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Abstract 
There are over 30 000 second homes, or holiday houses, in the archipelago outside 

Stockholm and they have become an integrated part of the landscape. Previous research 

has shown how the holiday houses affect the surrounding landscape i.e. through causing 

water shortage, loss of biodiversity and pollution. Also some positive aspects on 

biodiversity have been recorded due to holiday houses in the archipelago.  

This paper investigates the second home owners’ views towards the landscape in the 

Stockholm archipelago with the aim of highlighting underlying causes of the owner’s 

impacts on their surroundings.   Through qualitative interviews it can be concluded that 

the participating respondents experience a strong connection to what they view as 

nature, and that the natural landscape is important for their comfort and wellbeing. Two 

different ways of using the surrounding landscape were identified; one more 

aesthetically and the other one more focused on utilization.  

The second home owners in the study seem to have a limited knowledge of their own 

impact, while at the same time possessing a wish to protect the nature. This concern for 

nature seems to spring from a view of the landscape as a resource that raises the value 

of the holiday house.   

 

Key words: Second Homes, Landscape, Environmental Impact, Stockholm 

Archipelago  

  



Naturen framför allt? 

 

ii 

 

 

Sammanfattning  
I Stockholms skärgård finns det över 30 000 fritidshus som utgör en del av landskapet. 

Det har tidigare visat sig att fritidsbebyggelse påverkar omkringliggande landskap och 

natur på flera olika sätt, exempelvis genom att orsaka vattenbrist, habitatförlust och 

föroreningsutsläpp. Även möjliga positiva aspekter när det kommer till fritishustometers 

påverkan på artrikedom har identifierats.  

Detta examensarbete undersöker fritidshusägares relationer till landskapet i Stockholms 

skärgård i syfte att se bakomliggande orsaker och tydliggöra denna centrala aktörs 

perspektiv på landskapspåverkan. Genom en kvalitativ intervjustudie konstateras att 

fritidshusägarna känner en stark koppling till naturlandskapet som är centralt för deras 

trivsel. Två olika sätt att använda landskapet identifieras, den ena mer estetiskt och 

betraktande, och den andra mer handgriplig och resursutnyttjande.  

Fritidshusägarna tycks ha en begränsad kunskap om deras egen påverkan på 

naturlandskapet, samtidigt som de besitter en önskan om att skydda naturen. Denna 

hänsyn för naturen tycks komma ifrån en syn på landskapet som en tillgång som höjer 

fritidsboendets kvalitet, snarare än att de ser ett egenvärde i naturen.     

 

 

Nyckelord: fritidshus, landskap, landskapssyn, miljöpåverkan, Stockholms skärgård  
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1. Introduktion 
Människans förmåga att använda och påverka naturen och landskapet återspeglas varje 

dag runt om i världen. Vi värdesätter naturen för dess förmåga att förse oss med fysiska 

resurser och råmaterial, men också för dess immateriella resurser. Att de nordiska 

skärgårdslandskapen är speciella och betraktas som värdefulla framgår tydligt i 

litteraturen. Von Numers (2000, s. 5) beskriver skärgårdens naturvärden som 

”enastående” och länsstyrelsen i Stockholms län (2010) betecknar skärgårdens miljö, 

med de tusentals öarna och rika naturlivet, som unik. Många människor söker sig ut till 

skärgårdslandskapet för den unika miljön (Engström, 2000) och det finns cirka 30 000 

fritidshus i Stockholms skärgård som idag utgör en bestående del av landskapsbilden 

(Jerling och Nordin, 2007). Fritidshusens framväxt har under det senaste seklet spelat en 

stor roll för hur skärgården utvecklats. Skärgårdsbor sålde av mark till stadsborna för att 

dryga ut inkomsterna, samtidigt som nya försörjningsmöjligheter uppstod när 

fritidsbebyggelsen etablerades (Jerling & Nordin, 2007). Fritidsbebyggelsen påverkar 

dock inte enbart ekonomi och befolkningen, utan också naturlandskapet och miljön 

(Hiltunen, 2007). Detta examensarbete tar avstamp i fritidsbebyggelsens potentiella 

påverkan på landskapet i Stockholms skärgård och undersöker hur de fritidsboende 

relaterar till ämnet.  

Först ges en definition av uppsatsens syfte och frågeställningar följt av en översikt av 

skärgårdens naturgeografiska karaktär och hur den kan påverkas av fritidsbebyggelse. 

Sedan redovisas tidigare forskning kring fritidsboende och deras förhållande till 

landskapet, följt av metodbeskrivning, resultat, diskussion och avslutande slutsats.   

2. Syfte och frågeställning  
Bakom varje fritidshus står en eller flera aktörer, ofta privata fritidshusägare, som 

formar hur deras tomter och byggnader påverkar det omgivande landskapet. Syftet med 

detta examensarbete är att ge en bild över hur fritidshusägarna själva ser på sin roll i 

landskapet och varför de agerar som de gör. Genom det skapas förhoppningsvis en 

större förståelse för de bakomliggande orsakerna till fritidsbebyggelsens påverkan på 

skärgårdslandskapet. Följande frågeställningar har formulerats för att uppnå syftet:  

 Hur ser fritidshusägarnas relation till landskapet ut och hur väl reflekteras det i 

deras aktiviteter och påverkan på landskapet?   

 Hur pass medvetna är fritidshusägarna om deras roll i påverkandet av 

landskapet? 

 Hur förhåller sig fritidshusägarna till det faktum att de kan påverka landskapet? 

