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ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt att undersöka fritidshusens framtida betydelse för 

den hållbara turismen i Värmdö kommun. 

 

Metod: För denna uppsats har vi använt en kombinationsstrategi. Denna utgörs av fyra 

intervjuer med personer som är centrala för syftet, en enkätundersökning bland 

lokalbefolkningen på Djurö i Värmdö kommun samt sekundärdata bestående av bland annat 

statistik från SCB och planeringsdokument från Värmdö kommun. 

 

Teoretiska utgångspunkter: Uppsatsen utgår från teorier om hållbarhet, fritidshus påverkan 

på destinationer, toppkonsumtion samt fritidshusturismens framtid. 
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hållbarhetsperspektiv har fritidshus både positiv och negativ påverkan på lokalsamhället, där 
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fritidshus beräknas däremot successivt minska på grund av ökad permanentning och 

begränsad nybyggnation. Det minskade utbudet men konstanta eller ökade efterfrågan tros 

leda till stigande priser på fritidshus. Fritidshusen beräknas spela en viktig roll i framtidens 
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Title: Second home tourism in Värmdö municipality – a study of its sustainability and future 
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Purpose: To evaluate the strengths and weaknesses of second home tourism as a sustainable 

form of tourism, using the three dimensions economic, environmental and social 

sustainability, and to discuss the future importance of second homes for sustainable tourism in 

Värmdö municipality. 

 

Methods: The methods of research include four interviews with respondents connected to the 

future of tourism and second homes in Värmdö municipality, a survey conducted with locals 

of Värmdö municipality and an analysis of statistical reports and official documents. 

  

Theoretical framework: The paper is based on theories of sustainability, second homes’ 

impact on destinations, peak consumption and the future of second homes.  

  

Conclusions: Second homes are a positive complement to the traditional tourism that takes 

place in Värmdö municipality during the summer, due to the fact that second home owners 

visit the municipality during the remainder of the year to a greater extent than the traditional 

tourists. From a sustainability point of view second homes can both have a positive and a 

negative impact on the local community where the positive economic effects are the most 

prominent. The traditional tourism in Värmdö municipality is expected to increase as a result 

of the ongoing destination development projects. The number of second homes is predicted to 

gradually decrease due to many of them being turned into permanent homes and the limited 

construction of new second homes. The reduced supply but constant or increased demand is 

likely to lead to increased prices of second homes. Second homes are expected to continue to 

play an important role in the tourism industry in Värmdö municipality. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sommarstugor och fritidshus har en särskild plats i den svenska folksjälen, de är en del av det 

nordiska arvet. Ingenstans i världen är det lika vanligt att äga ett sekundärt boende som i de 

nordiska länderna (Müller 2007, s. 193). Fritidshusturism är ett mellanting mellan turism och 

fastboende, och som sådant en ofta bortglömd form av turism. Icke desto mindre är besök i 

fritidshus en av de vanligaste reseanledningarna i Sverige (Tillväxtverket 2013, s. 49) och 

boende i ”egna fritidshus och lägenheter” står för 40,6 miljoner gästnätter per år i Sverige, 

vilket gör denna boendeform till nästan dubbelt så vanlig som hotell (Tillväxtverket, s. 45). 

 

Fritidshusturismen i Norden tog sin början i slutet av 1800-talet i områden där urbaniseringen 

växte. Ångbåtar tog den övre medelklassen ut till Stockholms skärgård, där de lät bygga så 

kallade grosshandlarvillor, stora villor att tillbringa sommaren i, istället för att stanna kvar i 

den sotiga staden. Under det tidiga 1900-talet tog sedan den framväxande urbana 

medelklassen efter trenden att kombinera stadslivet med en flykt ut till naturen. De vågade sig 

längre ut i skärgården och byggde där enkla stugor nära vattnet, så kallade sportstugor. 

Sportstugorna saknade grosshandlarvillornas lyx och flärd, för det viktigaste var närheten till 

naturen. Liknande sommarstugor uppfördes snart runt om i hela landet i den tidens 

nationalromantiska anda (Andolf 1989, s. 65-72). Det rådde dock en klasskillnad mellan 

skärgårdsbefolkningen och sommargästerna som ibland ledde till motsättningar. Dessa kunde 

handla om de stegrande huspriserna som gjorde det svårt för lokalbefolkningen att köpa hus i 

sitt eget område, eller att sommargästerna utnyttjade lokala tjänster som de fastboende hade 

betalat för genom sina kommunala skatter (Andolf 1989, s. 74-75). Under 1960-, 1970- och i 

början av 1980-talet fick byggandet av fritidshus ett uppsving tack vare regeringens satsningar 

på att låta en stor del av befolkningen komma ut och uppleva naturen. Idag har cirka hälften 

av alla nordiska hushåll tillgång till ett sekundärboende, och utöver fritidshusens roll som en 

plats för förströelse så har de en inneboende kulturell symbolik som talar om sommar, landet, 

det goda livet och familjehistoria (Müller 2007, s. 194-195). 

 

Hållbarhet har blivit ett allt viktigare begrepp att förhålla sig till inom turismnäringen de 

senaste åren. Detta märks inte minst i Svensk Turism ABs Nationell strategi för svensk 

besöksnäring där hållbarhet är en av sex huvudstrategier (2010, s. 59). Svensk Turism AB ägs 

av och representerar svenska turistföretag (Svensk Turism AB 2014). Tillsammans med staten 

äger de marknadsföringsbolaget VisitSweden AB (Nationell strategi för svensk besöksnäring 

2010, s. 2). Strategin syftar till att ge näringens aktörer stöd för att tillsammans åstadkomma 

en stabil och långsiktigt hållbar tillväxt för Sveriges besöksnäring genom att satsa på 

destinationsutveckling, marknadsföring och samordning. En av de sex huvudstrategierna 

berör hållbarhet (Nationell strategi för svensk besöksnäring 2010, s. 7-10). Enligt visionen ska 

det år 2020 finnas en väsentligt ökad kännedom hos näringen och regeringen om ekonomisk, 

miljömässig och social hållbarhet, och dessa frågor ska genomsyra hela utvecklingsarbetet 

(Nationell strategi för svensk besöksnäring 2010, s. 43). 
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Värmdö kommun i Stockholms län är en kommun som helt uppgörs av öar, varav den största; 

Värmdölandet, är av fastlandskaraktär och har broförbindelse till fastlandet. Kartor över 

Värmdö kommun återfinns i bilaga 1. Visit Värmdö marknadsför kommunen som 

“Stockholms stoltaste skärgård” (Visit Värmdö 2014). Ångbåtar började transportera 

sommargäster till öar inom kommunen redan i slutet av 1800-talet (Andolf 1989, s. 72; 

Destination Sandhamn 2011), och idag är besöksnäringen kommunens tredje största näring, 

sett till både omsättning och sysselsättning (Fransson, processkoordinator, Värmdö kommun, 

intervju, 2014-04-23). Idag finns det cirka 11 000 fritidshus i kommunen (Värmdö kommun 

2014) vilket gör det till en av Sveriges mest fritidshusområdestäta kommuner (SCB 2010). 

Sommartid ökar boendeantalet från drygt 39 000 till cirka 100 000 personer (Värmdö 

kommun 2014). Detta gör Värmdö kommun till ett lämpligt studieobjekt för denna uppsats. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Resandet ökar stadigt i världen. År 2013 registrerades 1,087 miljarder internationella 

turismankomster i världen, vilket är en ökning med 5,1 procent från året innan. Detta följer de 

senaste årens kurva med en snittökning på 3,8 procent sedan år 2005 (UNWTO 2014, s. 4). 

Den ökande turismen ställer högre krav på researrangörer, turistföretag och turister att ta 

ansvar för resandet och dess konsekvenser, exempelvis genom att arbeta med 

hållbarhetsfrågor (Sörensson och von Friedrichs 2013, s. 16). Detta är just vad Svensk Turism 

AB har tagit fasta på i den nationella strategin för den svenska besöksnäringen. 

  

Det finns en lång tradition av fritidshusturism i Sverige, men frågan är om denna passar in i 

framtidens besöksnäring, där allt större vikt läggs vid hållbarhet. I en undersökning av 

Pitkänen och Vepsäläinen (2008) ges en framtidsanalys av fritidshusturismen i Finland. Den 

förutser bland annat att efterfrågan på fritidshus kommer att öka, liksom kraven på 

boendestandarden i dessa hus. Det förutspås att mer tid kommer tillbringas i fritidshusen så att 

det i förlängningen kommer likna ett dubbelt boende. Detta medför svårigheter med 

beskattning, och att motsättningar som bottnar i att fritidshusägarna åtnjuter lokala tjänster 

under en allt större del av året utan att betala för dem genom skatter kan komma att förstärkas. 

Detta skulle vi knappast klassa som socialt hållbart, och kanske knappt ens som turism. 

Samtidigt hävdar Mottiar (2006) att fritidshusbesökaren är mer lönsam än den traditionella 

turisten och att fritidshusturismen genom sina längre vistelser är mer ekonomiskt hållbar. 

Slutligen tar Hiltunen (2007) upp fritidshusens miljöpåverkan som visar sig genom ett ökat 

tryck på naturresurser i form av vatten- och energiförsörjning samt markanvändning. 

 

Med avstamp i forskning som den som har nämnts ovan vill vi i denna uppsats belysa hur 

hållbart fritidshusturism är. Med stöd i statistik, planeringsdokument och intervjuer med 

centrala aktörer vill vi sedan diskutera fritidshusturismens framtid i Sveriges näst mest 

fritidshustäta kommun, Värmdö. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa fritidshusturismens styrkor och svagheter i tre olika 

aspekter av hållbarhet: ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt att undersöka fritidshusens 

framtida betydelse för den hållbara turismen i Värmdö kommun. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Är fritidshusturism en hållbar form av turism? 

 Vilka förutsättningar finns för framtida fritidshusturism i Värmdö kommun? 

 

1.5 Avgränsningar 

Istället för att ha hela Stockholms skärgård som studieobjekt valde vi att avgränsa oss till en 

skärgårdskommun som vi visste var rik på fritidshus. Anledningen till detta var att statistik 

och annan typ av material oftare finns på kommunnivå än på regionnivå. Detta var också 

anledningen till varför vi valde att studera hela Värmdö kommun, istället för en enskild ö. Det 

gav oss även möjligheten att studera skillnader rörande fritidshusturism inom kommunen. 

Slutligen ligger Värmdö kommun geografiskt sett nära oss, vilket underlättade 

empiriinsamlingen. 

 

Den första frågeställningen angående huruvida fritidshusturism är en hållbar form av turism är 

bred och kan besvaras på flera olika sätt. Här fanns det åtminstone två frågor att ta ställning 

till. Den första gällde hur breda vi skulle vara i begreppet hållbarhet. Vi kom fram till att 

materialet hade blivit för tunt om vi endast hade undersökt exempelvis ekonomisk hållbarhet 

och därför var det bättre att ta med alla tre aspekter av hållbarhet; ekonomisk, miljömässig 

och social hållbarhet. Den andra frågan blev således hur vi skulle ta reda på detta. Som 

beskrivs mer ingående under metodavsnittet blev intervjuer ett av tillvägagångssätten. Vi 

valde att intervjua några personer ur näringslivet som vi bedömde vara insatta i 

turismnäringen och frågor rörande fritidshus. Bland annat intervjuades centrala aktörer inom 

tre av fyra destinationsutvecklingsprojekt som just nu pågår inom Värmdö kommun. Det 

fjärde destinationsutvecklingsprojektet sker på ön Grinda, ett naturreservat 

(Skärgårdsstiftelsen 2014), där det varken finns eller får byggas fritidshus. Därför ansåg vi att 

det inte var relevant för uppsatsen.  

 

En liten del av materialet utgörs av en enkätundersökning vars syfte var att undersöka 

lokalbefolkningens åsikter om fritidshusägare och turister. Målgruppen för 

enkätundersökningen var bofasta i Värmdö kommun och den ägde rum på Djurö. Vi hade inte 

möjlighet att genomföra den i hela Värmdö kommun och valde därför att avgränsa oss till 

lokalbefolkningen på Djurö, med förhoppningen att även få svar från personer från andra 

delar av kommunen. Anledningen till att vi valde Djurö var att vi under intervjun med Grape 
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(näringlivssamordnare, Värmdö kommun, intervju, 2014-04-23) fick information om att det 

där finns olika åsikter om fritidshusägare hos lokalbefolkningen. På Djurö finns det 

permanentboende, fritidshusägare samt traditionella turister vilket gjorde ön till en bra plats 

att undersöka eftersom lokalbefolkningen förhoppningsvis får kontakt med alla typer av 

turister. Ett alternativt sätt att studera den sociala hållbarheten hade varit att fråga 

fritidshusägarna om deras uppfattning av turister och lokalbefolkning. Varför vi enbart 

undersökte lokalbefolkningens åsikter återkommer vi till under 2.4 Metodkritik.  

 

1.6 Definitioner 

Fritidshusområde: Ett område som är bebyggt med minst 50 stycken fritidshus där avståndet 

mellan dessa hus inte överstiger 150 meter (SCB 2014). 

 

Skärgårdstrategin: Tillväxtverket fick år 2012 i uppgift att välja ut fem svenska destinationer 

med stor turistisk potential där särskilda insatser skulle sättas in för att utveckla dem till 

hållbara, exportmogna destinationer. En av dessa var Stockholms skärgård (Tillväxtverket 

2014a) och där initierades Skärgårdsstrategin, ett samarbete mellan Tillväxtverket, Stockholm 

Visitors Board och elva skärgårdskommuner. Inom de elva kommunerna pågår 

destinationsutvecklingsprojekt som syftar till att bland annat öka samverkan mellan befintliga 

aktörer, ta fram nya erbjudanden och förlänga säsongen (Stockholmsstrategin 2020 2014). 

 

Traditionell turist: “Turist” är ett brett begrepp och för att definiera det behövs först en 

definition av “besökare”. För att kunna kallas besökare ska besöket ske på en plats utanför 

den vanliga omgivningen, vistelsetiden får inte vara längre än ett år och syftet med resan får 

inte vara arbete. Begreppet “besökare” kan delas i två: turist och dagsbesökare. En turist är en 

besökare som övernattar på destinationen och en dagsbesökare övernattar inte 

(Turistdelegationen 1995, s. 5-6). Fritidshusägare faller in under turist-begreppet i och med att 

de övernattar på en plats utanför den vanliga omgivningen. I uppsatsen görs en distinktion 

mellan fritidshusägare och besökare. Till fritidshusägare räknas de personer och familjer som 

äger ett fritidshus i Värmdö kommun. Övriga besökare benämns i uppsatsen som traditionella 

turister. 

 

1.7 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer ett metodavsnitt där vi bland annat redogör för val av 

metod, tillvägagångssätt och metodkritik. Det följs av ett kapitel där vi presenterar teoretiska 

utgångspunkter relaterade till hållbar turism och fritidshus. Därefter presenteras uppsatsens 

empiri med en sammanställning av intervjuer, enkätundersökning och statistik. Detta följs av 

en analys av materialet, och slutligen besvaras frågeställningarna och vi presenterar vår 

slutsats tillsammans med en etisk diskussion om fritidshusturism och förslag till vidare 

forskning. Källförteckning och bilagor återfinns efter uppsatsens avslutande kapitel.  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

När Bryman (2011, s. 340) diskuterar metod skiljer han på kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Den tydligaste skillnaden mellan dessa är att i kvalitativ forskning används ord och 

i kvantitativ forskning används siffror. En annan skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning är vems perspektiv som studeras. I kvantitativ forskning står undersökaren som det 

centrala perspektivet och i kvalitativ studeras ett studieobjekt utifrån deltagarens uppfattning 

(Bryman 2011, s. 371). För arbetet med denna uppsats krävdes en kombination av 

ovannämnda perspektiv. Vi använde oss av det som Hjerm et al. (2014, s. 186) benämner som 

triangulering, en kombinationsstrategi där målet är att se ett studieobjekt ur flera olika 

perspektiv. Vi använde statistik om fritidshus och permanentning som en grund till de 

kvalitativa intervjuerna. När dessa var genomförda upplevde vi att det behövdes mer material 

och kompletterade därför intervjuerna med en enkätundersökning. 

 

Inom metodteori bör begreppen ontologi och epistemologi beröras för att tydliggöra för 

läsaren hur undersökaren har studerat sitt problem. Ontologi är läran om vad som finns och de 

sociala tingens natur (Bryman 2011, s. 35). Här skiljer man mellan objektivism och 

konstruktivism. Objektivismen talar för att sociala aktörer är oberoende av verkligheten runt 

omkring och inte har någon möjlighet att styra de sociala kategorierna. Konstruktivism talar 

tvärtemot detta, den sociala verkligheten omskapas ständigt och är beroende av aktörerna som 

lever i den (Bryman 2011, s. 36-37). För denna uppsats har vi tagit en konstruktivistisk 

ståndpunkt. Centralt för uppsatsen är hållbarhet och hur fritidshusturismen fungerar i relation 

till faktorerna inom hållbarhet. Med det konstruktivistiska synsättet menar vi att hållbarhet 

påverkas och skapas av sociala aktörer, vilket i denna uppsats utgörs av de som påverkas av 

fritidshusturismen.  

 

När Aspers (2011, s. 245) definierar epistemologi beskriver han det som vad kunskap är och 

hur den ska nås.  En distinktion under begreppet epistemologi är enligt Aspers (2011, s. 29) 

den mellan subjektivism och objektivism. Objektivismen förklaras som att undersökaren 

studerar objektet utifrån, exempelvis genom observationer av rörelsemönster och 

aktivitetsgrader i en folksamling. Här är undersökaren inte intresserad av individens egen 

uppfattning. Subjektivismen betonar aktörernas uppfattningar och meningar som en grundsten 

för att förstå deras handlingar, det vill säga, undersökaren studerar objektet inifrån. Med en 

objektiv utgångspunkt utgår undersökaren från sitt egna perspektiv medan den subjektiva 

utgår ifrån aktörens perspektiv (Aspers 2011, s. 29). Denna uppsats metod utgörs av en 

triangulering, vi använde oss av intervjuer, enkätundersökning och olika typer av statistik. 

Detta gjorde det svårt att ha en tydlig utgångspunkt i valet mellan objektivism och 

subjektivism. Vid intervjuerna och enkätundersökningen var vi subjektiva eftersom vi 

interagerade med respondenterna och var intresserade av deras uppfattningar och åsikter. 

Statistiken som har insamlats är sekundärdata och vi har inte själva genomfört 
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undersökningarna för att få fram statistiken, vilket gjorde att vi per automatik måste studera 

objekten utifrån och från vårt egna perspektiv, det vill säga objektivism.   

 

Under begreppet epistemologi faller även frågan om induktiv och deduktiv forskning. 

