe 2009, 235) så att 
informanterna kan svara utifrån deras egna erfarenheter och tankar 
(Denscombe 2009, 232). Denna metod har också använts för att inte leda 
svaren till min fördel, utan för att istället få så ärliga svar som möjligt.  

Anledningen till att mail-kontakt har använts till det här syftet var för att 
förenkla för både mig och informanterna. För kommunerna var mail-
kontakt bättre för deras tidsram, då de kunde svara på frågorna under ett 
förbestämt antal dagar. Även för mig var detta användbart då tid kunde 
läggas på annat i uppsatsen. 

Intervjuresultaten har sedan analyserats genom att använda en matris 
där frågorna tas upp var för sig genom att använda mig av 
informanternas svar, dessa har sedan vidare utvecklats i resultatet 
utifrån de teman som utskilts. Jag har först och främst läst igenom 
intervjuerna och sedan tagit fasta på enskilda teman som kan knyta an 
till mitt syfte.  Kritik mot denna metod är att svaren till viss del var för 
korta och därför behövdes uppföljnings intervjuer med en del 
informanter. 

4.2 Metoddiskussion 
Enligt Dalen (2008, 11) är kritik mot ett kvalitativt tillvägagångssätt att, 
till skillnad mot kvantitativa metoder, så kan inte redan förutbestämda 
regler användas till hur data ska bearbetas. Därför är det inte alltid enkelt 
att förklara hur resultaten tagits fram. Jag tenderar att säga emot detta 
eftersom att det är det som faktiskt görs. I mitt fall har jag använt 
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tematisk analys som har förutbestämda regler till hur analysen ska 
genomföras, till exempel gäller regler för hur saker ska tolkas, såsom 
tolkning av inträffade samband. Genom en kvalitativ undersökning söker 
man ofta nå, med hjälp av systematik, unika och subjektiva resultat på 
ens fråga, vilket i sin tur är svårt med kvantitativa metoder.  

Intervjuareffekten är något som kan påverka informanternas svar. Hur 
informanterna uppfattar mig genom mitt skrivspråk eller utbildning kan 
påverka hur de har svarat på mina frågor (Denscombe 2009, 244). Detta 
är dock svårt att avgöra över email men kan vara värt att diskutera då 
svaren kan påverkas. Denscombe (2009, 249) menar att intervjuer via 
internet samtidigt kan förhindra intervjuareffekten eftersom att effekter 
från exempelvis kultur och kön reduceras samt att ge de intervjuade 
längre tid att reflektera och besvara frågorna. Detta kan i sin tur förbättra 
kvaliteten på svaren.  

Efter första omgången med intervjufrågor skickades kompletterande 
frågor till informanterna för att kunna utveckla resultatet i förmån till 
syftet. Dorotea kommun svarade inte på dessa frågor och uteblir då alltså 
från de delarna i resultatet som tar upp dessa frågor.  

4.2.1 Reliabilitet och validitet 

Det är viktigt att verifiera kvalitativ forskning och påvisa att resultatet av 
forskningen är riktig (Denscombe 2009, 378). I förhållande till detta har 
jag med bästa förmåga försökt att återge materialet så sanningsenligt 
som möjligt. För att få fram de bästa resultaten ansåg jag att intervjuer 
med människor med rätt kunskap var det bästa sättet att hjälpa med 
validering av undersökningen, då dessa har stor insikt i de frågor som 
ställts i mitt syfte.   

Självklart ska det tas i beaktning att informanterna möjligtvis inte hade 
tid att i alla lägen svara på frågorna kvantitetsmässigt och därmed valde 
att utesluta vissa saker. Jag tvivlar dock inte på informanternas reabilitet 
då de alla har positioner inom kommunen där de har behörighet och 
kunskap att svara på frågorna. Svaren hade också bra kvalitet och 
påvisade i de flesta fall att informanten visste vad den svarade på samt 
var så ärlig som möjligt. I de fall där kvaliteten på frågorna inte var 
verkligt tillfredställande har jag i kompletterande mail fått veta att 
informanterna inte haft tid och därmed skrivit det de ansett var 
tillräckligt.  

4.2.2 Etiska ställningstaganden 

Viktiga ställningstaganden att ta hänsyn till är att respektera 
informanternas rättigheter och värdighet. De jag intervjuat ska inte ta 
någon psykologisk eller personlig skada av min forskning. I resultatet 
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hänvisas informanterna till informant A till och med informant F, detta 
för att respektera en av informanternas vilja att förbli anonym.  Då 
informanterna är offentliga personer så anser jag det särskilt viktigt att 
noga respektera det som nämnts innan av exempelvis säkerhetshänsyn 
för att inte riskera att informanterna blir påhoppade på grund av det som 
antingen sagts i intervjuerna och därmed tagits upp i resultat eller att de 
blir påhoppade på grund av att de överhuvudtaget är med i 
undersökningen (Denscombe 2009, 195).  

Det är också viktigt, som forskare, att alltid vara ärlig mot informanterna 
och att inte ha luddiga förklaringar till varför forskningen görs. Sedan är 
det viktigt att visa ärliga analyser av det som fåtts fram genom 
intervjuerna (Denscombe 2009, 196-197). Den kanske viktigaste 
aspekten att tänka på är att alla deltagare måste ge samtycke till att delta 
i intervjuerna. Jag har följt formuläret för skriftligt samtycke i 
Denscombe’s forskningshandbok (2009, 198) när kontakt med 
informanterna togs.  

4.3 Områdesbeskrivning 
Nedan kommer jag att beskriva de sex kommunerna som deltagit i 
undersökningen. Detta för att en större förståelse ska infinnas för läsaren 
kring kommunerna.  

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län. Kommunen hade 2011 ca 
5119 invånare (Jokkmokk kommuns hemsida). Kommunens landareal är 
19 474 kvm vilket gör den till Sveriges näst största kommun. 
Fjällområden utgör ungefär hälften av kommunens landareal och 
innehåller fyra nationalparker. Jokkmokks kommun hade år 2010 ca 
275 953 gästnätter (Magdalena Fjellner, utvecklingschef Jokkmokks 
kommun).  

