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ABSTRACT 

 

Manuel Fischer (2010): På allemansrättens gränser – en studie om konflikter mellan 

naturturismen och markägare 

Samhällsplanering III. Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen i samhällsplanering, 15 

hp 

Handledare: Andrew Byerley 

Språk: Svenska 

 

KORT SAMMANFATTNING: 

Detta projektarbete handlar om konflikter som kan uppstå mellan naturturism och markägare, 

i synnerhet när naturturismen bedrivs på någon annans mark med hänvisning till 

allemansrätten. Med hjälp av främst intervjuer och studier av olika texter försöker denna 

studie identifiera fundamentala motsättningar mellan naturturismen och markägarnas 

intressen och lyfta fram några idéer om hur planeringen kan utformas för att bättre kunna 

hantera sådana konflikter och därmed skapa bättre förutsättningar för en hållbar naturturism. 

Studiens teoretiska utgångspunkt ligger huvudsakligen i teorier som allmänningarnas tragedi 

eller theory of bargaining. Projektarbetet, som är avgränsat till Sverige och som redovisas 

som uppsats, identifierar fyra huvudsakliga konfliktområden. Förslagen av möjliga ansatser 

för hur naturturismplaneringen skall utformas presenteras i fyra punkter.  
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SAMMANFATTNING 

 

I detta projektarbete försökte jag identifiera fundamentala konflikter mellan 

naturturismen som bedrivs på någon annans mark och berörda markägare. Utifrån 

studier av tidigare forskning kring naturturismen och markanvändning, relevanta 

teorier samt empiriskt insamlat material, från framförallt intervjuer med olika aktörer, 

lyckades denna studie identifiera fyra ”tvistefröer”:  

 Överutnyttjande av naturmiljöer och markägarnas incitament till 

underinvesteringar  

 Faktumet att man kan tjäna pengar på annans mark 

 Naturturistiska aktiviteter med en särskild hög risk för fysiska och sociala 

störningar 

 Förekomsten av höga transaktionskostnader 

I ett andra steg försökte jag, utifrån de nyvunna kunskaperna och med avseende på de 

fyra potentiella konfliktorsakerna, presentera några idéer om hur planeringen på lokal 

nivå kan utformas, för att skapa gynnsammare förutsättningar för en hållbar och effektiv 

resursanvändning inom naturturismen. Jag presenterade dessa idéer i form av fyra 

punkter för en hållbar planering inom naturturismen: 

 Öka kunskapen om naturturism som företeelse och näringsverksamhet 

 Förbättra information till markägare, turismföretagare och turister 

 Tillhandahållandet av en plattform där de olika aktörerna kan enkelt kan 

mötas och kollektivt försvara sina intressen 

 Kanalisering och reglering av enskilda aktiviteter 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och disposition 

Naturen är en av Sveriges största tillgångar. Över hälften av landets yta är täckt av skog 

och nästan en femtedel utgörs av fjäll. Det finns ungefär 100 000 sjöar och längs den 

långa kusten finns skärgårdar bestående av fler än 60 000 öar. Det svenska landskapet 

präglas av åtskilliga hagmarker, mossar, myrar, bäckar och stora älvar. Denna idylliska 

bild av landskapet inklusive en fascinerande fauna gör Sverige till en mycket attraktiv 

semesterdestination för många utländska besökare. Exempelvis anger fyra av fem 

utländska turister att naturen är ett av motiven bakom deras val av en svensk 

semesterdestination (Vail & Hultkrantz, 2000, s. 237). Det är därför föga förvånande att 

naturen ofta lyfts fram som en viktig resurs för turismen i Sverige. Förväntningarna på 

natur- och kulturturismen är många. Den skall bland annat generera lokal tillväxt, stärka 

regioner som drabbats av tillbakagång inom traditionella näringar som gruvdrift eller 

jordbruk, stimulera det kulturella och sociala livet, hejda avfolkningen på landsbygden, 

minska klyftor mellan olika regioner samt skapa en attraktiv bild av Sverige i utlandet.   

Anspråken på naturen är dock många och i åtskilliga fall har ett större utnyttjande och 

en ökad kommersialisering av naturanvändningen gett upphov till konflikter. Särskild 

stor är risken för spänningar när naturturismen bedrivs på någon annans mark. 

Naturturismen är nämligen många gånger endast möjligt tack vare allemansrätten. Ett 

centralt problem är följaktligen sociala konflikter mellan lokalt boende och 

naturturismen beträffande utnyttjandet av naturen. 

För att naturturismen skall kunna leva upp till förväntningarna krävs en genomtänkt 

planering för att hantera dessa konflikter och skapa gynnsamma förutsättningar för 

utvecklingen av en hållbar naturturism. Hållbar naturturism är nämligen enbart möjligt 

om den upplevs som något positivt av lokalbefolkningen samt om landskapet bevaras 

och vårdas på ett tillräckligt gediget sätt för att garantera dess upplevelsevärde.    

I detta projektarbete försöker jag att identifiera fundamentala konflikter mellan 

naturturism och markägares intressen och presentera några idéer för hur planeringen 

kan utformas för att förebygga dessa konflikter och därmed skapa förutsättningar för en 

hållbar naturturism. Arbetet med projektarbetet har under hela förloppet präglats av en 

ovisshet. Vid sidan av en osäkerhet angående vilka anspråk som ställs på ett 

examensarbete i projektform, var det i synnerhet det studerade ämnets karaktär i sig 

som gav upphov till osäkerheten. En konflikt är en form av spänningstillstånd som 

bygger främst på subjektiva upplevelser. Samma situation kan upplevas som en jättestor 

konflikt av ena parten och som ingen konflikt alls av den andra parten och utomstående.  

Konflikter är således komplicerade processer som är svåra att beskriva och ännu 

svårare att mäta – i synnerhet när intresset inte enbart gäller ytliga konflikter utan även 

de fundamentala orsakerna bakom. Således kände jag ideligen en oro över att jag kanske 
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jagade efter något som inte finns. Reaktionerna från alla människor som jag hade 

kontakt med under denna studie förvissade mig emellertid att detta är ett reellt 

existerande problem, trots att det är oerhört svårt att kvantifiera.   

I denna uppsats presenteras alltså resultaten av projektarbetet. Uppsatsen är indelad i 

sex delar. Efter detta inledande kapitel och redovisningen av projektarbetets syfte och 

frågeställningar, följer en kort redogörelse för teorier som utgör den teoretiska grunden. 

Dessutom beskrivs och diskuteras metoderna och källorna med vars hjälp denna studie 

försöker svara på frågeställning samt studiens avgränsningar. Denna del riktar sig 

främst till akademiska läsare som intresserar sig för dessa frågor. Hela uppsatsen skall 

emellertid vara skriven på ett sådant sätt att det även är möjligt att hoppa över hela 

denna andra del. Uppsatsens huvuddel börjar med en diskussion av de centrala 

begreppen av denna studie: konflikter, naturturism och allemansrätten. Denna del kan 

tillsammans med kapitlet om teorierna ses som det teoretiska fundamentet för 

identifieringen av grundläggande konflikter som görs i uppsatsens fjärde del. Där 

diskuteras fyra elementära spänningsfält och konfliktområden mellan naturturismen 

och markägarna. Den femte delen inleds med en kort diskussion om allemansrättens 

existens för att sedan lyfta fram fyra idéer om planeringens möjligheter att minimera 

förekomsten och graden av destruktiva konflikter mellan naturturismen och markägare. 

Uppsatsen avslutats med en kortfattad reflektion över de centrala resultaten och några 

tankar om vidare studier kring likartade frågeställningar.   

1.2 Syfte och frågeställning 

Lisa Hörnsten-Fribergs utredning (2004) om naturturism i Värmland visar att 

majoriteten av företagen som är verksamma inom naturturism1 inte äger marken som 

de bedriver sin verksamhet på. Studien visar vidare att företag som inte äger marken 

lockar till sig betydligt fler gäster och har högre inkomster från turismen än företagen 

som äger marken. Om naturen används av många människor samtidigt finns det en ökad 

risk att naturen tar skada eller att markägare känner sig besvärade. Samtidigt har 

fastighetsägare enligt allemansrätten bara en begränsad rättighet att utestänga 

allmänheten från sin mark. Därtill ger svensk lagstiftning oklart besked om vad 

allemansrätten innebär. Osäkerheten kring hur stora rättigheter allmänheten har och 

hur långt markägaren får gå för att skydda sin fastighet mot intrång är således mycket 

stor. Vi kan följaktligen konstatera att det finns risk för betydande spänningar och 

konflikter mellan naturturismens intressen å ena sidan och fastighetsägare å andra 

sidan. Med tanke på naturturismens påstått enorma utvecklingspotential i Sverige är det 

                                                           
1
 Till skillnad från Hörnsten-Friberg (2004) räknar jag företag som endast arrenderar ut jakträtt på årsbasis eller 

längre tid inte som verksamma inom turismen. 
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befogat att anta att problemet kommer att öka stadigt, om inte planeringen skapar 

förutsättningar för en hållbar naturturism. 

Syftet med detta projektarbete är i ett första steg att identifiera möjliga 

markanvändnings- och äganderättskonflikter som förekommer i samband med 

naturturismen. Står naturturismens elementära intresse i strid med naturvården eller 

andra markanvändningsformer, som exempelvis jordbruk eller skogsbruk för 

energiändamål? Hotar en snabbt växande naturturism markägarnas rättigheter över 

sina ägor? Äventyrar den möjligen rentav allemansrätten i sin nuvarande form? Vilka 

former eller aktiviteter av företeelsen, som vi i allmänhet benämner med det 

svårdefinierande begreppet naturturism, rymmer störst konfliktpotential? Denna första 

del skall emellertid inte vara en sammanställning av enskilda tvister mellan turister och 

lantbrukare. Syftet är snarare att identifiera och diskutera fundamentala 

intressekonflikter mellan naturturismen och fastighetsägare. I ett nästa steg försöker 

arbetet utifrån den ovan nämnda diskussionen ge några idéer om hur sannolika 

spänningar mellan olika aktörer kan förebyggas och hur planeringen kan hantera dessa 

konflikter. Hur planerar man för en hållbar naturturism med ett brett stöd bland 

lokalbefolkningen, i synnerhet lokala markägare? Särskild uppmärksamhet riktas i detta 

arbete på rollen av den svenska allemansrätten.  Syftet är inte att debattera 

allemansrättens brister och hur den kan förbättras utan snarare hur man utifrån detta i 

allmänhet otydliga regelsystem, som framväxte ur en urgammal sedvana, kan skapa 

gynnsamma förutsättningar för naturturismens utveckling som inte kommer i konflikt 

med markägarnas rättigheter.  

Sammantaget kan man komprimera syftet till två frågeställningar:  

 Vilka fundamentala konflikter mellan naturturism som bedrivs på annans mark 

och berörda markägare kan urskiljas? 

 Hur bör planeringen utformas för att minimera förekomsten och effekten av 

dessa konflikter? 

2 TEORI OCH METOD 

2.1 Teorier 

Det är svårt att säga att denna studie bygger på en bestämd teori. En lämpligare 

formulering är nog att studien hämtar inspiration från flera olika teorier. För lektyren av 

denna uppsats är det därför bra att känna till de elementära idéer som ligger bakom 

dessa teorier. I detta kapitel beskriver jag kortfattat några teorier som kan sägas utgöra 

en del av fundamentet som denna studie vilar på.  

Eftersom nationalekonomin utgjorde en stor del av mina studier inom 

samhällsplaneringen och några centrala nationalekonomiska teorier i hög grad är 

applicerbara på denna problematik, ligger studiens teoretiska utgångspunkt 

huvudsakligen i teorier som allmänningarnas tragedi eller theory of bargaining. Jag vill i 
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detta sammanhang dock poängtera att det inte är någon teoretisk nationalekonomisk 

uppsats utan ett projektarbete inom det tvärvetenskapliga ämnet samhällsplanering 

som undersöker hur planeringen i praktiken skall utformas för att bemöta potentiella 

konflikter mellan naturturismen och markägare. Men trots detta är det oundgängligt att 

inledningsvis presentera några teorier.  