Induktion och deduktion är kopplat till hur arbetet med teorin går till i forskningen. Deduktiv 

forskning drar slutsatser utifrån teorin medan induktiv forskning drar slutsatser baserat på det 

empiriska materialet. Förenklat är det teorin som styr forskningen i den deduktiva ansatsen 

medan den induktiva låter teorin skapas gradvis under forskningens gång, som en 

kombination av analysen och den empiriska insamlingen (Aspers 2011, s. 32). Denna uppsats 

följer den deduktiva ansatsen. Teorierna om bland annat hållbarhet och hur fritidshus påverkar 

destinationer låg till grund för de frågor vi valde att ställa i intervjuerna, vilka utgör basen för 

empirin. Vi tog stöd i teorierna för att undersöka huruvida fritidshusen i Värmdö kommun är 

hållbara och om de kan vara en del av turismen i framtiden. Dock har vi ändå använt oss av 

öppenheten i induktionen med möjligheten att anpassa valet av teorier och formuleringen av 

frågeställningar. Detta bygger på den hermeneutiska cirkeln, något som Aspers (2011, s. 25) 

förklarar som att med kunskap om en viss del ökar kunskapen om helheten och tvärtom. Det 

vill säga, för att förstå helheten måste man titta på de mindre delarna men för att förstå de 

mindre delarna måste helheten förstås. Det krävs därför flexibilitet och en möjlighet att 

förändra frågeställningar, teori och metod under processens gång. Vid insamlingen av nytt 

material går tolkningsprocessen genom den hermeneutiska cirkel och genom att hela tiden se 

materialet som både separat kunskap och som helheten i uppsatsen skapas en djupare 

förståelse.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Datainsamling 

En del av materialet i denna uppsats utgörs av offentlig statistik som är hämtad från olika 

rapporter från Statistiska centralbyrån (SCB), Tillväxtverket och Lantmäteriet. Fördelarna 

med att använda offentlig statistik är att författaren sparar tid och pengar jämfört med att 

samla in den själv. Dessutom påverkas inte statistiken och dess insamling av undersökaren 

eftersom statistiken samlats in för ett annat syfte. Det sistnämnda är både en fördel och 

nackdel. Statistiken inte är skräddarsydd för den specifika frågeställningen. Detta betyder att 

begrepp och operationalisering kan ha sett annorlunda ut under datainsamlingen (Bryman 

2011, s. 305-309). Att inte själva samla in statistik om fritidshus har för oss snarare varit en 

fördel än en nackdel. Det hade varit tidskrävande att samla in en tillräckligt stor mängd 

statistik för att den skulle kunna ses som pålitlig. Däremot finns det inte offentlig statistik om 

allt som vi skulle vilja ha siffror på och det har bidragit till vilken riktning uppsatsen har tagit 

och hur uppsatsens syfte och frågeställningar har ställts upp. Utöver den offentliga statistiken 

utgörs datan i uppsatsen av intervjuer, ett kommunalt planeringsdokument, 

pressmeddelanden, en dagstidningsartikel samt en egen genomförd enkätundersökning. 
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2.2.2 Urval 

Urvalet för intervjupersonerna i denna uppsats har växlat mellan ett målinriktat urval och ett 

så kallat snöbollsurval. Enligt Bryman (2011, s. 392) har det målinriktade urvalet en strategisk 

baktanke. Individen väljs ut på basis av att just denna sitter på relevant information som kan 

besvara frågeställningarna. Efter att ha skickat ett mail till Värmdö kommun med förfrågan 

om intervju med någon som hade kännedom om turismrelaterade frågor, kom vi i kontakt med 

Cissi Grape som är näringlivssamordnare i Värmdö kommun. Efter genomläsning av 

översiktsplanen för Värmdö kommun tog vi kontakt med Patrik Stenberg, översiktsplanerare i 

Värmdö kommun, för frågor angående denna. Vi hade en personlig kontakt i projektlednings-

gruppen för skärgårdsstrategins destinationsutvecklingsprojekt på Dalarö. Genom denna fick 

vi kontaktuppgifterna till projektledarna för destinationsutvecklingsprojekten i Värmdö 

kommun. Följande personer kontaktades: Elin Fransson, processkoordinator för 

destinationsutveckling i Nacka/Gustavsberg och Djurö/Stavsnäs och Annika Hallengren, 

processassistent via Värmdö kommun för destinationsutveckling på Sandhamn. 

 

Urvalet för enkätundersökningen är ett bekvämlighetsurval. Vi delade ut enkäten till de 

personer som gick med på att delta, var bofasta i Värmdö kommun och befann sig på samma 

buss eller på samma plats som oss. I samband med urval i kvantitativa metoder bör 

bortfallproblematik diskuteras. I och med att vi använde oss av ett bekvämlighetsurval och 

endast delade ut enkäter till personer som bodde i Värmdö kommun, led vi inte av något 

externt bortfall. Alla respondenter besvarade alla frågor och därmed blev det inte heller något 

internt bortfall. 

 

2.2.3 Intervjuer 

En kvalitativ intervju har som syfte att försöka förstå världen ur respondentens synvinkel och 

få dennas syn på ett fenomen (Kvale & Brinkmann 2009, s. 17). Författaren är intresserad av 

respondentens upplevelser och uppfattningar (Lantz 2013, s. 16). Detta är viktigt eftersom vi 

var intresserade av vad våra respondenter hade att säga om fritidshus och deras påverkan. En 

nackdel med att genomföra intervjuer är att intervjuaren måste ha intervjuareffekten i åtanke. 

Respondenten kan påverkas av intervjuaren och dennas egenskaper och identitet. 

Respondenten kan exempelvis reagera på intervjuarens kön, ålder eller etnicitet och detta kan 

vara en avgörande faktor i hur mycket information den är villig att ge ut. Effekten är starkare 

vid känsliga frågor (Bryman 2011, s. 223). En fördel med att genomföra en intervju på plats 

gentemot mailintervju är att vi som intervjuare även kan läsa av kroppsspråk och 

ansiktsuttryck vilket kan utgöra en stor del i kommunikationen. En annan är att vi har 

möjlighet att följa upp intressanta aspekter som respondenten tar upp med följdfrågor och 

korrigera eventuella missförstånd. Dessa möjligheter försvinner när intervjun sker via mail 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 165). 

 

En intervju kan struktureras på olika sätt beroende på vad intervjuaren är ute efter. Vi valde 

att strukturera våra intervjuer utifrån det som Lantz (2013, s. 47) benämner som den riktat 
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öppna intervjun. Den riktat öppna intervjun har en utgångspunkt i begrepp och intervjuaren 

söker de kvaliteter som en individ upplever i ett fenomen. I den riktat öppna intervjun 

beskriver respondenten fritt sin uppfattning av fenomenet och intervjuaren följer individens 

tänkande. Denna följsamhet är enligt Lantz (2013, s. 42-47) en form av flexibilitet som tillåter 

intervjuaren att få en djupare förståelse av respondentens perspektiv. Vi ansåg att en riktat 

öppen intervju var det bästa alternativet för oss. Vi eftersökte respondenternas uppfattningar 

och kvalitativa beskrivningar. Eftersom vi från början inte var helt säkra på vad intervjuerna 

skulle ge gav denna typ av struktur den flexibilitet vi behövde. På så sätt kunde vi låta 

respondenten styra intervjun med sina svar och enbart ställa frågorna för att styra in i rätt 

riktning igen. På begäran av en av respondenterna skedde en intervju via mail. Intervjumallen 

blev då i strukturerad form med fasta frågor. En fördel med mailintervjuer är att det inte 

behöver läggas tid på att transkribera intervjun. En annan är att respondenten har längre tid på 

sig att besvara frågorna. Svaren tenderar att vara mer genomtänkta just av den anledningen att 

betänketiden blir längre och att respondenten kan läsa igenom sina svar innan de skickas iväg 

(Bryman 2011, s. 597). Att ge respondenterna betänketid är något som vi såg som positivt och 

av den anledningen valde vi att skicka intervjufrågorna i förväg även till de respondenter som 

intervjuades muntligt. På så sätt hade de möjlighet att titta igenom de frågor vi planerade att 

ställa. Detta ansåg vi skulle ge bättre svar eftersom de troligtvis skulle vara mer genomtänkta. 

Efterfrågan av ett genomtänkt svar löser också problemet med det som ses som en nackdel vid 

att ge respondenten betänketid. Bryman (2011, s. 597) menar att om intervjuaren är ute efter 

respondentens omedelbara och spontana svar och/eller reaktion är betänketid en nackdel. Men 

eftersom vi eftersträvar genomtänkta svar var detta inte ett problem för oss. Alla intervjuer 

som genomfördes muntligt tog mellan 30-40 minuter. 

 

Intervju med Cissi Grape 

Cissi Grape kontaktades via mail och efter en kortare mailkonversation bokade vi tid för 

intervju den 23 april 2014. Grape arbetar som näringlivssamordnare i Värmdö kommun, en 

tjänst som tidigare har inneburit besöksnäringsfrågor. Vi fick kontakt med henne genom ett 

mail till Värmdö kommun i vilket vi efterfrågade kontakt med kommunens turismansvarig, 

och blev hänvisade till Grape. Vi försäkrades om att hon var rätt person att tala med när även 

vår kontakt inom destinationsutvecklingsprojektet på Dalarö tipsade oss om att tala med 

henne. Detta övertygade oss om att Grape var en central person för att kunna ge svar på frågor 

om fritidshus och turism i Värmdö kommun. Intervjun genomfördes på näringslivskontoret i 

Gustavsberg och spelades in efter att vi fått samtyckte från Grape. Intervjun transkriberades 

efteråt för att underlätta analysarbetet. Intervjuguiden för denna intervju återfinns i bilaga 2. 

 

Intervju med Elin Fransson 

Efter ett snöbollsurval fick vi genom mail kontakt med Elin Fransson, processkoordinator för 

destinationsprojektet för Nacka/Gustavsberg och Djurö/Stavsnäs. I och med att en av våra 

frågeställningar gäller fritidshusturismens framtid ansåg vi att det var relevant att prata med 

någon som arbetar med planer för att utveckla besöksnäringen i Värmdö. Intervjun ägde rum 

den 23 april 2014. Intervjun genomfördes på näringslivskontoret i Gustavsberg, strax efter 

intervjun med Grape, och spelades in efter att vi fått samtyckte från Fransson. Intervjun 

transkriberades efteråt. Intervjuguiden återfinns i bilaga 3. 
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Intervju med Patrik Stenberg 

Vi har tagit del av Värmdö kommuns översiktsplan för år 2012-2030 och efter att ha läst 

relevanta områden ansåg vi att informationen gällande fritidshus behövde kompletteras. 

Därför kontaktade vi via mail Patrik Stenberg som arbetar med översiktsplanering, strategisk 

planering och trafikfrågor i Värmdö kommun för att höra hans åsikt om fritidshus och 

framtida planer för fritidshus. Intervjun ägde rum den 29 april 2014 i kommunhuset på 

Värmdö. Efter samtycke från Stenberg spelades intervjun in och kort därefter transkriberades 

den. Intervjuguiden återfinns i bilaga 4. 

 

Intervju med Annika Hallengren 

Annika Hallengren kontaktades för att hon sitter som processassistent för 

destinationsutvecklingsprojektet på Sandhamn samt är ordförande för företagarföreningen på 

Sandhamn. Hennes roll liknar därmed till viss del Elin Franssons. På begäran från Hallengren 

skedde intervjun över mail. Hallengren kontaktades den 30 april 2014 och svaren kom tillbaka 

den 9 maj 2014. Intervjuguiden för Hallengren återfinns i bilaga 5. 

 

Mailkorrespondens med Lantmäteriet 

Utöver ovanstående intervjuer förde vi även mailkorrespondens med Lantmäteriet där vi fick 

svar den 26 maj 2014 med bifogad statistik över antal nybildade fritidsbostäder i Värmdö 

kommun. 

 

2.2.4 Enkätundersökning 

När vi genomförde intervjuerna handlade en av frågorna till Grape, Fransson och Hallengren 

om social hållbarhet och framförallt relationen mellan lokalbefolkning och fritidshusägare. 

Baserat på deras svar ansåg vi att det skulle vara intressant att höra från befolkningen i 

Värmdö kommun vad de tycker om fritidshusägarna. På så sätt skulle vi kunna jämföra svaren 

från intervjurespondenterna med de svar vi fick in via enkätundersökningen. Fördelar med att 

genomföra en enkätundersökning är att frågorna är standardiserade och samma för alla 

respondenter. Nackdelen är att intervjuaren förlorar möjligheten att ställa följdfrågor till 

respondenten om ett intressant svar ges, om respondenten missförstår frågorna eller om svaren 

är otydliga (Ejlertsson 2005, s. 11-12). Att frågorna och i sin tur svaren blir standardiserade är 

en fördel eftersom det underlättar analysarbetet. Möjligheten att ställa följdfrågor går som 

tidigare nämnts förlorad vid enkätundersökningar men vi tror att det inte var ett problem för 

oss då frågorna utformades så att följdfrågor inte skulle behövas. För att minska risken att 

respondenterna skulle missförstå enkäten genomförde vi först en pilotstudie bland två 

kurskamrater till oss. Dessa fick svara på enkäten och komma med åsikter. Pilotstudien 

resulterade i en mindre korrigering av utkastet, men i stort tolkade respondenterna frågorna på 

samma sätt som vi hade hoppats. Den slutgiltiga versionen av enkäten återfinns i bilaga 6. 

 

Syftet med enkäten var att ta reda på vilken inställning lokalbefolkningen har till 

fritidshusägare och traditionella turister, och därmed se om det finns någon skillnad i 

inställningen till dessa två grupper. Undersökningen genomfördes den 8 maj 2014. Vi tog 



10 
 

varsin buss (buss 434 mot Sollenkroka respektive Överby) från Slussen ut till Djurö, där 

bussarna avgick 15.16 och 15.46, och delade ut enkäter på bussen. Anledningen till att vi tog 

varsin buss var att på så sätt få in fler enkäter, och vi valde avgångstider mellan klockan 15.00 

och 16.00 för att detta skulle ta oss ut till Djurö cirka klockan 17.00, vilket vi ansåg vara en 

lämplig tid att nå de som stannar till vid en matbutik på väg hem från jobbet. Efter 

insamlandet av enkäter på bussen steg vi av vid hållplats Djurö skola och delade ut enkäter till 

människor som rörde sig på parkeringsplatsen utanför ICA-butiken.  

 

Enkäten bestod endast av fyra frågor med motiveringen att ett litet antal frågor kunde tänkas 

bidra till att fler personer tog sig tid att svara, samt att vi inte behövde fler frågor eftersom 

enkätundersökningen enbart utgjorde en komplettering till övrig data. De fyra variablerna var 

födelseår, bostadsområde, inställning till fritidshusägare och inställning till turister. Frågan 

om bostadsområde togs med eftersom vi ville undersöka om de respondenter som bor i ett 

fritidshusområde hade en mer negativ inställning till fritidshusägare, eftersom de träffar på 

dem oftare och därmed lättare påverkas av deras närvaro. 

 

Kravet för att delta i enkätstudien var att respondenten bodde i Värmdö kommun. Under de 90 

minuter vi stod utanför ICA fick vi neka tre personer till att delta eftersom de inte var skrivna 

i kommunen utan var där för att besöka sitt fritidshus. 59 respondenter deltog i enkäten och av 

dessa är 30 stycken bosatta på Djurö, vilket i enkäterna angavs som Djurö, Vindö och 

Djurhamn. Detta betyder att befolkningen på Djurö och deras åsikter är överrepresenterade i 

resultaten. Åldersspannet bland de svarande är 19-77 år och medelåldern ligger inom 

ålderskategorin 46-55 år.  

 

För uträkningar och sammanställning av enkätresultaten användes det statistiska analys-

programmet SPSS. För att underlätta analysarbetet och läsningen av diagram transformerades 

variablerna “Boende” och “Inställning till fritidshusägare/turister” om i SPSS. “Boende” blev 

“Respondentens bostadsområde” med variabelvärdena “Fritidshusområde/Ej fritidshus-

område”. Denna variabel beskriver om respondenten bor eller inte bor i ett fritidshusområde. 

Vår kategorisering baseras på SCBs kartläggning av fritidshusområden. Se definition under 

avsnitt 1.6 och tillhörande karta i bilaga 7. Denna definition och karta är från år 2010,det finns 

alltså en möjlighet att flera områden har tillkommit eller försvunnit. Det är också möjligt att 

de respondenter som inte bor i ett fritidshusområde ändå bor nära ett eller flera enstaka 

fritidshus som inte är en del av ett större fritidshusområde. “Inställning till fritidshusägare/ 

turister” transformerades om från fem variabelvärden (mycket positiv, positiv, neutral, 

negativ och mycket negativ) till tre variabelvärden (positiv, neutral och negativ) då det i 

slutändan gjorde diagrammen mer lättöverskådliga.  
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2.3 Forskningsetik  

Etiska ställningstaganden är för denna uppsats framförallt viktiga vid intervjuerna och 

enkätundersökningen, för att skydda både intervjuare och respondenter. Fyra återkommande 

principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Ejlertsson 2005, s. 30). Vi har i största möjliga mån försökt att följa alla fyra krav genom att 

informera respondenterna om vad det är vi gör samt att vi har för avsikt att enbart använda 

materialet för denna uppsats. Vi har lagt stor tyngd vid samtycke och konfidentialitet genom 

att vara noga med att fråga intervjurespondenterna hur de ställer sig till att vi spelar in 

intervjun, om vi har deras tillåtelse att använda namn och/eller titel i uppsatsen samt om vi får 

använda materialet i uppsatsen. Samma principer ställs på intervjuaren vid 

enkätundersökningar. Detta har vi efterföljt genom att förklara syftet med enkäten både 

skriftligen och muntligen för de svarande. Vi var medvetna om risken att framstå som 

påtvingande för respondenterna, och ansträngde oss för att undvika detta, för att i största 

möjliga mån uppfylla samtyckeskravet. Anonymiteten är relativt hög eftersom de enda 

personliga frågorna vi ställer rör respondentens födelseår och bostadsområde. Vad gäller 

nyttjandekravet var vi tydliga med att förklara för de respondenter som frågade att svaren från 

enkätundersökningen enbart skulle används till denna uppsats. 

 

2.4 Metodkritik 

Kvalitativ forskning ses ofta som ostrukturerad och bygger många gånger på undersökarens 

subjektivitet, vilka är faktorer som bidrar till att försvåra undersökningens replikerbarhet. 

Inom kvalitativ forskning har undersökaren oftast en subjektiv ställning och det leder till att 

datan tolkas och påverkas av undersökarens personlighet (Bryman 2011, s. 369). Med en 

subjektivistisk ståndpunkt till materialet från bland annat intervjuerna var vi medvetna om att 

vi är medskapare av materialet och att det därför var omöjligt att vara fullständigt objektiv till 

studien.  Ingen av oss var dock insatta i fritidshusturism sedan tidigare, alla data som 

insamlades var ny information för oss och detta tror vi har ökat vår förmåga att inte låta 

undersökningen påverkas av egna erfarenheter. Ett av de största problemen med kvalitativ 

forskning är generalisering (Bryman 2011, s. 369). I och med att antalet genomförda 

intervjuer är så pass litet finns det ingen möjlighet till generalisering till en större 

population.  Williams (2000, s. 215) menar dock på att kvalitativ forskning visst kan 

generaliseras. Även om varje person som intervjuas är en egen individ med specifika 

egenskaper så kan det ibland återkomma identifierbara drag som går att överföra till andra 

studier. För denna uppsats hade vi inte till syfte att generalisera resultatet till andra kommuner 

eftersom exempelvis framtidsplanering kan skilja sig mycket från kommun till kommun. Men 

det kan finnas identifierbara drag som även gäller för andra destinationer. 