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län. 2012 hade kommunen ca 
2757 invånare (SCB.se). Landarealen för kommunen är ungefär 8000 
kvm. Som det ses så har Sorsele kommun inte mycket befolkning på en 
ganska stor yta. Detta betyder att Sorsele har mycket orörd natur som 
skulle kunna nyttjas för turism. I Sorsele finns också naturreservatet 
Vindelfjällen samt Vindelälven (Sorsele kommun, 2013). Sorseles 
kommun hade år 2011 ca 128 147 gästnätter (Rapport turism i Sorsele, 
2011).  

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län. Kommunen har ca 2800 
invånare på ca 2800 kvm. Detta gör att det, i statistiken, bor ungefär en 
person per kvm (Dorotea kommun, 2013). I Dorotea kommun finns 
naturreservatet Borgafjäll (Länsstyrelsen, 2013).  



17 
 

Hagfors kommun ligger i Värmlands län. I Hagfors kommun bor det 
ungefär 12 000 personer och landarealen är ca 834 kvm (Hagfors 
kommun, 2013).  

Hällefors kommun ligger i Örebro län. I Hällefors kommun bodde det år 
2012 ungefär 6988 personer. Kommunen hade år 2012, 55 471 
gästnätter. Landarealen är ca 633 kvm (Hällefors kommun, 2013) 

Överkalix kommun ligger i Norrbottens län. Ca 3519 personer bor i 
kommunen som har en landareal på ca 2765 kvm(Överkalix kommun, 
2013). Kommunen hade 114 533 gästnätter år 2011. Fritidshusturism 
räknas med i dessa siffror men det framgår inte hur många nätter som 
utgörs av det (Rahm, 2013).  

4.4 Informantbeskrivning 
Nedan kommer jag att beskriva de informanter som deltagit i 
intervjustudien. 

Informant A arbetar i Hagfors kommun. Informanten arbetar med 
turismfrågor. Arbetsuppgifterna innehåller ansvar för turism och 
personal samt att marknadsföra kommunen och att locka fler besökare.  

Informant B arbetar i Jokkmokks kommun och har en högre post i 
kommunen. Personen ansvarar för olika typer av utvecklingsarbeten 
inom Jokkmokks kommun. Vidare har några frågor svarats på av en 
medarbetare till informant B som kommer att kallas informant B1.   

Informant C arbetar i Sorsele kommun Personen i fråga har en högre 
post i kommunen och arbetar med frågor inom utveckling och tillväxt.   

Informant D arbetar i Hällefors kommun. Informanten har en högre post 
i kommunen och är ansvarig för turismutveckling. Informanten arbetar 
även med turistinformation och marknadsföring av kommunen mot 
besökare. 

Informant E arbetar i Överkalix kommun. Informanten arbetar som 
projektmedarbetare i kommunen och jobbar med projektsamordning.  

Informanten F arbetar i Dorotea kommun Informanten har en högre post 
i kommunen och ansvarar för utvecklingen av kommunens näringsliv.  
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5 RESULTAT 
Under resultatkapitlet kommer intervjustudien att redovisas. Först 
kommer de frågor som handlade övergripande om turism (Bilaga 1). 
Efter det kommer frågorna som berör möjligheter och problem samt 
utvecklandet av fritidshusturism (Bilaga 2). Som det kommer att märkas 
i texten kommer ordet fritidshusturism inte att dyka upp förrän i kapitel 
del 5.4 då frågor ställdes avgörande om fritidshusturism.  

5.1 Kommunernas turistiska attraktioner, tillgångar och 
utmaningar 

På frågan om vad som ansågs locka flest turister till respektive kommun 
kunde flera teman urskiljas. Natur, friluftsliv, rekreation, event, kultur 
och besök hos släkt och vänner var de teman som kom fram ur 
intervjusvaren. Alla kommuner förutom Sorsele använde ordet natur 
som stor attraktion. Även ordet rekreation nämndes hos varje kommun 
förutom Jokkmokk. Event togs upp av Sorsele och Hagfors och då 
speciellt festivaler i Sorsele samt rallyevent i Hagfors. Jokkmokk och 
Hällefors angav kultur som attraktion. Endast Överkalix nämnde besök 
hos släkt och vänner som en lockelse till att besöka kommunen.  

Kultur, rekreations- och aktivitets möjligheter, event samt djur och natur 
angavs som största tillgångar i kommunerna. Överkalix och Hagfors 
nämnde alla dessa som tillgångar medan Jokkmokk och Sorsele endast 
nämnde kultur och rekreation- och aktivitets möjligheter. Hällefors 
angav kultur samt djur och natur som tillgångar och Dorotea skrev 
rekreations- och aktivitets möjligheter och djur och natur som deras 
största tillgångar.  

På frågan om vad som ansågs vara mest lönsamt att utveckla i 
kommunerna kom svaren upplevelseturism, natur och friluftsturism, 
ekoturism, kulturturism samt affärsturism. Alla kommuner svarade 
natur och friluftsturism förutom Jokkmokk som endast svarade 
ekoturism. Hällefors svarade flest olika typer av turism där 
upplevelseturism, natur och friluftsturism samt affärsturism fick stå som 
mest lönsamt.  På kulturturism svarade endast Överkalix. 
Upplevelseturism ansågs lönsamt av Sorsele, Hällefors och Dorotea.  

Informanterna kunde lista upp många utmaningar som ansågs finnas för 
kommunernas totala turismnäring. Geografiskt läge och infrastrukturella 
problem nämndes av Sorsele, Hagfors och Hällefors. Hagfors nämnde 
även brister i marknadsföringen av kommunen. Att attrahera 
intressenter ansågs problematiskt av Överkalix, Jokkmokk, Hällefors och 
Dorotea. Överkalix och Jokkmokk upplevde problem med samverkan i 
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branschen. Hällefors nämnde även minskande befolkning, tillgång till 
service samt brist på arbetare som utmaningar.  