Genom att förhandla med varandra lyckas vi människor ofta komma överens om 

angelägenheter eller problem utan att vi behöver några regler eller lagar som bestäms 

av andra – exempelvis staten.  Enligt Theory of bargaining är dessa överenskommelser 

oftast effektivare än om lagstiftningen skulle tvinga fram en lösning2. Om parterna 

emellertid inte lyckas att komma överens i ett ärende krävs en lagstiftning för att lösa 

konflikten. Vi kan följaktligen konstatera att lagar är nödvändiga om förhandlingar 

misslyckas, men obehövliga och möjligen rentav icke önskvärda om förhandlingarna är 

framgångsrika.  Om exempelvis en markägare och ett företag, som vill erbjuda klättring 

på markägarens fastighet, lyckas komma överens om regler och ersättning till 

markägaren, är den sammanlagda nyttan för dessa två parter sannolikt större än om en 

lag på pricken hade reglerat klättrarnas rättigheter. Att åstadkomma en 

överenskommelse förutsätter i det här exemplet att markägaren och företaget har 

kommunicerat och förhandlat med varandra. Som bekant är det av olika skäl inte alltid 

så enkelt att förhandla med varandra. Samtliga tänkbara hinder för förhandlingar brukar 

sammanfattas med begreppet transaktionskostnader. Dessa reflektioner ligger till 

grunden för det så kallade Coaseteoremet3.  Anpassat till vårt exempel konstaterar 

Coaseteoremet att oavsett vad lagen säger om markägarens respektive företagets 

skyldigheter, leder privata förhandlingar alltid till en effektiv lösning, förutsatt att 

transaktionskostnaderna är små.  Med andra ord fastställer teoremet att om 

transaktionskostnaderna är obefintliga, behöver vi inte specificera några rättsliga regler 

angående ägande för att uppnå en effektiv lösning. Alltför höga transaktionskostnader 

förhindrar däremot effektiva överenskommelser.4 

Inom samhällsvetenskaplig forskning skiljs det ibland mellan privata och kollektiva 

nyttigheter eller varor. En privat vara som konsumeras respektive brukas av en person 

kan inte samtidigt konsumeras/brukas av någon annan. Dessutom kan man lätt 

hindra/utestänga andra från att konsumera/bruka denna vara eller tjänst. Så kan 

exempelvis en enstaka chokladbit bara ätas av en person och man kan lätt hejda andra 

från att äta chokladbiten, förslagsvis genom att låsa in den. Eller en bil kan bara åka åt 

ett håll åt gången och för att hindra andra från att använda den har man för vana att låsa 

bilen.   Man brukar kalla dessa två egenskaper som kännetecknar en privat nyttighet för 

rivalitet i konsumtion och exkluderbarhet. Nyttigheter som ren luft, stora nationalparker, 

fyrar eller gatubelysning brukar kallas för kollektiva nyttigheter. En kollektiv nyttighet  

                                                           
2
 Observera att dessa resonemang endast gäller civilrättsliga konflikter och inte skall tillämpas inom 

straffrätten.   
3
 Teoremet beskrevs 1960 av den brittiska ekonomen Ronald Coase i artikeln The Problem of Social Cost. 

Namnet Coase theorem myntades av Georg Stiegler. 1991 belönades Coase med Nobelpriset för sitt arbete. 
4
 För vidare information om Theory of bargaining och Coaseteoremet rekommenderas Cooter & Ulen (2008) 
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kännetecknas av att den kan 

konsumeras/brukas av flera 

personer samtidigt utan att 

dessa påverkar varandra 

negativt (icke-rivalitet). En 

familj som vandrar i Abisko 

nationalpark störs 

exempelvis inte av att en 

annan familj samtidigt också 

vandrar i samma 

nationalpark (med mycket 

stor sannolikhet vet de inte 

ens om varandra). 

Därutöver är det nästintill 

ogenomförbart att hindra 

andra människor från 

tillträde till Abisko nationalpark, exempelvis genom att bygga upp ett staket. Det betyder 

med andra ord att det är svårt att utestänga någon från att använda denna nyttighet 

(icke-exkluderbarhet). En nyttighet som uppvisar båda dessa två egenskaper kallas för 

en äkta, genuint eller rent kollektiv nyttighet. (Se figur 2.1). Men vanligt är emellertid att 

någon av dessa två egenskaper inte gäller fullt ut. Det finns nyttigheter som är icke-

exkluderbara men rivaliserande. Dessa brukar kallas för gemensamma resurser. Exempel 

för gemensamma resurser är fiske eller biologisk mångfald. Det är svårt att hindra 

människor från att fiska i en stor sjö (ingen exkluderbarhet). Däremot kan intensivt fiske 

leda till att det blir färre fiskar i sjön och därmed påverkas den enskildes konsumtion  

(av sjön som bas för fisket) negativt. Enligt teorin5 leder en gemensam resurs som är 

icke-exkluderbar men rivaliserande till en (icke-effektiv) överanvändning av resurser. 

Så kan exempelvis ett vackert naturreservat i närheten av en tätort leda till att många 

människor brukar naturreservatet för olika rekreationsändamål.  Eftersom det inte 

kostar något att vistas i reservatet finns det en stor risk att det överutnyttjas, den 

biologiska mångfalden förstörs och en hållbar användning av naturreservatet 

omöjliggörs. Detta problem är allmänt känt som allmänningarnas tragedi (tragedy of the 

commons).  

 

2.2 Metoder 

Det finns ett stort antal olika metoder att genomföra en samhällsvetenskaplig studie på. 

Vanligen skiljer man mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Enkätundersökning 

och samtalsintervjuer är två brukliga metoder för att undersöka människors 

uppfattningar. Enkätundersökningar är oftast kvantitativa och möjliggör 

                                                           
5
 Problem som överfiskning av haven, förorening av vattnet i skärgården till följ av tömning av septitankar eller 

delvis även global uppvärmning ger tydligt stöd åt teorin om allmänningarnas tragedi.   

 Exkluderbar Icke-exkluderbar 

R
iv

a
lis

er
a

n
d

e 

 

Privat nyttighet (mat, 

kläder m.m.) 

 

Gemensam resurs (fiskar i 

Östersjön, atmosfären 

m.m.) 

Ic
ke

-

ri
va

lis
er

a
n

d
e 

 

Kollektiv nyttighet 

(kabel-tv, Spotify) 

 

Rent kollektiv nyttighet 

(gatubelysning, fyr, försvar 

m.m.) 

Figur 2.1 Privata och kollektiva nyttigheter eller varor 

(Diagram: Manuel Fischer) 
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undersökningar av större populationer, vilket i regel innebär större möjligheter att dra 

generella slutsatser. Nackdelarna är emellertid att enkäter inte alltid kan göras tillräkligt 

omfattande och därför kan vara svåra att få fram människornas verkliga åsikter och 

tankar, särskilt när det rör sig om komplexa frågor. Dessutom finns risk för stort bortfall. 

Oklarheter i frågorna kan vanligen inte redas ut och det finns ingen kontroll över vem 

som faktiskt svarar på frågorna. Kvalitativa samtalsintervjuer innebär vanligtvis att 

informanternas individuella verklighet och uppfattning åskådliggörs på ett mer 

tillfredsställande vis än vad som är fallet vid enkätundersökningar. Samtalsintervjuer för 

även med sig en flexibilitet som tillåter att reda ut oklarheter och fördjupar vissa 

aspekter om forskaren anser att informantens kunskaper inom ett speciellt ämne är 

särskilt givande. Det betyder att en kvalitativ intervju kan ge en djupare förståelse av 

problematiken än kvantitativa enkäter. Som nackdelar med intervjuer kan dock nämnas 

att man inte kan undersöka samma stora population som vid enkätstudier och att det 

finns risk för intervjuareffekter. Om ”hjälpen” vid exempelvis oklara attitydfrågor blir allt 

för omfattande finns det en risk att intervjuaren påverkar informanten på ett 

ofördelaktigt sätt. Detta kan även ske genom tonfall eller ordval och kan leda till mätfel 

(Dahmström, 2005, s. 94).  

Syftet med detta projektarbete är bland annat att identifiera grundläggande konflikter 

mellan kommersiella friluftslivsaktiviteter och markägare. En konflikt består per 

definition av en interaktion mellan minst två eller fler parter. Ett kännetecken för 

konflikter är vanligtvis att de inblandade parterna har olika uppfattningar och sanningar 

beträffande konflikten. Därutöver är dessa problem ofta komplexa och den primära 

grunden för konflikten är inte alltid synlig (ibland handlar den öppna, ytliga konflikten 

om motiv som skiljer sig från den fundamentala problematiken som utgör roten för 

själva konflikten). Med hänsyn till det ovan som hastigast berörda problemkomplexet 

och projektarbetes syfte anser jag att kvalitativa metoder lämpar sig bäst för denna 

undersökning. 

Jag använde mig av ett flertal metoder och informantgrupper för att kunna få så 

mångsidiga infallsvinklar som möjligt i frågan.  

Kärnan i den empiriska delen utgörs av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Av 

främst praktiska skäl använde jag mig både av besöks- och telefonintervjuer. Dessa 

kompletterades av intensiva mejlkontakter med olika aktörer och med studier av, främst 

textbaserat, material från exempelvis offentliga debatter inom medier, rättsfall, 

kommunala handlingar samt olika intresseorganisationer eller företag.  

Intervjuerna genomfördes i form av både besöks- och telefonintervjuer. 

Besöksintervjuerna varade oftast i ungefär en timme medan telefonintervjuerna i regel 

var något kortare. Att jag genomförde telefonintervjuer berodde främst på att den 

geografiska distansen omöjliggjorde besöksintervjuer och svårigheter att hitta en 

passande tid för besöket. I vissa fall förväntades inte så detaljerad information, varför en 

telefonintervju ansågs vara en lämplig metod. På det hela taget bedöms skillnaderna 
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mellan dessa två metoder inte ha avgörande konsekvenser för resultaten som 

presenteras i detta projektarbete. Nackdelar med telefonintervjuer kan möjligtvis vara 

att man inte får samma inträngande och detaljerade svar som i besöksintervjuer eller att 

den omgivande miljön för en telefonintervju troligen inte alltid är den bästa; det kan 

finnas andra personer eller objekt som stör respondentens uppmärksamhet. Vidare 

poängterar Dahmström (2005, s. 95) att en telefonintervju helst inte ska ta för lång tid 

eftersom det är svårt att fånga intresset någon längre tid när respondenten och 

intervjuaren inte ser varandra och att man därför är tvungen att begränsa antalet frågor. 

Även frågornas utformning skall inte vara för krånglig.  

Semistrukturerade intervjuer möjliggör en fördjupning av det undersökta ämnet. Det 

finns många fördelar med denna metod: Intervjuaren får möjlighet att ställa öppna och 

invecklade frågor. Oklarheter kan redas ut direkt och på så sätt minska det som inom 

statistiken kallas för mätfel. Informationen som man får ut av sådana intervjuer är oftast 

omfångsrik och detaljerad. Den största fördelen för detta projektarbete var emellertid 

denna metods styrka att ge respondenten möjligheter att ta upp frågor eller teman som 

intervjuaren inte tänkte på respektive visste om. Detta ledde många gånger till att jag 

upptäckte nya intressanta aspekter av en fråga eller kom på nya idéer för mitt vidare 

undersökningsarbete.  Denna öppenhet i utformningen av intervjuerna ställer dock 

högre krav på intervjuaren. Det krävs en utförligare förberedelse för att inte verka 

oförberedd och okunnig i själva intervjusituationen. Vidare ska intervjuaren vara 

medveten om sin egen roll och påverkan och försöka ”styra” respondentens svar så lite 

som möjligt.  

För att välja ut vilka informanter som bör ingå i studien utgick jag ifrån kriterieurval som 

presenteras i Dalen (2005, kap. 3). Komplexa frågor som omfattar olika aktörer kräver 

oftast att man använder sig av mer än en informantgrupp för att få en uppfattning om 

hur olika parter uppfattar samma fråga och för att fånga upp olika aspekter och 

perspektiv. Dalen skriver att ”[…] intervjua två informantgrupper ger stora möjligheter 

att vidareutveckla sådana perspektiv genom senare analys, tolkning och teoriutveckling” 

(Dalen, 2005, s. 61).  Utifrån min frågeställning verkar det således vara lämpligt att 

använda mig av tre informantgrupper. Dessa tre grupper är markägare, turism och 

planerare. Den första gruppen kräver ingen större förklaring. Den andra gruppen består 

av företag, föreningar eller organisationer som erbjuder eller samordnar naturturistiska 

aktiviteter. Den tredje gruppen omfattar främst planerare och andra tjänstemän som 

arbetar inom kommunen, länsstyrelsen eller andra (statliga) organisationer. Gränserna 

mellan dessa tre grupper är inte tydliga och grupperna kan överlappa varandra (se figur 

2.2). Avgörande för vilken grupp en aktör tillhör är det primära intresset.  Markägarens 

intresse gäller främst hennes/hans egen mark och dess avkastning (i vid bemärkelse). 

Aktörer i gruppen turism är i första hand intresserade av att deras verksamhet 

genererar inkomster. För att en sådan verksamhet ska vara lönsam krävs det många 

kunder och spännande aktiviteter i unika miljöer. Planerare företräder slutligen hela 

samhällets intressen. Deras mål beskrivs ofta som främjande för en hållbar regional 

utveckling. Även om två eller till och med alla intressegrupper ofta är eniga i många 
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frågor, och i flera ärenden arbetar åt 

samma håll, skiljer sig emellertid deras 

primära intresse åt.  

En annan metod som jag använde mig 

av i urvalet av informanter är så kallad 

”snowballing” (Flowerdew & Martin, 

2005, kap.7). Under mina många 

kontakter med olika aktörer fick jag ofta 

råd om nya informanter. Genom att 

kunna hänvisa till personen som 

rekommenderade informanten, var det i 

allmänhet enklare att komma i kontakt 

med sistnämnda. Detta betonas även i 

litteraturen. Så skriver exempelvis Flowerdew & Martin (2005, s. 117) att en av 

huvudfördelarna med snowballing är att det underlättar för att vinna informanternas 

förtroende.  På liknande sätt visade sig metoden att vända sig direkt till en person inom 

en organisation mer framgångsrik än att skriva till hela organisationen.  