 

Att använda oss av målinriktat och snöbollsurval vid intervjuerna gör att vi, som tidigare 

nämnts, förlorar möjligheten att generalisera eftersom vi inte har en urvalsram att utgå ifrån 

(Bryman 2011, s.196). Det målinriktade urvalet ser vi dock i helhet som en större fördel än 
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nackdel. Urvalet har använts till att välja ut respondenter med specifik kunskap som är 

relevant för uppsatsens ämne. Snöbollsurvalet kan ha påverkat uppsatsen mer negativt än det 

målinriktade. Det var vår personliga kontakt i destinationsutvecklingsprojektet på Dalarö som 

dirigerade oss vidare till de ansvariga för utvecklingsprojekten i Värmdö kommun. Det finns 

självfallet här en möjlighet att dessa respondenter inte var det mest lämpliga att intervjua och 

vi hade kanske fått kontakt med andra mer givande intervjurespondenter om vi sökt vidare 

själva. I slutändan anser vi dock att alla intervjuer har varit givande och bidragit med relevant 

information. I vilken grad vi har kunnat använda svaren från intervjurespondenterna har varit 

beroende av vilken intervjuform som användes. Hallengren kunde enbart delta genom en 

mailintervju och det ledde till att hon inte svarade på alla frågor och vi kunde heller inte ställa 

följdfrågor eller be om ett förtydligande av hennes svar på samma sätt som när vi intervjuade 

de andra respondenterna. Detta medförde att bland annat Grape blev en mer bärande källa än 

Hallengren vid frågorna som rörde hållbarhet.  

 

Vid intervjuer är ett vanligt förekommande problem att intervjuaren vill bekräfta en tanke 

eller teori och därmed försöker passa in respondentens svar i detta under intervjun. Det är lätt 

att falla in i ett mönster där intervjuaren selektivt lyssnar efter det den vill höra (Lantz 2013, s. 

16). Efter att ha läst på om intervjutekniker innan intervjuerna hade vi detta fenomen i åtanke 

under intervjuernas gång och strävade efter att öppet lyssna på vad respondenterna hade att 

säga. Som tidigare nämnts bör intervjuareffekten has i åtanke vid en intervju. Bryman (2011, 

s. 229) nämner att intervjuareffekten inte alls behöver spela någon roll och sällan är ett 

problem, ett vanligare problem är snarare att respondenten vill framställa en positiv bild av sig 

själv. Huruvida våra respondenter ville ge bra bilder av sig själva är irrelevant, däremot finns 

möjligheten att de ville framställa destinationen, det vill säga Värmdö kommun på ett bra sätt. 

Detta är något vi hade i åtanke under analysen, det vill säga att vara vaksamma på i vilken 

grad vi använt intervjusvaren och kontrollera svar där det behövdes. Något vi är medvetna om 

men som även läsaren bör ha i åtanke är att intervjurespondenterna är fyra individer som har 

fått tycka till om fritidsturism och hållbarhet, och deras åsikter har fått väldigt mycket plats i 

uppsatsen. Det är enskilda individers åsikter som för oss har haft en viktig plats i uppsatsen 

men dessa åsikter är inte nödvändigtvis representativa för resten av kommunen eller 

turismnäringen i Värmdö kommun. 

 

Det faktum att intervjun med Grape och Fransson ägde rum direkt efter varandra kan ha 

påverkat analysen av framför allt Franssons intervju. Anledningen till att de placerades direkt 

efter varandra var för att Fransson hade möjlighet att göra intervjun samma dag som vi 

träffade Grape. Detta sparade tid för oss eftersom vi då inte behövde åka till Värmdö kommun 

en extra gång. Med mer tid emellan hade vi kunnat transkribera och analysera Grapes svar 

och använda det materialet för att lägga till relevanta frågor till Fransson. Som det var nu bad 

vi att få 15 minuter mellan intervjuerna för att göra just detta, gå igenom Grapes svar och se 

hur dessa påverkade intervjuguiden som vi hade förberett till Fransson. Vi korrigerade 

intervjumallen och lade till två frågor. Längre bearbetningstid mellan intervjuerna hade 

kunnat leda till djupare analys, men i efterhand har vi inte kommit på någon ytterligare fråga 

som vi hade velat ställa, så det är vår bedömning att 15 minuter räckte.  
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Vi tog beslutet att genomföra en enkätundersökning väldigt sent i skrivprocessen. Detta 

bidrog till en kraftig tidspress och vi fick göra det bästa av den tid vi hade. Ett 

bekvämligheturval är inte att föredra i kvantitativa studier av anledningen att det inte tillhör 

urval som baseras på sannolikhet och därmed inte går att generalisera. Detta gör att 

möjligheten att fånga in en större population på ett mindre antal människor går förlorad 

(Bryman 2011, s. 194-195). Det här var ett problem för oss. Det hade varit till stor hjälp i 

uppsatsens analysdel om enkätundersökningen hade gått att generalisera till hela Värmdö 

kommuns befolkning. Nu blev lokalbefolkningen från Djurö överrepresenterad eftersom det 

var den plats vi valde att genomföra undersökningen på. Med den tidsram vi hade var det inte 

möjligt att genomföra en undersökning över hela Värmdö kommun och enkätundersökningen 

blev istället ett försök att visa en liten bild av verkligheten. Vi genomförde enkäten som ett 

komplement till de svar vi fick i intervjuerna. Trots det låga antalet respondenter har enkäten 

uppfyllt det syfte vi hade för den. 

 

Det krävs en diskussion angående urvalet för enkäten. Respondenterna i enkätundersökningen 

utgörs av lokalbefolkningen på framförallt Djurö i Värmdö kommun. Enkäten genomfördes 

med syftet att undersöka den sociala hållbarheten. En annan aspekt av den sociala 

hållbarheten är fritidshusägarnas inställning till lokalbefolkningen och traditionella turister, så 

ett alternativt sätt att undersöka den sociala hållbarheten hade varit att genomföra en 

enkätundersökning bland fritidshusägarna. Inom den litteratur kring social hållbarhet som 

används som teoretisk grund för denna uppsats läggs dock fokus på lokalbefolkningen, och 

därför ansåg vi det lämpligare att även empirin skulle centreras till denna grupp. Om 

tidsaspekten inte skulle ha varit något hinder så hade både fritidshusägare och lokalbefolkning 

kunnat kontaktas, vilket skulle ha gett uppsatsen ett större djup i både analys och slutsats, men 

då tidspressen tvingade oss att prioritera så blev det naturliga valet att undersöka 

lokalbefolkningens åsikter. 

 

2.5 Analysmetod 

Det material i uppsatsen som har analyserats är intervjuerna, enkäterna och sekundärdata från 

Värmdö kommun, SCB, Tillväxtverket och Lantmäteriet. För intervjuerna användes kodning 

som analysmetod, för sekundärdatan användes sekundäranalys. Kodning och sekundäranalys 

presenteras i varsitt eget avsnitt nedan. Analysarbetet för enkäterna grundande sig i SPSS. Vi 

använde inga statistiska analyser eftersom vi inte hade de typerna av variabler eller krävde 

den typen av svar i analysarbetet. I och med det låga antalet respondenter kunde vi inte heller 

dra några signifikanta slutsatser. Istället lät vi SPSS räkna ut frekvenser och skapa diagram för 

tre olika variabler: inställningen till fritidshusägare och inställningen till turister samt samma 

variabler fördelat över respondentens bostadsområde. 
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2.5.1 Kodning 

Kodning är många gånger grunden för analys av kvalitativ data (Bryman 2011, s. 525). 

Förhållandet mellan teori och empiri i denna uppsats är som tidigare nämnts deduktivt. För att 

tydliggöra en röd tråd genom hela uppsatsen föll det sig naturligt att använda sig av deduktiva 

koder. Med detta menas att koderna skapas av teoretiska begrepp (Aspers 2011, s. 169). En 

första variant av denna typ av kodning skedde redan under tiden som vi formulerade frågor till 

intervjuerna. Analysen av den kvalitativa datan, det vill säga intervjuerna, följer tre steg som 

Hjerm et al. (2014, s. 34) benämner som kodning, tematisering och summering. Målet med 

det första steget, kodning, är att reducera datan och dela upp det som är betydelsefullt i koder. 

Det andra steget, tematisering, handlar om att sortera in liknande koder under samma 

samlingsnamn och på så sätt skapa teman i koderna. Summeringen är som namnet antyder en 

summering av koderna och början till att dra slutsatser. Det viktiga i detta steg är att hela tiden 

vara iterativ tills hela materialet har arbetats igenom och inga nya slutsatser kan dras (Hjerm 

et al. 2014, s. 37-41). Detta innebar för oss en genomläsning av intervjumaterialet flera gånger 

om. Inför kodningen av intervjumaterialet läste vi noga igenom den tidigare forskning och de 

teorier vi valt att använda och tog fram relevanta begrepp som i sin tur blev en vägledning till 

vilka koder vi skulle använda. Det slutgiltiga kodningsschemat återfinns i bilaga 8. Genom 

kodningsschemat kunde vi gå igenom intervjuerna och markera text som hörde ihop med en 

eller flera koder. Detta ledde till ett enklare analysarbete eftersom vi “parat ihop” information 

från intervjuerna med begrepp från teorier. Anledningen till att vi valde kodning som 

analysmetod var att vi genom att koda intervjuer skulle få en djupare förståelse för vad som 

hade sagts. Eftersom både empirin och analysen har följt en deduktiv riktning från teorierna 

gav det förhoppningsvis hela uppsatsen en röd tråd då teorierna, som är framtagna med 

frågeställningarna i åtanke, genomsyrar hela uppsatsen. 

 

2.5.2 Sekundäranalys 

En del av underlaget för denna uppsats utgörs av statistik från SCB, Tillväxtverket och 

Lantmäteriet, samt Värmdö kommuns översiktsplan för år 2012-2030 och en tidningsartikel, 

det vill säga sekundärdata. Det finns både för- och nackdelar med att genomföra en 

sekundäranalys. En av fördelarna är att datan är omfattande och ofta har hög kvalitet. En 

annan fördel är att tiden som annars hade ägnas åt att samla in statistik istället kan läggas på 

andra delar av uppsatsen. Däremot innebär sekundäranalysen att undersökaren inte är bekant 

med materialet, datan kan vara operationaliserad eller kodad på ett annorlunda sätt (Bryman 

2011, s. 301-304). Detta har påverkat oss i analysarbetet och vi har varit noggranna med att 

bland annat kontrollera hur SCB har definierat fritidshus och fritidshusområden i de rapporter 

vi har läst. Detta för att analysen ska fungera ihop med teorier och egna tankar. Stor del av 

statistiken är statistik som endast har använts till att redogöra i siffror för olika aspekter av 

fritidshus, och krävde därmed ingen djupare bearbetning. Den andra delen är statistik som är 

hämtad från bland annat pressmeddelanden från SCB, en tidningsartikel eller Värmdö 

kommuns översiktsplan. Detta material krävde en bearbetning i form av kodning för att vi 

skulle kunna använda det som analysmaterial. Vi ville behålla den röda tråden genom hela 
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uppsatsen och framför allt genom analysavsnittet, därför använde vi samma kodningsschema 

(bilaga 8) till dessa typer av data som till intervjuerna. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

För att underlätta för läsaren att bedöma undersökningarnas validitet och reliabilitet har vi 

strävat efter att ge en noggrann beskrivning av urval och datainsamling. Både validitet och 

reliabilitet diskuteras främst vid kvantitativa studier (Ejlertsson 2005, s. 99-101) och för 

denna uppsats kommer därför diskussionen om dessa två begrepp främst att kretsa kring 

enkätundersökningen. En hög validitet betyder att undersökaren verkligen mäter det som 

avses att mätas (Ejlertsson 2005, s. 99). Vid enkätundersökningar är det viktigt att 

enkätfrågorna är tydliga, raka och att undersökaren undviker dubbla budskap i en fråga. 

Frågorna i ett enkätformulär valideras i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. Fel 

ordval i en enkätfråga minskar validiteten eftersom respondenten kan missuppfatta frågan och 

ge ett svar som inte går i linje med uppsatsens frågeställningar (Ejlertsson 2005, s. 100-101). 

Med detta i åtanke förde vi diskussioner sinsemellan hur enkätfrågorna skulle formuleras och 

vilken del den spelade i syftet och frågeställningar. För att minska risken för att 

respondenterna skulle missförstå någon av frågorna genomfördes en pilotundersökning med 

två respondenter innan den faktiska enkätundersökningen ägde rum. Då kunde en korrigering 

göras vilket vi anser ökade tydligheten och därmed validiteten. 

 

Reliabilitet anger hur tillförlitliga svaren som ges i undersökningen är (Ejlertsson 2005, s. 

102). Detta innebär bland annat att sanningshalten i svaren behöver ifrågasättas. Risken finns 

att respondenten justerar sina svar för att framstå i god dager. För att minska denna risk var vi 

både muntligen och skriftligen tydliga med att enkäten var anonym, så att respondenterna inte 

skulle behöva oroa sig för att deras åsikter skulle kunna knytas till dem. Vi ansträngde oss 

också för att göra enkäten så kort som möjligt för att respondenterna skulle orka och hinna 

svara på alla frågor helhjärtat, istället för att bli trötta mot slutet och kryssa i vad som helst för 

att bli av med enkäten. Även replikerbarheten är viktig för reliabiliteten. Det betyder att 

undersökningen ska kunna genomföras på nytt, enligt samma tillvägagångssätt, och att 

resultatet då ska likna resultatet från den första omgången (Ejlertsson 2005, s. 102-103). Det 

är svårt att försäkra hög replikerbarhet vid bekvämligheturval eftersom spridningen kan bli 

hög när det inte finns en specifik urvalsram. 

 

En åtgärd som bör ha ökat reliabiliteten hos intervjuerna var att vi mailade intervjufrågorna i 

förhand. Detta gav respondenterna möjlighet att läsa igenom dem och tänka ut sina svar, 

vilket bör ha minskat intervjuareffektens påverkan på de svar som gavs. Detta torde betyda att 

vid en replikering av intervjuerna skulle svaren likna de svar som gavs vid det första 

intervjutillfället, eftersom de var genomtänkta redan då.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Hållbar turism 

Hållbarhet innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra tillgodoseendet av 

morgondagens behov (World Commission on Environment and Development 1987, s. 43). 

Hållbar turism delas upp i tre dimensioner: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. 

Swarbrooke (1999, s. 47) menar på att hållbar turism existerar först när det finns ett 

fungerande samspel mellan de tre dimensionerna. Att skapa detta samspel är dock, enligt 

Sörensson och von Friedrichs (2013, s. 16), inte okomplicerat. I artikeln An importance-

performance analysis of sustainable tourism: a comparison between international and 

national tourists tar de upp svårigheter med hållbar utveckling. För de flesta destinationer är 

den ekonomiska hållbarheten mest eftertraktad eftersom den leder till ekonomisk vinst. 

Svårigheten med detta är att samtidigt som man arbetar för att höja den ekonomiska 

hållbarheten bör man även öka den miljömässiga och den sociala, och Sörensson och von 

Friedrichs menar att när den ekonomiska hållbarheten utvecklas innebär det ofta att den 

miljömässiga och sociala hållbarheten blir lidande (2013, s. 16). 

 

3.1.1 Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet handlar inte enbart om att ett turistföretag ska vara lönsamt. En viktig 

aspekt är hur stor del av omsättningen som stannar kvar i den lokala ekonomin. Multiplikator-

effekten innebär att alla pengar som turisten spenderar på turistdestinationen skapar positiva 

effekter i flera omgångar. När turisten till exempel betalar för sin måltid i en lokal restaurang 

har den inte bara bidragit till momsintäkter för den måltiden, utan även till att restaurangen 

kan hållas igång. Restaurangen skapar i sin tur indirekta positiva effekter i form av 

momsintäkter genom de lokala produkter och tjänster som de köper in för att hålla igång 

verksamheten. Det krävs även arbetskraft, och en anställd som bor i samma kommun som den 

arbetar förlägger troligtvis även sina inköp på denna ort. På detta sätt multipliceras turism-

utgifternas effekter och gynnar lokalsamhället i flera olika steg. När tjänster och produkter 

köps från aktörer utanför destinationen kallas det läckage, eftersom pengarna då sipprar ut och 

inte tillfaller lokalsamhället. För att ekonomin ska ses som hållbar är målet att maximera 

turistutgifter och minska läckaget i den lokala ekonomin (Swarbrooke 1999, s. 60-63). 

 

Några ekonomiska fördelar med turism är att det skapar arbetstillfällen, direkta inkomster, 

indirekta inkomster genom multiplikatoreffekten samt att lokala företag hålls lönsamma. Till 

de ekonomiska nackdelarna räknas ofta att många av arbetstillfällena som skapas är 

lågavlönade och/eller säsongsberoende. Med turismen skapas ofta också ett behov av att 

investera i dyr infrastruktur och om destinationen är alltför beroende av turismen gör det 

värdekonomin sårbar för förändringar inom turistmarknaden (Swarbrooke 1999, s. 61). 
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3.1.2 Miljömässig hållbarhet 

Swarbrooke (1999, s. 56) menar att turismen kan ha både positiva och negativa effekter på 

miljön men att den ur ett helhetsperspektiv främst bidrar med negativa effekter. Den mest 

återkommande aspekten inom miljö- och hållbarhetsperspektivet är naturresurser. Turismen 

kan ge en ekonomisk grund för att skydda dessa resurser men den kan också vara ett hot mot 

deras bevarande. Turister överkonsumerar vatten och avloppsvattnet förorenar hav och sjöar 

om det inte hanteras på rätt sätt (Swarbrooke 1999, s. 49-50). En annan aspekt är den byggda 

miljön, som refererar till arkitektur och infrastruktur. Turismen kan bidra med förbättrad 

infrastruktur och bevara historiska platser, men likaså överexploatera med nya byggnader 

(Swarbrooke 1999, s. 53-54). 

 

3.1.3 Social hållbarhet 

Inom forskningen om hållbarhet läggs inte lika mycket vikt vid sociala faktorer. Swarbrooke 

(1999, s. 69) tror att detta kan bero på att de sociala effekterna utvecklas långsamt över tiden 

och ofta är osynliga och immateriella. Sociala effekter inom turismen är ofta permanenta med 

liten eller ingen möjlighet att ändra när effekten väl ägt rum. Det läggs mycket fokus på 

relationen mellan turister och lokalbefolkningen och hur lokalbefolkningen påverkas av 

turisternas närvaro. Detta kan gå åt både det positiva och negativa hållet. Det är också viktigt 

att ha i åtanke vilken effekt turismen har på turister. Turismen ger människor möjligheten att 

se och upptäcka nya platser och kan leda till att många människor köper fritidshus på 

turistdestinationer så att de kan tillbringa delar av året där (Swarbrooke 1999, s. 71).  

 

Det är Swarbrookes (1999, s. 78) uppfattning att hållbar turism innebär turism som är socialt 

rättvis. Hållbar turism kan inte existera om vi skyddar miljön, men ignorerar de sociala 

behoven hos turister och värdar. Den kan inte heller existera om miljön endast kan skyddas 

genom att förneka de mänskliga rättigheterna. Hållbar turism innebär därför rättvisa. 