5.2 Turismstrategi eller inte 
Överkalix, Sorsele, Hagfors och Dorotea saknar i dagsläget en 
turismstrategi (Informant A, informant B, informant C, informant E, 
informant F 2013). Överkalix har dock en tillväxtstrategi som ska ta upp 
frågor om hela näringslivet där turism ska vara med som en del 
(Informant E, 2013). Sorsele kommun har påbörjat ett strategiarbete som 
heter ”Destination Vindelfjällen”. Denna strategi är tänkt att förena 
kommun, företag och föreningsliv för att tillsammans skapa en plattform 
att arbeta utifrån (Informant C, 2013). Jokkmokks kommun är delägare i 
ett nystartat destinationsbolag vars syfte är att fördubbla besöksnäringen 
till 2020, då blir det destinationsbolagets ansvar att upprätta en 
turismstrategi (Informant B, 2013). Hällefors kommun har en gemensam 
turismstrategi med tre andra kommuner i norra Örebro län. Strategin ska 
anpassas för de lokala förutsättningarna kommunerna har och kopplas 
till en handlingsplan. Fritidshusturism behandlas inte särskilt i 
turismstrategin (Informant D, 2013).  

5.3 Tillgång till service samt tillgång till fysisk plats i kommunen 
På frågan om tillräcklig service finns tillhands för turister svarar 
informanterna något olika. Med tillgång till service menas i det här syftet 
tillgång till affärer, polis, brandkår, ambulans med mera.  Hällefors stad 
har i dagsläget tillräcklig service, men utbudet anses komma att vara 
svårt att upprätthålla (Informant D, 2013). Enligt informant C har 
Sorsele kommun än så länge bra service.  I Överkalix kommun finns det 
en god grundservice men däremot långa avstånd vid exempelvis behov av 
akutvård (Informant E, 2013). Det betonas att fler handelsföretag helt 
klart skulle stärka destinationen (Informant E, 2013). I Jokkmokks 
kommun finns det enligt informant B tillräckligt med service, i 
anslutning till de tätorter som finns. I Hagfors kommun finns det även 
där tillräckligt med service enligt informant A. Informanten menar också 
att de många utländska fritidshusägarna som finns i kommunen bidrar 
till att servicen finns kvar då fritidshusen används hela eller delar av året. 
I Dorotea kommun finns det inte tillräckligt med vård, polis eller 
bankomater för att finnas tillhands för turister, enligt informant F.  

Alla informanter svarar ja på frågan om fysisk plats finns för utveckling 
av fritidshusområden (Informant A, informant B, informant C, informant 
E, informant F 2013). Informant D påpekar dock att mycket av de 
attraktiva marklägena i Hällefors kommun är privatägda av stora 
skogsbolag. Detta skulle kunna försvåra utvecklandet av fritidshusturism 
i kommunen.  
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5.4 Utvecklandet av fritidshusturism  

Enligt informant A är fritidshusturism något som skulle kunna utvecklas 
vidare i Hagfors kommun. Konsumtionen skulle ökas samt att 
fritidshusturisterna skulle agera goda ambassadörer till kommunen, då 
fritidshusturisterna talar om kommunen till sina släkt och vänner. På 
frågan om fritidshusturism skulle kunna vara aktuellt att utveckla svarar 
informant A ja, men att det i nuläget är osäkert på vilket sätt detta skulle 
kunna genomföras. I Hällefors kommun är utvecklandet av fritidshus 
också något som anses kunna göras. Det finns redan många fritidshus 
men en ökning av attraktivitet bland europeiska turister har märkts. 
Dock finns det problem kring en aktuell utveckling av fritidshusturism 
eftersom att, som nämnt innan, ägs mycket mark av privata bolag 
(Informant D, 2013).   

I Sorsele kommun är utvecklandet av fritidshusturism något som både 
känns aktuellt och genomförbart. En önskan vore att kunna bibehålla 
underlag för god service i hela kommunen. Detta skulle kunna göras 
genom en utveckling av fritidshusturism. Exempelvis skulle en 
marknadsföring av strandnära tomter kunna vara aktuell på grund av 
LIS-lagen. Länsstyrelsen har fortfarande veto över markanvändningen av 
vissa tomter men detta arbetas med i kommunen (Informant C, 2013).  I 
Överkalix kommun är man även där positiv till utvecklingen av 
fritidshusturism eftersom att det finns befintliga fritidshus som inte 
används (Informant E, 2013). I Jokkmokks kommun är det fullt möjligt 
att utveckla fritidshusturism enligt informant B1. Dock är det inte något 
som anses vara aktuellt just nu då fritidshusturismen enligt informant B1 
sköter sig själv. Det finns ett projekt ”Focus Jokkmokk” vars syfte är att 
inventera kommunens fastigheter för att kunna hyras eller köpas, för att 
kunna koppla till potentiella inflyttare. Detta ska göras i två steg, först 
ska fritidshus inventeras och sedan permanentbostäder (Informant B1, 
2013).  

5.5 Möjligheter och problem med utvecklandet av fritidshusturism 

I Hagfors kommun anses den vackra naturen vara en stor möjlighet till 
att attrahera människor att köpa fritidshus (Informant A, 2013). 
Informant D menar att om antalet fritidsboende i Hällefors kommun 
skulle öka skulle det ges ett tillskott till den lokala handeln, vilket skulle 
vara viktigt för kommunen. Fritidshusägarna i Hällefors kommun 
besöker sina stugor året om samt att de är goda ambassadörer för 
kommunen (Informant D, 2013). I Sorsele vore all inflyttning värdefull 
för kommunen. Först och främst skulle handeln dra nytta av det 
(Informant C, 2013). I Överkalix tror man på möjligheten till mer liv och 
rörelse i byarna. Detta skulle kunna innebära en ökad attraktivitet för 
inflyttare (Informant E, 2013). I Jokkmokks kommun ser man positivt 
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till möjligheterna som kan komma från fritidshusturismen. Inflyttningen 
av permanentboende anses kunna öka i samband med ökningen av 
fritidshusturism (Informant B1, 2013). Det påpekas även att kommunen 
är ”enormt” stor och att plats för nya fritidshusbebyggelser ska finnas 
(Informant B1, 2013).  