2.3 Källor och källkritik 

Den empiriska insamlingen bygger främst på samtalsintervjuer med representanter för 

de tre informantgrupperna markägare, turism och planerare. Markägarna företräds i 

detta projektarbete i första hand genom Lantbrukarnas riksförbund (LRF)6. Men det 

fördes även kortare personliga samtal med markägare i främst södra Stockholms län och 

Sörmlands län. Källan för turismintresset utgjordes av kontakten med företag och 

privatpersoner som erbjuder naturturistiska aktiviteter samt organisationer som 

arbetar med att främja naturturismen. Utifrån en geografisk aspekt är Sveriges alla tre 

landsdelar representerade. Planerarnas ståndpunkt företräds av olika planerare från 

kommuner, länsstyrelser och regionförbund. Särskilt kan nämnas planingenjören 

respektive turismutvecklare från Rättviks och Nyköpings kommun samt 

kulturgeografen Magnus Nilsson från Regionförbundet Sörmland som har arbetat med 

planering, miljö och turism i både Värmland, Blekinge och Södermanland.  

Valet av intervjupersonerna föll sig naturligt. I ett första steg kontaktades ett stort antal 

kommuner, turismorganisationer, länsstyrelser och LRF. Av särskilt intresse var Dalarna 

på grund av sin speciella markindelning och turismens betydelse för regionen, men även 

Södermanland och regionen runt Stockholm genom sin närhet till stora tätorter och 

utvecklingsgraden av turismen. När en första kontakt etablerades blev jag oftast 

hänvisad till och tipsad om personer som är insatta i dessa frågor. Många gånger ledde 

även intervjun fram till nya spännande kontakter (snowballing). Valet av vilka personer 

                                                           
6
 Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är en opolitisk intresseorganisation för människor och företag inom de gröna 

näringarna. LRF företräder ungefär 170 000 medlemmar respektive 90 000 företag främst inom jord- och 
skogsbruk.   
 

planerare

markägareturism

Figur 2.2 De tre huvudsakliga informant- och 

intressegrupperna (Diagram: Manuel Fischer) 
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som skulle tillfrågas för ett längre samtal berodde i regel på personens sannolika 

betydelse för det aktuella informationsbehovet, praktiskt genomförbarhet och delvis 

också intuition. 

Som jag tidigare berörde finns i intervjusituationer risk för så kallad intervjuareffekt. Jag 

bedömer dock med tanke på informanternas kunnighet, ämnets relativt opersonliga 

karaktär och min roll som student att jag inte påverkade svaren av informanterna 

avsevärt. För övrigt hade jag hög medvetenhet om detta problem under 

intervjusituationerna och försökte i allmänhet tillåta informanten att styra 

ordningsföljden av samtalet.   

Subjektiviteten av hur informanterna upplever ”verkligheten” ser jag inte som ett större 

problem för detta arbete. Detta med anledning av att alla berörda aktörer kom till tals 

och att deras svar inte vägdes olika. Dessutom var ingen av informanterna personligt 

involverad i en sådan konflikt under tiden som jag genomförde studien; följaktligen kan 

antas att subjektiviteten som förekom i intervjuerna var en redan filtrerad sådan. Den 

främsta anledningen är emellertid att subjektiviteten i sig är en väldigt central aspekt i 

konflikter och är fundamental för att kunna förstå – och därmed även försöka lösa – 

dessa. Det finns ingen absolut objektivitet i dessa frågor och det är troligen inte till 

någon nytta heller om man försöker skapa en sådan.  

2.4 Avgränsningar 

I detta projektarbete utgår jag 

ifrån Fredmans m.fl. (2009) 

definition av naturturism som 

presenteras i kapitel 3.2 

Naturturism. Boende och 

transport är för syftet med 

denna studie av mindre 

betydelse och utelämnas 

således, såvida det inte är en 

del av själva 

naturupplevelsen som 

exempelvis tältning eller 

cykelturer. Studien skiljer inte 

på inhemsk (svenska 

besökare) eller inkommande (utländska besökare) naturturism eller om den är 

arbetsrelaterad (exempelvis konferensresor) eller sker på fritiden. Även om många 

mönster och slutsatser av detta projektarbete säkerligen även gäller för 

friluftsaktiviteter generellt, avgränsar jag begreppet naturturism till endast organiserade 

och kommersiella aktiviteter. Med organiserad menas i detta projektarbete att det finns 

en kanalisatör (researrangör eller guideföretag) som slussar in människor in i 

naturområdet och organiserar aktiviteterna. Oftast – men inte alltid – sker sådant 

 Organiserat Icke-organiserat 

 

ko
m

m
er

si
el

lt
  

Organiserad turism 

(paketresor, guidade 

forsränningsturer m.m.)  

 

Ej organiserad turism 

(t.ex. fritidshus) 

Ic
ke

-

ko
m

m
er

si
el

lt
  

Organiserat friluftsliv 

(skolor, scouter, 

idrottsföreningar m.m.) 

 

Ej organiserat friluftsliv 

(t.ex. en familj på 

skogspromenad) 

Figur 3.2 Rekreationsaktiviteter i natur utifrån ett 

systemperspektiv (Diagram: Manuel Fischer, modifierad 

efter Emmelin m.fl. (2005), s. 29) 
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organisatoriskt resande på kommersiella grunder. Figur 2.3 visar huruvida nyttjandet av 

ett visst område kan vara organiserat respektive kommersiellt.  Denna studie avgränsar 

sig följaktligen till kategorin i det vänstra övre fältet. 

Vidare diskuteras i detta projektarbete inte motorbaserad naturturism såsom 

snöskoteråkning eller motocross. Skälet för detta ligger främst i att det är mera reglerat i 

lagen (exempelvis genom terrängkörningslagen) än andra naturturistiska aktiviteter 

och har därutöver varit föremål för tidigare forskning till den grad att denna studie inte 

skulle tillföra nya insikter. Även naturturistiska aktiviteter som exempelvis jaktturism, 

som nästan kräver av företagaren att hon/han äger marken som verksamheten bedrivs 

på, är inte heller föremål för denna undersökning.  

Efter att inledningsvis varit inställd på att avgränsa studien geografiskt till en bestämd 

region fattade jag så småningom beslutet att avgränsa mig till Sverige. Motiven till detta 

var flera. Jag är väl medveten om att konflikterna mellan naturturism och andra 

markanvändningsformer skiljer sig mellan olika delar av landet. I Norrland är de fysiska, 

sociala och affärsmässiga förutsättningarna för att bedriva naturturism annorlunda än i 

storstadsregioner. Vidare är somliga naturturistiska aktiviteter knutna till vissa 

områden. Icke desto mindre anser jag att de fundamentala intressekonflikterna mellan 

naturturismen och fastighetsägarna inte skiljer sig avsevärt mellan olika landsdelar. Och 

exakt dessa grundläggande spänningar gäller detta projektarbetets intresse. Således 

verkar en avgränsning till endast en region mindre meningsfullt. Dessutom hade den 

övervägande delen av de kontaktade informanterna kunskaper om och kontakter till 

flera svenska landsdelar och det hade därmed varit synd att inte ta tillvara på detta.  

Begreppet naturturism rymmer således turistiska aktiviteter som (i) kan erbjudas i 

Sverige, (ii) är till en viss grad organiserade, (iii) har naturen som sin bas, (iv)bedrivs 

helt eller delvis på annans mark och som (v) kan bedrivas eller främjas i kommersiellt 

syfte. Till dessa hör bland annat ridning, forsränning, vandring och tältning, skidåkning, 

cykelturer, djurskådning, paddling och klättring. 

3. CENTRALA BEGREPP  

3.1 Planering 

Som vi konstaterade tidigare i denna uppsats är naturen och marken tillgångar som kan 

användas på många olika sätt. Mark kan exempelvis utnyttjas för exploatering av 

naturresurser för energiändamål eller i form av livsmedel. Stora markarealer tas också i 

anspråk för bostäder och annan infrastruktur. Men vi har inte bara nytta av exploaterad 

mark, utan även att bevara och garantera det ekologiska systemets fortbestånd är minst 

lika viktigt för vårt samhälle. Avvägningar mellan beslut om exploatering och bevarande 

av naturmiljöer är därför väsentliga i planeringen av markanvändningen7 (Nyström, 

                                                           
7
 Planering syftar i denna uppsats främst på markanvändningsplanering (i en lite bredare mening) som är det 

mest relevanta planeringsområdet i det här sammanhanget.  
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2003, s.11). Dessa bedömningar är särskilt centrala i planeringen kring naturturismen, 

där man exploaterar naturområden för en form av turism som har sin bas i ”orörd” 

natur. Men även avvägningar mellan ”allmänt intresse” och äganderätten respektive 

enskilda intressen är essentiella för naturturismplaneringen.  

Begreppet planering syftar i detta projektarbete på mer än bara fysiska planer. 

Planering är också ett verktyg för att sprida information och kunskap och skapa 

förutsättningar för dialog och frivilliga överenskommelser. Aktiva ingrepp och 

tvångsåtgärder skall enligt detta planeringsperspektiv i regel först komma i andra hand. 

För övrigt avses med begreppet planering främst den kommunala planeringen.  

Emmelin m.fl. (2005, kap. 14) lyfter fram tre huvudsakliga ”uppdragsgivare” som styr 

den naturturismrelevanta planeringen: politik respektive politisk vilja, marknadskrafter 

och forskningsresultat. En diskussion av dessa tre krafter ryms tyvärr inte inom denna 

uppsats men är givetvis mycket avgörande för planeringens möjligheter att hantera 

konflikter mellan naturturismens och markägarnas intressen.  

3.2 Konflikter 

Man brukar tala om en konflikt8 när målsättningar, värderingar eller intressen mellan 

enskilda personer, grupperingar inom samhället, organisationer eller stater är 

oförenliga och uppstår mellan minst två parter (vi bortser här från så kallade 

intrapersonella konflikter). Inte alla interaktioner mellan naturturismen och andra 

markanvändningsformer leder till konflikter. Marcouiller m.fl. (2005) skiljer bland 

komplementära, supplementära, konkurrerande och antagonistiska interaktioner. 

Interaktioner som ingår i de första två kategorierna påverkar varandra positivt eller inte 

alls. Konkurrerande och antagonistiska interaktioner innebär däremot konflikter och 

negativ påverkan. Författarna påvisar även att komplementära respektive 

supplementära interaktioner, efter ett bestämt ”tröskelvärde”, övergår till att vara 

konkurrerande samt att konflikter många gånger är asymmetriska (Marcouiller m.fl., 

2005, s. 3). Så upplever en fågelskådare terrängfordon som i högsta grad störande 

medan terrängfordonsföraren troligen inte störs alls av fågelskådaren. Konflikter 

upplevs alltså inte alltid av alla inblandade parter som en konflikt. En konflikt är 

följaktligen en form av spänningstillstånd som bygger främst på subjektiva upplevelser. 

Dessa komplicerade processer är svåra att beskriva och ännu svårare att mäta.  

3.3 Naturturism 

Det finns många olika definitioner av begreppet turism men en vanlig definition brukar 

det vara en benämning på människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser 

som ligger utanför deras vanliga omgivning under kortare tid än ett år för 

fritidsaktiviteter, affärer eller andra syften. Turistresor kan vara dagsutflykter, 

weekendresor, semesterresor, affärs- eller tjänsteresor och fritidsresor. En viktig aspekt 

                                                           
8
 Begreppet konflikt härleds från det latinska ordet confligere (passivt perfektparticip: conflictum) som betyder 

”att stöta ihop”. 
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av definitionen är konsumtionen. Turism kan även definieras som förflyttad 

konsumtion. Av den orsaken räknar man ibland bort besök hos vänner eller släktingar. 

Turism genererar följaktligen inkomster för en region. Naturturism kan därmed på ett 

intuitivt sätt definieras som en verksamhet som genererar inkomster från andra 

människors naturupplevelse. Naturturism är således turism där naturen är en 

förutsättning. Enligt kvalitetsmärkningen Naturens Bästa innefattas all företagsamhet 

med turister som på något sätt drar nytta av sin närhet till naturen och det mervärde det 

alstrar i konceptet naturturism (Storm, 2010-05-17). I detta begrepp ingår bland annat 

även verksamhet inom hotell-, konferens- och restaurangbranschen. Det ska dock 

betonas att det saknas en bruklig precisare definition av naturturism både som 

näringsverksamhet och företeelse. Några försök att precisera begreppet naturturism och 

tränga in lite djupare i dess innebörd presenteras kortfattat senare i detta kapitel.   

Naturturism skall emellertid inte sammanblandas med ekoturism. Medan naturturismen 

enligt definitionen ovan endast är en benämning för turism som bygger på naturen, 

definieras ekoturism som ”ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer 

och till lokalbefolkningens välbefinnande” (Svenska Ekoturismföreningen).  Ekoturism 

innehåller således även visioner om en hållbar, miljövänlig och lokalt förankrad turism. 