 

 

Med ”relation till landskapet” åsyftas deras syn på omgivningen, vad det är med den 

som de uppskattar och hur de eventuellt anser sig vara en del av den.    
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3.1. Avgränsning 

Med så stora och breda ämnen som människors påverkan på landskapet krävs ett tydligt 

motiverat och avgränsat syfte. Detta arbete är avgränsat till att undersöka 

fritidshusägares syn på landskapet då fritidsbebyggelsen är ett växande fenomen med 

stor potential att påverka omgivningen. Dock bör det poängteras att även andra 

bebyggelsetyper och aktiviteter, som det inte fokuseras på i detta arbete, påverkar 

landskapet i Stockholms skärgård. Att Stockholms skärgård valdes som studieområde 

beror på det stora antalet fritidshus och att landskapet av både myndigheter och andra 

organisationer bedöms unikt med stora natur- och kulturvärden (Se del 3). 

3. Bakgrund 

3.1. Naturgeografisk områdesbeskrivning  
Vad som faktiskt utgör gränserna för Stockholms skärgård är en definitionsfråga med 

flera svar. Hedenstierna (2000) definierar det som östersjökusten och öarna mellan 

Landsort och Arholma (se figur 1), men påpekar också att Stockholms skärgård ibland 

innefattar samtliga öar längs Stockholms läns kustlinje. För detta examensarbete är den 

exakta geografiska avgränsningen av skärgården av ringa betydelse, då studien 

fokuserar på fritidshusägares attityder till landskap som alla ligger innanför ovan 

nämnda gränser. Läsaren bör dock vara medveten om de olika definitionerna och att det 

är den förstnämnda (Landsort-Arholma) som är den vanligast förekommande 

(Hedenstierna, 2000).  

Skärgården (se figur 1) är en dynamisk övärld på urbergsgrund i ständig förändring till 

följd av strandförskjutningen (Jerling & Nordin, 2007). Området genomkorsas av flera 

sprickdalar som ger landskapet en uppsprucken karaktär som också är starkt påverkad 

av de tidigare inlandsisarna som skapat rundhällar, jättegrytor och andra glaciala 

landformer. 

3.1.1. Djur och växter 

Skärgårdens växtlighet varierar stort från den inre kusten till de yttre skären och kan 

delas in i tre olika vegetationszoner (Johansson, 1987). En stor del av skärgården täcks 

av en barrskogszon som sträcker sig över innersta, mellersta och delar av den yttre 

skärgården. Framförallt dominerar hällmarkstallskogen, då tallen klarar de karga 

förhållandena och de kala klipporna (Johansson, 1987).  

Den andra vegetationszonen är lövskogszonen som ofta återfinns utanför 

barrskogszonen och innefattar både björkar på klipphällar och ängslövskog (Johansson, 

1987). Längst ut i skärgården återfinns den tredje zonen med sparsam vegetation och 

kala skär: kalskärszonen med låga buskar och ris (ibid.).  

När det gäller djurlivet poängterar Sannebro (1992) att antalet djurarter minskar ju 

längre ut i skärgården man kommer och att området till stor del karakteriseras av den 

stora förekomsten av kustfåglar. Även sälar och örnar är djur vars habitat omfattas av 

skärgården och som också är hotade av miljögifter och tidigare även av jakt (ibid.).  
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Figur 1: Karta visandes öar med respondenternas fritidshus (markerat i rött), samt öar som nämns i avgränsningen av 

Stockholms skärgård. 
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3.1.2. Hävdade landskap 

Lindgren et al. (2000) beskriver komplexiteten i att försöka definiera skärgårdens 

ursprungliga natur då människan sedan länge har påverkat utformningen av 

skärgårdsnaturen, både vad gäller djur och växter. Lindgren et al. (2000) för fram att det 

genom traditionella jordbruksmetoder, kallad hävd, så som slåtter och djurhållning, 

skapats särskilda förutsättningar för djur och växter i vad de kallar för vårdbiotoper. 

Dessa biotoper präglas idag ofta av igenväxning med konsekvensen att vissa arters 

habitatkriterier försvinner (ibid.). Ekstam och Forshed (1992) skriver att det hävdade 

landskapet med ängs- och betesmarker bidrar till att gynna artrikedomen och att ”en god 

fortsatt, löpande skötsel av våra kvarvarande ängs-och hagmarker är i själva verket en 

av de viktigaste uppgifterna om vi vill bevara den biologiska mångfalden i landet” 

(Ekstam & Forshed, 1992, s.6). 

Att ett öppet jordbrukslandskap värderas högt när det gäller både natur- och 

kulturvärden poängteras också av länsstyrelsen i Stockholms län (2010) som stödjer 

arbetet med att hålla landskapet öppet. Även skärgårdsstiftelsen (2015, internet) betonar 

det hävdade landskapets värde: ”Att skärgårdens jordbrukslandskap hålls öppet och 

levande är en grundbult i Skärgårdsstiftelsens verksamhet. Det har största betydelse för 

såväl besökare som för djur- och växtliv” (ibid.). 