Problem med utvecklandet av fritidshusturism i Hagfors kommun anses 
vara att fritidshusägarna skattar på annan ort trots att service såsom 
sophämtning och postgång tillhandahålls av kommunen. På så sätt kan 
kommunen förlora pengar genom att ha fritidshusturister (Informant A, 
2013). Ett annat problem med utvecklandet av fritidshusturism i Hagfors 
är att stora områden ägs av privata skogsbolag. I Hällefors kan 
problemen skapas av krav på vatten, avlopp och sophämtning som kan 
försvåra etableringen av nya fritidshusområden (Informant D, 2013). 
Även i Sorsele anses tillhandahållning av service vara problematiskt. Om 
fritidsbostäder i avlägsna platser skulle omvandlas till 
permanentbostäder skulle kommunens kostnader bli höga, enligt 
informant C. Problem som anses vara svårhanterliga i Jokkmokks 
kommun är efterfrågan på kommunalt vatten och avlopp, sophantering 
samt långa avstånd (Informant B1, 2013). Informant E gav ett blankt svar 
på frågan som ställdes om Överkalix kommun.  

5.6 Drivkrafter för utvecklandet av fritidshusturism 
I Hagfors kommun utgörs de främsta drivkrafterna av potentiella köpare. 
Särskilt omnämns holländare som pådrivande i sina intressen för 
kommunens fritidshus (Informant A, 2013). I dagsläget anses det inte 
finnas tillräckligt med drivkrafter i Sorsele kommun för att utveckla 
fritidshusturismen. Dålig efterfrågan på befintliga tomter är något som 
ses som särskilt problematiskt för att till exempel hitta investerare 
(Informant C, 2013). I Överkalix kommun finns det intresse från både 
företagare och kommunens näringslivskontor för att utveckla 
fritidshusturismen. Det saknas dock en strategi för att få med 
fritidshusägarnas intresse för utveckling (Informant E, 2013). I Hällefors 
kommun arbetas det just nu med en ny översiktsplan (Informant D, 
2013). Informant D tror att intresset och drivkraften för utvecklingen av 
fritidshusturism kan komma att väckas till liv i och med den nya 
översiktsplanen. Som tidigare nämnt så sköts fritidshusturismen av sig 
själv i Jokkmokks kommun. Där har kommunen egentligen inte så 
mycket att göra med fritidshusturismen då försäljning och uthyrning 
sköts till största del av privata markägare. Stora delar av Jokkmokks 
kommun ägs av staten som inte har fritidshusturism som första tänkbara 
möjlighet till dessa områden (Informant B1, 2013).  
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5.7 Sammanfattande ord om resultatet 
Kapiteldel 5.1 till och med 5.3 handlar om kommunernas turistiska 
attraktioner, tillgångar, utmaningar, turismstrategier samt tillgången till 
service och fysisk plats. På frågan om kommunernas turistiska 
attraktioner, tillgångar och utmaningar urskildes temana natur, 
friluftsliv, rekreation, event, kultur samt besök hos släkt och vänner. 
Flest kommuner svarade natur och rekreation som största 
turistattraktioner. Kultur, rekreations- och aktivitetsmöjligheter, event 
samt djur- och natur var kommunernas största tillgångar. Den mest 
lönsamma turismen att satsa på ansågs vara upplevelseturism, natur och 
friluftsturism, ekoturism, kulturturism samt affärsturism. Natur- och 
friluftsturism var det överlägset vanligaste svaret.  

Kommunernas största utmaningar ansågs vara geografiskt läge, 
infrastrukturella problem, brister i marknadsföringen av kommunen, 
problem med att attrahera intressenter, problem med samverkan i 
branschen, minskande befolkning, tillgång till service samt brist på 
arbetare. Kommunerna upplevde olika utmaningar och därför skiljde sig 
svaren mellan kommunerna. På frågan om turismstrategier svarade tre 
kommuner att de i dagsläget saknade en turismstrategi. Dock planeras 
tillväxtstrategier i två av dessa kommuner, Överkalix och Sorsele. 
Kommunerna Jokkmokk, Hagfors och Hällefors har turismstrategier.  

Tillgången till service ansågs finnas i de flesta kommunerna. Dorotea 
kommun uttryckte problem med tillgången på service. Kommunerna 
ansåg att tillräckligt mycket fysisk plats finns i kommunen för en 
eventuell utveckling av fritidshusområden.  

Kapiteldelarna 5.4 till och med 5.6 handlade om möjligheter och problem 
med utvecklandet av fritidshusturism samt synen på om fritidshusturism 
skulle kunna utvecklas i respektive kommun. Kommunerna anser alla att 
fritidshusturism skulle kunna utvecklas i kommunerna. Dock är det inte 
alla kommuner som anser att detta är aktuellt. På frågan om möjligheter 
och problem med utvecklandet av fritidshusturism angavs möjligheter 
vara till exempel ökning av kommunens attraktivitet. Problemen angavs 
vara exempelvis ojämn skattfördelning. Drivkrafter att utveckla finns i 
vissa kommuner medan i andra ansågs vara för vaga. Drivkrafter som 
nämns är till exempel potentiella köpare.   
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6 DISKUSSION 
Denna studie visar dels att fritidshusturism är något som skulle kunna 
satsas på, men som det saknas drivkrafter till och dels att 
fritidshusturism inte är något som spontant dyker upp som svar på 
frågan ”vilken typ av turism lockar människor till er kommun?”. Det 
pekar på att fritidshusturism inte är något man tänker på som just turism 
i första taget. Detta har också påpekats i litteraturen som problematiskt 
när det gäller fritidshusturism.  