Fredman m.fl. (2009, kap. 1) beskriver ekoturism som en normativ form av naturturism 

som på senare tid har utvecklats till en egen genre inom naturturism. 

Turistindustrin är ett av de snabbast växande verksamhetsområdena9 i Sverige. År 2008 

uppgick den totala omsättningen till 244 miljoner kronor och har vuxit med mer än en 

femtedel sedan 200510. Därmed svarar turistnäringen för 3 procent av Sveriges totala 

BNP (Tillväxtverket, 2009). En ännu viktigare roll spelar turistnäringen nog för 

sysselsättningen i Sverige. Medan allt fler jobb inom traditionella basnäringar i Sverige 

försvinner har sysselsättningen inom turism stadigt ökat.11 År 2008 fanns det 159 000 

jobb (helårsverken) inom turistnäringen.  

Enligt Agneta Florin (mejl från 2010-05-04) från Tillväxtverket finns det dessvärre inte 

samma detaljerade fakta om naturturism. Detta beror bland annat på att naturturism är 

ett begrepp som intuitivt är enkelt att förstå men svårare att definiera i mer exakta 

termer. Det saknas med andra ord en vedertagen definition av naturturism och därmed 

även tillförlitliga uppgifter. Trots att det saknas omfattande tillgänglig statistik om 

naturturism, finns det ändå gott om indikationer som pekar på naturturismens allt 

större betydelse. Under alla intervjuer som gjordes inom denna studie framhävdes 

naturturismens enorma utvecklingspotential och även utifrån den studerade 

litteraturen inom området råder det stor konsensus bland forskarna kring denna 

uppfattning12.  Vidare kan nämnas att nästan 80 procent av alla utländska 

                                                           
9
 Turistnäringen i sig är inte någon egen bransch utan det är snarare ett samlingsbegrepp för olika branscher 

som exempelvis hotell-, rese- och flygbranschen (NUTEK, 2008).  
10

 Sedan 2000 har turistnäringen till och med ökat med över hälften (ca 53 %) (Tillväxtverket, 2009) 
11

 Så har sysselsättningen inom turistnäringen mellan 2000 och 2008 ökat med 20 % (Tillväxtverket, 2009) 
12

 Enligt Newsome m.fl.(2002) ökade naturturismens andel av den totala turismen från cirka 2 % i slutet av 
1980-talet till cirka 20 % i början av 2000-talet. Enligt Fredman m.fl. (2009, s. 6) stödjer sig på 
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sommarturister anger att naturen är ett av motiven bakom deras val av en svensk 

semesterdestination (Vail & Hultkrantz, 2000, s. 237). 

För att underlätta för framtida insamling av statistik och för att skapa förutsättningar för 

tillförlitliga kunskaper om naturturismen försöker Fredman m.fl. (2009) att beskriva 

naturturism – både som näringsverksamhet och som företeelse – och ge ett förslag på en 

definition. I det följande utvidgas den tidigare nämnda, tämligen svävande, definitionen 

av naturturism till en mer exakt definition som ligger till grund för denna studies 

diskussion av naturturismen.  

Det finns en uppsjö av begrepp och definitioner av det som hittills i denna uppsats 

kallades för naturturism och som lite försumligt definierades som ”turism där naturen 

är en förutsättning”. Det är tämligen lätt att förstå vad som menas med naturturism men 

uppgiften blir genast svårare om man försöker precisera och avgränsa begreppet 

ytterligare. Ett problem är svårigheter att dra en tydlig gräns mellan naturturism och 

friluftsliv. Är den som utövar en friluftsaktivitet utanför sin vanliga omgivning en 

naturturist? En annan svårighet är att naturturister inte är en homogen grupp. Nästan 

all form av turism interagerar på ett eller annat sätt med naturen. Naturens betydelse 

för turistiska aktiviteter varierar i olika hög grad. Därutöver finns det forskare som 

hävdar att inte all turism som sker i naturmiljöer (såsom crossmotorcykel) får betraktas 

som naturturism (Fredman m.fl., 2009, kap. 3).  

Newsome m.fl. (2002, kap. 1) beskriver naturturism13 utifrån olika dimensioner. 

Naturturism delas upp i turism i naturmiljö, turism med fokus på naturmiljö och turism 

som syftar på bevarandet av naturmiljöer. Den första gruppen, som även kallas 

äventyrsturism, är huvudsakligen aktivitetsorienterad. I den andra gruppen ligger 

tonvikten mer på platsen. Att betrakta och förstå naturen är viktigare än att pröva på en 

fysisk utmaning i en exotisk miljö. Som exempel kan nämnas djurskådning (kallas i 

Newsome m.fl. (2002) för wildlife tourism) eller en promenad i ett biotopskyddsområde. 

Ekoturism är ett typiskt fall av turism med ett bevarandesyfte. Det främsta målet med 

ekoturism är, som tidigare berört, att skydda naturresurserna och främja en hållbar 

regional utveckling.   

Fredman m.fl. (2009) föreslår – i brist på bättre alternativ – en minimalistisk definition 
av begreppet naturturism som ringar in begreppets centrala komponenter och som tar 
sin utgångspunkt i den ovan beskrivna definitionen av turism: 

”Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin 
vanliga omgivning” (Fredman m.fl., 2009, s.24).  

Definitionen kräver emellertid ett antal preciseringar vad som menas med ”aktivitet”, 
”naturområden” och ”vanlig omgivning”. Med aktiviteter avses handlingar som äger rum 

                                                                                                                                                                                     
världsturistorganisationen och menar att eko- och äventyrsturism hör till de fem produktområden som 
kommer att ha den största tillväxten under de första decennierna av 2000-talet. 
13

 Newsome m.fl. (2002) använder begreppet naturområdesturism (natural area turism). För att inte ställa till 
med ännu mer förvirring i begreppsjungeln fortsätter jag att använda synonymet naturturism.  
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utomhus. Begreppet aktivitet omfattar dock inte bara friluftsaktiviteter utan även andra 
handlingar som matlagning, förflyttning, konsumtion av varor och tjänster med mera 
(Fredman m.fl. 2009, s. 24). Definitionen av ”naturområde” kan lätt mynna ut i en 
tämligen filosofisk diskussion kring vad som är att betrakta som natur. Det är likväl 
uppenbart att motsatsen kan beskrivas som urbana omgivningar. Fredman m.fl. (2009, 
s.24f) föreslår därför att man skall utgå från SCB:s markanvändningsklassificering för en 
kvantifiering av naturturism. Enligt denna metod kan 97 procent av hela Sverige klassas 
som naturområden.14 Det ska dock påpekas att denna definition av natur omfattar även 
naturmiljöer med kulturinslag, såsom jordbruksmark, slalombackar eller leder. Utifrån 
ett efterfrågeperspektiv, alltså besökarnas individuella uppfattning, skulle det finnas 
stora skillnader i definitionen av vad som är natur. Definitionen av ”vanlig omgivning” är 
detsamma som för turism generellt, och kortfattat tas upp i början av detta kapitel.  

Anmärkningsvärt är att Fredmans m.fl.(2009) definition av naturturism inte omfattar 
boende och transport till och från naturområdet så länge det sker inom bebyggd mark 
och trots att båda fungerar som väsentliga beståndsdelar i det naturturistiska 
produktionssystemet. Författarna motiverar detta med att varken transport eller 
boende utgör en grund för en definition av naturturism, trots att de medger att det finns 
gränsfall, som exempelvis anläggningar som satsar på mer naturnära boende eller 
aktiviteter där transporten i sig är en del av naturupplevelsen. Vidare understryks 
betydelsen av ”[…] att kvantifiera storleken på såväl boende som transporter som sker i 
anslutning till utövande av naturturism för att på så sätt inkludera de effekter 
(ekonomiska, sociala och miljömässiga) som kan associeras med naturturismen” 
(Fredman m.fl. 2009, s.25).  

I fortsättningen i denna uppsats kommer begreppet naturturism att syfta på den ovan 
nämnda definitionen av Fredman m.fl (2009) med preciseringarna som presenteras i 
kapitel 2.4 Avgränsningar. 

 

3.4 Allemansrätten 

Allemansrätten ger alla människor rätt att röra sig fritt i naturen. Närmare bestämt är 

det en begränsad rättighet att beträda annans mark, främst genom att färdas över och 

att tillfälligt uppehålla sig på privat mark. Allemansrätten bygger på två grunder. Den 

ena grunden är den ovan nämnda rätten till fri väg över annans mark. Detta gäller 

emellertid inte tomtmark, plantering eller åkrar med växande gröda som bestämmelser 

om hemfridsbrott förtydligar (Eknert, 2005, s. 348). Allemansrättens andra grund är att 

staten inte försvarar markägarens rätt till sådant som helt saknar värde (Hultkrantz, 

1994). Sedan 1994 har allemansrätten stöd i grundlagen. I 2 kap. 18 § i 

regeringsformen15 nämns i paragrafen om äganderätten att ”Alla skall ha tillgång till 

naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som beskrivits ovan [äganderätten]” (RF 

                                                           
14

 Enligt SCB (2010, s. 48) är inte ens 3 procent av Sverige bebyggt. Endast 2,9 procent klassas som bebyggd 
mark med tillhörande mark. Resten är fördelad på skogsmark (53.1%), jordbruksmark (7,6%), Öppen myr exkl. 
torvtäkt (8,6%), naturligt gräsbevuxen mark, hedmark o dyl. (7,2), berg i dagen och övrig mark (11,6%) och 
vatten (9%).    
15

 Regeringsformen är den mest fundamentala av de fyra grundlagarna. Kapitel 2 beskriver våra 
grundlägganden fri- och rättigheter som exempelvis yttrandefrihet, religionsfrihet och mötesfrihet. 
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2 kap. 18 §). Vad allemansrätten i praktiken innebär ger lagstiftningen dock inga klara 

besked om. Mest hjälp får vi möjligen av miljöbalken, men inte heller den blir mycket 

tydligare. I 7 kap. 1 § stadgas att ”var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars 

vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”. Allemansrätten 

medför således inte endast rättigheter utan även skyldigheter. Brottsbalken, som 

definierar hemfridsbrott och naturprodukter med ett ekonomiskt värde16 och 

terrängskörningslagen är vidare lagar som har betydelse för användningen av 

allemansrätten.  

Många konflikter mellan markägare och utövare av allemansrätten beror till stor del på 

denna oklarhet i lagstiftningen som leder till att ingen riktigt vet vad allemansrätten 

egentligen omfattar. Det finns en stor 

osäkerhet om var gränserna för 

allemansrätten går. Vilka möjligheter har 

markägare att kunna skydda sin mark 

mot inkräktare och hur stora rättigheter 

har allmänheten i naturen? Bengtsson 

framhäver i sin översikt över 

allemansrätten att allmänheten inte får ta 

sig sådana friheter att markägaren och 

lokalt boende ”[…] tillfogas någon 

nämnvärd olägenhet eller skada: 

hemfriden (i vidsträckt mening) och 

markägarens ekonomiska intressen får 

inte kränkas” (Bengtsson, 2005, s. 7). 

Emmelin m.fl. (2005, kap. 7) beskriver 

allemansrätten som ett ”friutrymme” 

mellan olika lagar och regelverk om 

landskapets nyttjande och tillgänglighet. 

Allemansrätten är enligt författarna det utrymme som kvarstår mellan de traditionella 

och lagstadgade skydden för markägarens ekonomiska intressen, naturvärden och 

begränsningar som landskapets användning utgör (se figur 3.1). Den fjärde 

avgränsningen – landskapets användning – indikerar att allemansrätten i allmänhet inte 

innebär någon anledning för att hävda en särskild användning av landskapet, eller att ett 

visst nyttjande inte får inträffa. Med det menas att exempelvis infrastrukturen, jord- 

eller skogsbruk uppstår utifrån markägarnas intresse eller myndigheters planer och 

därmed kan ses som givna utifrån ett allemansrättsligt perspektiv.  

Ofta refereras till sedvana för att kunna avgöra hur markägarens och allmänhetens 

intresse skall vägas mot varandra. Som Bengtsson (2005, kap. 1) påpekar är sedvanans 

                                                           
16

 Enligt Brottsbalken är värdefulla produkter ”växande träd eller gräs eller, av växande träd, ris, gren, näver, 
bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda eller ock vindfälle, sten, grus, torv eller annat sådant som ej är berett till 
bruk” (Brottsbalken 12 kap. 2 §). Att ollon och kåda (som numera helt saknar värde) nämns men inte 
exempelvis hjortron är ett tydligt tecken på att reglerna är föråldrade.   
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Figur 3.1 Allemansrätten som det ”utrymme” 
som blir kvar mellan lagstadgade skydden 
och naturliga begränsningar (Diagram: 
Manuel Fischer, modifierad efter Emmelin m.fl. 
(2005), s. 85) 
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innehåll dock svårt att beskriva närmare. Dessutom varierar den i olika landsändar och 

bland olika grupper av människor och ger således ingen upplysande beskrivning av 

allemansrättens innebörd. Tvister som rör tolkningen av allemansrätten är ofta inte 

tillräckligt stora för att någon av kontrahenterna skall anse att det är värt besväret att 

dra konflikten inför rätta. På grund av detta är även domstolsavgöranden, som ger 

indikationer hur man ska tolka allemansrätten, väldigt få.17 

Ett annat problem med allemansrätten är om många individer ”konsumerar” naturen i 

ett begränsat område. Då uppstår oftast större skador och besvär för fastighetsägaren än 

vad naturen rimligen kan tåla, trots att varje enskild individs uppförande är regelrätt. 