3.2. Landskap 
Landskap är ett viktigt begrepp för denna uppsats och det kan därför vara på sin plats 

med en förklaring kring hur begreppet används. En tidig definition av landskapet var att 

det utgjordes av dess fysiska karaktär och kunde delas upp kultur- och naturlandskap 

(Jansson, 2003). I detta sammanhang är kulturlandskapet det som påverkats eller 

skapats av människan, medan naturlandskapet anses vara orört och naturligt.  Ett vanligt 

förekommande argument i diskursen är att landskapet inte bör delas upp i två kategorier 

där människan och naturen ställs mot varandra, utan istället ses som en helhet. Det finns 

också ett mer människocentrerat samhällsvetenskapligt perspektiv som fokuserar på hur 

människor påverkar och styr utformningen av landskapet genom tankar och upplevelser 

(Jansson, 2003). Människan ses som utgångspunkten och landskapet blir till en social 

konstruktion under ständig förändring och påverkan.   

Med landskap avses i denna uppsats ett geografiskt område med allt dess innehåll. Det 

innebär att både tydligt antropogena och mer naturgivna egenskaper omfattas av detta 

syntetiserande begrepp. Dock är perspektivet med ett människocentrerat landskap 

närvarande i uppsatsen, då människors förmåga att skapa och uppleva landskap inte bör 

förbises i detta arbeta som syftar till att belysa fritidsägares relation till landskapet. 

3.3. Fritidshusens påverkan på landskapet 

I en artikel av Hiltunen (2007) förs det fram hur fritidshus påverkar naturen och 

landskapet genom tre översiktliga huvudområden: ett ökat resande, byggnader och 

energikonsumtion. Ett ökat resande leder till ökade utsläpp av växthusgaser och 
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genererar ljudföroreningar. I samband med fritidsbebyggelsen, särskilt i skärgården, 

förekommer ofta fritidsbåtar (Norrby, 2000) som, förutom generandet av utsläpp och 

ljud, konstaterats vara en stor bidragande orsak till stranderosion(Hill & Wallström, 

2005).  

Ingrepp i landskapet kring fritidshus kan påverka vattentillgången, markanvändningen, 

orsaka jorderosion och skada habitat med minskad biodiversitet som följd (Hiltunen, 

2007). Det krävs inte mycket för att på flera sätt påverka landskapet, exempelvis kan 

rensning av vegetation påverka både grundvattnet, jordens hållfasthet och djurliv 

(Hiltunen, 2007). Generellt sett kan fritidshus, liksom annan bebyggelse, leda till ökad 

biologisk fragmentering (Kondo et al., 2012) där biotopområden åtskiljs och minskar i 

yta (Jordbruksverket, 2005). Även utsläpp och läckage försämrar vattenkvaliteten och 

fritidshusens fysiska närvaro förs fram som ett möjligt försämrande inslag i 

landskapsbilden (Hiltunen, 2007).   

Ofta är stränder särskilt sårbara för mänsklig påverkan (Hiltunen, 2007), vilket står i 

kontrast till det faktum att över 50 % av alla kuststräckor i inre och mellersta skärgården 

på något sätt är exploaterade (Hill & Wallström, 2005). Detta trots att Naturvårdsverket 

(2010, s. 4) skriver att ” Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. 

Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs kusterna och 

skärgårdarna, är mycket betydelsefulla för allmänheten och för det växt- och djurliv 

som är beroende av vattenmiljöer”.  

När fritidshus förses med rinnande vatten utsätts skärgårdsöarnas grundvatten för ett 

ökat vattenuttag, särskilt under sommaren (Olofsson & Fleetwood, 2000), och som en 

följd av detta ökar risken för saltvatteninträngning vilket kraftigt försämrar 

grundvattnets kvalitet (ibid.).  Norrtälje kommuns vatten- och avloppsavdelning (2015, 

personlig kommunikation) uppger att fritidsbebyggelse innebär ett högre tryck på 

vattentjänster och att enskilda avlopp kan öka miljöbelastningen. Att ansluta 

fritidsbostadens vatten- och avloppsystem till det kommunala nätverket skulle dock 

kunna generera en mindre miljöpåverkan (2015, personlig kommunikation).  

3.3.1. Fritidstomter och artrikedom 

Jerling och Nordin (2007) beskriver hur skärgårdslandskapet sedan länge präglats av 

igenväxning där arbete med ängar och djurhållning läggs ned. Denna förändring av 

kulturlandskapet har stor påverkan på naturen och artrikedomen av ängsväxter då det 

utgjorde habitatet för ett flertal arter, som beskrivet av Lindgren et al. (2000). Denna 

utveckling har föranlett naturvårdande åtgärder som syftar till att hålla gamla landskap 

öppna för att behålla artrikedomen (Ekstam & Forshed, 1992).  

Det är tänkbart att fritidsboendes intressen kan hamna i konflikt med lokala markägare 

som bedriver jord- eller skogsbruk i syfte att hålla kulturlandskapet och hävden vid liv 

(Bråvander, 2000). De kan försvåra för de traditionella skärgårdsjordbrukarna då 

fritidsboende inte, enligt Bråvander (2000) besitter samma kunskap om betydelsen av 

att hålla markerna öppna och kan finna det störande med betande djur och ett aktivt 

jordbruk så nära inpå fritidshustomten. 
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Jerling och Nordin (2007) för fram en studie där fritidstomter i skärgården undersökts 

för att se om de kan fungera som en tillflyktsplats för arter vars habitat inte längre är 

vanligt förekommande. Slutsatsen var att ängsväxter till stor del återfanns på tomter 

som skötts om och hållits öppna, dock ej på tomter som exploaterats för hårt med 

exempelvis ständig gräsklippning (Jerling & Nordin, 2007).  