Innan man har fått människor att förstå hur fritidshusturism kan 
påverka en kommun är det svårt att, utan påverkan från andra håll, ta för 
givet att kommuner ska till exempel ta med det som en del i en 
turismstrategi. Det är alltså viktigt att börja från grunden när det gäller 
utvecklingen av fritidshusturism och skriva till exempel uppsatser om 
ämnet, i syfte att höja betydelsen av fritidshusturismen.  

Det ska dock inte sägas att fritidshusturism endast har positiva 
påverkningar på kommuner. Det finns svårigheter med den sortens 
turism där det största problemet verkar vara att den är säsongsberoende. 
Delar av året är fritidshusen obebodda vilket gör att kommunerna får en 
ojämn belastning. Detta påverkar till exempel sophantering, postgång 
och handel. Informanterna som intervjuats har tagit upp dessa exempel 
som problem med utvecklingen av fritidshusturism och är förmodligen 
något de upplevt. Till exempel i Hällefors finns idag många fritidshus 
som ägs av utländska personer, och sophämtningen ökar givetvis under 
de delar av året som fritidshusen besöks och blir en ojämn belastning och 
därmed en högre kostnad för kommunen. 

Från kommunernas synpunkt finns det många andra problem att ta i 
beaktning när det gäller utvecklingen av deras respektive kommuner. Det 
kan tyckas vara självklart att fritidshusturismen inte ska utvecklas i 
nuläget då det råder problem i kommunens många andra avdelningar, än 
turism. Att försöka locka exempelvis företag till kommunen är en stor del 
av vad kommunerna arbetar med. Genom att locka företag skapas det 
jobb och därmed ökas möjligheterna till att människor flyttar till 
kommunen. När det gäller utvecklandet av fritidshusturism finns det 
många faktorer som spelar in för att det ska bli aktuellt. Dels måste 
kommunen ha investerare som vill satsa pengar på fritidshusturismens 
utveckling och dels behövs det en marknad av köpare och säljare. Många 
kommuner har haft en åldrande befolkning under en längre tid vilket kan 
betyda att även husen har åldrats. Det kostar att förnya hus och dra 
avlopp samt utveckla infrastruktur. Detta har några av informanterna 
påpekat också.  
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Det intressanta med de befolknings problem som kommunerna ställs 
inför samt min intervjustudie om fritidshusturism är att trots problemen 
så är de flesta informanterna intresserade av en utveckling av 
fritidshusturism. Informanterna nämner bristen på drivkrafter såsom 
investerare men ser ändå inga större problem med en utveckling. Detta 
kan tolkas som att det även här saknas kunskap och en förmåga att 
koppla problemen med varandra. Informanterna vet om att problemen 
finns, men de verkar inte förstå att fritidshusturism är komplicerat och 
kräver många medverkande krafter för att lyckas.  

De flesta kommunerna har ingen turismstrategi medan en, Jokkmokk, 
har precis blivit delägare i ett nytt projekt som ska behandla turismen i 
kommunen samt Sorsele som har startat ett strategiarbete. Hällefors 
hade en gemensam strategi med tre andra kommuner. Överkalix, 
Dorotea och Hagfors gav inget svar på varför en turismstrategi inte finns 
eller varför det inte heller planeras. Det kan kopplas till frågan om 
drivkrafter finns till utveckling av fritidshusturism. Hagfors nämner 
potentiella köpare som drivkrafter. Överkalix nämner att intresse finns 
från företag samt näringslivskontor. Dorotea har inte svarat på den 
frågan. Det är endast Överkalix som nämner själva kommunen som 
drivkraft även om de inte har en turismstrategi. I kommunerna som 
redan hade en turismstrategi finns inte fritidshusturism med. Det stärker 
teorierna som tidigare nämnts om att fritidshusturism inte anses vara, av 
utvecklingsansvariga, en typ av turism. Det Jokkmokks kommun skrev 
om att fritidshusturism ”sköter sig själv” (Informant B, 2013) tror jag 
egentligen är något som kommunerna alla tänker men inte kunnat sätta 
ord på.  

Likheterna på svaren på de första frågorna som ställdes till kommunerna 
är en intressant betraktelse. Det gällde de frågor som ställdes öppet till 
kommunerna angående deras övergripande turismverksamheter. Svaren 
var så pass lika att enkla matriser kunde göras för att smidigare 
kategorisera teman.  De frågorna som kategoriserades var de som gällde 
kommunens tillgångar, vad som var lönsamt att utveckla, vad som lockar 
människor samt vad de största utmaningarna var för respektive 
kommun.. Alla kommuner förutom Sorsele svarade, på frågan om 
tillgångar, till exempel natur, vilket inte egentligen är förvånansvärt då 
naturen ses som en av de största lockelserna i Sverige. Det är dock 
förvånansvärt att Sorsele inte använde ordet natur, utan hellre bemärkte 
ord som friluftsliv och rekreation som ändå kan ses som en form av 
naturturism. Eftersom att de flesta kommunerna använde både ordet 
natur och friluftsliv så har de egna kategorier trots att det kan diskuteras 
om natur och friluftsliv borde vara en och samma. Jag valde ändå att 
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skilja på orden då ordet natur kan betyda annat än att det bedrivs någon 
sorts aktivitet i den, som ordet friluftsliv mera bemärker.  

Att jämföra frågorna om vad som lockade människor till kommunen 
samt vad som är kommunernas största tillgångar var intressant då 
svaren på respektive fråga ofta skiljde sig inom kommunerna. Till 
exempel så svarade Överkalix att natur, friluftsliv och rekreation var det 
som lockade människor till kommunen samtidigt som de största 
tillgångarna var kultur och event. Samma sak gäller Sorsele som svarade 
att friluftsliv och rekreation lockade människor men att kultur ändå var 
den största tillgången. Jag tolkar det som att det som är kommunens 
största tillgångar är det som lokalbefolkningen tar del av medan det som 
lockar människor är sett utifrån ett turistiskt perspektiv.  