Detta dilemma blir särdeles problematiskt när allemansrätten utnyttjas i kommersiellt 

syfte. Trots att allemansrättens regler ursprungligen har bildats med avseende på 

enskilda människors rörelsefrihet i naturen, och det i vissa sammanhang redan idag är 

tydligt att man skiljer på kommersiellt och privat utnyttjande av allemansrätten 

(Bengtsson, 2005, kap. 1), har Högsta domstolen i en dom från 1994 fastställt att det inte 

är möjligt att ”[…] förhindra organisationer eller enskilda från att utnyttja allemansrätten 

kommersiellt eller på annat sätt, så länge verksamheten inte blir så omfattande att den s k 

toleransgränsen överskrids” (Holmberg, 1994, Nytt juridiskt arkiv, s. 495). 

Allemansrätten får följaktligen utnyttjas även i kommersiellt syfte utan att markägaren 

kan få utnyttjandet förbjudet så länge den kommersiella verksamheten inte medför 

skador för markägaren. Lite mera provokativt skulle det sålunda kunna formuleras att 

man får bedriva verksamhet och tjäna pengar genom att använda någon annans 

fastighet utan att denna kan förhindra det eller kräva kompensation.  Fastighetsägarens 

möjligheter att utestänga andra från hennes/hans mark är således mycket begränsade, 

så länge det inte rör hennes/hans tomt eller planteringar. Skyltar som exempelvis 

”Privat område”, ”Privat badplats” eller ”Tillträde förbjudet” får inte uppsättas utan 

tillstånd av kommunen. Inte heller stängsel får användas för att utvidga området som 

markägaren har rätt att få skyddat (Bengtsson, 2005, kap. 3). Det gäller främst 

gångtrafik, cykling, skidåkning och i viss mån även ridning. För motortrafiken gäller 

allemansrätten däremot bara i mycket begränsad form (med undantag av 

snöskoteråkning). En markägare kan alltså utan vidare förbjuda motortrafik på en 

privatägd väg.  

På särskilda områden som exempelvis nationalparker, naturreservat eller 

djurskyddsområden gäller emellertid närmare föreskrifter där kommuner och 

länsstyrelser kan utfärda särskilda bestämmelser om exempelvis eldning eller ridning. 

Dessa bestämmelser har dock ingen större betydelse för detta arbete och kommer 

därför inte att utvecklas. 

Ekonomiska motiv verkar ha varit avgörande för utformningen av allemansrätten. 

Allmänheten har stora friheter att röra sig på annans mark så länge fastighetsägaren 

inte tillfogas någon nämnvärd ekonomisk skada eller kränker markägarens ekonomiska 

                                                           
17

 Det mest kända av dessa rättsfall, det så kallade ”forsränningsmålet” kommer att diskuteras lite närmare i 
detta arbete.  
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intressen. Markägaren har rätt att ta ut en avgift för användningen av en viss plats endast 

om denne har gjort (ekonomiska) investeringar på platsen och naturprodukter får endast 

plockas om de saknar ett ekonomiskt värde för markägaren. Hultkrantz (1994) utpekar 

även en vidare ekonomisk aspekt av allemansrätten, nämligen förhållandet mellan 

transaktionskostnader å ena sidan och egendoms- och allokeringsförluster å andra 

sidan. I det följande stycket diskuterar jag kortfattat dessa ekonomiska avvägningar som 

är starkt sammankopplade med the theory of bargaining som presenteras i kapitel 2.1 

Teorier.  

När en allemansrättslig resurs, exempelvis hjortron eller en mycket fin badplats, får ett 

värde uppstår egendomsförluster och möjligen även allokeringsförluster. Med 

egendomsförluster menas det som markägaren förlorar medan allokeringsförlusten kan 

beskrivas som en effektivitetsförlust som anses drabba samhället som helhet.  Åtgärder 

för att förhindra egendoms- och allokeringsförluster skapar dock oftast 

transaktionskostnader. För markägaren kan dessa förslagsvis bestå av kostnader för 

skyltar, stängsel, olägenheter med prisförhandlingar med exempelvis hjortronplockare 

eller badgäster, samt kostnader för bevakning av att dessa håller sig till 

överenskommelserna. Men även för hjortronplockaren eller badgästen uppstår 

transaktionskostnad, eftersom den varje gång den hittar bär måste kolla upp vem som 

äger marken, kontakta henne eller han och sedan förhandla om regler och priset för 

bärplockningen. En liknande process gäller vid exemplet med badstranden.  Om 

egendoms- och allokeringsförlusterna är måttliga eller åtminstone mycket lägre än de 

eventuella transaktionskostnaderna kan det vara bäst att låta det hela bero. Det finns 

således även effektivitetsskäl bakom allemansrätten. Hultkrantz (1994) påpekar dock 

att man på grund av detta inte kan dra slutsatsen att dessa rättsregler är de som bäst 

främjar en bra resurshushållning. Andra industriländer med glest befolkade områden, 

som exempelvis Kanada, saknar allemansrätt, vilket har både för- och nackdelar18.  

4 PROBLEMBESKRIVNING OCH IDENTIFIERING AV KONFLIKTER 

Utifrån utvärderingen av intervjuerna samt granskningen respektive tolkningen av det 

skriftliga materialet identifierar denna studie några grundläggande intressekonflikter 

mellan naturturism och markägarnas intresse. Dessa kommer i detta kapitel att belysas 

och kortfattat diskuteras. Kapitlet inleds emellertid med ett kort resonemang om 

konflikternas effekter på samhället och betydelsen för planeringen.  

Generellt kan man skilja mellan två huvudsakliga typer av negativa effekter som kan 

uppstå som följd av aktiviteter i ett naturområde: fysiska och sociala störningar.  Fysiska 

störningar kan vara markslitage, vattenförorening, nedskräpning eller störningar av 

djurlivet. Med sociala störningar avses främst negativa effekter som drabbar andra 

människor som uppehåller sig i detta område, såväl lokalbefolkningen som andra 

                                                           
18

 En diskussion om för- och nackdelarna ryms inte i denna uppsats. För intresserade hänvisas till Vail & 
Hultkrantz (2000) och Vail & Heldt (2000).  
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turister. Sådana sociala störningar kan exempelvis vara trängsel eller störande ljud. 

Dessa två typer av störningar är en fråga för naturvården och ett hot mot 

naturupplevelsen och därmed områdets värde för turism.  

Konflikter som uppstår mellan naturturismen och lokalbefolkningen leder sannolikt till 

att tillfredsställelsen minskar för besökare, företagare och markägare då en konflikt 

upplevs som negativ. Det är också sannolikt att en konflikt leder till förändrade 

beteenden eller uppfattningar om naturturismen. På så vis skulle en konflikt kunna 

resultera i att turister inte längre bokar naturupplevelser i regionen utan väljer en 

annan semesterdestination i framtiden. På motsvarande sätt skulle en från början 

välsinnad lantbrukare kunna tänkas ändra sin markanvändning för att hejda turister, 

eller att en naturturismföretagare känner sig tvungen att erbjuda mindre attraktiva 

arrangemang för att undvika konflikter. Det kan följaktligen påstås att konflikter på lång 

sikt leder till ett ineffektivt nyttjande av naturen som bas för turismen och i och med det 

bildar ett hot mot en hållbar och tillväxtfrämjande naturturism. Med hänsyn till 

naturturismens potentiellt viktiga roll för lokal och regional utveckling i det rurala 

Sverige finns det således tydliga skäl för att samhällsplaneringen ska ta sig an dessa 

frågor. Kulturgeografen Magnus Nilsson poängterade att visionen om en hållbar 

naturturism som genererar regional utveckling enbart fungerar om man lyckas skapa en 

positiv attityd kring naturturismen. Detta är endast möjligt om alla de inblandade och 

berörda aktörer – besökarna, lokalbefolkningen, turismföretagarna, det lokala 

näringslivet och markägarna – upplever naturturismen som en positiv företeelse 

(Nilsson, 2010-05-14).   

4.1 Överutnyttjande och underinvesteringar 

Naturområden kan utifrån definitionen ovan beskrivas som en gemensam resurs. Det är 

svårt för markägaren att hindra andra människor från att använda den – såväl juridiskt 

(allemansrätten) som praktiskt (både kostsamt och krångligt om området är tillräckligt 

stort). Däremot kan det uppstå negativa effekter för andra människor (till exempel 

trängsel eller oljud) och på naturen (vegetationsslitage eller nedskräpning) och därmed 

minska de andra människornas lycka av att vistas i naturen. En gemensam resurs 

kännetecknas alltså av två egenskaper som brukar kallas för icke-exkluderbarhet och 

rivalitet i konsumtion. Eftersom markägaren i regel inte har rätt att ta ut avgifter för att 

andra människor uppehåller sig på och använder sig av deras naturområde, finns det 

stor risk att särskilt vackra eller lättillgängliga naturområden överutnyttjas och därmed 

påvekar både miljön och andra människornas naturupplevelse negativt. Detta fenomen 

är känt som allmänningarnas tragedi och resulterar i att naturområdets värde minskas. 

Överutnyttjande är dock bara ett av tragedins inslag. Emmelin m.fl. (2005, kap. 4) och 

Hultkrantz (1994, s. 762) påpekar även att naturområden som gemensamma resurser 

framstår som företagsekonomiskt värdelösa för markägaren vilket inte ger incitament 

för ägaren till investeringar, exempelvis för att mildra effekterna av ett överutnyttjande. 

Denna kombination av överutnyttjande och underinvesteringar – det vill säga att 

naturområdets bärkraft överträds och att inga åtgärder sätts in för att upprätthålla eller 
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stärka denna – hotar hela naturturismens hållbarhet. Detta gör tydligt att det krävs ett 

aktivt samarbete mellan naturturismen och markägarna för att skapa en hållbar och 

tillväxtorienterad naturturism.  Detta får ännu större betydelse när man beaktar att 

Sverige inte har naturliga förutsättningar för massturism, som Nilsson påpekar (2010-

05-14). Med hänsyn till Sveriges enorma naturtillgångar och naturturismens relativt 

låga utvecklingsgrad är problem som uppstår i samband med överutnyttjandet inte 

vanligt förekommande inom naturturismen. Denna uppfattning delas av alla 

informanter som ingick i studien. Flertalet av naturturismföretagarna jag har pratat med 

upplever inte att deras verksamhet skadas eller att kundernas naturupplevelse 

försämras med anledning av överutnyttjande av omgivningen (Storm, 2010-05-17; 

Green, 2010-05-17). Det finns emellertid fall där konflikter har uppstått på grund av att 

ett naturområde ”nyttjas” av för många människor samtidigt (Kratz 2010-04-28). Detta 

gäller i synnerhet för regioner där (natur-)turismen redan har utvecklats till en högre 

grad, exempelvis delar av Dalarna. I svensk debatt har frågan om trängsel i första hand 

gällt vissa speciella miljöer såsom skärgårdsområden eller fjälleder.19 Nilsson (2010-05-

14) framhöll även konflikterna som uppstår runt Hornborgarsjön som exempel på 

naturturistiska aktiviteter som generar stora negativa externaliteter20 för 

lokalbefolkningen och lokala markägare. Enligt honom orsakar externaliteter 

spänningar som hotar en på lång sikt hållbar naturturism i regionen.  

Det är svårt att uppskatta underinvesteringarnas konsekvenser som uppstår till följd av 

allemansrätten. Allemansrätten – den fria tillgången till naturområden och markägarnas 

begränsade möjligheter att tjäna pengar på sina marker – försvagar incitamenten att 

investera i sina fastigheter i syfte att göra de mera funktionella för naturturism (Vail & 

Hultkrantz, 2000, s. 224). Detta kan komma i konflikt med målet att generera regional 

ekonomisk utveckling med hjälp av naturturism. Å andra sidan underlättar 

allemansrätten för icke-markägande naturturismföretag att starta en verksamhet, 

attrahera turister till regionen och därmed också gynna det lokala näringslivet. Så 

hävdar exempelvis Emmelin m.fl. (2005, s.84) att en i så stor utsträckning som möjligt 

fri allemansrätt kan underlätta turismnäringen generellt och dess avkastning i form av 

arbetstillfällen, resor et cetera. Författarna påpekar emellertid också att markägarna – 

som ses som en huvudsaklig aktör för bevarande och skötsel av olika landskapsvärden – 

kommer att prioritera investeringar som kan bli en del i försörjningsunderlaget. En i så 

stor utsträckning som möjligt fri allemansrätt gynnar således naturturism åtminstone på 

kort sikt. Om markägarna däremot inte är en del av naturturismen, finns det en risk att 

för låga investeringar i bevarandet och skötseln av naturområdena leder till att 

landskapsvärdena – som är basen för naturturism – på längre sikt minskar och därmed 

även inkomsterna från naturturismen. Denna studie påträffade likväl indikationer på att 

det uppstår allt fler kreativa sätt att kunna ta betalt för naturupplevelser och aktiviteter 

                                                           
19

 Ofta diskuterade exempel är bland annat vandringsleden till Njupeskärfallet i Fulufjällets nationalpark eller 
Stockholms skärgård.  
20

 En externalitet eller extern effekt föreligger om en transaktion (mellan naturturismföretagaren och turisten) 
påverkar tredje part (t.ex. markägare, lokalbefolkningen). Man brukar skilja mellan positiva och negativa 
externaliteter.  
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i naturen trots allemansrättens tendens till underinvesteringar bland markägarna. 