Definitionen av tomt är enligt Helmfrid, (2015, internet) ett ”markområde som är 

avgränsat och bebyggt eller avsett för byggande”. I denna uppsats innefattar bergrepet 

även områden i anslutning till fritidshuset som inte nödvändigtvis är bebyggda men som 

disponeras och används av ägaren.   

Aggemyr och Cousins (2012) har studerat hur tidigare och nuvarande 

markanvändningar och landkapsstrukturer påverkat artrikedomen i ett studieområde i 

Stockholms skärgård över en hundraårsperiod. De konstaterar att det för öar som för 

hundra år sedan hävdades tycks finnas ett samband mellan en positiv utveckling för 

artrikedomen och ett ökat antal hus (Aggemyr & Cousins, 2012). Detta kan möjligtvis 

få sin förklaring genom att mänsklig aktivitet öppnar upp nya habitat och bidrar till 

spridning av frön (ibid.).   

Mot bakgrund av fritidsbebyggelsens potential att påverka skärgårdslandskapet och 

miljön är den en viktig faktor att ta i beaktande när det gäller forskning och planering 

kring skärgården. Gartner (1987) konstaterar i sin artikel “Environmental Impacts of 

Recreational Home developements” att potentiell miljöpåverkan från husägare kan 

förstås bättre om deras preferenser och tankar förs fram. Detta motiverar denna studies 

syfte och föranleder följande översikt om forskningen kring fritidsboendes motiv och 

landskapsrelationer.    

4. Tidigare forskning  
I detta kapitel redovisas tidigare forskning kring fritidshus som företeelse och 

fritidshusboendes relation till landskapet. Först introduceras fritidsbebyggelsens 

utbredning och betydelse i Sverige, tillsammans med fritidshusägarnas motiv till att ha 

fritidshus. Sedan behandlas kunskapsläget om fritidsboendes landskapssyn, som det 

framträder i olika forskningsrapporter från Sverige, Norden och Nordamerika. Kapitlet 

avslutas med en översikt av begreppet plats och plattsanknytning, som är användbara 

begrepp i analysen och förståelsen för fritidsboendes relation till landskapet (Pitkänen et 

al., 2011).     

4.1. Fritidshusens betydelse och framväxt i Sverige 
Fritidshus är en väletablerad företeelse i Sverige och har varit en del av samhällslivet 

sedan mitten på 1800-talet (Müller, 2010). Fritidshus och sommarstugor har blivit en 

integrerad del av kulturen, ofta avbildade i böcker och broschyrer som en symbol för 

den lantliga idyllen. Samtidigt som fritidshusen har sina symbolvärden utgör de den 

semesterdestination i Sverige som står för en tredjedel av alla turistövernattningar i 

landet (ibid.). Müller (2010) poängterar dock att de flesta ägare inte enbart betraktar 
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sina fritidshus som en semesterdestination, utan att huset också har en plats i deras 

vardagsliv.  

Expansionen av fritidshus i Stockholms skärgård inleddes under slutet av 1800-talet 

(Müller, 2010) med bebyggelser kring ångbåtslinjernas bryggor i innerskärgården. 

Dessa hus uppfördes av den övre borgarklassen, men det dröjde inte många år innan 

även stadens medelklass började uppföra fritidshus i skärgården de med (ibid.). Jerling 

och Nordin (2007) beskriver hur utvecklingen av skärgården till ett rekreationsområde 

berodde på flera orsaker. Genom nationalromantiken med dess konstnärer och 

kulturutövare skapades en bild av landsbygden och den vilda naturen som vackert och 

åtråvärt. Skärgården kom genom de idealen att betraktades som ett exotiskt, orört och 

attraktivt område. Även det växande kommunikationsnätet med ångbåtar ut i 

skärgården, i kombination med dålig luft och miljö inne i Stockholms stad, antas ha 

drivit på skärgårdens utveckling till ett rekreationsområde (Jerling & Nordin 2007). I 

samband med lagstadgad semester och ökat välstånd i Sverige ökade trycket på 

fritidsboende i skärgården och stora delar av medelklassen införskaffade sig stugor på 

mark de hyrt och köpt av den bofasta skärgårdsbefolkningen (Jerling & Nordin 2007).  

Müller (2013) för fram två generella kategorier av fritidshus, baserat på hur de byggts, 

som förekommer på olika platser runt om i landet. Dels finns det de hus som från början 

tjänat som permanentbostäder men senare som fritidshus, ofta som en konsekvens av 

urbaniseringen som medfört tomma hus på landsbygden. Den andra typen av fritidshus 

har uppförts med just fritidsboende som primärt syfte. Fritidshus som byggts särskilt för 

fritidsboende återfinns i områden som betraktas som attraktiva, bekväma och med 

relativ närhet till tätorter. De ombyggda fritidshusen återfinns däremot ofta i mer 

avlägsna områden som tenderar att sakna vissa attraktiva och bekväma egenskaper 

(Müller, 2013). Stockholms skärgård, som betraktas som ett attraktivt naturområde och 

ligger nära Stockholm, domineras av hus som redan från början varit avsedda som 

fritidsboende (Jerling & Nordin, 2007).  