Att sedan vidare jämföra med vad som ansågs vara mest lönsamt att 
utveckla blev också intressant då det igen skiljde sig inom kommunerna. 
Om man ser till Sorsele igen så ansågs naturen locka turister, kultur vara 
den största tillgången men upplevelseturism och natur- och 
friluftsturism det som var mest lönsamt att utveckla. I Hagfors ansågs 
natur- och friluftsturism mest lönsamt att utveckla samtidigt som de 
största tillgångarna var kultur, rekreations- och aktivitets möjligheter, 
event samt djur- och natur. De svarade dock samma på vad som lockar 
människor till kommunerna. I Hällefors ville man utveckla natur- och 
friluftsturism, upplevelseturism samt affärsturism trots att kultur 
nämndes som både en stor tillgång och attraktion.  Dessa svar ger mig en 
bild av att kommunerna kan arbeta med sin uppfattning om turism samt 
se över hur det egentligen ser ut i kommunerna gällande deras 
attraktioner, tillgångar och lönsamhet. Som tidigare nämnt var det ingen 
kommun som svarade fritidshusturism på någon av de frågorna som 
ställdes kring turism i sin helhet. De svaren som tog upp fritidshusturism 
kom i samband med att jag använde ordet i frågorna. 

När frågan ställdes om de största utmaningarna för turismnäringen i 
respektive kommun var svaren många. Det fanns helt klart fler svar på 
vilka utmaningar som kommunen ställs inför än vad kommunen har för 
tillgångar. Detta är inte konstigt eftersom att kommunerna är 
avfolkningskommuner som ställs inför problem i framtiden. Det som 
känns påtagligt i svaren är att informanterna tydligare kan beskriva 
utmaningarna kommunerna har snarare än möjligheterna som finns. 
Detta pekar på att kommunerna förmodligen arbetar mer med att ta itu 
med problemen som finns snarare än att arbeta med möjligheter.  

Jag är medveten om att de första frågorna som behandlas i uppsatsen 
inte handlar om fritidshusturism men ansågs ändå nödvändiga för att få 
en förståelse för hur kommunerna tänker kring turismen i deras 
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kommuner. När det gäller frågorna om fritidshusturism fick jag relativt 
blandade svar. Frågorna som handlar om fritidshusturism finns i Bilaga 
2 och skickades ut som en kompletterande del av intervjun eftersom att 
jag i första skedet inte ställde frågor om fritidshusturism utan endast om 
den övergripande turismen. Huvudpoängen med intervjuerna var alltså 
att se hur möjligheterna respektive problemen ser ut för en utveckling av 
fritidshusturism, samt att se om det vore möjligt att utveckla 
fritidshusturism i de sex kommunerna som tillfrågades.  

Som nämns i litteraturavsnittet kan skatter ställa till problem för 
kommuner. Detta har påpekats i intervjuerna av bland annat Hagfors 
som ser problem särskilt med sophantering och postgång då det betalas 
av kommunen men inte skattas av fritidshusturisterna. Kommunen kan 
på det här sättet förlora, snarare än att vinna, på att ha fritidshusturister. 
Även i intervjun med informanten från Hällefors påpekas detta som ett 
problem. Detta kan dock till viss del försvaras med att fritidshusturister 
spenderar mera pengar på den lokala handeln än vad till exempel 
permanentboende gör. Alltså om fritidshusturismen skulle vilja minskas 
på, på grund av att det är ett högt skattetryck skulle det således även 
minska tillgångar till kommunen i form av handel, detta skulle därmed 
kunna leda till att de lokala affärerna stängs och platsens attraktivitet 
minskas. Ett annat problem som nämns av kommunerna är bristen på 
infrastruktur såsom tillgänglighet och kommunikation. Detta påpekas 
även i litteraturen som ett problem som lands- och glesbygds områden 
ofta präglas av. Detta nämns också av Müller och Jansson (2003, 21-22) 
som påtalar att lands- och glesbygder ofta saknar mottagningskapacitet.  

Att den lokala handeln skulle gynnas av fritidshusturister tar många utav 
informanterna upp och som även jag och litteraturen anser vara viktig. 
Dels kan fritidshusturismen gynna arbetstillfällen då fritidshusturisterna 
oftast inte bara befinner sig i sitt fritidshus hela semesterperioden utan 
också gör andra aktiviteter i närområdet. Och dels kan det se till att 
handeln fortsätter finnas. Det påpekas dock i litteraturen att även om 
fritidshusturism kan bidra till att befintlig service finns kvar betyder det 
inte att det kommer att ske en ökning av serviceutbudet.  

De allra flesta kommunerna anser att fritidshusturism borde kunna 
utvecklas samt att om möjlighet och drivkrafter skulle finnas vore det 
aktuellt att påbörja en utveckling av just det. Hällefors kommun är till 
skillnad mot resten av kommunerna skeptisk till en utveckling av 
fritidshusturism eftersom att kommunens marker till största del ägs av 
privata företag vilka riktar sina verksamheter mot skogsbruk. Jag kan 
alltså förstå hur informant D från Hällefors resonerar då stora delar av 
kommunen som potentiellt skulle kunna användas till fritidshusturism 
redan används i ett annat syfte och skulle därmed skapa nya problem. 
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Enligt mig ska ingen näring utesluta en annan, särskilt när det gäller två 
näringar som har varsin betydande del i utvecklingen av Sverige.  

Genom både litteratur- och intervjustudien kan det alltså konstateras att 
utvecklingsansvariga i kommuner saknar uppfattning om hur 
fritidshusturism kan användas till fördel för kommunen trots att både 
möjligheter och problem med utvecklandet av fritidshusturism i deras 
respektive kommun förstås. Detta kan kopplas till att tre av kommunerna 
saknar en turismstrategi och saknar därmed kunskap om hur en sådan 
utveckling ska betraktas samt att de kommuner som har en 
turismstrategi saknar en del som belyser fritidshusturism och har 
därmed samma problem. Det saknas i många fall också drivkrafter för att 
verkligen driva igenom en utveckling av fritidshusturism trots att 
intresse finns i alla kommuner. Därför är också det genomgående svaret 
nej, på frågan om en utveckling av fritidshusturism är aktuell i respektive 
kommun. 