Exempel på detta är försäljning av olika paketresor eller ”tilläggstjänster” som guidning 

eller faciliteter (bagagetransport, iordningställda sovplatser med mera). Denna 

iakttagelse stöds även av Vail & Hultkrantz (2000, s. 238).  

Inom turismen har allmänningarnas tragedi dessutom ytterligare en komponent. Senare 

forskning21 har visat att människor faktiskt kan förvalta gemensamma resurser på ett 

hållbart sätt och därmed förhindrar dilemmat som enligt allmänningarnas tragedi 

uppstår. Detta åstadkoms genom upprepade interaktioner och ett tydligt regelsystem 

som främjar samverkan och tillit. Sådana upprepade interaktioner förekommer 

emellertid inte mellan markägare och de turister som endast temporärt vistas i trakten. 

Detta försvårar uppkomsten av tillit och effektiva konfliktlösningsmekanismer. Vi kan 

således konstatera att utifrån teorin är allmänningarnas tragedi inom naturturism ett 

särskilt stort dilemma jämfört med exempelvis det vardagliga friluftslivet. 

Undersökningen, som ligger till grund för detta projektarbete, visade att detta medför 

potential för konflikter mellan naturturismföretag och markägare och ger därmed stöd 

till teorin. Omfattningen av markkonflikternas konsekvenser är däremot svårbedömda. 

Den skenbarligen ökade insikten om sin egen påverkan bland allt fler turister samt den 

fortfarande relativt lågutvecklade naturturismverksamhet i Sverige indikerar emellertid 

att dessa konflikthot (än så länge?) inte är så betydande. 

4.2 Att tjäna pengar på att använda någon annans egendom 

Den största konflikthärden finns kring det kommersiella utnyttjandet av allemansrätten, 

alltså när företag åberopar sig allemansrätten för att kunna bedriva sin verksamhet på 

annans mark. I offentliga problemdiskussioner och diskussioner om planering och 

regelverk kring allemansrätten är frågan om naturbaserad turism och allemansrättens 

roll, som underlag för kommersiell verksamhet som markägare inte har kontroll över, en 

återkommande huvudpunkt (Emmelin m.fl., 2005, kap. 7). Lantbrukarnas Riksförbund 

(LRF) anser att organiserad och kommersiell (turistisk) verksamhet inte ryms inom 

allemansrätten (Bonde 2010-05-11). Denna uppfattning delas även av Nilsson som är 

starkt kritiskt till ett kommersiellt utnyttjande av allemansrätten (2010-05-14). Enligt 

hans yrkeserfarenheter är det naturturismföretagare, som baserar sin verksamhet 

endast på allemansrätten, som ger upphov till de flesta konflikter mellan naturturismen 

och fastighetsägare. Mot denna ståndpunkt kan ställas det i förra kapitlet nämnda 

rättsliga avgörande, där Högsta Domstolen konstaterar att det är legitimt att bedriva 

kommersiellt verksamhet på allemansrättens grunder, så länge verksamheten inte 

överskrider en inte närmare bestämd toleransgräns (se kapitel 3.4 Allemansrätten).22  

                                                           
21

 Den ledande forskaren inom detta område är sannolikt den amerikanska statsvetaren Elinor Ostrom som 
2009 tilldelades Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Hon var för övrigt den 
första kvinna som tilldelats detta pris. 
22 Högsta domstolen slog då även fast att den som arrangerar ett kollektivt utnyttjande av allemansrätten är 

ansvarig för förekommande skador som fastighetsägarna drabbas av (Eknert, 2005, s.348).  
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Emmelin m.fl. (2005, s. 88) hävdar att det ligger i ett stort planeringsvärde i 

allemansrättens otydlighet genom att den minskar trycket på de mer designerade 

friluftsområdena.  Och just dessa trängseleffekter är en av de viktigaste drivkrafterna för 

tydligare planering och styrning. Detta anförs också som ett argument mot en 

avskiljning av det kommersiella nyttjandet av allemansrätten. Författarna hävdar att en 

sådan insnävning av allemansrätten rimligtvis kommer att leda till ett höjt tryck på 

offentligt ägd rekreationsmark, som exempelvis nationalparker, och allmänt leda till 

ökade trängseleffekter i områden där man satsar på naturturism (Emmelin m.fl. 2005, s. 

84). Å andra sidan leder en avskiljning av det kommersiella nyttjandet av allemansrätten 

sannolikt till att ej markägande turismentreprenörer får större incitament att bygga upp 

seriösa och långsiktiga relationer till markägare (Emmelin m.fl. 2005, s.84).   

Lantbrukarnas Riksförbund har uppmärksammat detta problem under en lång tid och 

förfäktar ståndpunkten att en kommersiell, organiserad verksamhet på annans mark 

inte är tillåtet utan tillstånd från markägaren (Bonde, 2010-05-11). LRF driver denna 

fråga som en lagstiftningsfråga. LRF:s chefsjurist Fredrik Bonde förtydligade att detta 

förbud endast gäller kommersiell verksamhet och inte annan organiserad verksamhet, 

som exempelvis ideella verksamheter eller friluftsaktiviteter i pedagogiskt syfte.  För 

dessa aktiviteter räcker, enligt Bonde, dagens regelverk kring allemansrätten. Den 

störande faktorn i frågan om kommersiella verksamheter på annans mark, ur 

Lantbrukarnas riksförbunds synpunkt, är att någon kan tjäna pengar på någon annans 

mark utan ett avtal (Bonde, 2010-05-11). Denna avskiljning av särskilda verksamheter 

av allemansrätten väcker emellertid även frågan om gränsdragningen mellan 

kommersiell och icke-kommersiell verksamhet. Bedriver en konstnär som målar av 

landskapet på någon annans tomt och sedan säljer tavlan i sitt galleri en kommersiell 

verksamhet i LRF:s bemärkelse? Bonde anser att detta är en kommersiell verksamhet 

som ligger inom ramen för det acceptabla men påpekar samtidigt att det är ett annat fall 

om ” […] plötsligt hundra konstnärer går ut och sätter sig där eller åker ut med någon 

guide som har lett ut dem” (2010-05-11). 

Ett förbud mot ett kommersiellt utnyttjande av allemansrätten drabbar emellertid olika 

aktiviteter olika hårt. Djurskådning, och antagligen i synnerhet fågelskådning, är i högsta 

grad beroende av djuren och djur bryr sig visserligen inte om fastighetsgränser. Detta 

gör det svårt för naturturismföretagare att be alla markägare om lov, särskilt om 

distriktet är splittrat i många små fastigheter. Därtill är tillfällena där man kan se en älg 

eller en uggla på nära håll i allmänhet väldigt kortvariga och rumsligt utspridda och 

skiljer sig därmed till synes från aktiviteter som nyttjar platser intensivare. Daniel Green 

är naturturismentreprenör i Västmanland och delaktig i projektet Svartådalens Natur- 

och Kulturturism (SVANK), vars syfte är att utveckla aktiviteter och entreprenörskap för 

besöksnäringen i Svartådalen. Greens verksamhet är huvudsakligen inriktad på 

fågelskådning och han ser allemansrätten som en förutsättning för sin verksamhet 

(2010-05-17). Han har inte tecknat några skriftliga avtal med markägare men har 
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samtidigt inte upplevt några konflikter. Naturturismen i Svartådalen är emellertid bra 

förankrad bland lokalbefolkningen med engagerade markägare och det förs en 

regelbunden dialog (Green, 2010-05-17; Nilsson, 2010-05-14). Enligt Green (2010-05-

17) förekommer ekonomisk kompensation endast delvis, vanligen i form av vägavgift.  

Ur ett effektivitetsperspektiv finns det således både argument som talar för en 

insnävning av det kommersiella nyttjandet av allemansrätten och argument som anför 

skäl för att ha en, i så stor utsträckning som möjligt, fri allemansrätt. Mycket beror 

dessutom på vilken typ av aktivitet det är frågan om, miljöns fysiska förutsättningar och 

i vilket omfång naturturism bedrivs på annans mark. Denna studie indikerade emellertid 

att det finns anledning att tro att en tydligare reglering i frågan om det organiserade och 

kommersiella nyttjandet av allemansrätten åtminstone på lång sikt är ofrånkomlig om 

målet är att åstadkomma en hållbar naturturism i Sverige. Denna uppfattning återfinns 

även i Emmelin m.fl. (2005) som framhäver att trots att många kommersiella 

naturturismarrangörer på kort sikt skulle uppleva det som en försämring, är en 

tydligare avgränsning från allemansrätten gentemot det organiserade och kommersiella 

nyttjandet av densamma sannolikt en ”[…] överlevnadsfråga för denna bransch” 

(Emmelin m.fl., 2005, s. 89). Dels riskerar fastighetsägarnas frustration över 

kommersiellt nyttjande av allemansrätten att leda till konflikter som åtminstone för 

lokalt bundna naturturismföretagare kan få ödesdigra följder. Dels finns risken att ”[…] 

genom opinionstryck för ändrade regler så ”krymps” allemansrättens friutrymme på ett för 

alla, också turismarrangören, mycket besvärligt sätt. Det är också viktigt för en seriös 

turismentreprenör att kunna erbjuda exklusivitet i konkurrensen med andra 

entreprenörer” (Emmelin m.fl., 2005, s. 89). 

4.3 Aktiviteter med en särskild konfliktbenägenhet 

Den mest debatterade naturturistiska aktiviteten vad gäller användning av annans mark 

är för närvarande ridningen. Där är det inte endast frågan om kommersiell verksamhet 

eller ej, utan det största bekymret är skador som uppstår på marken orsakade av 

hästarna. Men även störningar på andra markanvändningsformer som exempelvis jakt 

är ett ökänt problem. Detta problem illustreras i en tidningsartikel i Svenska Dagbladet 

(Sidenbladh, 2001). I den beskrivs utförligt en konflikt mellan en lantbrukare i södra 

Stockholms län och en större ridanläggning som marknadsför sig med hänvisning till de 

stora skogarna som man kan rida i. Lantbrukaren hävdar att ryttarna galopperar över 

åkrar och trampar upp spontana ridstigar på hans marker. Även jakten som en 

arrendator har betalat pengar för störs av ridande besökare. Lantbrukaren sa till 

tidningen att han inte har fått förståelse i diskussionerna som han har haft med sina 

ridande grannar. Företagaren som erbjuder ridningen å sin sida hävdar att 90 procent 

av ridningen sker på den egna marken och att ryttarna vid uteritt håller sig till vägar och 

förberedda ridstigar. Han tycker inte heller att hans verksamhet använder andras 

marker kommersiellt och ser därför inte någon anledning för en ekonomisk uppgörelse 

med markägaren. Han säger sig vara beredd att ställa upp med tjänster och hjälpa till 
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med underhåll av vägar och stigar, men utpekar samtidigt vissa markägare som 

nejsägare till allt (Sidenbladh, 2001).   

Denna konflikt ligger snart ett decennium tillbaka men kontroversen kring ridningen är 

fortfarande i allra högsta grad aktuell. Lantbrukarnas riksförbund driver just nu frågan 

för ett förbud för ridning på åkermark (Bonde, 2010-05-11) och i många kommuner 

runt om i landet pågår arbetet att etablera offentliga ridleder (bland annat Höglin, 2010-

05-17; Kratz, 2010-04-28; Nilsson, 2010-05-14).  Bonde påpekar dock att naturturism, 

och ridning i synnerhet, även utgör en möjlighet för jordbrukare och andra markägare. 

Bönderna kan exempelvis själv erbjuda ridverksamhet, hyra ut stallplatser eller leverera 

foder till hästar. Generella förbud är därmed, enligt honom, ingen effektiv lösning utan 

det gäller att hitta ändamålsenliga lösningar. Som en del av en sådan lösning ser Bonde 

en informationskampanj som LRF med stöd av jordbruksverket för närvarande driver 

och som riktar sig till ryttare och upplyser om att man skall fråga markägaren om man 

är osäker på om det är tillåtet att rida på ett särskilt ställe. Lantbrukarnas Riksförbund 

uppfattar överhuvudtaget dialogen som en verkningsfullare metod i dessa frågor än att 

sätta upp förbudsskyltar, men poängterar samtidigt att en del av ansvaret även ligger på 

kommunerna (Bonde, 2010-05-11).  