4.1.1. Motiv till fritidshus 

I presentationen av en enkätundersökning av Müller et al. (2010) har författarna 

identifierat de fem vanligaste anledningarna till varför deras respondenter vill ha 

fritidshus. De vill ha möjligheten att koppla av, kunna vistas i en naturskön omgivning, 

umgås med familj, få en kontrast till deras vardagsmiljö samt kunna utöva friluftsliv. Av 

dessa skäl framgår det tydligt att det omgivande landskapet är viktigt för de 

fritidsboende, då det helst ska vara vackert och möjliggöra för friluftsliv. Resultaten 

ovan från Müller et al. (2010) stämmer väl överens med de motiv som identifierades i 

en kanadensisk studie år 1986 (Jaakson, 1986) och som visat sig stämma generellt även 

för skandinaviska förhållanden (Müller, 2010). Jaakson (1986) beskriver hur känslan av 

att kunna uppleva naturen i samband med vistelsen i fritidshuset motiverat husägare till 

införskaffandet. Utöver naturen tas även de andra huvudmotiven, såsom omväxling och 

familjeliv, från Müller et al. (2010) fram. Jaakson framhäver dock också hur 

fritidshusen ger ägarna en möjlighet att utföra kreativa sysslor och forma en identitet 

kring sin fritid. Jaaksons studie (1986) tyder på att fritidshusets potentiella funktion som 
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en stabil punkt i livet och statussymbol också utgör skäl till att införskaffa det. I svenska 

förhållanden tycks det dock som att användandet av fritidshuset som statussymbol inte 

är någon utbredd anledning till att äga fritidshus (Müller et al., 2010). 

 

4.1.2. Vad menas med natur? 

Då just naturen är en återkommande faktor i den tidigare forskningen och i denna 

uppsats resultat, är det viktigt att resonera kring vad som egentligen avses med 

begreppet natur. Sörlin (2015, internet) beskriver i Nationalencyklopedin hur synen på 

natur har förändrats under historien men att ordets vanligaste betydelse idag är ”den av 

människan (relativt) opåverkade yttre naturmiljön” (ibid.). På grund av att begreppet 

miljö övertagit flera av naturens betydelser och kommit att associeras med negativ 

påverkan på naturen, har ordet natur idag en stark positiv betydelse av ”vildmark och 

renhet” (ibid.). Ur denna definition av natur uppstår frågan om vad som egentligen är 

opåverkat av människan. Evans (2012) påpekar att även de mest avlägsna och vildvuxna 

områdena påverkas av mänskliga utsläpp. Är det då inte natur? Denna fråga har lett till 

en akademisk diskussion som vänder sig mot synen på världen som uppdelad i natur 

och mänskligt samhälle (Evans, 2012). Istället kan naturen ses som en social 

konstruktion som varierar mellan samhällsgrupper och individer. När olika personer 

pratar om naturen kan det således innebära olika saker beroende på vilka erfarenheter 

och värderingar de lägger in i begreppet (ibid.). Natur är således ett oklart och 

ospecificerat begrepp som dock i allmänhet, utanför akademiska diskussioner, tycks 

domineras av en uppfattning om att det finns något ursprungligt, naturligt, som är åtskilt 

det mänskliga samhället (Sörlin, 2015, internet).  

4.1.3. Vem äger fritidshusen? 

I en enkätundersökning, genomförd av Müller et al. (2010), kring fritidsboendes 

relationer till landsbygden i Sverige framgår att fritidshusägare i landet har en relativt 

hög medelålder. Enligt Müller et al. (2010) har hushållen i genomsnitt en medelålder på 

53 respektive 57 år för de två vuxna medlemmarna. Vidare indikerar 

sammanställningen att utbildningsnivån hos fritidshusägarna generellt är högre än 

riksgenomsnittet då 35 % av respondenterna uppgav att de hade en eftergymnasial 

utbildning på tre år eller mer, vilket kan jämföras med 25 % för riksgenomsnittet. 

Författarna påpekar dock att högutbildade i högre grad kan ha valt att svara på 

enkätfrågorna, vilket i så fall genererar ett missvisande resultat. Även 

årsmedeinkomsten är något högre än riksgenomsnittet för fritidshushållen och ligger på 

500 000. Könsfördelningen i fritidshushållen är däremot jämn och relaterar bättre till 

riksgenomsnittliga förhållandet (Müller et al., 2010). Enkätundersökningen 

genomfördes över hela Sverige och behöver inte nödvändigtvis vara representativ för 

situationen i Stockholms skärgård.  
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4.2. Fritidsboende och landskapet 

4.1.1. Fritidsboendes engagemang i landskapet 

En positiv aspekt av fritidsboendet som förs fram av Hiltunen (2007) är att det skapar en 

förståelse för förhållandet mellan människor och natur. Det faktum att naturbaserade 

aktiviteter återfinns som motiv till fritidshusägandet kan generera en positiv inställning 

till vård av naturen. 

Kondo et al. (2012) har genomfört en studie kring fritidshus i Washington State, USA, 

som konstaterar att ägarna drivs av en önskan om att ha ett avskilt hus i en attraktiv 

miljö med många rekreationsegenskaper. Det konstateras också att fritidshusägarna är 

måna om att värna det som de uppfattar som den lantliga idyllen. Resultaten från Kondo 

et al. (2012) visar att de fritidsboende framförallt bryr sig om den upplevda idyllen mer 

än landskapets andra funktioner. Därmed ser författarna en risk i att planläggning i 

fritidshusområden sker utefter de fritidsboendes intressen, vilket skulle kunna försumma 

landskapets andra kulturella och ekologiska aspekter (ibid).  Även Pitkänen et al. (2011) 

konstaterar att fritidsboende kan utgöra en stark och engagerad intressegrupp, vars 

motiv och handlingar bör beaktas av planerare och naturvårdare.  