 

3.2 Fritidshus påverkan på destinationen 

Fritidshusägare är turister och deras påverkan på platsen följer för det mesta samma form av 

påverkan som från andra former av turism. Enligt Müller, Hall och Keen (2004, s. 15-16) 

finns det två karaktäristiska drag som skiljer fritidshusturisterna från andra typer av turister. 

Det ena är att fritidshusturisterna tillbringar en längre tid på samma plats vilket innebär att en 

påverkan på utveckling och förändring är mer framträdande. Det andra är att det krävs att 

fritidshusägarna köper en fastighet på destinationen. Dessa två karaktäristika leder till att 

fritidshusturismens förhållanden i ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer skiljer sig 

något från det som skulle gälla fritids- eller affärsresor.  
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3.2.1 Ekonomisk påverkan 

Kommuner anses vara intresserade av fritidshus eftersom de tros medföra en ökning i inkomst 

till lokala affärer. För att detta ska vara en effektiv strategi måste fritidshusägarna antingen 

bygga sina egna hus eller flytta in i hus som är tomma. Om fritidshusen ersätter 

permanentboende blir den ekonomiska effekten negativ eftersom det minskar populationen, 

spenderingsmönstret och skatteintäkterna i kommunen. Det är emellertid svårt att räkna på 

den ekonomiska påverkan från fritidshusägare eftersom det saknas pålitlig statistik om detta 

(Müller, Hall & Keen 2004, s. 17). Avståndet mellan det primära boendet och fritidshuset har 

en inverkan på den ekonomiska aspekten i fritidshus. Ju större avstånd mellan det primära 

boendet och fritidshuset desto mindre varor kan tas med från det primära boendet, vilket 

innebär att det spenderas mer pengar på destinationen (Müller, Hall & Keen 2004, s. 17). 

Fritidshusturism ses som en viktig hörnsten i många rurala ekonomier. Fritidshusägare 

tenderar att spendera pengar och gynna små rurala aktörer och därmed bidra till att 

upprätthålla servicenivån på rurala platser (Müller, Hall & Keen 2004, s. 18). Dessutom 

attraherar fritidshusägarna besökande vänner och släktningar, vilket inom turismen ses som en 

ekonomisk fördel (Müller, Hall & Keen 2004, s. 29). 

 

Den ekonomiska påverkan från fritidshusturism är dock inte alltid positiv. Den leder till ökade 

kostnader för att tillhandahålla till exempel ytterligare infrastruktur och service. Ökningar i 

fastighetsvärden anses i synnerhet vara ett hot mot en hållbar utveckling i rurala områden. 

Men denna situation inträffar främst i områden med höga rekreationsvärden och därmed högt 

tryck på fritidshus och permanentboenden snarare än i alla fritidshusdestinationer (Müller, 

Hall & Keen 2004, s. 18). 

 

I sin artikel Holiday Home Owners, a Route to Sustainable Tourism Development? An 

Economic Analysis of Tourist Expenditure Data intresserar sig Ziene Mottiar för 

spenderingsmönstret hos turister i det irländska kustområdet North Wexford. Studien 

behandlar hur inköp skiljer sig åt beroende på turisternas boendeform under sin semester på 

orten. I artikeln utvärderas fritidshusägares bidrag till den lokala ekonomin, jämfört med 

traditionella turisters utlägg. Syftet med artikeln är att undersöka huruvida fritidshusturism 

kan vara en väg mot hållbar utveckling för en destination som befinner sig i steg 4, 

consolidation, och som eftersträvar rejuvination i Butlers kurva genom att koncentrera sig på 

mer högspenderande besökare (Mottiar 2006, s. 582-585). Undersökningens resultat visar att 

den grupp som har de högsta utgifterna per dag är de som bor hos vänner eller familj som 

semestrar i området (Mottiar 2006, s. 590). Fritidshusägare spenderar mindre per dag än 

denna grupp och andra typer av traditionella turister, men i gengäld tillbringar de fler dagar 

per år på orten, och genom detta har fritidshusägarna den högsta årliga utgiften av samtliga 

boendeformer (Mottiar 2006, s. 592-594). Det framkommer också att fritidshusägarna gör 

andra typer av inköp som bidrar till ekonomiska inkomster på orten inom områden som 

vanligtvis inte är direkt kopplade till turismen, exempelvis byggbranschen. Köpet av 

fritidshuset är inte medräknat i de totala utgifterna. En stor del av inköpen görs också lokalt, 

vilket minskar läckaget (Mottiar 2006, s. 592). Till skillnad från de traditionella turisterna 

vars besök på semesterorten koncentreras till sommarmånaderna är fritidshusägarnas besök i 
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större utsträckning utspridda över hela året. Detta härleder Mottiar (2006, s. 593) till att 

majoriteten av fritidshusägarna bor i närbelägna Dublin, vilket underlättar helgbesök året om. 

Slutligen utgör fritidshusägare en trygg typ av besökare, som eftersom de äger hus i området 

kan förväntas återkomma, och dessutom lättare bygga upp en relation med lokalbefolkningen 

(Mottiar 2006, s. 595). 

 

3.2.2 Miljömässig påverkan 

Fritidshus bidrar sällan med nya miljöeffekter utöver de som redan kommer från permanent-

boenden. Den mest framträdande miljömässiga effekten från fritidshusturismen är transporten 

mellan det primära boendet och fritidshuset. Det finns dock tre saker som återkommer när 

fritidshusturism diskuteras ur ett miljöperspektiv: störande av djurlivet på grund av 

undanröjning av vegetation, omhändertagande av mänskligt avfall samt estetik. Dessa tre 

faktorer rör å andra sidan inte bara fritidshusen utan all form av bebyggelse. Vid fritidshus 

som är tidigare permanentboenden behövs ingen ny infrastruktur men för fritidshus som 

byggs på tidigare obebyggd mark är situationen annorlunda. Oplanerad och oreglerad 

byggnation lyfter frågan om föroreningsproblem, speciellt i områden nära sjöar och 

vattendrag som är populära områden för fritidshus (Müller, Hall & Keen 2004, s. 22). 

Hiltunen (2007, s. 247) som gjort en studie om fritidshus miljöpåverkan i Finland anger 

ytterligare påverkansfaktorer: trycket på naturresurser i form av vatten- och energiförsörjning 

samt markanvändning. Utöver den tidigare nämnda undanröjningen av mänskligt avfall 

orsakar fritidshusturismen föroreningar, såsom utsläpp av växthusgaser, avloppsvatten och 

buller (Hiltunen 2007, s. 247). 

 

Hiltunen kommer i sin studie fram till att den mest positiva effekten av fritidshusturism i 

miljömässiga sammanhang är återupplivandet av relationen mellan människa och natur. 

Naturbaserade aktiviteter är en av motivationsfaktorerna till att köpa ett fritidshus. Bor man 

nära naturen förnyas förståelsen och respekten till naturen. Detta kan bidra till positiva 

attityder gentemot naturen och bevarandet av den. Flera fritidshusägare har trädgårdar och 

odlar egna grödor. Husen är ofta byggda i trä och dessa två faktorer är att betrakta som 

ekologiska (Hiltunen 2007, s. 260). Enligt Hiltunen (2007, s. 260) förbrukar fritidshus väldigt 

lite energi. I en undersökning av finska fritidshus ligger utsläppen av koldioxid, fosfor och 

kväve på mindre än en procent av den nationella siffran. Partikelutsläppen som orsakas av 

uppvärmning med ved är också begränsade. Jämfört med andra rurala hus kan fritidshus ses 

som relativt miljövänliga (Müller, Hall & Keen 2004, s. 22). 

 

3.2.3 Social påverkan 

En social effekt som ofta nämns i detta sammanhang är den så kallade förflyttningen av 

lokalbefolkningen, även kallad displacement theory. Platser som förr hade permanenta 

boenden har tagits över av fritidshusägare. Men är ett sådant perspektiv alltför förenklat? En 

alternativ tolkning är begreppet rural förändring som sker på grund av ekonomisk 
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omstrukturering till följd av globaliseringen, nya handelsordningar och teknisk innovation, 

vilket leder till arbetslöshet i rurala områden och utflyttning (Müller, Hall & Keen 2004, s. 

20). De flesta rurala områden upplever dock inte denna förflyttning av lokalbefolkningen och 

Müller (Müller, Hall & Keen 2004, s. 21) argumenterar för att fritidshusturismen istället fyller 

upp efter utflyttningen av lokalbefolkningen. Marjavaara (2007, s. 296) har en liknande åsikt. 

I artikeln The Displacement Myth: Second Home Tourism in the Stockholm Archipelago 

diskuterar han fritidshus i Stockholms skärgård. Fritidshus är inte okontroversiella och det kan 

skapas en klyfta mellan fritidshusägarna och lokalbefolkningen på destinationen. På platser 

som ses som attraktiva för fritidshusägare anses dessa vara anledningen till att det skapas en 

prisinflation, höjda fastighetsvärden och högre fastighetsskatt för alla på destinationen. Det 

hävdas att dessa är bakomliggande anledningar till varför permanentboende väljer att lämna 

platsen. Marjavaara undersöker denna så kallade förflyttningsteori och menar på att 

förflyttningen inte orsakas av fritidshusboenden utan att höjda fastighetsvärden främst orsakas 

av allt fler permanentbostäder och att destinationen snarare återbefolkas än förflyttas 

(Marjavaara 2007, s. 296). Marjavaara (2009, s. 208) genomförde år 2009 en studie om 

förflyttningsteorin på Sandhamn i Värmdö kommun. I artikeln An Inquiry Into Second-Home-

Induced Displacement presenteras studien som utgörs av en enkätundersökning med personer 

som flyttat från Sandhamn under årsperioden 1991-2006. Respondenterna besvarade frågor 

om hur de uppfattade livet på Sandhamn och varför de valde att flytta därifrån. De som flyttat 

från Sandhamn var överlag nöjda med livet på ön. Det var först efter utflyttningen som 

faktorer som fritidshusägare och höjda huspriser sågs som en negativ aspekt (Marjavaara 

2009, s. 212-213). Marjavaara (2009, s. 217) kommer fram till att lokalbefolkningen inte 

lämnade Sandhamn på grund av inflyttningen av fritidshusägare, utan de flesta flyttade till 

mer urbana områden för att söka bättre jobb. Studien visar på att flytten från Sandhamn 

skedde av fri vilja och inte på grund av fritidshusägarna (Marjavaara 2009, s. 217). 

 

En annan åsikt och aspekt av den sociala effekten är att fritidshusägarna anses lägga sig i den 

lokala befolkningens vardagliga liv, vilket i sig är en del av hur lokalbefolkningen påverkas 

av fritidshusturismen. Den sociala integrationen av fritidshusägare i det lokala samhället är 

dock inte alltid självklar eftersom den delvis är beroende av fritidshusägarnas egna sociala 

ambitioner och strategier. Fritidshusägare som har sitt boende i områden där fritidshusägarna 

är fler än de permanentboende har förmodligen ett större intresse av de lokala 

bekvämligheterna och ett mindre intresse för social kontakt med lokalbefolkningen (Müller, 

Hall & Keen 2004, s. 21). 

 

Urban Nordin och Roger Marjavaara genomförde år 2012 en studie om hur engagerade 

svenska fritidshusägare är i det lokala samhällslivet (Nordin & Marajvaara 2012, s. 294). De 

kom fram till att fritidshusägare bidrar till utvecklingen av föreningsliv som kanske inte hade 

varit möjlig om destinationen bara upptogs av permanentboenden. Exempel på detta var 

båtklubbar, tennisklubbar och olika typer av lokala föreningar som är till gagn även för de 

åretruntboende. Nordin och Marjavaara kom även fram till att fritidshusägare använder sitt 

fritidshus under långa perioder, inte bara under sommarmånaderna. För många är 

fritidshusdestinationen en plats för social kontakt på en högre nivå än i deras primära miljö. 
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Sammanfattningsvis kan denna form av boende skapa ett lokalt föreningsliv som gynnar 

samhället (Nordin & Marajvaara 2012, s. 302). 

 

3.3 Toppkonsumtion 

En indelning av människor i segment brukar ofta ske utifrån demografiska faktorer. Vad 

denna indelning dock missar är det faktum att en person kan anta olika konsumentroller i 

olika situationer. Wang beskriver hur en persons konsumentroll är olika i olika temporala och 

rumsliga strukturer (Wang 2002, s. 282). Wang delar in den temporala strukturen i tre lager 

som baseras på förhållandet arbete/fritid, och där varje lager motsvarar en konsumentroll. Se 

figur 1 nedan. Förhållandet arbete/fritid är relevant då konsumtion i huvudsak sker på fritiden. 

Det första lagret symboliserar de dagliga rutinerna, uppdelat på arbetstid och fritid under en 

dag. Lager två är på veckonivå, och delas in i arbetsvecka och ledig helg. Arbetsveckan 

innefattar här hela lager ett, det vill säga arbetsdagar samt den dagliga fritiden. Under helgen 

befrias personen tillfälligt från arbetets ansvar. Lager tre är på årsbasis, och delas in i 

arbetsperioden och semesterperioden under ett år. Årets arbetsperiod motsvaras av lager två, 

och i förlängning även lager ett; arbetsveckor med helger och lediga dagar. Under 

semesterperioden befrias personen från arbetets ansvar under en längre period (Wang 2002, s. 

282-283). 

 

 

Figur 1. Tre lager av temporal struktur. Källa: Wang 2002. s. 282. Översatt 

 

Vidare gör Wang en indelning över avstånd. Hon menar att konsumtion sker i två olika zoner 

- primärzonen och sekundärzonen. I primärzonen befinner sig de platser som kan nås (och där 

konsumtion kan ske) dagligen. De platser som inte uppfyller detta kriterium befinner sig i 

sekundärzonen. Denna rumsliga indelning hänger således ihop med de temporala lagren. Dag- 

och veckokonsumtion (lager ett och två) sker i primärzonen, medan semesterkonsumtion sker 

i sekundärzonen (Wang 2002, s. 283-284). 

 

Konsumtion påverkas alltid av faktorer som inkomst, tillgänglighet och pris, men utöver detta 

reglerar vi själva vår konsumtion efter de temporala lagren. Budgeten är striktare i veckorna 

men kan tillåta lite större ekonomiska utsvävningar under helgerna, och slutligen spenderar vi 

relativt mycket under semestern. Ju högre lager, desto mindre bunden är individen av olika 

restriktioner som tid och ansvar, och kostar därför på sig att konsumera sådant som ligger 
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utanför sina basala behov. Detta för med sig tre konsumentroller, som de flesta individer antar 

när de rör sig i de temporala respektive rumsliga lagren: Den dagliga konsumenten är bunden 

till sin dagliga rytm och konsumerar efter denna rytms begränsningar i tid och rum, det vill 

säga främst matvaror och kläder och en och annan mer hedonistisk produkt. 

Helgkonsumenten har mer tid att ägna sig åt nöjen som att shoppa, äta ute och gå på bio. 

Denna konsument är dock fortfarande begränsad av arbetstider och budget. 

Semesterkonsumenten konsumerar fritt från det dagliga ansvaret och begränsningarna, utanför 

sin vanliga vistelsezon. Den utsvävande konsumtion som semesterkonsumenten ägnar sig åt 

benämner Wang (2002, s. 284-287) som toppkonsumtion, och den är mycket attraktiv för 

turistföretagen. 

 

Varje lager innehåller olika grader av både rationell och hedonistisk konsumtion. Rationell 

konsumtion innefattar en högre grad rationellt tänkande bakom inköpen. Vid hedonistisk 

konsumtion anses konsumenten släppa på sitt rationella tänkande och därmed bli frikostigare i 

sin konsumtion. Ju högre upp i stegen, desto högre grad av hedonism. Toppkonsumtion 

förekommer främst under semestern tack vare stor tillgång till ledig tid och den stora summa 

pengar som har avsatts under året till semestern. Under semestern blir turisten en 

toppkonsument, inte bara för att den spenderar mer pengar än vanligt, utan för att den också är 

frikostigare i användandet av sin lediga tid (Wang 2002, s. 286-287). 

 

3.4 Hållbar ö-turism 

Charles C. Lim och Chris Cooper (2009, s. 89) gör i sin artikel Beyond Sustainability: 

Optimising Island Tourism Development ett försök att identifiera utmaningarna i hållbar 

utveckling på en ö samt utveckla ett koncept om hållbar utveckling som baseras på 

optimering. De definierar hållbarhet för ö-turism genom att påpeka att hållbarhet idealt syftar 

till att bevara en ström av inkomster. Detta genom att skapa en konkurrenskraftig destination 

med en nischad marknad genom en deltagande samhällsplanering som inte offrar de socio-

kulturella faktorerna (Lim & Cooper 2009, s. 90). En ö karaktäriseras av sitt avlägsna läge, 

naturliga isolering och en viss sårbarhet vilket betyder att hållbarhet för ö-turism per 

automatik kopplas ihop med bärkraft. Bärkraft är av naturliga skäl alltid ett problem vid ö-

turism eftersom ön enbart har en viss yta att använda och därför kan tillhandahålla en lägre 

kapacitet än fastlandet (Lim & Cooper 2009, s. 91). 

 

3.5 Fritidshusturism i framtiden 

År 2008 genomfördes en studie i Finland där Pitkänen och Vepsäläinen (2008, s. 4) 

undersökte finsk media och policydokument för att spekulera om framtiden för 

fritidshusturism. De kom fram till ett flertal teman som kan gälla för fritidshusturismen i 

framtiden, nedan nämns tre av dessa: 
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Dubbelt boende: Det blir allt mer populärt att äga ett fritidshus och dessa hus börjar inneha 

samma standard som det primära boendet. Det är inte små sommarstugor längre utan stora 

villor med alla dess bekvämligheter. Den höjda standarden kommer av att det tillbringas mer 

tid i fritidshuset än tidigare och därav krävs högre standard på boendet. Mer tid kommer att 

tillbringas i fritidshuset i framtiden och det kan i längden även bli det primära boendet, det vill 

säga att en permanentning av fritidshuset sker. Gränsen mellan det primära och sekundära 

boendet kommer suddas ut i Finland. Denna dubbla bosättning borgar enligt Pitkänen och 

Vepsäläinen (2008, s. 7-10) för utmaningar i form av utveckling av ny lagstiftning om 

exempelvis platsen för bostaden, fysisk planering, bygginstruktioner, tillhandahållandet av 

service och insamling och fördelning av skatter och avgifter. 

 

Regional differentiering: Fördelningen av fritidshus i Finland är geografiskt ojämn. 

Efterfrågan är högre i vissa regioner och på specifika hus. Denna snedfördelning tror Pitkänen 

och Vepsäläinen kommer förstärkas, vilket kommer innebära en överexploatering av några 

destinationer. Högre efterfrågan leder till högre priser men ökar också möjligheterna för ett 

bredare sortiment av aktiviteter på platsen, vilket i sin tur utgör en dragningskraft som 

ytterligare spär på den regionala differentieringen (Pitkänen och Vepsäläinen 2008, s. 13). 