Fler naturturistiska aktiviteter med en särskild konfliktbenägenhet är forsränning, 

terrängcykling (mountainbiking) och snöskoteråkning23. Dessutom var för några år 

sedan ballongfärder föremål för konflikter som dock kunde lösas i dialog, enligt Bonde 

(2010-05-11). Störningarna från cykling varierar dock mellan olika naturmiljöer, 

väderförhållanden, hur många som cyklar och möjliga överträdelser av bestämmelserna 

om hemfridsbrott. Konfliktbenägenheten har därmed sitt ursprung främst i osäkerheten 

kring vilka regler som gäller.  

4.4 Transaktionskostnader 

Många naturturistiska aktiviteter, såsom vandring, forsränning eller längdskidåkning, 

utövas i naturområden som oftast sträcker sig över många olika fastigheter och är 

beroende av vägar, floder eller spår som går över fastighetsgränser. Värdet av sådana 

aktiviteter – som bestäms av hur mycket turisterna är villiga att betala för samt 

turismföretagens och markägarnas möjligheter till inkomster från aktiviteterna – beror 

således på markägarnas respektive investeringar i naturmiljön. Vandringslederna blir 

mindre attraktiva om dessa bara sköts på enstaka ställen och hela skidspårets värde 

minskar om det förstörs genom annan markanvändning eller misskötsel, även om detta 

sker endast på ett fåtal platser.  

Vidare uppstår för en turismföretagare som vill etablera en ny verksamhet (exempelvis 

cykelturer), som är beroende av infrastruktur (cykelleder), många gånger stora 

transaktionskostnader om den ska förhandla och möjligen teckna avtal med alla berörda 
                                                           
23 Skoteråkning är dock tydligare reglerat enligt terrängkörningslagen och är således inget tydligt 

allemansrättsligt problem. Dessutom finns redan omfattande forskning kring det (bland annat Heldt, 2005) och 

en diskussion av denna aktivitet skulle inte rymmas i detta projektarbete. 
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markägare. Samma problem möter en naturturismföretagare som inte är beroende av 

infrastruktur på samma sätt men som vill etablera seriösa och långsiktiga relationer 

med de markägare som påverkas av verksamheten. Detta kan exemplifieras med 

problemen som en naturturismföretagare från trakterna kring Siljan i Dalarna möter.  

Den största delen av Dalarnas naturområden är uppdelad i ungefär 24 000 små privata 

fastigheter varav endast 131 (0,6 %) är större än 400 ha24 (Vail & Hultkrantz, 2000, 

s.227). De flesta fastigheter i Siljan-regionen är några kilometer långa men endast några 

meter breda. Att identifiera, kontakta och förhandla med alla berörda markägare är 

enormt tids- och resurskrävande för naturturismföretagaren och försvårar givetvis 

utvecklingen av nya naturturistiska aktiviteter. Flera studier (bland annat Vail & 

Hultkrantz (2000) och Vail & Heldt (2000)) påvisar att detta har blivit ett stort hinder 

för utvecklingen av en kommersiell naturturism. Dessa uppfattningar bekräftas även av 

Rättvik kommuns plan- och markingenjör Leif Kratz (2010-04-28). Det är emellertid 

inte bara ett problem i Dalarna. På detta vis fick exempelvis i Sörmland flera projekt 

stoppas till följd av orsaker som kan beskrivas som för höga transaktionskostnader och 

bristande samarbete från markägarnas sida (Höglin 2010-05-17). På motsvarande sätt 

påpekade Nilsson (2010-05-14) att det stora antalet fastighetsägare var ett betydande 

problem i utvecklingen av fisketurismen längs Klaraälven i Värmland.  

För att naturturismen skall kunna uppfylla förhoppningarna om att skapa lokal 

ekonomisk tillväxt, hejda avfolkning av landsbygden och stimulera samverkan hos 

lokalbefolkningen, krävs åtgärder som minskar transaktionskostnaderna för 

naturturismföretagarna och markägarna. När markägarna har egna intressen i att 

använda sin mark i naturturistiskt syfte skapar potentiella skalekonomier incitament för 

fastighetsägarna att kollektivt investera i infrastruktur och att organisera sig för att 

koordinera sina intressen och aktiviteter (Vail & Hultkrantz, 2000, s. 230). Detta 

underlättar även samarbeten och förhandlingar med aktörer som vill dra nytta av deras 

marker för egna verksamheter. Finns det bland markägarna emellertid inget intresse för 

naturturism eller endast otillräcklig kunskap om densamma som inkomstmöjlighet leder 

det inte till effektiva strukturer. Vail & Hultkrantz (2000, s. 239f) identifierar två 

huvudsakliga hinder för ett samarbete mellan markägarna. För det första leder 

avsaknaden av enkla instrument för att få betalt till att det är svårt att ersätta 

gemensamma investeringar eller att kompensera medlemmar som har inskränkt annan 

markanvändning till naturturismens favör. För det andra hävdar Vail & Hultkrantz 

(2000) att de sociala normerna i Sverige främjar subventionerat friluftsliv för 

lokalbefolkningen på bekostnad av tillväxtalstrande naturturism. Enligt författarna 

åskådliggörs det bland annat genom underinvesteringar i marknadsföring utomlands för 

att locka till sig utländska turister. I undersökningen, som ligger till grund för detta 

projektarbete, kunde emellertid noteras att det till synes har skett en attitydförändring 

bland svenska turismorganisationer angående marknadsföring utomlands. Som exempel 

                                                           
24

 Jag är väl medveten att dessa uppgifter redan är 10 år gamla och troligtvis inte aktuella längre. De exakta 
siffrorna är emellertid av mindre betydelse utan tjänar mest för att förtydliga den uppsplittrade 
markstrukturen i Dalarna. 
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kan nämnas Sörmlands och Östergötlands intensifierade marknadsföring i Tyskland, 

inte minst i samband med den tyska TV-serien ”Inga Lindström”.  

5 DISKUSSION OCH LÖSNINGSANSATSER  

5.1 Hot mot allemansrätten i sin nuvarande form? 

En stor konfliktyta uppstår när en markägare bedriver egna verksamheter på sin 

fastighet och naturturismföretag använder samma naturområde för att utöva aktiviteter 

som påverkar markägarens verksamhet negativt. Detta kan uppkomma när en 

markägare exempelvis själv bedriver jakt eller arrenderar ut skog och en 

naturturismföretagare genomför med åberopande av allemansrätten vandringsturer 

eller forsränning genom vederbörande skogspartier. Att skydda sig mot ett sådant 

missbruk av allemansrätten medför återigen stora transaktionskostnader för 

fastighetsägare25. Missbruk av allemansrätten samt ett ökat antal och intensifierade 

konflikter på grund av raskt växande naturturism ses som ett hot mot allemansrätten 

(bland annat Bonde, 2010-05-11, och Nilsson, 2010-05-14). Emmelin m.fl. (2005) anser 

att allemansrätten kan urholkas genom kommersiellt och organiserat nyttjande.  

Allemansrätten spelar dessutom en intressant roll beträffande frågan om slutsatserna 

från denna uppsats fjärde del går att applicera i ett internationellt perspektiv. Kortfattat 

kan man fastslå att problemet med att kunna tjäna pengar genom att använda annans 

egendom och troligtvis även problemen som uppkommer vid utövning av aktiviteter 

med stor konfliktpotential förstärks genom allemansrätten som är en för de nordiska 

länderna – och kanske särskilt för Sverige – unik rättighet. Dilemmat att inte kunna ta 

betalt för turistprodukter som till stor del använder den gemensamma resursen naturen 

som bas, återstår emellertid och på liknande sätt även svårigheterna som uppstår på 

grund av höga transaktionskostnader. En noggrannare prövning av dessa frågor ryms 

dock inte i denna uppsats. 

5.2 Lösningsförslag inom planeringen 

I detta sista kapitel försöker jag presentera några idéer om planeringens möjligheter att 

förebygga eller lösa konflikter mellan naturturismen och markägare. Praktiskt taget alla 

lösningsförslag som läggs fram i litteratur om turism och markanvändningskonflikter 

har ett rättsekonomiskt perspektiv och syftar på ändringar i lagstiftningen, i synnerhet 

runt allemansrätten. Idéerna som presenteras i detta kapitel handlar däremot inte om 

hur lagstiftningen skall förändras utan syftet är att ge några förslag på hur planeringen 

kring naturturismen kan utvecklas med hjälp av aktuellt tillgängliga verktyg, alltså 

utifrån dagens lagstiftning och regelverk. Dessa lösningsförslag syftar till de tidigare 

beskrivna konflikterna mellan naturturismen och markägare. Jag vill även påpeka att 

dessa idéer främst grundar sig på teorin och analysen av det empiriskt insamlade 
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 Detta är troligtvis den främsta anledningen för att endast väldigt få sådana konflikter hamnar i domstol och 
därmed inte skapar större klarhet hur allemansrätten skall tillämpas. 
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materialet och skall därmed ses som mina egna idéer och inte som av tidigare forskning 

verifierade fakta. Idéerna för möjliga lösningsansatser kan sammanfattas i fyra punkter 

som nedan presenteras lite utförligare.  

1. Öka kunskapen om naturturism som företeelse och näringsverksamhet 

Fredman m.fl. (2009) kommer i rapporten ”Turism i natur” fram till slutsatsen att 

kunskaperna om naturturismen är bristfälliga både som näringsverksamhet och 

företeelse. Även Eidemo m.fl. (2007, kap. 2) hävdar i sin förstudie om turismen och 

naturresurser att det saknas mycket kunskap om marknaden för ekoturism och 

naturrekreationens följder.  Författarna fastslår att kunskapen om hur 

rekreationsaktiviteter och naturbaserad turism påverkar djurlivet, vattenkvalitet och 

växtlighet ofta är bristfällig. Även kring effektiviteten av förvaltningsstrategierna som 

används i den naturbaserade rekreationen råder osäkerhet (Eidemo m.fl., 2007, s.13). 

Goda och essentiella kunskaper är en viktig förutsättning för en effektiv och hållbar 

planering kring naturturismen. Dessa omfattar kunskaper om naturturismen som 

företeelse och näringsverksamhet, naturens fysiska förutsättningar (bärkraft, 

produktionsförmåga, samhällsekonomiska värden etcetera) och olika naturturistiska 

aktiviteters behov och effekter.  

Naturturismen är inte någon homogen företeelse utan människor har olika behov att 

söka sig ut till naturen och efterfrågar olika upplevelser. Fredman m.fl. (2009, s. 20ff) 

beskriver tre dimensioner – upplevelse, stil och plats – som betydelsefulla för 

variationen inom naturturismen. Tidigare i detta arbete nämndes Newsomes (2002) 

analys av naturbaserad turism utifrån de tre dimensionerna turism i natur, turism med 

fokus på natur och turism med ett bevarandesyfte. Det är uppenbart att olika typer av 

naturturism ställer olika krav på planeringen. Att ackumulera och förbättra sådana 

kunskaper är följaktligen en förutsättning för en effektiv planering och centralt för 

samtliga diskuterade strategier för en framgångsrik och hållbar naturturism. Ett mer 

konkret tillvägagångssätt – som syftar mer på att förstå interaktionen mellan olika 

markanvändningsformer istället för aktiviteternas karaktär – i arbetet mot att förstå 

naturturismen ges av ramverket som Marcouiller m.fl. (2005) tillhandahåller och som 

presenterades kort i kapitel 3.1 Konflikter. Att förstå interaktioner mellan olika 

rekreationsaktiviteter och alternativa markanvändningsformer ger värdefulla redskap 

för att effektivisera planeringen av naturturismen. Marcouiller m.fl. (2005, s.4) 

identifierar fem viktiga punkter för att förstå hur konflikter kan uppstå mellan olika 

aktiviteter: Bestämma typen av interaktion (komplementär, supplementär, 

konkurrerande eller antagonistiskt), tröskelvärden för interaktion (t.ex. när börjar en 

komplementär interaktion bli konkurrerande?), interaktionens symmetri (exemplet med 

fågelskådaren och terrängfordonsföraren), den relevanta geografiska skalan (hur stort 

är naturområdet? Sker interaktionen mellan grupper eller individer?) och mildrande 

eller förvärrande faktorer. Den sista punkten omfattar både element av turisternas 

personliga egenskaper (såsom lokalkännedom och skicklighet) och naturområdets 

egenskaper (t.ex. tillgänglighet eller bärkraft).  
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2. Förbättrad information till markägare, turismföretagare och turisterna 

Informationens och dialogens betydelse har ideligen poängteras av samtliga intervjuade. 

Information om allemansrätten och kommunernas särskilda bestämmelser och 

regelverk ska nå ut till berörda markägare, naturturismentreprenören och inte minst till 

turisterna själva. En ökad medvetenhet och kunskap om sedvanor (allemansrätten och 

lokala seder) och naturens biologiska mångfald kan ofta rentav intensifiera 

naturupplevelsen för (utländska) besökare26. Det finns stor anledning att tro att bättre 

information bland markägarna och naturturismföretagare samt en sensibilisering av 

turister om reglerna och naturens bärkraft minskar spänningarna mellan naturturismen 

å ena sida, och lokalbefolkningen och markägarna å andra sidan. Informationen skall 

emellertid inte bara beträffa bestämmelser och miljövård utan även naturturismens 

möjligheter som markanvändningsform och potentiell inkomstkälla för markägare och 

lokala företagare, vägledning för intresserade och eventuell assistans vid problem.  