Som konstaterats av exempel ovan kan fritidsboende utgöra en engagerad grupp med 

visioner och möjligheter att påverka landskapet. Ett exempel på engagemang i 

landskapet från Sverige och Stockholms skärgård tydliggörs i ett projekt lett av 

Norrtälje kommun, där fast- och fritidsboende på skärgårdsöar involverades i ett lokalt 

naturvårdsprojekt (Skoglund, 2005). Projektet syftade till att ”genom engagemang av 

såväl fast- som fritidsboende återskapa delar av skärgårdens odlingslandskap, förbättra 

förutsättningarna för den biologiska mångfalden och stärka kulturmiljövärdena” 

(Skoglund, 2005, s. 1). Ur syftet framgår att odlingslandskapet med hävdade marker och 

en stor artrikedomen är av stort värde för kommunens naturvårdare, men också antas 

vara det för skärgårdsborna. I en uppföljningsstudie av Pettersson (2007) framgår det att 

90 % av de återskapade odlingsmarkerna fortfarande sköttes av öarnas fast- och 

fritidsboende. Petterson (2007) konstaterar att uppföljningsstudiens resultat tyder på ett 

stort lokalt engagemang och intresse för skärgårdens traditionella odlingslandskap.  

4.1.2. Perspektiv på landskap och natur 

Pitkänen et al. (2011) påpekar att det kan föreligga konflikter mellan myndigheter och 

fritidsboende utifrån hur de uppfattar naturen och för fram olika perspektiv som 

presenterats av Sandell (1998).  

Sandell (1998) beskriver tre olika perspektiv, eller strategier, på hur människor kan 

betrakta och använda naturen i rekreationssyfte, i vilket han inkluderar fritidshus.  De 

första av dessa perspektiv utgår från att människan dominerar naturen och att den kan 

anpassas till mänskliga behov. Sandell (1998) menar att detta dominerande perspektiv, 

satt i ett frilufts- och rekreationssammanhang, föranleder en syn på naturen som en 

fabrik där äventyr och upplevelser skapas för människorna. Typiska aktiviteter kopplat 

till detta perspektiv är avancerade och indirekta naturupplevelser som kräver dyr 

utrustning, exempelvis dykning, skidåkning eller forsränning.  Sandell (1998) anser att 
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detta smalnar av och specialiserar människors förhållande till naturen, då relationen 

starkt präglas av aktiviteter och utrustning.  

De två andra perspektiven (Sandell, 1998) strävar efter anpassning av mänsklig aktivitet 

till landskapets fysiska och kulturella egenskaper. Den ena av dessa anpassande 

strategier förespråkar ett aktivt och integrerande användande av naturen, där landskapets 

produktion och värden bör tillvaratas. Genom detta perspektiv tillåts en mer direkt 

användning av naturen genom till exempel fiske eller vedsamling. De fritidsboende 

använder naturens lokala egenskaper till att utvidga sina hem med åtråvärda egenskaper, 

varför denna strategi kallas för home strategy (Pitkänen et al., 2011). Det tredje 

perspektivet kretsar kring idén om en passiv användning av naturen där landskapet kan 

liknas med ett museum där människan är underställd naturen. Detta är en estetisk 

natursyn där fokus ligger på betraktande naturupplevelser. Vanliga aktiviteter som 

baseras på detta perspektiv är enligt Sandell (1998) fågelskådning och att betrakta 

vackra utsikter.   

Ett perspektiv som ofta styr myndigheters bevarandearbeten är den biologiska 

natursynen som fokuserar på ekologiska och vetenskapliga kriterier (Pitkänen et al., 

2011). Det är just detta som kan skapa konflikter eftersom fritidsboendes syn på naturen 

ofta domineras av home strategy eller ett estetiskt museumperspektiv (ibid.).  

Saltzman och Svensson (1997) för i boken ”Moderna landskap” fram en diskussion 

kring hur vissa landskap kan betraktas som symboler för tidigare värden och 

verksamheter. I de fallen, likt resonemanget med naturen som museum, upprätthålls och 

sköts landskapen främst för att behålla dess representativa symbolegenskaper, inte 

nödvändigtvis för praktiska eller ekologiska anledningar (Saltzman och Svensson, 

1997).  

Hur vi människor ser och använder oss av omgivningen eller naturen beror också hur vi 

värderar den. Pickerill (2012) beskriver tre olika huvudkategorier när det kommer till 

hur människor värderar naturen: Instrumental value värderar naturen utefter vad den 

kan erbjuda och producera, ett inherent value innebär att saker kan ha ett värde för 

personer utan att för den delen tjäna ett större syfte. Den tredje värderingen är Intrinsic 

value och innebär att naturen och dess beståndsdelar har ett värde i sig och därför alltid 

är skyddsvärda.  

Den forskning som presenterats ovan om fritidsboendes förhållanden till landskapet 

kommer att ligga till grund för stora delar av diskussionen i kapitel sju. Särskilt centralt 

för diskussionen är fritidshusägarnas relation till naturen i förhållande till Sandels 

(1998) olika strategier, samt resonemanget kring hur olika värderingar styr vad 

människor använder naturen till.  

4.3 Fritidsboende, plats och platsanknytning  
Pitkänen et al. (2011) pekar på vikten av att undersöka hur fritidshusägare relaterar och 

knyter an till vissa egenskaper i naturen, vilken betydelse de ger naturen och hur de 

interagerar med den. I detta sammanhang för de fram begreppet platsanknytning 
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(engelskans place attachment) som användbart när det gäller att förstå och analysera hur 

fritidsboenden agerar i, och känner för naturen (ibid.).  