För att svara på min frågeställning kan det sägas att möjligheterna som 
finns för en utveckling av fritidshusturism är; att gynna den lokala 
handeln samt att eventuellt öka handelsutbudet, öka kommunens 
attraktivitet samt att förhoppningsvis öka permanentboende i framtiden. 
Problem med en utveckling av fritidshusturism är främst brist på 
drivkrafter och intressenter, de intressenter som presenteras är främst 
potentiella köpare. Ett annat större problem är att skattemedel inte 
kommer från fritidshusägare som kan täcka kostnader för till exempel 
sophantering. Det finns även bakomliggande problem kring utvecklandet 
av fritidshusturism. Det måste finnas en marknad för fritidshusturismen, 
för utan en marknad finns det egentligen ingen chans till utveckling. Om 
det finns en marknad eller ej är inget jag fått svar på genom 
intervjustudien och därför kan det heller inte diskuteras i större skala. 
Jag anser dock att en marknad kan skapas med samarbete mellan 
kommunerna, investerare och köpare/säljare om en vilja från 
kommunernas sida finns för detta. 

Om möjligheten finns att utveckla fritidshusturism i 
avfolkningskommunerna är, enligt informanterna, fortfarande en något 
svår fråga att svara på då informanterna svarat positivt på om intresse 
finns och samtidigt negativt på drivkrafter och aktuell intresse för 
utveckling. Alltså är det svårt att tolka vad som egentligen menas med 
deras svar. Jag väljer därför att se på svaren utifrån både min egen 
tolkning samt litteraturens teorier. Det är därför viktigt att avsluta med 
att belysa att informanterna saknar tillräcklig kunskap om att tillämpa 
metoder för att använda fritidshusturism i utvecklingen av kommunen. I 
nuläget finns det alltså svårigheter med att kunna genomföra en 
framgångsrik utveckling av fritidshusturism. En önskan om förändring 
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och positiv utveckling finns i kommunerna och märks tydligt i 
intervjuerna. Trots det saknas det tillräckliga drivkrafter, och om det 
tillåts sägas, passion att förverkliga just en omfattande fritidshusturism. 
Innan detta skulle kunna genomföras skulle det krävas en satsning som 
skulle få kommuner runt om i Sverige att förstå innebörden av en 
utveckling av fritidshusturism. Litteraturen påpekar att framtiden för 
avfolkningskommuner i Sverige är turism, och framförallt 
fritidshusturism eftersom att det skulle generera långa och 
återkommande besök i kommunen vilket skulle kunna visa sig vara 
livsviktigt för kommuner med avbefolkning.  
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7 SAMMANFATTNING 
  
Sammanfattningsvis har syftet med uppsatsen varit att se om 
möjligheten finns att utveckla fritidshusturism i 
avfolkningskommunerna Jokkmokk, Dorotea, Sorsele, Hagfors, 
Överkalix samt Hällefors. Detta för att således möjliggöra en ökning av 
attraktiviteten och besökare till kommunerna. Det har även varit av vikt 
att se på möjligheter och problem med utvecklandet av fritidshusturism i 
de ovannämnda kommunerna. Detta har undersökts med hjälp av en 
litteraturstudie där berörda ämnen upplysts samt genom en 
intervjustudie med sju informanter från sex kommuner. Resultatet har 
sedan tolkats genom delvis matriser och delvis tematisk analys där 
särskilda teman hittats med hjälp av både de frågor jag ställt samt de svar 
jag fick.  

Det resultat jag fick av de första frågorna som gjordes i matriser var att 
kommunerna svarade på samma sätt så att flera teman kunde urskiljas. 
Det som ansågs locka turister var natur, friluftsliv, rekreation, event, 
kultur samt besök hos släkt och vänner. Natur och rekreation var de 
nästan övergripande anledningarna till att turister besökte kommunen. 
Kommunernas största tillgångar beskrevs med orden kultur, rekreations- 
och aktivitetsmöjligheter, event samt djur- och natur. Här var det större 
skillnader på vad kommunerna svarade där kommunerna Överkalix och 
Hagfors angav alla exempel som tillgångar medan de andra kommunerna 
gav en eller två typer av tillgångar.  

När frågan ställdes om vilken slags turism som var mest lönsamt att 
utveckla fick jag svaren upplevelseturism, natur och friluftsturism, 
ekoturism, kulturturism samt affärsturism. Kommunerna svarade ganska 
homogent på den här frågan där alla kommuner förutom Jokkmokk 
svarade natur- och friluftsturism. Jokkmokk svarade istället ekoturism. 

På frågan om kommunernas största utmaningar fick jag fler svar än på de 
tidigare frågorna. De teman som kunde plockas ur intervjutexterna var 
geografiskt läge, infrastrukturella problem, brister i marknadsföringen av 
kommunen, problem med att attrahera intressenter, problem med 
samverkan i branschen, minskande befolkning, tillgång till service samt 
brist på arbetare. Här var svaren istället relativt heterogena då olika 
saker upplevde i kommunerna.  

Det ställdes även vissa frågor för att få bakgrundsinformation om 
kommunerna. Till exempel så tillfrågades kommunerna om deras 
turismstrategier eller brist på sådana. Det frågades även varför de inte 
har en turism strategi och ifall det planerades att påbörja en sådan inom 
fem år. Fyra av kommunerna saknade i dagsläget en turismstrategi, en av 
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dessa fyra kommuner, Överkalix, planerade en tillväxtstrategi där 
turismen ska tas upp som en del, men en separat turismstrategi planeras 
inte och en annan kommun, Sorsele, har påbörjat ett strategiarbete för 
att utveckla handeln i kommunen men inte heller där planeras en separat 
turismstrategi. De andra två kommunerna, Jokkmokk och Hällefors har 
turismstrategier där Jokkmokk har anlitat ett privat bolag att upprätta en 
strategi och Hagfors har en gemensam strategi med tre andra kommuner 
i norra Örebro län. Jokkmokks kommun gav inget svar på om 
fritidshusturism skulle vara en del i turismstrategin och i Hällefors 
turismstrategi behandlas inte fritidshusturism särskilt.  