3. Tillhandahåll en plattform där markägare och turismföretagare kan mötas och 

intressegrupper kan uppträda kollektivt 

Många konflikter som uppstår kan lösas i ett tidigt skede genom dialog och samråd. För 

att dialogen skall kunna vara effektiv och leda till en hållbar lösning krävs det vanligen 

att alla berörda aktörer är involverade. Att få till stånd sådana dialoger eller samråd är 

emellertid resurs- och tidskrävande och fordrar, i synnerhet när konflikten redan har 

blossat upp, en varsam förberedelse. I sådana situationer är redan existerande 

plattformar eller forum i allmänhet av stor betydelse. Som Coaseteoremet (se kapitlet 

2.1 Teorier) fastslår är dialogens respektive förhandlingens framgång i hög grad 

beroende av låga transaktionskostnader. Förekomsten av ett lämpligt forum eller 

plattform är ett viktigt instrument för att minska transaktionskostnaderna. Samma 

resonemang gäller även om en naturturismarrangör vill förhandla med ett flertal 

markägare. Om det finns strukturer som gör att arrangören kan spara söknings-, 

kontakt- och förhandlingskostnader kommer detta att leda till mer seriösa och 

effektivare samarbeten samt färre konflikter mellan naturturismen och markägarna. 

Detta gäller givetvis även om en markägare söker dialog med turismföretagare. 

Informationens och dialogens betydelse i dessa frågor och fördelar i jämförelse med 

förbud framhävs exempelvis av Bonde (2010-05-11). En viktig förutsättning – särskilt 

med tanke på en tydligare avgränsning från allemansrätten gentemot det organiserade 

och kommersiella nyttjandet – är att markägarna, framför allt i för naturturismen 

särskilt attraktiva områden, måste vara kollektivt ”nåbara” och ”förhandlingsbenägna” 

(Emmelin, 2005, s. 90). Detta kan åstadkommas genom att exempelvis skapa en 

                                                           
26

 Att allemansrätten utövar en viss fascination på – främst utländska – besökare och därmed utgör ett 
mervärde för naturupplevelsen, är en företeelse som jag observerar bland många utländska besökare i Sverige. 
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plattform där markägare och naturturismföretagare kan mötas och de olika grupperna 

samordnat kan värna om sina intressen. 

 

4. Kanalisering och reglering av särskilda aktiviteter 

Ibland går det emellertid, trots fullständig information och ansträngningar för att få till 

stånd en dialog, ändå inte att förhindra eller lösa konflikter. I ett sådant fall skall 

planerarna inta en mer aktiv roll. Hur exakt en aktivare planering ser ut för att lösa eller 

förhindra större konflikter varierar oftast mellan enskilda fall. Jag vill här dock lyfta 

fram några möjliga tillvägagångssätt.  

Det finns stora skillnader bland naturturistiska aktiviteter vad gäller fysiska och sociala 

störningar. Det finns även olikheter i hur aktiviteter samspelar med andra 

markanvändningsformer. Skogsbruk som öppnar upp skogsmiljöer så att det blir bättre 

sikt och gör området tillgängligare kan ses som en positiv markanvändningsform ur en 

turismföretagares perspektiv som exempelvis erbjuder älgskådning. För en företagare 

som erbjuder vandringar i ”orörd” natur är skogsbruket däremot en konkurrerande och 

störande markanvändningsform. Även mellan olika rekreationsaktiviteter finns olika 

stora skillnader i hur de påverkar varandra. Det är följaktligen möjligt att genom 

kanalisering och lokalisering av olika naturturistiska aktiviteter ha naturturism 

parallellt med andra markanvändningsformer utan negativa effekter på vare sig 

turisternas naturupplevelse eller markägarens möjligheter att bruka marken enligt sina 

preferenser. En annan metod är att man förbjuder särskilda aktiviteter inom vissa 

områden eftersom de fysiska eller sociala störningarna – och därmed även konflikterna 

– inte går att minimera. Som exempel kan nämnas LRF:s krav på ett förbud mot ridning i 

åkermark (Bonde, 2010-05-11).  

Det råder en uppfattning bland planerarna som intervjuades inom denna studie att 

kommunen ska hålla sig tillbaka och låta den privata sektorn sköta det hela så långt som 

möjligt (bl.a. Kratz, 2010-04-28; Nilsson, 2010-05-14 och Höglin, 2010-05-17). Exempel 

från historien och omvärlden lär oss likaledes att en felaktig turismplanering kan leda 

till miljömässigt, socialt och ekonomiskt negativa effekter (Loock m.fl., 2008). 

Planerarnas främsta uppgift är således att hjälpa privata aktörer att uppnå hållbara 

effektiva lösningar och borde endast använda sig av ingrepp och tvångsåtgärder om 

sådana lösningar inte åstadkoms. Dessutom ska deras ingripanden bygga på omfattande 

kunskap om naturturism och dess fysiska, sociala och ekonomiska effekter (jämför med 

första punkten i detta kapitel). Ett tänkbart utgångsläge för en sådan mer aktiv planering 

är Marcouillers m.fl. (2005) ramverk och deras fem faktorer för att minimera 

förekomsten – och även graden av – markanvändningskonflikter.  

Hur en sådan aktivare planering ska se ut beror på väldigt många olika faktorer. Ett 

möjligt tillvägagångssätt är att man kräver att all naturturistisk verksamhet sker med 

tillåtelsen av dem berörda markägarna. Detta används exempelvis i Rättviks kommun 
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(Kratz, 2010-04-28). I det följande försöker jag kortfattat presentera en idé om en lite 

komplexare ansats för utformningen av naturturismplanering i praktiken.  

Med utgångspunkt i det insamlade kunskapsunderlaget om olika naturturistiska 

aktiviteters effekter kan en kommun eller en region upprätta en kategorisering av dessa 

aktiviteter. Kategoriseringen kan exempelvis göras utifrån aktiviteternas kort- och 

långfristiga fysiska och sociala störningar, kompabiliteten sinsemellan och med andra 

markanvändningsformer, aktiviteternas tröskelvärden och samhällets intresse för en 

etablering och utveckling av enskilda aktiviteter. Även naturområden skall utifrån deras 

bärkraft, naturvärde, värde för olika markanvändningsformer och så vidare indelas i 

olika klasser. En sådan klassindelning kan enklast göras med utgångspunkt i 

naturvårdens naturinventeringar och naturvärdesbedömningar som ligger till grund för 

naturvårdsplaner27 som kompletteras med bedömningar av områdens sociala och 

ekonomiska värde ur ett markanvändningsperspektiv. En möjlig indelning är 

exempelvis att klassificera naturområden i tre eller fyra rangordnade kategorier utifrån 

en sammanvägning av naturområdens känslighet och olika värde. Med hjälp av 

kategoriseringarna av aktiviteter och naturmiljöer kan kommunerna nu skapa strategier 

för att undvika eller minimera konflikter inte enbart mellan naturturismen och 

markägare utan även mellan olika naturturistiska aktiviteter. Detta är emellertid ett 

rudimentärt teoretiskt koncept som uppstod inom ramen av detta projektarbete. Hur väl 

den skulle fungera i praktiken återstår att se. I Nordamerika tillämpas emellertid ett 

system som skulle kunna vara en möjlig förlaga för den ovan skisserade 

naturturismplaneringen. USA och Kanada delar in nationalparker i tre olika zoner med 

olika tillträdesrestriktioner för bland annat naturturister (Nilsson, 2010-05-14).   

Instrumenten för den kommunala planeringen av naturturistiska aktiviteter finns 

särskilt i Miljöbalken i form av olika typer av fredade områden, i krav på hänsyn och på 

kunskapsunderlag genom miljökonsekvensbedömningar. Därtill kommer en mängd 

sektorslagar och regelverk för den fysiska miljön som reglerar bland annat skogs- och 

jordbruk samt infrastruktur (Loock m.fl., 2008, bilaga III).  

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att om naturturismföretagare och 

markägare inte lyckas komma överens28 och en öppen konflikt uppstår är det upp till 

samhällsplaneringen att inta en aktivare roll. För att uppnå den mest effektiva lösningen 

krävs det omfattande kunskaper om alla naturturistiska aktiviteter och deras fysiska, 

sociala och ekonomiska effekter. Möjliga planeringsmetoder är att kanalisera aktiviteter 

(exempelvis ridleder eller snöskoterleder), samla aktiviteter som är kompatibla med 

varandra respektive andra markanvändningsformer och förbjuda aktiviteter med en hög 

konfliktbenägenhet i vissa områden. 

                                                           
27

 Naturvårdsplaner brukar vanligen upprättas för hela län. Det förekommer även kommunala naturvårdsplaner 
(Eknert, 2005). Jag anser dock att även en naturvårdsplan på länsnivå bildar en användbar utgångspunkt för en 
sådan kategorisering.  
28

 Samma gäller såklart även om den naturturistiska verksamheten orsakar betydande negativa effekter för 
tredje part.  
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6 AVSLUTNING 

Med detta projektarbete försökte jag identifiera fundamentala konflikter mellan 

naturturismen som bedrivs på någon annans mark och berörda markägare. Utifrån 

studier av tidigare forskning kring naturturismen respektive friluftsliv och 

markanvändning, relevanta teorier samt empiriskt insamlat material från framförallt 

intervjuer med olika aktörer men även från kommunala handlingar och material från 

offentliga debatter som fördes i media, lyckades denna studie identifiera fyra 

”tvistefröer”:  

 Överutnyttjande av naturmiljöer och markägarnas incitament till 

underinvesteringar  

 Faktumet att man kan tjäna pengar på annans mark 

 Naturturistiska aktiviteter med en särskilt hög risk för fysiska och sociala 

störningar 

 Förekomsten av höga transaktionskostnader 

I ett nästa steg försökte jag utifrån mina nyvunna kunskaper och med avseende på de 

fyra potentiella konfliktorsakerna presentera några idéer om hur planeringen på lokal 

och regional nivå kan utformas för att skapa förutsättningar för en hållbar och effektiv 

resursanvändning inom naturturismen. Jag presenterade dessa idéer i form av fyra 

punkter för hållbar planering inom naturturismen: 

 Öka kunskapen om naturturism som företeelse och näringsverksamhet 

 Förbättra information till markägare, turismföretagare och turister 

 Tillhandahållandet av en plattform där de olika aktörerna enkelt kan mötas 

och kollektivt försvara sina intressen 

 Kanalisering och reglering av enskilda aktiviteter 

Jag vill dock poängtera att jag analyserar planeringens roll blott ur ett ”naturturism-

markägare-konflikt perspektiv”. Planeringen har emellertid fler uppdrag och därmed 

gäller dessa förslag för utformningen av planeringen endast med avseende på konflikter 

mellan naturturism och markägare.  

Studien visade därutöver att konflikter mellan naturturism och markägare inte är ett 

akut problem och att markägarna upplever denna konflikt intensivare än vad aktörer 

inom naturturismen och delvis också planerarna gör. Dessutom är dessa spänningar 

oftast småskaliga och går ytterst sällan upp i domstol. Det leder till att det är svårt att 

upptäcka sådana konflikter och bestämma deras effekt på utvecklingen av 

naturturismen. Det finns även en risk att om naturturismen kommer att utvecklas mer 

och konflikterna intensifieras hotas både allemansrätten i dagens utformning och 

naturturismens hållbarhet.  Därför är det essentiellt att kommunala planerare skapar sig 

omfattande kunskaper om naturturismen och skapar förutsättningar så att sådana 

spänningar kan lösas smidigt och i en tidig fas. Naturturism fungerar nämligen bara som 
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en hållbar tillväxtbransch om det finns en positiv attityd mot den. Detta uppnås bara 

genom att den upplevs som positiv av lokalbefolkningen.  

Konflikter mellan naturturism och markägare är komplexa och kan skilja sig åt både i 

orsak och negativa effekter. Det finns fler möjliga konfliktområden inom naturturismen 

som delvis är kopplade till dem som diskuterades i detta projektarbete, exempelvis 

målkonflikter mellan naturturism och kultur- och miljövård eller konflikter mellan olika 

naturturistiska aktiviteter. Med anledning av projektarbetets begränsade omfång var det 

tyvärr inte möjligt att studera dessa konflikter. Även en utvidgning av frågeställningen 

på både naturturism och friluftsliv hade varit spännande att analysera. Det finns många 

konflikter inom naturturismen som skulle vara intressanta att belysa lite närmare, i 

synnerhet med hänsyn till de stora förhoppningarna det finns kring naturturism och 

dess beroende på fungerande naturmiljöer. Jag hoppas att jag har lyckats förmedla några 

insikter kring möjliga konflikter som finns mellan naturturismen och markägarna och 

idéer om hur dessa kan minimeras. Det största vore däremot om detta projektarbete 

kunde vara ett pyttelitet bidrag till att skydda den svenska allemansrätten i sin 

nuvarande form.  
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