 

Internationalisering: Med detta menas att utländska medborgare köper upp fritidshus i 

Finland. Procenten fritidshus ägda av utlänningar är fortfarande väldigt låg men den tros öka. 

En annan sida av internationaliseringen är att finländarna köper fritidshus utomlands 

(Pitkänen och Vepsäläinen 2008, s. 10-13).  
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4. Empiri 

4.1 Turismen i Värmdö kommun 

Turismen är den tredje största näringen i Värmdö kommun, sett till både omsättning och 

sysselsättning. Endast bygg och handel placeras högre (Fransson, intervju, 2014-04-23). 

Turismen i Värmdö utgörs framförallt av traditionella turister som vill uppleva skärgården 

och njuta av naturen. Varje år kommer cirka 500 000 besökare, främst under sommaren. De 

flesta är svenskar, inte bara stockholmare utan besökare kommer från hela landet. Mängden 

utländska besökare och dessas nationaliteter varierar efter säsong, men återkommande 

nationaliteter är ryssar, amerikaner, italienare och fransmän. De som äger fritidshus i Värmdö 

kommun har sitt primära boende över hela Sverige men majoriteten är stockholmare (Grape, 

intervju, 2014-04-23). 

 

4.1.1 Destinationsutvecklingsprojektet 

På flera håll i Värmdö kommun pågår destinationsutvecklingsprojekt inom ramen för 

Skärgårdsstrategin. Ett av målen i skärgårdsstrategin är att förlänga säsongen och det är något 

destinationerna i Värmdö kommun arbetar mycket med. Det är viktigt att visa att skärgården 

är öppen under vinterhalvåret också och att inte alla verksamheter stänger igen under vintern 

(Fransson, intervju, 2014-04-23). I Värmdö kommun, liksom i Stockholms skärgård i stort, 

råder det brist på övernattnings-möjligheter. Fransson (intervju, 2014-04-23) menar på att det 

skulle vara positivt att låta bygga boendeanläggningar i skärgården eftersom det behövs. Dock 

är det inte gynnsamt att bygga hotell och vandrarhem i skärgården i dagsläget eftersom de 

endast har beläggning under sommaren (Fransson, intervju, 2014-04-23). Enligt Fransson har 

inte fritidshusturismen någon självklar del i destinationsutvecklingsprojekten och man har inte 

haft fritidshusägarna i åtanke under planeringsarbetet. En anledning till detta är att de enbart 

äger ett hus och inte bedriver någon verksamhet på platsen, vilket Fransson menar gör att de 

naturligt står utanför projekten. Följande säger Fransson, process-koordinator för 

destinationsutvecklingsprojekten i Nacka/Gustavsberg och Djurö/Stavsnäs, om 

fritidshusägarna och destinationsutvecklingsprojektet: 

 

Så det är där [vår anmärkning: syftar på fritidshusägarna] vi stöter på mest motstånd, men de är 

inte riktigt en självklar del i det här arbetet, utan då jobbar vi mer med dem, alltså de aktörer som 

faktiskt lever och verkar. Där har vi bortsett lite ifrån de som är fritidshusägare och sådär, utan här 

fokuserar vi på de aktörer och företag som faktiskt lever och verkar i skärgården /…/ ser till vad de 

vill göra och så att de blir positiva och att de känner att de har gjort någonting som kan gynna 

deras verksamhet. Men fritidshusägarna måste vi börja och bearbeta lite mer  

(Fransson, intervju, 2014-04-23). 

 

Hallengren (processassistent, Värmdö kommun, mailintervju, 2014-05-09), som arbetar med 

destinationsutveckling på Sandhamn menar att relationen till fritidshusägarna är en svår 

balansgång och att de tar hänsyn till alla parters intressen. Utveckling ska gynna alla på ön. 
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4.2 Fritidshusturismens påverkan i Värmdö kommun 

4.2.1 Ekonomisk påverkan 

Sommartid tredubblas befolkningen i kommunen genom besökande och fritidsboende. 

Fritidshusens standard förbättras successivt och många används nu mer under en allt större del av 

året. Denna grupp utgör ett viktigt kundunderlag för till exempel livsmedelsbutikerna och 

byggsektorn på öarna (Värmdö kommun 2011, s. 50). 

 

Fritidshusägarna bidrar främst till försäljning i den dagliga varuhandeln (Fransson, intervju 

2014-04-23; Stenberg, översiktsplanerare, Värmdö kommun, intervju, 2014-04-29). De köper 

lokala tjänster och gynnar framför allt byggbranschen (Grape, intervju, 2014-04-23). Utöver 

mindre livsmedelsbutiker i olika delar av Värmdö kommun så finns Värmdö Marknad, ett 

stort köpcentrum i närheten av Gustavsberg med bland annat en stor matvarubutik och flera 

möbel- och heminredningsbutiker. Köpcentret ligger på en avfart från Värmdöleden, 

huvudleden i Värmdö kommun, vilket betyder att de flesta fritidshusbesökarna som tar bilen 

eller bussen till sitt fritidshus passerar denna handelsplats (Värmdö Marknad 2014).  

 

Hallengren (mailintervju, 2014-05-09) ser fritidshusägarna på Sandhamn som väldigt 

värdefulla då de är köpstarka personer som rör sig runt på destinationen och handlar i lokala 

butiker. Hon lyfter också fram dem som viktiga ambassadörer för ön. Fritidshusägarna 

konsumerar mer än de traditionella turisterna och bidrar med mer sysselsättning (Fransson, 

intervju, 2014-04-23). De tillbringar också mer tid i Värmdö kommun eftersom de till skillnad 

från de traditionella turisterna även åker till fritidshuset under storhelger året om och inte bara 

under sommaren. Därmed kan de konsumera mer och bidra mer till samhället. Hur tidigt 

fritidshusägarna kommer ut på våren beror delvis på vädret under årstiden, en mild vinter och 

varm vår bidrar till att fritidshusägarna kommer ut tidigare. Varmare väder lockar gäster och 

varmare väder bidrar också till att huset tar kortare tid att värma upp. Men det beror också 

delvis på kommunen och de som bedriver verksamheter på platsen. Om exempelvis 

restauranger och butiker öppnar tidigt så är chansen att fritidshusägaren kommer ut och 

öppnar upp huset tidigare på året högre (Grape, intervju, 2014-04-23). Det faktum att 

fritidshusägarna kommer ut flera gånger under året bidrar till att butikerna kan hålla öppet året 

om och att båttrafiken till bland annat Sandhamn även går under lågsäsong (Hallengren, 

mailintervju, 2014-05-09). En av anledningarna till att fritidshusägarna kan tillbringa mer tid 

och komma ut till fritidshuset oftare på Sandhamn är att Trouville, ett fritidshusområde på ön, 

fick kommunalt vatten och avlopp för två år sedan. Detta underlättar vistelsen i fritidshuset. 

En annan anledning som är aktuell och central idag är bra internetuppkoppling på ön, vilket 

gör att fler kan stanna kvar en längre tid och utföra en del av sitt arbete på avstånd 

(Hallengren, mailintervju, 2014-05-09). 

 

Den tydligaste negativa ekonomiska aspekten är att fritidshusägarna inte betalar någon skatt i 

kommunen där de har sitt fritidshus (Fransson, intervju, 2014-04-23; Grape, intervju, 2014-

04-23; Stenberg, intervju, 2014-04-29). Fransson (intervju, 2014-04-23) menar att det är 

viktigt att fritidshusägarna hyr ut sina hus när de inte själva besöker dem eftersom det höjer 
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boendekapaciteten och lockar andra människor till Värmdö kommun. Om detta dessutom görs 

genom en lokal fastighetsbyrå gynnar fritidshusägarna på så sätt även det lokala näringslivet. 

Tyvärr är många fritidshusägare dåliga på detta, menar Fransson (intervju, 2014-04-23). 

 

4.2.2 Miljömässig påverkan 

Fritidshusägarna förflyttar sig ofta med bil för att ta sig till sitt fritidshus och det sliter på 

miljön, både genom luftföroreningar och slitage av vägar. Under sommarhalvåret måste 

kommunen sätta in fler resurser för sophantering eftersom mängden sopor ökar markant på 

grund av fritidshusägarna. Att hålla efter sophanteringen är något som Grape (intervju, 2014-

04-23) anser att Värmdö kommun är bra på. En annan miljöaspekt som rör fritidshus är 

uppvärmningen av dem. Ett hus som värms upp med el eller olja kräver stora mängder energi. 

För att försöka hålla energiåtgången nere har byggnadsreglerna för fritidshus ändrats. Det är 

exempelvis inte tillåtet att bygga hus med låg isolering som enbart fungerar för vistelse under 

sommarhalvåret eftersom det inte fungerar energimässigt (Stenberg, intervju, 2014-04-29). 

Stenberg (intervju, 2014-04-29) lyfter fram två miljöaspekter: uppvärmningsarbetet av 

fritidshus och transporten till fritidshuset. Här påpekar han dock att ett fritidshus som ligger 

utanför väg- och kollektivnätet inte skiljer sig från ett permanentboende på samma plats 

eftersom båda ägarna är bundna till bilanvändning. 

 

4.2.3 Social påverkan 

Fritidshusägarna bidrar med föreningsliv i fritidshusområdena och lever trots olika 

uppfattningar om hur man ska bete sig ofta i samklang med lokalbefolkningen, menar Grape. 

Hon upplever inte att en så kallad förflyttning av lokalbefolkningen äger rum i Värmdö 

kommun (Grape, intervju, 2014-04-23). Fransson (intervju, 2014-04-23) ger dock Sandhamn 

som exempel. Huspriserna har höjts så kraftigt på grund av fritidshusen att de som vill flytta 

till Sandhamn och bo där året runt inte har råd. Sandhamn utgörs av cirka 330 fritidshus och 

50 helårsboenden (Hallengren, mailintervju, 2014-05-09). På grund av för få 

permanentboende har Sandhamns skola tvingats stänga ner (Stenberg, intervju, 2014-04-29). 

Trots att många platser i Värmdö kommun är attraktiva för fritidshusägare och att detta har 

bidragit till en höjning av huspriserna anser inte Grape att det påverkar huruvida 

lokalbefolkningen har råd att bo kvar. Hon ser det snarare som positivt eftersom när det är 

dags att sälja det egna huset så kommer det vara värt mer (Grape, intervju, 2014-04-23). 

 

Värmdös lokalbefolknings åsikter och uppfattning gentemot turisterna kan ses som tvådelad, 

enligt Grape. Turismen gagnar verksamheterna under sommaren och stor del av befolkningen 

lever på de inkomster som dras in under sommarhalvåret (Grape, intervju, 2014-04-23). 

Fransson menar att lokalbefolkningen är väldigt positiva gentemot turister eftersom turism på 

öarna leder till att fler kan flytta dit och bedriva verksamhet där, vilket är ett eftersträvansvärt 

mål hos delar av lokalbefolkningen (Fransson, intervju, 2014-04-23). Samtidigt vill 

lokalbefolkningen inte ha turisterna alltför nära eftersom de enligt Grape anser att turisterna är 



27 
 

högljudda, skräpar ner och är respektlösa. Respekten för traditionella turister är dock högre än 

för fritidshusägarna, vilka ses som lata, medan de traditionella turisterna ses som nyfikna. De 

traditionella turisterna har en annan inställning och är bättre på att bete sig, lokal-

befolkningen har mer överseende med dem (Grape, intervju, 2014-04-23). 

 

Fransson (intervju, 2014-04-23) menar att fritidshusägarna inte ser sig själva som turister utan 

i distinktionen lokalbefolkning och turist så räknar sig fritidshusägarna till lokalbefolkningen. 

Deras attityd gentemot turisterna är väldigt negativ och kommunen möter stort motstånd när 

de försöker gagna turismen i kommunen. Fritidshusägarnas mentalitet är att de vill njuta av 

sin semester, och en ökad turism inkräktar på deras bild av skärgårdsidyllen (Fransson, 

intervju, 2014-04-23). 

 

Vi ville testa om bilden som Grape och Fransson gav av lokalbefolkningens inställning till 

turister och fritidshusägare stämde och genomförde därför en enkätundersökning. Enkäten 

vände sig till bofasta i Värmdö kommun och delades ut på två bussar på väg ut till Djurö, 

samt utanför en matbutik på Djurö, torsdagen den 8e maj 2014. 59 stycken respondenter 

besvarade enkäten. Under de 90 minuter vi stod utanför ICA fick vi neka tre personer till att 

delta eftersom de inte var bosatta i Värmdö kommun utan var där för att besöka sitt fritidshus. 

 

Respondenternas bostadsområde delades upp i “fritidshusområde” och “ej fritidshusområde” 

och fördelningen blev 36 och 23, det vill säga 61 procent av respondenterna bodde i ett 

område som av SCB klassas som fritidshusområde och 39 procent bodde i ett område som 

benämns som “ej fritidshusområde”. Respondenterna fick frågan vad deras inställning var till 

fritidshusägare respektive turister. Fördelningen visas i diagrammen nedan, först 

uppfattningen i procent och sedan fördelat på om respondenten bor i ett fritidshusområde eller 

inte.  

 

 
 
 

 

Figur 2. Enkätrespondenternas inställning till fritidshusägare. Enkätundersökning 2014 

Figur 3. Enkätrespondenternas inställning till traditionella turister. Enkätundersökning 

2014 



28 
 

Figur 2 och 3 visar respondenternas inställning till fritidshusägare respektive traditionella 

turister. Studeras specifikt vem som har sagt vad, visar statistiken att de som är negativt 

inställda till fritidshusägare har en negativ eller neutral inställning gentemot traditionella 

turister. Respondenter med en neutral inställning gentemot fritidshusägare har en neutral eller 

positiv inställning till traditionella turister. 

 

 

Figur 4. Enkätrespondenternas inställning till fritidshusägare fördelat på respondentens 

bostadsområde. Enkätundersökning 2014 

Figur 5. Enkätrespondenternas inställning till traditionella turister fördelat på respondentens 

bostadsområde. Enkätundersökning 2014 

 

Figur 4 och 5 visar inställningen till fritidshusägare respektive traditionella turister fördelat på 

huruvida respondenten bor i ett fritidshusområde eller inte. 

 

Utöver att ange vilken inställning respondenterna hade fick de även motivera sitt svar. 

Inställningen till fritidshusägare är delad, dock mer positiv än negativ. Respondenterna anser 

att det är bra att det finns fritidshus i kommunen eftersom det gynnar affärerna och drar till sig 

folk. “Kul att Värmdö lever upp på sommaren” (Respondent, Enkätundersökning, 2014-05-

08). Fritidshusägarna är, enligt flera respondenter, trevliga och medför liv och rörelse. 

Värmdö kommun ses som tråkigt och ensamt under vinterhalvåret. Andra tycker att 

fritidshusägarna är irriterande och störande. De bidrar med ökad trafik, bilköer och skräpar 

ner. Mest störande verkade vara att de inte betalar någon skatt till kommunen. Inställningen 

till traditionella turister skiljer sig lite gentemot inställningen till fritidshusägarna. De 

traditionella turisterna ses som positiva och trevliga, de bidrar med inkomst och ses som 

viktiga för näringslivet i kommunen. "Viktigt för näringslivet i kommunen och de ger en 

positiv bild av Värmdö vilket kan bidra till att kommunen växer" (Respondent, 

Enkätundersökning, 2014-05-08). Ett fåtal respondenter såg de traditionella turisterna som 

negativa och menade på att de är irriterande och det blir trångt med för mycket folk. Några av 

respondenterna svarade också att det var svårt att avgöra vilka som var turister och vilka som 

inte var det. 
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4.3 Statistik om fritidshus 

Varje år publicerar Tillväxtverket en rapport med fakta och statistik om turism och resande i 

Sverige och hos svenskarna (Tillväxtverket 2014b). Den senaste upplagan redovisar statistik 

från reseåret 2012, och under avsnittet inhemsk turism (resor gjorda av svenskar i Sverige) 

framkommer att 40,6 miljoner gästnätter tillbringades i egna fritidshus och lägenheter. Det 

gör det till den näst vanligaste inhemska boendeformen efter boende hos släkt och vänner, 

som står för 49 miljoner gästnätter. På tredje plats kommer hotell med 21,9 miljoner 

gästnätter (Tillväxtverket 2013, s. 45). Figur 6 visar att "Vistas i fritidshus" är den femte 

vanligaste reseanledningen för inhemsk fritidsturism. Observera att flera svarsalternativ var 

möjliga (Tillväxtverket 2013, s.49). 

 

 

Figur 6. Syfte med resan 2012, resor inom Sverige med övernattning (procent). 

Källa: Tillväxtverket 2013, s. 49 
 

Enligt den senast publicerade mätningen finns det 568 000 fritidshus i Sverige. 36 000 av 

dessa, eller 6,3 procent, har utländska ägare (SCB 2013). Detta är dubbelt så många som år 

2000, vilket innebär att antalet fritidshus med utländska ägare har ökat med 100 procent under 

denna period. Antalet svenskägda fritidshus ökade endast med 2,6 procent under samma 

period. Flest fritidshus med utländska ägare finns i västra och södra Sverige. I Stockholms län 

är under 2,9 procent av fritidshusägarna från utlandet (Tillväxtverket 2013, s. 68-69). 
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En annan undersökning från SCB baseras på de drygt 8 000 fritidshus som köptes i Sverige 

under år 2011. Den visar att en femtedel av köparna folkbokförde sig på fritidshuset. 80 

procent av de köpta fastigheterna var belägna i något av Sveriges 14 kustlän och en tredjedel 

låg inom en kilometer från kusten. Flest hus såldes i kommunerna Norrtälje, Värmdö, 

Gotland, Österåker och Haninge. Det genomsnittliga fritidshuset som såldes år 2011 var 64 

kvadratmeter stort och kostade 1,4 miljoner kronor, men de regionala skillnaderna var stora. 

De högsta priserna återfanns på fastigheter i kustområden med utpräglad fritidshusbebyggelse 

som Stockholms skärgård och Skåne. Medelpriset för fritidshus som låg inom en kilometer 

från kustlinjen var 2,1 miljoner kronor. Snittavståndet mellan den fasta bostaden och 

fritidshuset var 10 mil (12 mil för Stockholmare). 51 procent av stockholmarnas fritidshus låg 

inom Stockholms län, där kommunerna Norrtälje, Värmdö och Haninge var de mest populära 

(SCB 2012). 

 

Det finns ingen exakt siffra som anger hur många fritidshus det finns i Värmdö kommun, men 

kommunen tror att det rör sig om 8 000-12 000 fritidshus som inte är permanentade. 

Avsaknad av en exakt siffra beror på att fritidshus och permanentboende har olika typkoder 

hos SCB, men det finns människor som bor permanent i hus som är kodade som fritidshus. 

För att få en exakt siffra behöver en ny folk- och bostadsräkning göras. Den senaste 

genomfördes år 1990 (Stenberg, intervju, 2014-04-29). I översiktsplanen för Värmdö 

kommun används siffran 11 000 fritidshus (Värmdö kommun 2011, s. 16; s. 128). 

 

I figur 7 visas antal nybildade fritidsbostäder i Värmdö kommun under perioden 1990-2012, 

enligt Lantmäteriets fastighetsregister. Det angivna årtalet är det år som fastighetsbildningen 

registrerades hos Lantmäteriet. 
 