För att förstå begreppet platsanknytning krävs först ett förtydligande av begreppet plats 

(engelskans place). En plats kan ses om ett geografiskt rum som getts en betydelse eller 

menig av människor (Kaltenborn & Bjerke, 2002). Det är något som upplevs och som 

baseras på hur vi människor använder och relaterar till de egenskaper som ett 

geografiskt rum uppvisar (ibid.). Nordin (2013) beskriver hur relationen till platser ofta 

växer sig starkare över tiden och att den kan formas av olika företeelser så som sociala 

nätverk, hur platsen beskrivs i media eller områdets fysiska karaktär.  Begreppet 

platsanknytning behandlar just hur människor knyter an till rumsliga eller sociala 

kvaliteter och på så sätt skapar platsen (Kaltenborn, 1997).    

Kaltenborn (1997) undersökte platsanknytning hos fritidshusägare i södra Norge och 

sökte svar på frågan om vilka platsegenskaper som respondenterna knyter an till. 

Resultaten visar att den upplevda naturmiljön, så som berg, vatten och växter, spelar 

stor roll för platsanknytningen. Den rankas som den viktigaste egenskapen, följt av 

kulturlandskap och familjeliv kopplat till fritidshuset (ibid.). Detta stämmer relativt väl 

överens med de motiv till fritidshusägande som framträder i undersökningen av Müller 

et al. (2010) och Jaakson (1986) där möjligheten att kunna vistas i en vacker naturmiljö 

återfinns högt på listan över skäl till fritidshus (Se del 4.1.1.).  

Pitkänen et al. (2011) för fram hur litteraturen beskriver platsanknytningsprocesserna 

för fritidsboende och permanentboende på olika sätt. De fritidsboendes platsanknytning 

påverkas, jämfört med permanentboende, i högre grad av landskapets naturliga 

företeelser och egenskaper. För de permanentboende är det istället de sociala aspekterna 

som påverkar deras relation till en plats. Denna skillnad grundar sig i tanken om att de 

sociala aspekterna tar längre tid att knyta an till än den fysiska omgivningen (Pitkänen 

et al., 2011). 

5. Metod  

5.1. Intervjugenomförande 

För uppnå arbetets syfte med att belysa de bakomliggande orsakerna till 

fritidsbebyggelsens påverkan på skärgården och ge en bild över hur fritidsboende ser på 

sin roll i landskapet, har åtta intervjuer med fritidshusägare i Stockholms skärgård 

genomförts. Intervjuerna var av samtalskaraktär, vilket enligt Gustafsson (2004) utgör 

en god metod för att utröna respondenternas verklighetsuppfattningar. De genomfördes i 

mars 2015 och företrädesvis i respondenternas permanentbostäder, men även i deras 

fritidshus och på allmänna platser. Valentine (2005) för i boken ”Methods in human 

geography ” fram just respondenternas hem som ett gott val av intervjuplats då det kan 

ha en lugnande effekt på respondenten och främja en avslappnad och givande 

konversation.  
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Inför intervjuerna iordningställdes en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor relaterade 

till arbetets huvudfrågeställningar. Frågorna i guiden utgjorde strukturen i samtalen med 

respondenterna, men för att på ett naturligt sätt kunna följa med i samtalsflödet 

(Valentine, 2005) ställdes de inte alltid ordagrant eller i den nedskrivna ordningen.   

5.2. Urval 
För att nå ut till målpopulationen användes ett så kallat snöbollsurval där de först 

intervjuade respondenterna gav kontaktuppgifter till andra möjliga respondenter, som då 

kontaktades med en förfrågan om att ställa upp på intervju. Valentine (2005) menar att 

snöbollsurvalets styrka ligger i att det lättare skapas förtroende mellan intervjuaren och 

respondenten, samt att det enkelt går att hitta de respondenter med önskvärda 

erfarenheter och egenskaper. Samtidigt utgör snöbollsurvalet i sig en potentiell felkälla 

då det finns en risk att respondenterna, medvetet eller omedvetet, hänvisar till personer 

med liknande åsikter (Valentine, 2005). På så sätt riskerar resultaten att ensidigt formas 

av respondenternas val och åsikter. För att minimera risken för denna potentiella 

felkälla har två för varandra obekanta respondenter använts för att vidare bygga upp 

respondentnätverket.  

5.3. Etiska beaktanden  
Intervjufrågorna och ämnet kan svårligen klassas som kontroversiella eller upplevas 

obehagliga för respondenterna. Dock har alla medverkande innan intervjustarten fått 

studiens syfte förklarat för sig med en försäkran om att de inte kommer figurera med 

sina egna namn i den slutgiltiga texten. I enlighet med hur Valentine (2005) skriver att 

respondenterna kan ses som en deltagande agent i kunskapsutbytet, kommer alla 

medverkande respondenter att få ta del av det färdigställda arbetet.  

5.4. Metoddiskussion 
Det bör poängteras att denna studie inte kommer vara representativ, då det med ett fåtal 

respondenter inte går att dra en generell slutsats om hur alla fritidshusägare i 

Stockholms skärgård tycker och tänker kring påverkan på landskapet. Syftet med detta 

examensarbete är istället att måla upp en bild av hur en viss grupp fritidshusägare 

resonenerar, vilket kan ge en indikation kring hur det förhåller sig överlag. Valentine 

(2005) för fram hur intervjuer inte genomförs med det direkta syftet av att ge en 

representativ bild av verkligheten, utan för att förstå enskilda människors tankar och 

sätta dem i ett sammanhang. Arbetet har utförts med utgångpunkt i det 

vetenskapsfilosofiska ställningstagandet (Gustafsson, 2004) att det är möjligt att utöva 

forskning kring människors upplevda verkligheter. 