Frågor ställdes även om tillgången till service ansågs tillfredställande för 
turister samt om fysisk plats finns i kommunen för att utveckla 
fritidshusområden. I de flesta kommunerna ansågs det finnas tillräckligt 
med service för att finnas till hands för turister. Det var endast Dorotea 
kommun som ansåg att tillgången till vård, polis och bankomater var en 
brist för att kunna locka turister. Alla kommuner ansåg att tillräckligt 
mycket fysisk plats finns för att eventuellt kunna utveckla 
fritidshusområden. Dock svåras en utveckling av dessa marker av privata 
skogsbolag som äger marken, detta främst i Hällefors. Även faktorer 
såsom renbete angavs som en svårighet i Jokkmokks kommun.  

På frågorna som handlade om fritidshusturismen, möjligheter och 
problem med fritidshusturism och dess potentiella utvecklande i 
respektive kommun fick jag här likartade svar. Alla kommuner anser att 
fritidshusturism skulle kunna utvecklas i kommunen, men vissa 
kommuner anser inte att det är aktuellt. Till exempel så menar informant 
B1 från Jokkmokks kommun att en utveckling vore möjlig men inte 
intressant i nuläget eftersom att fritidshusturismen sköts av privata 
markägare.  

När det gäller möjligheter och problem med utvecklandet av 
fritidshusturism så var det tydligt att problemen var större än 
möjligheterna. Möjligheterna angavs vara till exempel word of mouth för 
kommunen samt möjligheten till att öka kommunens attraktivitet. 
Problemen angavs vara ojämn skattfördelning och höga kostnader för 
sophantering och postgång. Även efterfrågan på vatten och avlopp togs 
upp i intervjuerna med kommunerna.  

Drivkrafter för att utveckla fritidshusturism finns i vissa kommuner, 
medan andra inte anser att det finns tillräckligt med intresse. De 
drivkrafter som ändå nämns är potentiella köpare och drivkrafter från 
kommunen omnämns egentligen inte alls. Endast i Överkalix kommun 
nämndes ett intresse från kommunens näringslivskontor.  
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Det som kunde tolkas av resultatet var att det krävs en hel del innan 
fritidshusturism på allvar kan ses som en potentiell utveckling i 
avfolkningskommunerna Jokkmokk, Dorotea, Sorsele, Hagfors, 
Överkalix samt Hällefors. Dels måste kommunerna förstå vad de 
egentligen har för tillgångar och attraktioner då de i nuläget talar emot 
sig själva. De har förstått vilka utmaningar och problem som finns och 
därför vågar jag konstatera att de förmodligen i dagsläget arbetar mer 
med att lösa problem och utmaningar än de gör med att arbeta med 
möjligheter. Det finns potential i kommunerna att utveckla 
fritidshusturism, och det finns även ett intresse från alla informanter. 
Största problemet är istället att hitta drivkrafter och en marknad till att 
påbörja en förändring av turismen i kommunen. Som nämnt i 
diskussionen så vore en början att försöka genom fler och djupare studier 
försöka öka kunskapen hos kommunerna i Sverige kring utvecklandet av 
fritidshusturism.   
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BILAGA 1  

Intervjutill utvecklingsansvariga i kommunerna  

Bakgrundsfrågor 

Namn: 

Arbetstitel: 

Arbetsuppgifter inom kommunen:  

Nedan följer intervjufrågorna, ni får svara så mycket eller så lite ni vill 
och ni får även lägga till något mera vid varje fråga om så önskas.  

 

1. Har er kommun en turism strategi? 
- Om nej, har ni planer att inom exempelvis 5 år ha en turism 

strategi? 
- Om inte, varför har ni inte planer på det? 
- Om ja, finns det någon del i strategin som tar upp 

fritidshusturismens betydelse för er kommun? 

 

2. Vad anser ni är det som lockar människor att besöka er kommun?  
 

3. Vet ni hur många gästnätter turismen genererar i er kommun idag?  
 

-Räknar ni isåfall med fritidshusturism i dessa siffror? 
 

4.  Vad anser ni är era största tillgångar inom turismnäringen i er 
kommun? Till exempel era största turistattraktioner?  
 
 

5. Vilken typ av turism anser ni är mest lönsamt att utveckla i er 
kommun? Exempelvis stadsturism, naturturism med mera.  
 
 

6. Vad anser ni är er största utmaning för turismnäringen i er 
kommun? 
 
 

7. Anser ni att det finns fysisk plats i er kommun att utveckla 
fritidshus områden?  
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8. Anser ni att det finns tillräcklig service i er kommun att finnas 
tillhands för turister? Exempelvis affärer av olika slag, 
vårdcentraler, polis, brandkår med mera.  
 

 
9. Har ni några egna tankar kring utvecklandet av fritidshusturism i 

er kommun? 

Tack för er medverkan!  
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BILAGA 2 

Kompletterande frågor 

1. Anser ni att fritidshusturism skulle kunna utvecklas i er kommun? 

-Varför? 

-Varför inte? 

2. Vad anser ni kan skapa problem med att utveckla fritidshusturism i 

er kommun? 

- varför? 

3. Vad anser ni kan vara möjligheter med att utveckla 

fritidshusturism i er kommun? 

- varför? 

4. Finns det drivkrafter till att utveckla fritidshusturism i kommunen?  

- vilka?  

- om inte, varför tror du att det är så? 

5. Är fritidshusturism något som aktuellt skulle kunna vara till 

intresse att utveckla? 

-varför? 

-varför inte? 

6. Har ni tidigare genomfört eller varit med om en undersökning 

kring fritidshusturism?  

- om ja, vad var det för slags undersökning? 

 