 

Figur 7. Antal nybildade fritidsbostäder i Värmdö kommun under årsperioden 1990-2012. 

Källa: Lantmäteriet, mailkorrespondens, 2014-05-26 
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4.4 Permanentning av fritidshus 

År 2011 såldes drygt 8 000 fritidshus i Sverige. En femtedel av köparna valde att folkbokföra 

sig på det nyinköpta huset (SCB 2012). SCB genomförde år 2005 en undersökning om 

inflyttning i fritidshus för permanent bonde. Den redovisar att av landets fritidshusbestånd 

från år 1990 hade 70 000 hus permanentats år 2005. En del av fritidshusen var redan 

permanent bebodda år 1990, vilket gör att det totala antalet permanentade fritidshus av 1900 

års bestånd uppgick till 106 500 hus år 2005, vilket motsvarar 17 procent. I Stockholms län 

var den siffran 22 procent, 15 120 hus hade permanentats under perioden 1991-2004. 

Undersökningen visar att inflyttning i större utsträckning skedde i storstadsområden än i 

glesbygdsområden, och att de som bosatte sig i de förstnämnda främst var förvärvsarbetare 

och barnfamiljer, medan fler äldre bosatte sig i glesbygdsområden (SCB 2005). En lite äldre 

men mer specifik undersökning från år 2002 baserar sig på siffror från SCBs 

fastighetstaxeringsregister och presenterar permanentning av fritidshus i Värmdö kommun, 

Gävleborgs län och före detta Göteborgs och Bohus län under årsperioden 1991-2002 (SCB 

2003, s. 1). Författarna till rapporten uppskattar att cirka 2 150 fritidshusbyggnader har tagits i 

anspråk för permanentboende i Värmdö kommun under årsperioden 1991-2002, vilket enligt 

rapporten skulle motsvara cirka 12 procent av det beräknade faktiska antalet fritidshus i 

kommunen. Samtidigt övergick 250 bebodda fritidshus till att bli obebodda. Inflyttning för 

permanent boende i fritidshus sker till stor del i tätortsområden och i områden med goda 

kommunikationsmöjligheter, som exempelvis Ingarö (SCB 2003, s. 11). I bilaga 9 finns en 

karta över de fritidshus i Värmdö kommun som permanentades under åren 1991-2002. Vidare 

visar rapporten på att inflyttningstakten ökade med tiden. Under årsperioden 1991-1994 

permanentades i snitt 154 fastigheter i Värmdö kommun. Siffran steg varje år till att ligga på 

262 stycken år 2000, vilket är en ökning på 70 procent (SCB 2003, s. 11). Av de som bosatt 

sig permanent i fritidshus i Värmdö kommun under perioden var många barnfamiljer, men i 

mindre utsträckning personer i åldern 15–24 och personer över 60 år (SCB 2003, s. 12). 

 

Värmdö kommun har tagit fram en översiktsplan som fungerar som ett styrdokument för att 

nå den vision som kommunen har satt upp inför år 2030. I denna presenteras förutom 

strategier för bebyggelse-, transport- och miljöutveckling (Värmdö kommun 2011, s. 3) även 

en prognos om en befolkningsökning från cirka 39 000 till cirka 60 000 invånare (Värmdö 

kommun 2011, s. 39). För att möjliggöra denna befolkningstillväxt kommer befintliga 

tätortsområden i kommunen förtätas (Värmdö kommun 2011, s. 120). Utöver detta ses 

permanentning av fritidshus som en del i den planerade befolkningsökningen: 

 

Värmdö beräknas i olika scenarier nå en befolkning på mellan 55-65 000 personer år 2030.  

Det innebär nästan en fördubbling på en tjugoårsperiod. En fortsatt permanentning av  

kommunens 11 000 fritidshus kan i sig leda till en markant ökning av befolkningen  

(Värmdö kommun 2011, s. 16). 

 

Enligt Grape (intervju, 2014-04-23) är en permanentning av fritidshus positivt eftersom en 

ökad inflyttning i kommunen bland annat medför ekonomiska inkomster till kommunen. 
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Värmdö kommun har i sin översiktsplan för åren 2012-2030 tagit fram prioriterade 

förändringsområden. Tre av de nio områden i kommunen som prioriteras fram till år 2015 

(Torsby, Mörtnäs och Strömma) är områden som tidigare har varit fritidshusområden. Idag 

består dessa nästan enbart av permanentboenden. En anledning till denna permanentning är 

kommunens miljöarbete som pågår nu vilket innefattar att dra kommunalt vatten och avlopp 

till dessa områden. Bullandöområdet på östra Värmdölandet är ett av de prioriterade 

förändringsområdena fram till år 2030 och där ligger permanentningen av fritidshus just nu på 

40 procent (Stenberg, intervju, 2014-04-29). Kommunen vill inte, enligt Stenberg (intervju, 

2014-04-29) att alla fritidshus permanentas eftersom man vill behålla karaktären i områdena. 

Om fritidshusområdena förtätas försvinner områdenas karaktär, och många av husen är 

byggda under 40- och 50-talet vilket bidrar till skärgårdsidyllen. Flera av områdena är 

kulturmiljöer och bör bevaras (Stenberg, intervju, 2014-04-23). 

 

4.5 Fritidshus i framtiden 

I en nyligen publicerad dagstidningsartikel berättar en mäklare att det främst är 

färdigrenoverade, medelstora hus med god boendestandard som ligger nära vatten som 

efterfrågas vid köp av fritidshus. Näst efter Norrtälje har Värmdö varit den kommun med flest 

fritidshus till salu under våren år 2014, 165 stycken, vilket är en liten minskning från förra 

året. Utgångspriset har i snitt stigit med 20,4 procent, och Värmdö är också den kommun med 

det högsta medelpriset för fritidshus, 4,8 miljoner kronor (Arbman 2014). 

 

Enligt Grape (intervju, 2014-04-23) är en pågående trend att alla semesterdagar inte längre 

läggs på att besöka fritidshuset utan att det istället läggs mer tid på att resa. Även om färre 

semesterdagar förläggs i fritidshuset så blir det allt vanligare att ägarna flyttar ut och bor 

permanent i sina fritidshus, det vill säga omvandlar dessa till permanentboenden. Stenberg 

(intervju, 2014-04-29) ser att antalet fritidshus minskar och menar att detta beror på att flera 

fritidshusområden får kommunalt vatten och avlopp, vilket gör det enklare att bo permanent i 

huset. Permanentning av fritidshus leder till ökad inflyttning, vilket är positivt för kommunen, 

men en ökad permanentning på platser med bristfälliga trafiknät är däremot negativt ur en 

miljösynpunkt eftersom det leder till en ökad bilism. Stenberg (intervju, 2014-04-29) är noga 

med att påpeka att det finns flera områden i Värmdö kommun som inte kommer få kommunalt 

vatten och avlopp. Vindö och Ingarös västra kant är exempel på områden som kommunen vill 

behålla som fritidshusområden. Beslutet om vilka områden som får kommunalt vatten och 

avlopp beror på tätheten av hus. 

 

På frågan om det bör byggas fler fritidshus i Värmdö kommun svarar intervjurespondenterna 

att olika delar av kommunen lämpar sig olika väl för utökad fritidshusbebyggelse. På 

Värmdölandet, det vill säga centrala Värmdö, anser Grape att det inte ska byggas fler 

fritidshus eftersom turismen i exempelvis Gustavsberg är mer anpassad för dagsturism. 

Däremot skulle det vara mer gynnsamt med fritidshus på öarna utanför Värmdölandet 

eftersom det skulle öka inkomsterna under sommarmånaderna (Grape, intervju, 2014-04-23). 

Hallengren (mailintervju, 2014-05-09) menar att på de få tomter som finns kvar på Sandhamn 
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är det fullt tillåtet att bygga hus och om det blir fritidshus eller permanentboende tycker hon 

inte spelar någon roll. Fransson (intervju, 2014-04-23) ser hellre att det byggs mer 

permanentboenden än fritidshus. Byggande av fritidshus har aldrig varit på kommunens 

initiativ, så eventuella nybyggen är privat initierade. Däremot skapar kommunen 

förutsättningar för att kunna bo permanent genom att dra kommunalt vatten och avlopp 

(Stenberg, intervju, 2014-04-29). 

 

En faktor som påverkar byggandet av både fritidshus och permanentboenden är 

strandskyddet, en lagstiftning som återfinns i Miljöbalkens avsnitt om skydd av områden. 

Strandskyddslagstiftningen kom till på 1950-talet för att slå vakt om allmänhetens friluftsliv. 

Idag fyller den också en funktion genom att skydda växt- och djurlivet i strandzonen. Enligt 

strandskyddet regleras bebyggelse, anläggning och grävning inom 100 meter från 

strandlinjen. Längs med vissa stränder är skyddet utökat till 300 meter. Oavsett avstånd gäller 

skyddet vid såväl havskust som insjö (Naturvårdsverket & Boverket 2010, s. 4). För att bygga 

nytt, bygga till eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs en ansökan om dispens 

från kommunen eller länsstyrelsen. För att få dispensen beviljad krävs ett särskilt skäl och att 

allmänhetens tillgänglighet och platsens ekosystem inte påverkas negativt (Naturvårdsverket 

& Boverket 2010, s. 6). Idag är 13 procent av Sveriges 419 000 kilometer långa kust- och 

strandlinje bebyggd inom 100 meter från vattnet. Av samtliga 7,2 miljoner byggnader i 

Sverige är 14 procent uppförda inom 100 meter från strandlinjen (SCB 2011, s. 4). Värmdö 

kommun har totalt 3 526 kilometer strandlinje, varav 29 procent är bebyggd inom 100 meter. 

Det motsvarar 38 procent av kommunens totala bebyggelse (SCB 2011, s. 9). 

 

Efter den 2 juli 2014 är det tillåtet för ägare av en- eller tvåbostadshus att bygga så kallade 

Attefallshus på den ägda bostadstomten. Detta efter att ägaren fått ett godkännande från 

byggnadsnämnden. Sedan tidigare är det tillåtet att uppföra en friggebod på maximalt 15 

kvadratmeter på tomten, men det är nu även tillåtet att uppföra ytterligare byggnader på 

tomten, så kallade Attefallhus, så länge den totala byggnadsarean för dessa inte överskrider 25 

kvadratmeter. Byggnaden/byggnaderna får antingen användas som komplementbostadshus 

(självständig bostad) eller en komplementbyggnad (garage eller förråd). Om byggnaden 

används som ett komplementbostadshus måste den innehålla utrustning som behövs vid 

matlagning och personlig hygien. Byggnadens placering på tomten får inte underskrida 4,5 

meter till tomtgränsen, i annat fall krävs godkännande från berörda grannar. Likt andra 

byggnader måste även Attefallshusen följa strandskyddslagen (Boverket 2014). 
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5. Analys 

5.1. Fritidshusturismens ekonomiska påverkan 

Swarbrooke menar att ekonomisk hållbarhet uppnås genom att maximera turistinkomster och 

behålla dessa inom den lokala ekonomin. Men som Sörensson och von Friedrichs poängterar 

får denna ekonomiska hållbarhet inte ske på bekostnad av den miljömässiga eller sociala 

hållbarheten. Mottiar kommer i sin studie fram till att fritidshusturister är mer ekonomiskt 

hållbara än traditionella turister, med det huvudsakliga argumentet att en fritidshusturist 

spenderar mer pengar inom lokalsamhället på årsbasis än en traditionell turist. Detta må vara 

sant, men vi vill ifrågasätta att Mottiar inte diskuterar hur många fritidshusägare respektive 

traditionella turister som besöker orten varje år. Eftersom vi bedömer det som troligt att det 

anländer fler enskilda traditionella turister än enskilda fritidshusägare så torde den förra 

generera större inkomster som grupp. Bortsett från detta presenterar Mottiar flera ekonomiska 

fördelar med fritidshusturismen som är värda att nämna. För det första bidrar de med 

inkomster till lokalsamhället genom sina inköp. Detta är en positiv aspekt som plockas upp av 

både Fransson och Stenberg. Det var även den vanligaste motiveringen som 

lokalbefolkningen i vår enkätundersökning angav till sin positiva inställning till 

fritidshusägarna i sin närhet. Till skillnad från traditionella turister, vars inköp till stor del 

centreras till sommarsäsongen, så är fritidshusägarnas inköp dessutom mer spridda över året 

eftersom de i större utsträckning även besöker orten på helger och högtider under lågsäsong. 

En indikation på att detta sker i Värmdö kommun är att vi stötte på tre fritidshusägare under 

de 90 minuter vi stod utanför ICA på Djurö för att genomföra enkätundersökningen, vilket var 

en torsdag i början av maj. Besök utspridda över hela året är positivt eftersom det kan bidra 

till att butiker har möjlighet att ha öppet året om istället för endast under sommaren, något 

som gynnar både butikerna, lokalbefolkningen och kommunen genom momsintäkter, 

sysselsättning och ett mer levande samhälle. Mottiar tar även upp att fritidshusägare spenderar 

pengar i andra typer av sektorer än traditionella turister. Exempelvis innebär underhåll och 

reparationer av fritidshusen att det spenderas pengar inom byggsektorn, vilken är den största 

näringen i Värmdö kommun. Med tanke på att de cirka 11 000 fritidshus som finns i 

kommunen idag utgör en mycket stor kundgrupp anser vi att denna aspekt kan användas som 

ett argument för fritishusturismens betydande bidrag till lokala företag. Vidare får 

fritidshusturism ses som en trygg form av turism, ekonomiskt sett, eftersom fritidshusägarna 

återkommer varje år. Flera av våra intervjurespondenter håller med om att den största 

ekonomiska nackdelen med fritidshusturism är att ägarna inte är skrivna i kommunen och 

därmed inte betalar direkt skatt i kommunen, trots att de använder sig av kommunala tjänster 

såsom vägar, vatten, avlopp och sophantering. Deras närvaro kräver en 

infrastrukturupprustning från kommunens sida, som Värmdöborna får betala för. 

 

Trots att en ökad andel av svenska fritidshus får utländska ägare är så inte fallet i Stockholms 

län, där 97 procent av fritidshusen fortfarande ägs av svenskar. Både statistik och 

uppskattning av Grape tyder på att de flesta av ägarna till fritidshusen i Värmdö kommun bor 

i Storstockholm. Detta förhållandevis nära avstånd till fritidshusen kan innebära både negativa 
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och positiva ekonomiska konsekvenser: Ett kort avstånd mellan det primära och sekundära 

boendet underlättar fler korta besök, vilket leder till inköp utspridda under året, och en hög 

årlig spendering, som diskuterades ovan. Samtidigt kan det korta avståndet innebära att 

fritidshusbesökaren väljer att göra sina matinköp på en billig stormarknad i början av resan 

snarare än i den lokala butiken nära slutdestinationen. Det är rimligt att anta att många 

fritidshusägare väljer att göra sina matinköp på Värmdö Marknad, den stora handelsplatsen 

som de flesta fritidshusägare som anländer med bil passerar på väg ut till sitt fritidshus. Detta 

är positivt eftersom matinköpet då sker inom Värmdö kommun, men samtidigt kan det ske på 

bekostnad av de mindre, mer perifert belägna butikerna, vilkas situation är mer känslig och 

beroende av kunder för att hålla igång sin verksamhet. Enligt Wangs teori om 

toppkonsumtion stannar långväga resenärer längre och konsumerar mer, vilket talar för att 

traditionella turister skulle vara mer ekonomiskt lönsamma än fritidshusägare. Men teorin 

talar också om helgkonsumtion, ett mellanting mellan vardagskonsumtion och 

toppkonsumtion. Det korta avståndet mellan primärt och sekundärt boende tillåter kortare 

helgbesök under året, såväl som längre semestervistelser under sommaren. Med stöd i Wangs 

teori anser vi att fritidshusturism, i större utsträckning än traditionell turism, har 

förutsättningar för att balansera ut den koncentrerade toppkonsumtionen under sommaren 

med helgkonsumtion under andra delar av året. 

 

Även fritidshusägare kan ta del av aktivitetsutbudet som erbjuds traditionella turister, och 

bidrar på så sätt till sysselsättning och inkomster inom besöksnäringen. Detta tror vi särskilt 

sker om släkt och bekanta kommer på besök. I Mottiars studie framkommer att turistgruppen 

som “besöker släkt och vänner som semestrar på orten” hade de högsta dagliga utgifterna. 

Fritidshusägarna blir som ambassadörer för kommunen som talar gott om den och ibland även 

bjuder dit besökare. De bidrar på så sätt till både en ökad kännedom, ett gott rykte och en 

ökad besöksström till kommunen. Fransson ser en möjlighet att vända på en negativ aspekt 

med fritidshus – att de står tomma under en stor del av året – genom att ägarna låter hyra ut 

dem när de inte själva är där. Detta ökar boendekapaciteten i kommunen, vilket i sin tur 

gynnar den traditionella turismen. Grape ser en trend att allt färre semesterveckor tillbringas i 

fritidshusen och att tiden istället läggs på att resa. Med bakgrund i detta ter sig uthyrning av 

oanvända fritidshus ännu viktigare för kommunens ekonomi, särskilt med tanke på den brist 

på boende som råder i Stockholms skärgård sommartid. En sådan lösning skulle även 

innebära en extra ekonomisk inkomst för de fritidshusägare som väljer att hyra ut, men det är 

möjligt att de som har råd att köpa sig ett fritidshus kanske inte är i behov av ett ekonomiskt 

tillskott, eller känner att det inte är mödan värt att leta efter goda hyresgäster. 

 

5.2. Fritidshusturismens miljömässiga påverkan 

Swarbrooke hävdar att turism kan ha både positiva och negativa effekter på miljön, men ur ett 

helhetsperspektiv medför turism framförallt negativa effekter. När fritidshusturism ställs mot 

miljöaspekter inom hållbarhet finns det få positiva effekter, men Hiltunen kommer i sin studie 

fram till att ägandet av ett fritidshus förstärker förhållandet mellan människa och natur. Ett 

starkare band mellan människa och natur skulle i längden kunna vara ett sätt att öka 
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medvetenheten om miljöförstöring och göra människor mer miljömedvetna. Müller, Hall och 

Keen ser fritidshus som energisnåla och därmed hållbart miljövänliga. Stenberg går emot 

detta. Han menar på att det krävs mycket energi för uppvärmning av fritidshus, och många av 

de äldre fritidshusen i Värmdö kommun värms upp genom el eller olja, vilket inte är 

miljövänligt. Fritidshus som är i dåligt skick och ännu inte rustats upp slösar snarare på 

energi. Stenberg berättar att det enligt de nya byggnadsreglerna inte längre är tillåtet att bygga 

hus med dålig isolering. Alla nybyggnationer ska klara av helårsboende. Detta minskar 

uppvärmningskostnaderna eftersom huset från början har en bra isolering. Då uppnår 

fritidshusen den grad av energisnålhet som Müller, Hall och Keen menar att dessa redan 

besitter. Vi tror att Müller, Hall och Keen ser fritidshus som miljövänliga eftersom utsläppen 

av exempelvis koldioxid och fosfor är låga. Detta kan dock tänkas bero på att fritidshus 

används under en mindre period av året än permanentboenden. 

 

Det är dock inte bara husen som ska vara miljövänliga utan även deras ägare. I Swarbrookes 

definition av miljömässig hållbarhet nämns bland annat trycket på naturresurser. En aspekt av 

detta är omhändertagandet av mänskligt avfall. Under denna kategori faller sophantering in. 

När fritidshusägarna besöker sina hus i Värmdö kommun under helger och under 

sommarhalvåret ökar mängden sopor kraftigt. En ökad mängd sopor kräver fler resurser från 

Värmdö kommun för att ta hand om avfallet. Detta är något som de är duktiga på menar 

Grape, att sätta in ökade resurser när de vet att fritidshusägarna vistas i kommunen. Förutom 

sophanteringen förekommer problem med nedskräpning. Enligt Grape och respondenter från 

enkätundersökningen skräpar både fritidshusägare och traditionella turister ner och är dåliga 

på att städa upp efter sig. 

 

Fritidshusturism orsakar enligt Hiltunen föroreningar i form av växthusgaser, avloppsvatten 

och buller. Stenberg och respondenterna från enkätundersökningen nämner problem som 

buller och utsläpp. Fritidshusägarna tar ofta bilen till fritidshuset, vilket är rimligt med tanke 

på den stora mängd packning de sannolikt har med sig inför en längre semestervistelse, och 

med tanke på att fritidshusägarna emellanåt kan behöva transportera ut möbler och inredning 

till sitt sekundärboende. Enligt Grape och SCB har flertalet av Värmdö kommuns 

fritidshusägare sitt primära boende i Stockholm. Närhet till Värmdö kommun innebär en 

kortare resväg, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Samtidigt möjliggör det dock även flera 

korta besök, med medföljande utsläpp. 

 

Helårsboende har en högre och en jämnare fördelning av energiförbrukning och sophantering 

än fritidshusägarna. Detta eftersom de fastboende vistas där året om till skillnad från 

fritidshusägarna vars besök koncentreras till sommarhalvåret. När det kommer till bilismen är 

helårsboende geografiskt sett bättre eftersom många av dessa är placerade i tätorter med 

kollektivtrafik och därmed har större möjligheter att välja bort bilen. Fritidshus som är 

placerade utanför kollektivtrafiknätet är mindre hållbara. Däremot är helårsboenden i de 

perifera delarna av Värmdö kommun miljömässigt ännu sämre eftersom de färdas denna långa 

transportsträcka dagligen. 
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5.3. Fritidshusturismens sociala påverkan 

Den främsta aspekten inom social hållbarhet för turism är relationen mellan lokalbefolkning 

och turister. Värmdö kommuns lokalbefolknings åsikt om fritidshusägare är enligt Grape och 

Fransson tvådelad. Vissa har en positiv inställning till dem, men många ser dem som ett 

irritationsmoment. Svaren från vår enkätundersökning visar på en del likheter och en del 

skillnader med Grapes och Franssons påståenden. Att ha i åtanke är att Djurös befolkning är 

överrepresenterad i enkätundersökningen. Respondenterna är generellt sett positivt inställda 

till både fritidshusägare (64,4 procent) och turister (74,6 procent). De är dock precis som 

Grape säger något mer positivt inställda till turister än till fritidshusägare. De är dessutom 

något mindre negativt inställda till turister (5,1 procent) än till fritidshusägare (8,5 procent). 

Mest irriterade blir lokalbefolkningen på att fritidshusägarna inte betalar skatt i kommunen, 

samt att bilismen och köerna ökar. Irritationen över fritidshusägare som utnyttjar kommunala 

tjänster går långt tillbaka i tiden och förekom redan för över ett sekel sedan. 

Lokalbefolkningen föredrar turister framför fritidshusägare, men inte i den stora utsträckning 

som Grape beskriver. Inställningen till fritidshusägare är fortfarande framförallt positiv. Vi 

trodde att respondenter bosatta i ett fritidshusområde skulle ha en mer negativ inställning till 

fritidshusägarna eftersom de stöter på dem oftare. Enkäten visade dock att detta inte alls 

stämde. Respondenter som själva bor i ett område med många fritidshus är tvärtom mer 

positivt inställda till fritidshusägare (69,4 procent) än respondenter som inte bor i ett sådant 

område (56,5 procent). Respondenter som bor i ett område med många fritidshus är även mer 

positivt inställda till turister (77,8 procent) än de som inte gör det (69,6 procent). De som inte 

bodde i ett fritidshusområde hade en högre frekvens neutral inställning (34,8 procent) än de 

som bodde i ett fritidshusområde (22,2 procent). Detta är logiskt eftersom denna grupp mer 

sällan kommer i kontakt med fritidshusägare. Sociala effekter utvecklas enligt Swarbrooke 

ofta långsamt och när de väl ägt rum är de svåra att återställa. Därför är det viktigt att vårda 

relationen mellan lokalbefolkning och fritidshusägare. En dålig relation mellan dessa kommer 

att synas på samhället och kan bidra till att fritidshusägarna lämnar platsen. De tar då också 

med sig dragkraften med vänner och familj samt möjligheten att sprida gott rykte om Värmdö 

kommun. Däremot gynnas förutsättningarna till en god relation mellan fritidshusägare och 

lokalbefolkning genom att fritidshusägarna tillbringar längre perioder på destinationen.  

 

Fritidshusägarna bidrar med ett föreningsliv och samhällsengagemang som återspeglas och 

ger en positiv bild av Värmdö kommun och dess befolkning. Flera av respondenterna i 

enkätundersökningen menar på att det är tomt och ensamt under vinterhalvåret. När 

fritidshusägarna kommer ut börjar det hända saker i trakten. Utifrån detta är det intressant att 

föra en diskussion kring fritidshusturismens etiska aspekter. Om fritidshusägarna besöker 

fritidshuset och destinationen främst under sommarhalvåret och lämnar den tom under 

vinterhalvåret finns det en risk att det bildas så kallade spökstäder. På Sandhamn finns det 

cirka 330 fritidshus och 50 helårsboenden. Denna snedfördelning och avsaknad av människor 

under vinterhalvåret har exempelvis medfört att skolan har tvingats stänga ner. 

Lokalbefolkningen påverkas av detta och blir tvingade till att söka utbildning och arbete på 

andra platser. Spökstadsfenomenet är inte lika kraftigt på alla platser i Värmdö kommun men 

märks tydligt på Sandhamn. Om andra områden, exempelvis Djurö får en sådan kraftig 
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snedfördelning i fritidshus och helårsboenden kommer lokalbefolkningen påverkas och det 

spiller över på ekonomiska effekter när det inte längre går att försörja sig och leva på platsen. 

Att lokalbefolkningen tvingas bort är en variant av förflyttningsteorin som bland annat 

Marjavaara undersöker. Marjavaara kommer fram till att detta fenomen inte existerar i 

verkligheten och inte heller Grape anser detta. Fransson diskuterar dock en variant av 

förflyttningsteorin. Fritidshusägarna driver inte bort lokalbefolkningen men stigande huspriser 

försvårar inflyttning av nya permanentboende i fritidshusområden. Fritidshusägarna kan 

medföra ökad trängsel, både trafikmässigt och i grönområden och badplatser. Däremot är de 

enligt Marjavaara inte en direkt orsak till att lokalbefolkningen idag skulle tvingas flytta från 

Värmdö kommun, utan detta skulle snarare bero på att det saknas arbetstillfällen på öarna och 

att andra platser, såsom exempelvis centrala Stockholm, ses som mer attraktivt. 

 

5.4. Permanentning av fritidshus i Värmdö kommun 

Statistik från SCB visar att av Stockholms läns fritidshusbestånd från år 1990 var 22 procent 

av husen permanentade år 2005. Det framkommer att permanentningstakten i Värmdö 

kommun ökade med 70 procent mellan år 1994 och år 2000. Mönster som kunde urskiljas var 

att inflyttning främst skedde i tätortsområden med goda kommunikationer och att de som 

bosatte sig permanent där till stor del var förvärvsarbetare och barnfamiljer. 20 procent av 

köparna till de fritidshus som såldes i Sverige år 2011 valde att folkbokföra sig på den nya 

bostaden. Denna trend går inte kommunen obemärkt förbi. I översiktsplanen står att läsa om 

en beräknad befolkningstillväxt från 39 000 invånare till 55-65 000 till år 2030, och en del av 

denna befolkningstillväxt tillskrivs en fortsatt permanentning av kommunens fritidshus. Tre 

av kommunens nio förändringsområden är före detta fritidshusområden där merparten av 

husägarna idag bor permanent. Stenberg bekräftar trenden med permanentning av fritidshus, 

och berättar att kommunen har möjlighet att i viss utsträckning påverka vilka 

fritidshusområden som permanentas genom att dra kommunalt vatten och avlopp till dessa 

områden. Denna åtgärd underlättar det dagliga livet så pass att många fritidshusägare sedan 

väljer att bosätta sig permanent i sitt fritidshus. De områden som kommunen prioriterar för 

installation av kommunalt vatten och avlopp är områden nära befintliga kommunikationer och 

tätorter, för att i största möjliga mål prioritera kollektivtrafik framför enskild biltransport. Om 

ett avlägset fritidshus permanentas innebär detta en högre belastning på miljön dels eftersom 

ägaren blir bilberoende på grund av brist på kollektivtrafik. Som Grape nämner innebär 

permanentning av fritidshus positiva ekonomiska effekter för kommunen genom att ägarna 

skriver sig i Värmdö kommun och därmed betalar skatt i kommunen. I gengäld ökar dock 

också kommunens kostnader för den ökade befolkningen genom exempelvis krav på 

infrastruktur och sophantering. En ökad inflyttning bidrar också till den kritiska massan som 

kan innebära skillnaden mellan att hålla exempelvis skolor och butiker öppna eller inte. Det är 

rimligt att fråga sig om den planerade befolkningstillväxten i Värmdö kommun, i kombination 

med en ökad permanentning av fritidshus, kommer leda till att samtliga hus i dagens 

fritidshusbestånd i sinom tid kommer att bebos permanent. Enligt Stenberg är detta inte 

kommunens avsikt. För det första så är det kostsamt att dra kommunalt vatten och avlopp, och 

det skulle inte vara ekonomiskt lönsamt att göra en sådan investering över hela Värmdö. För 
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det andra bidrar de gamla fritidshusen till Värmdös karaktär som sommaridyll. Många 

områden är kulturmiljöer och bör därför bevaras så som de är. Detta pekar på att 

permanentningen av fritidshus i kommunen kommer att fortsätta, men fortfarande kommer 

många fritidshus att förbli just det. 

 

5.5. Framtidsprognoser 

Det blir allt mer populärt att äga ett fritidshus. Enligt den senaste publicerade mätningen år 

2013 finns det 568 000 fritidshus i Sverige varv cirka 11 000 inom Värmdö kommun. Värmdö 

är den kommun med näst flest sålda fritidshus i Sverige och snittpriset för ett hus är landets 

högsta på 4,8 miljoner kronor. Fritidshusköpare efterfrågar färdigbyggda hus med god 

standard och nära till vattnet. Detta överensstämmer med Pitkänen och Vepsäläinens studie 

om fritidshusens framtid, där de tar upp framtidstrender som dubbelt boende, regional 

differentiering och internationalisering. Den högre standard på fritidshus som dagens köpare 

efterfrågar kopplas ihop med trenden dubbelt boende. När bekvämligheten i fritidshuset 

stiger, tillbringas också mer tid där. I dagens samhälle kan många arbeten dessutom utföras på 

distans, så länge Internet finns att tillgå, och detta skapar en stor flexibilitet. Att bo på två 

ställen men bara betala skatt på ett av dem är en av fritidshusturismens baksidor som märktes 

redan under 1800-talet, och när det sker i allt större utsträckning kan tal om en ny 

skattelagstiftning bli aktuellt. Även lagar som kräver att husen är byggda för åretruntboende 

införs för miljöns skull. Trenden om dubbelt boende tycks gå tvärtemot de tendenser som 

Grape beskriver, att allt färre semesterveckor förläggs i fritidshusen. Dessa båda trender säger 

dock inte nödvändigtvis emot varandra, eftersom de kan pågå parallellt, och det även kan vara 

så att de som bor dubbelt under året väljer att resa under sin semester. Det som står klart är att 

när standarden i ett fritidshus ökar, ökar också möjligheten och viljan att bo där, vilket är ett 

steg mot en permanent inflyttning. 

 

Den regionala differentieringen som Pitkänen och Vepsäläinen talar om beskriver att vissa 

delar av landet är mer populära för fritidshusbebyggelse än andra, och att detta mönster 

kommer förstärkas i framtiden. Stockholms skärgård är den mest populära regionen att köpa 

fritidshus i idag, sett både till snittpris och antal sålda hus. Om den regionala differentieringen 

ökar, och det samtidigt finns färre hus att tillgå till följd av en ökad permanentning och en 

begränsad nybyggnation, så innebär det att efterfrågan på fritidshus i Värmdö kommun 

kommer att öka, och priset med den. Den regionala differentieringen pågår även inom 

kommunen. Alla våra intervjurespondenter är eniga om att vissa delar av kommunen är mer 

lämpade för fritidshusbebyggelse. Exempelvis skulle Gustavsberg inte gynnas av fler 

fritidshus eftersom det är mer anpassat till dagsturism. Fransson anser att bebyggelse på öarna 

utanför Värmdölandet vore bra, med undantag för Sandhamn som redan nu är på gränsen till 

överbebyggt. Vi anser att fler fritidshus på de små öarna möjligtvis är ekonomiskt hållbart för 

lokalbefolkningen men inte lika hållbart ur miljösynpunkt eftersom de flesta av öarna ligger 

utanför kollektivtrafiksystemet och varje transport till och från husen därmed kräver mer 

utsläpp. 
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Slutligen nämner Pitkänen och Vepsäläinen framtidstrenden internationalisering. I dagsläget 

ägs 6,3 procent av Sveriges alla fritidshus av utländska medborgare, en siffra som har ökat 

med 100 procent sedan år 2000. Fler utländska ägare betyder fler toppkonsumenter, enligt 

Wangs teori. Toppkonsumtion är positivt, men i gengäld har utländska ägare mindre 

möjlighet att göra korta besök under hela året. För att öka hållbarheten bör de utländska 

fritidshusägarna vända sig till en lokal fastighetsbyrå som kan hyra ut fritidshuset när de 

själva inte är på plats. 

 

Om fler fritidshus ska få plats i Värmdö kommun bör två faktorer övervägas. Först och främst 

bärkraften, som Lim och Cooper menar på är en stor del av den hållbara turismen. En ö har 

inte lika stor bärkraft som fastlandet och därför är det viktigt att strategiskt planera var och 

hur fritidshusen får byggas. I detta spelar även strandskyddet in. Denna lagstiftning finns till 

för att skydda ekosystemet. Trots det ligger 38 procent av kommunens totala bebyggelse inom 

strandskyddsområdet. Närhet till stranden är eftertraktat, men att fortsätta bygga inom 

strandskyddsområdet är i längden inte hållbart eftersom det inkräktar på allemansrätten och 

påverkar djur- och växtliv. 

 

Sedan år 1990 har det i snitt nybildats 30 nya fastigheter för fritidshus i Värmdö kommun per 

år, enligt statistik från Lantmäteriet. Denna siffra kan sättas i relation till 

permanentningstrenden. År 2000 permanentades 262 fritidshus. Samma år registrerades 20 

stycken nybildade fritidshus i kommunen, en betydligt lägre siffra. Även om en del av denna 

statistik är 14 år gammal så indikerar den att det permanentas fler fritidshus i Värmdö 

kommun än det byggs nya. De något äldre siffrorna styrks av kommunens nutida arbete som 

underlättar för permanentningen av fritidshus. Den nya byggnadslagen om de så kallade 

Attefallshusen kan resultera i att fritidshusägare väljer att uppföra fler byggnader på sina 

tomter. Detta medför både positiva och negativa följder för fritidhusturismen. Om den extra 

byggarean används som ett komplementbostadshus skulle det kunna medföra fler besök från 

släkt och vänner eftersom det då exempelvis finns större boyta, vilket torde generera 

ekonomiska intäkter till kommunen. Men ett komplementbostadshus leder till ett högre tryck 

på vatten och energi-resurser vilket ur ett miljöperspektiv ses som negativt. Risken för ökad 

bebyggelse längs vattnet är dock liten eftersom Attefallshusen måste följa samma regler som 

alla andra hus när det kommer till strandskyddslagen.   

 

Det pågår just nu ett destinationsutvecklingsprojekt i Stockholms skärgård som syftar till att 

utveckla hållbara destinationer och att förlänga säsongen. I Värmdö kommun pågår fyra 

projekt, varav representanter för tre av dem har intervjuats för denna uppsats. Fritidshusägare 

deltar inte i något av dessa tre projekt, och inget fokus läggs heller i dem på fritidshusägare 

som kundgrupp. Icke desto mindre är Värmdö kommuns fritidshusägare både en stor 

kundgrupp för turismprodukter och en stor intressegrupp inom kommunen. Hallengren 

berättar att de inom ramen för destinationsutvecklingsprojektet tar hänsyn till alla på 

Sandhamns intressen, vilket även innefattar fritidshusägarna. Enligt Fransson är 

fritidshusägarna i Djurö/Stavsnäs i dagsläget negativt inställda mot turister och förändringar 

som skulle öka turismen i Värmdö kommun. Enkätundersökningen visar dock på att 

majoriteten av respondenterna har en positiv inställning till turister och fritidshusägare i 
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kommunen.  Fransson nämner att projektgruppen borde börja bearbeta denna grupp närmre. 

Vi anser att det vore en god idé att i större utsträckning inkludera fritidshusägarna i 

utvecklingsplanerna, både för att undvika konflikter och för att lära känna dem som 

kundsegment. Som det är idag fokuserar destinationsutvecklingsprojekten på att attrahera 

traditionella turister. Om de lyckas, kommer den typen av turism att öka i kommunen. 

Eftersom de traditionella turisterna främst koncentreras till sommarsäsongen, anser vi att 

fritidshusturismens mer utspridda besök kan utgöra en bra motvikt till detta. 
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6. Slutsats och diskussion 

6.1 Är fritidshusturism en hållbar form av turism? 

Ekonomiskt sett är fritidshusturism en hållbar form av turism. Fritidshusägaren spenderar mer 

pengar per person och år än vad den traditionella turisten gör, och en stor del av inköpen görs 

lokalt vilket gör att de gynnar det lokala samhället. Till skillnad från traditionella turister 

gynnar fritidshusturism inte endast de typiskt turismrelaterade företagen, exempelvis utgör de 

också en viktig kundgrupp för byggsektorn. Fritidshusturism är en trygg form av turism 

eftersom fritidshusägarna återkommer varje år, och fungerar som ambassadörer för 

destinationen när de inte är på plats. Slutligen är deras besök någorlunda spridda över hela 

året, vilket ger lokala företagare en mer regelbunden inkomst som bidrar till att de kan hålla 

öppet året om. 

 

Miljömässigt är fritidshusturism mindre hållbart. Transporten till fritidshuset ses som minst 

fördelaktig och bidrar till ökad bilism, köer och buller i kommunen. Nybyggda eller 

renoverade fritidshus är mer miljövänliga än gamla, eftersom de följer nya byggnadslagar som 

ställer krav på bland annat isolering och uppvärmning som sparar energi. Fritidshusägarna 

genererar också en stor volym sopor vilket kräver ökade resurser för sophantering från 

kommunens sida. Så länge dessa tas om hand på det goda sätt som de gör idag ser vi dock inte 

detta som något stort problem. Den positiva aspekten med fritidshusturism är att den stärker 

förhållandet mellan människa och natur. Detta kan öka medvetenheten om människans 

påverkan på naturen. Vi ser inte fritidshusturism som en miljömässigt hållbar form av turism, 

men å andra sidan, finns det någon form av turism som inte påverkar miljön negativt? 

 

Angående den sociala hållbarheten diskuterar vi bland annat lokalbefolkningens relation till 

fritidshusägare och turister, och hur lokalbefolkningen påverkas av fritidshusägarnas närvaro. 

Relationen mellan lokalbefolkningen och de traditionella turisterna är något bättre än 

relationen till fritidshusägarna, men lokalbefolkningen är fortfarande positivt inställd till både 

turister och fritidshusägare. Fritidshusturism har förutsättningar för att vara en socialt hållbar 

typ av turism eftersom fritidshusägare tillbringar mer tid på destinationen och lättare kan 

skapa goda relationer till lokalbefolkningen. De kan bidra med ett samhällsengagemang och 

föreningsliv, vilket skapar liv och rörelse i kommunen. Denna nära relation är svår för 

traditionella turister att uppnå.  

 

6.2 Vilka förutsättningar finns för framtida 

fritidshusturism i Värmdö kommun? 

De första sommargästerna hittade ut i Stockholms skärgård under mitten av 1800-talet och de 

har varit ett konstant inslag sedan dess. Vi tror att det även fortsättningsvis kommer att finnas 

fritidshus i Värmdö kommun, om än i mindre utsträckning än idag. Befintliga fritidshus 

permanentas i snabbare takt än det byggs nya. Strandskyddet och nya byggnadsregler är lagar 
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som är nödvändiga för att värna om miljön och förhindra exploatering. Icke desto mindre 

reglerar och begränsar denna typ av lagstiftning byggandet av både nya fritidshus och 

permanentboenden. I Värmdö kommun som enbart består av öar behöver hänsyn även tas till 

den begränsade bärkraften. Från kommunens sida planeras en substantiell befolkningsökning, 

och en del av denna beräknas komma av en fortsatt permanentning av fritidshus. Kommunen 

kan i viss mån styra var permanentning ska ske genom att välja vilka områden som skall 

förses med kommunalt vatten och avlopp, och dessa satsningar görs i tätortsnära områden. 

Tanken bakom detta är att begränsa biltrafiken genom att förtäta befintlig bebyggelse i 

områden som redan har kollektivtrafikförbindelser. Det är vår uppfattning att Värmdö 

kommun inte ser fritidshus som något negativt, men de föredrar att många av de tätortsnära 

fritidshusen omvandlas till permanentboenden, eftersom det innebär en inflyttning till 

kommunen och att dessa personer börjar betala kommunalskatt. Stenberg berättar dock att 

kommunen inte kommer installera kommunalt vatten och avlopp över hela Värmdö kommun, 

eftersom det inte är ekonomiskt gångbart. Han uttrycker också en förhoppning om att många 

gamla fritidshus kommer finnas kvar i sin nuvarande form eftersom de bidrar till Värmdös 

karaktär som sommaridyll. Vi tror att fritidshusturism kommer att fortleva i Värmdö 

kommun, och då främst på öarna och Värmdölandets utkanter eftersom mer centralt belägna 

hus lär tas över för permanentboende. Det begränsade utbudet torde i sin tur leda till högre 

priser på fritidshus och att denna semesterform ses som mer exklusiv än idag. 

Förhoppningsvis kommer det minskade utbudet och semesterformens ökade status leda till att 

fler fritidshus hyrs ut under de perioder när deras ägare inte själva vistas där. 

 

6.3 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att belysa fritidshusturismens styrkor och svagheter i tre olika 

aspekter av hållbarhet: ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt att undersöka fritidshusens 

framtida betydelse för den hållbara turismen i Värmdö kommun. Vi bedömer att den 

traditionella turismen kommer öka i och med destinationsutvecklingsprojekten. Samtidigt 

kommer antalet fritidshus minska till följd av fortsatt permanentning och begränsad yta att 

bygga på, på grund av strandskydd och begränsad bärkraft. Ett minskat utbud och en konstant 

eller ökad efterfrågan på fritidshus bör leda till stigande priser. 

 

Sommaren är högsäsong för turismen i Värmdö kommun. Idag utgör fritidshusturismen en 

trygg grundturism, med besökare som återkommer varje år. De kommer främst under 

sommaren, men även sporadiskt under resten av året. Fritidshusturismen kompletteras av den 

traditionella turismen och dess attraktiva toppkonsumtion, som även den är koncentrerad till 

sommaren. Destinationsutvecklingsprojekten har en ambition att förlänga säsongen för att 

sprida ut turisminkomsterna från den traditionella turismen och minska 

säsongsproblematiken. Idag är det framförallt fritidshusägare som står för den så kallade 

helgkonsumtionen under lågsäsongen. Vi ser en kombination av båda typerna av turism som 

önskvärd för Värmdö kommun, eftersom de kompletterar varandra och hjälper till att jämna ut 

spenderingsmönstret över en större del av året. 
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För den framtida hållbara turismen i Värmdö kommun bidrar fritidshusturismen främst med 

positiva ekonomiska och sociala aspekter, genom att exempelvis utgöra en trygg grundturism 

i kommunen. Vi tror att fritidshusen i Värmdö kommun även fortsättningsvis kommer att 

spela en betydande roll, om än i mindre utsträckning än idag. 

 

6.4 Etisk diskussion 

Ur en etisk synvinkel är det intressant att diskutera huruvida det är rätt att enbart tillbringa 

några få veckor per år på en plats, för att under resten av året lämna en spöklik destination 

bakom sig. Det kan hävdas att fritidhusturisterna på ett själviskt vis endast väljer ut det bästa 

av destinationen, och tillbringar sommarmånaderna med att ta för sig av allt som erbjuds och 

att trängas med lokalbefolkningen på stranden och i matbutiken. Därefter lämnar de 

destinationen när hösten kommer, och tar sina fick- och skattepengar med sig.  

 

De som drabbas av denna oregelbundenhet i inkomster och befolkningstäthet är de bofasta. 

När fritidshusägarna åker hem får företagen det genast svårare att gå runt, och det blir ensamt 

i bygden. Av etiska skäl anser vi därför att en permanentning av fritidshus är positivt, 

eftersom ägaren då gör rätt för sig genom att skriva sig i kommunen och därmed betala 

kommunalskatt där. Ett steg i rätt riktning är annars att se till att hyra ut sitt fritidshus under 

de perioder som det annars står tomt. På så sätt stöder fritidshusägaren orten genom att 

hyresgästen handlar och turistar i det lokala samhället. Fritidshusägaren bör under sin egen 

vistelse i fritidshuset ha i åtanke att den är gäst i ett samhälle som existerar där året om, och 

visa hövlighet mot lokalbefolkningen under sin vistelse genom att bland annat inte skräpa ner. 

I samband med sitt besök bör fritidshusägaren sträva efter att stötta lokalsamhället genom att 

göra sina inköp lokalt istället för i hemkommunen. Den kan också med fördel överväga att 

besöka fritidshuset under lågsäsong. Fritidshusägare som bor i Stockholmstrakten och som 

planerar en kortare vistelse i sitt fritidshus och därmed inte tar med sig mycket packning bör 

av miljöskäl se över möjligheten att åka kollektivt istället för att ta bilen. 

 

Det förekommer att fritidshusägare bildar intresseföreningar i sina fritidshusområden som på 

olika sätt bidrar till det lokala samhället. Detta är ett annat sätt för fritidshusägaren att stötta 

det samhälle som den gästar under perioder av året, samtidigt som engagemanget i föreningen 

troligtvis också stärker dess band till platsen. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Fritidshusturism är ett komplext och mycket intressant ämne som vi anser att det finns alltför 

lite forskning om. Med avstamp i denna uppsats vill vi föreslå tre möjliga 

undersökningsområden för fortsatta studier: 

 

En utökad enkätstudie bland Värmdös lokalbefolkning om deras inställning till fritidshusägare 

och traditionella turister. Här kan den enkät som vi tog fram användas som mall och skickas 
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ut till ett slumpmässigt urval av Värmdös fastboende. Med en bestämd population och 

urvalsram samt ett större antal respondenter låter sig en generalisering av resultatet göras. 

 

Det vore intressant att genomföra en kvantitativ studie bland fritidshusägare i olika delar av 

Värmdö kommun för att undersöka deras intresse av att bosätta sig permanent i sitt fritidshus. 

Det centrala i studien vore respondenternas motiveringar, samt att kartlägga de avgörande 

faktorer som skulle få dem att överväga att flytta ut permanent, exempelvis kommunalt vatten 

och avlopp, en lokal skola, åretruntöppen butik, bättre kommunikationer för transport eller 

internetuppkopplingsmöjligheter. 

 

För att ingående studera fritidshusägares ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan på 

en destination kunde en strukturerad observation genomföras. 10-20 fritidshusägare, spridda 

över Värmdö kommun, observeras under ett års tid. Numeriska variabler som studeras kan 

vara antal besök per år, transportsätt och -längd till fritidshuset, inköp på hemorten respektive 

fritidshusorten (uppdelat på olika sektorer) samt antal extrabesökare i form av släkt och 

vänner. Kvalitativa variabler kan vara bidrag till Värmdö kommuns rykte genom exempelvis 

word-of-mouth och kontakten med lokalbefolkningen, traditionella turister och andra 

fritidshusägare. 
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Bilaga 1 - Kartor över Värmdö kommun 

Värmdö kommun i förhållande till Stockholm 

Källa: Google Maps (2014). Sökord: Värmdö kommun. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<https://maps.google.se/maps?t=m&ll=59.3302611,18.4330415&z=10&q=V%C3%A4rmd%

C3%B6&output=classic&dg=opt> (2014-05-19) 

 

Värmdö kommun 

 
Värmdö kommun (2014). Webbkarta Värmdö kommun. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://solenwebportal.cartesia.se/varmdo/> (2014-05-23) 
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Bilaga 2 - Intervjuguide Cissi Grape 

Okej att spela in? 

Okej att använda materialet i uppsatsen? 

Okej att använda namn? Eller vill du bara nämnas med ex. titel? 

 

Personligt 

Vad är din roll på Värmdö kommun? 

Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 

 

Turism 

Berätta om turismen i Värmdö kommun, exempelvis 

 Hur länge stannar besökarna? (Dagsbesökare, övernattande turister, 

fritidshusbesökare) 

 Vad gör besökarna? (Natur, kultur, sport, äventyr..?) 

 Finns det någon säsongsproblematik? 

Vad bidrar turismen i kommunen med vad gäller 

 Beräknade inkomster från turismen? 

 Beräknad sysselsättning som följd av turismen? 

Vad bedömer du att Värmdös fasta befolknings åsikt är om 

 Turismen idag? 

 Ökad turism genom skärgårdsstrategin? 

 Fritidshusägarna? 

 

Fritidshus 

Hur många fritidshus finns det i Värmdö kommun? 

Har du en uppskattning om var fritidshusägarna har sitt primära boende? 

Vilken betydelse anser du att fritidshusen har för turismen i Värmdö kommun? 

Ur ett hållbarhetsperspektiv, vilka fördelar kan du se med fritidshusturism? 

 (Ekonomiska aspekter) 

 (Miljömässiga aspekter) 

 (Sociala aspekter) 

Ur ett hållbarhetsperspektiv, vilka nackdelar kan du se med fritidshusturism? 

 (Ekonomiska aspekter) 

 (Miljömässiga aspekter) 

 (Sociala aspekter) 

Vilken roll tror du att fritidshusen kommer spela i framtiden i Värmdö kommun? 

Anser du att kommunen borde låta bygga fler fritidshus? 

  



 
 

Bilaga 3 - Intervjuguide Elin Fransson 

Okej att spela in? 

Okej att använda materialet i uppsatsen? 

Okej att använda namn? Eller vill du bara nämnas med ex. titel? 

 

Destinationsutvecklingsprojektet 

Vad är Visit Värmdö? 

Vad är din roll på Visit Värmdö? 

Vad innebär din uppgift som projektledare för destinationsutvecklingsprojekten i 

Nacka/Gustavsberg och Djurö/Stavsnäs? 

Berätta lite om vad destinationsutvecklingsplanerna på de båda destinationerna! 

Vilka styrkor har destinationerna 

 Värmdö kommun? 

 Nacka/Gustavsberg? 

 Djurö/Stavsnäs? 

Vilka svagheter behöver ni jobba med på destinationerna? 

 (Stämmer det exempelvis att det finns dåligt med boende för besökare i skärgården?) 

Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor i destinationsutvecklingsprojekten? 

 

Fritidshus 

Är fritidshusturism något som ni har haft i åtanke under destinationsutvecklingsarbetet? 

 (Varför/varför inte?) 

Vilken betydelse anser du att fritidshusen har för turismen i 

 Värmdö kommun? 

 Nacka/Gustavsberg? 

 Djurö/Stavsnäs? 

Hur anser du att fritidshusturism skiljer sig från traditionell turism ur ett 

hållbarhetsperspektiv? 

Anser du att det borde byggas fler fritidshus i Värmdö kommun? 

 

Bonus: 

Vad bidrar turismen i kommunen med vad gäller 

 Beräknade inkomster från turismen? 

 Beräknad sysselsättning som följd av turismen? 

  



 
 

Bilaga 4 - Intervjuguide Patrik Stenberg 

Okej att spela in? 

Okej att använda materialet i uppsatsen? 

Okej att använda namn i uppsatsen? Eller vill du bara nämnas med ex. titel? 

 

Personligt 

Vad är din roll på Värmdö kommun? 

Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 

 

Fritidshus 

Hur många fritidshus finns i Värmdö kommun? (Uppgifterna som vi har stött på i Värmdö 

kommuns översiktsplan och statistik från SCB skiljer sig åt) 

Hur många fritidshus har byggts under 2000-talet? 

Finns det från kommunens sida planer på att bygga fler fritidshus? 

 Varför/varför inte? 

 Vad krävs för att en privatperson ska få bygga ett fritidshus i kommunen? 

 

Vi har läst Översiktsplanen 2012-2030 för Värmdö kommun och där står det bland annat att 

flera fritidshus i kommunen permanentas, 

Är det positivt att fritidshus permanentas? 

 Varför/varför inte? 

 Kräver permanentningen en insats från kommunen i form av nya avlopp, sophämtning 

osv? 

Ur en miljösynpunkt, hur hållbara är fritidshus? 

Vilken roll tror du att fritidshusen kommer spela i Värmdö kommun i framtiden? 

 

 

  



 
 

Bilaga 5 - Intervjuguide Annika Hallengren 

Går det bra att vi använder dina svar som underlag i vår uppsats? 

Går det bra att vi nämner dig vid namn och titel i uppsatsen, eller föredrar du att vi endast 

benämner dig med titel? 

 

Destinationsutvecklingsprojekt 

Vad är din roll i destinationsutvecklingsprojektet på Sandhamn? 

Berätta lite om destinationsutvecklingsplanerna! 

Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor? 

 

Sandhamn 

Hur många av bostäderna på Sandhamn är permanentboende? 

Hur många av bostäderna på Sandhamn är fritidshus? 

Hur påverkar den stora andelen fritidshus 

 Turismen på Sandhamn? 

 Destinationsutvecklingsarbetet? 

 Det dagliga livet för de fastboende på Sandhamn? 

Är fritidshusägare delaktiga i destinationsutvecklingsarbetet på något sätt? 

 

Fritidshus 

Hur anser du att fritidshusturism skiljer sig från traditionell turism ur ett 

hållbarhetsperspektiv? Exempelvis vad gäller 

 Turistinkomster? 

 Relation med lokalbefolkningen? 

 Miljöpåverkan? 

Hur vanligt är det att fritidshusägare besöker ön under höst, vår och vinter? 

Anser du att det borde byggas fler fritidshus på Sandhamn?  



 
 

Bilaga 6 - Enkätundersökning 

Vi är två studenter på turismprogrammet på Södertörns högskola som just nu skriver vår 

kandidatuppsats. Ämnet är fritidshusturism i Värmdö kommun och vi skulle bli mycket 

tacksamma för din medverkan i denna enkätstudie. Alla svar behandlas naturligtvis anonymt. 

 

1.      Födelseår  ________ 

 

2.      I vilken del av Värmdö kommun bor du? _________________ 

 

3.      Vad är din inställning till de som har sommarstuga/fritidshus i Värmdö kommun? 

 

 Mycket positiv 

 Positiv 

 Neutral 

 Negativ 

 Mycket negativ 

 

Motivera:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.      Vad är din inställning till turister som besöker Värmdö kommun? 

 

 Mycket positiv 

 Positiv 

 Neutral 

 Negativ 

 Mycket negativ 

 

Motivera:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Varmt tack för din medverkan! 

Petra och Marie 

 

 

  



 
 

Bilaga 7 - Karta över fritidshusområden 

 
Källa: SCB (2010). Geoskikt från SCB. (Elektronisk) 

Tillgänglig: <http://www.gis.scb.se/plan/> (2014-05-11) 

 

 

  

http://www.gis.scb.se/plan/


 
 

Bilaga 8 - Kodningsschema 

Ekonomiska effekter 

 Spenderar mest pengar per år jämfört med andra besökare 

 Gynnar lokala aktörer 

o Multiplikatoreffekten 

o Kundunderlag för lokala butiker 

o Spenderar i sektorer som inte är direkt förknippade med turism, exempelvis 

byggsektorn 

o Spenderar året om 

 Trygg turist som återvänder 

 Tar med släkt och vänner 

 Betalar ingen skatt 

 Kräver ett ökat serviceutbud och infrastruktur 

 Avståndet mellan primär- och sekundärboende 

o Toppkonsumtion 

o Besöksfrekvens 

  

Miljömässiga effekter 

 Utsläpp 

 Permanentning  

 Avståndet mellan primär- och sekundärboende 

 Sophantering 

 Relationen människa-natur 

 Energiförbrukning 

o Ny byggnadslag 

  

Sociala effekter 

 Samhällsengagemang 

 Relationen  

o Lokalbefolkning - Fritidshusägare 

o Lokalbefolkning - Turist 

 Förflyttningsteorin 

  

Framtiden 

 Dubbelt boende 

o Högre standard 

o Ny lagstiftning 

 Regional differentiering 

 Internationalisering 

 Öns bärkraft 

  



 
 

Bilaga 9 - Permanentade fritidshus mellan 

åren 1991-2002 

 
Röda prickar är fritidshus som har permanentas. Gula fält är tätorter. (SCB 2013, s. 22) 

 

Källa: SCB (2003). Fritidshus som tagits i anspråk för permanent boende mellan 1991 och 

2002. En metodstudie. (Elektronisk) Publicerad: 2003-12-22. Tillgänglig: 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/MI0817_1991I02_BR_MIFT0501.pdf (2014-04-

04)  

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/MI0817_1991I02_BR_MIFT0501.pdf