Svaren från intervjuerna är en möjlig felkälla då det är tänkbart att respondenterna, 

medvetet eller omedvetet, ger svar som de tror kommer uppskattas eller svar som på ett 

eller annat sätt inte stämmer.  I samband med frågorna kring respondenternas potentiella 

inverkan på naturen torde risken för detta vara störst, då det är tänkbart att 

respondenterna inte vill framstå i dålig dager.  Detta är en eventuell felkälla som inte 

torde gå att undvika i samband med intervjuer och samtal som forskningsmetod. 

Gustafsson (2004) för fram tydlighet och förtroende som grundläggande i motverkandet 
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av detta. För att minimera risken för inkorrekta svar i denna studie har intervjuerna 

inletts med en förklaring kring arbetets syfte och en försäkran om anonymitet.   

I tolkningen av resultatet bör det beaktas att respondenternas fritidshus ligger på skilda 

platser (se figur 1) med olika förutsättningar, vilket kan påverka studiens resultat då 

skilda svar kan härledas till skilda förutsättningar. Dock behöver inte variationen med 

fritidshus i olika miljöer vara negativ för studiens resultat, då det till viss del återspeglar 

skärgårdens varierande landskap. 

Vid intervjuerna fördes noggranna anteckningar som sedan renskrevs och analyserades 

nära inpå intervjutillfället. Ingen inspelning av intervjuerna skedde, vilket kan vara en 

fördel då bandspelare kan hemma respondenternas öppenhet, men också en nackdel när 

det kommer till att exakt återge svaren (Valentine, 2005).     

I takt med att antalet intervjuer fortskred fick jag som intervjuare en större insikt i 

respondenternas resonemang och en uppfattning om vilka svar som kan förväntas. I och 

med detta är det tänkbart att de senare genomförda intervjuerna flöt på smidigare och 

tydligare, men också att de påverkats av nya förväntningar och uppfattningar kring 

ämnet.   

5.5. Källdiskussion  
Bland de litteraturkällor som använts till sammanställningen av bakgrund och tidigare 

forskning återfinns myndighetsrapporter, uppslagsverk, antologier och 

forskningsartiklar.  De är i grunden trovärdiga källor, men läsaren bör beakta det faktum 

att de olika upphovsmännen kan ha lika syften med sina skrifter. Skrivelser från 

myndigheter kan underlåta att ta med information som inte bedömts relevant för deras 

uppdrag, men som skulle kunnat vara relevant för detta arbete.  På samma sätt är 

informationen och slutsatserna i de akademiska artiklarna vinklade till att passa in i det 

smala ämne som de avhandlar. Användandet av olika typer av källmaterial i detta 

arbetes bakgrund kan bidra till att bredda kunskapsbilden av skärgården och 

fritidsbebyggelse.  

Skärgården är en ”värdeladdad” plats där åsikterna går isär kring hur området bör 

betraktas och olika skärgårdsidentiteter och perspektiv ställs mot varandra (Nordin, 

2013, s. 215). Denna diskurs bör uppmärksammas då författare som refereras till i detta 

arbete angående skärgårdsfrågor antagligen format sina texter utefter sina olika 

perspektiv på skärgården. Ett kritiskt förhållningssätt torde därför vara nödvändigt. 

Vidare har även jag som författare till denna studie präglats av min relation till 

skärgården genom fritidshus och personliga relationer. Denna subjektiva anknytning till 

skärgården är något som jag burit med mig i arbetsprocessen och som bidragit till 

uppkomsten och utvecklingen av detta arbete. Samma subjektivitet kan också riskera att 

forma studiens genomförande och resultat, vilket kan få hämmande konsekvenser på 

slutresultatet. Dock menar jag att sådan subjektiv påverkan på resultatet i det längsta 

undviks genom att resultatet sakligt redovisas och diskuteras i förhållande till den 

teoretiska bakgrunden. 
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Flera av de vetenskapliga studierna (Jaakson, 1986; Kaltenborn, 1997; Hiltunen, 2007; 

Pitkänen et al, 2011; Kondo et al. 2012) som det refereras till är genomförda utomlands 

och är inte nödvändigtvis representativa för förhållanden i Sverige eller Stockholms 

skärgård. Sandell (1998) påpekar att det finns skillnader mellan skandinaviska och 

nordamerikanska perspektiv på natur och friluftsliv, vilket bör beaktas och delvis kan 

försvåra denna studies slutsatser och diskussion. De utländska studierna ger däremot en 

god bild av kunskapsläget inom respektive forskningsområde, kunskap som sedan kan 

appliceras på denna studies resultat.   

Samtidigt som flera utländska studier refereras i olika sammanhang domineras 

genomgången av fritidshusens betydelse och historia i Sverige av en författare (Müller, 

2010 & Müller 2013). Detta medför en risk för ensidig bakgrundsinformationen som 

tydligt formats av en författares (Müller) uppfattning. Dock är detta en nödvändig risk 

som inte går att undvika i ett så smalt ämne som fritidsbebyggelse i Sverige och 

Stockholms skärgård.  

6. Resultat 

6.1. Fritidsboendes relation till landskapet 

6.1.1. Uppskattade drag i landskapet 

Alla åtta respondenter för fram olika aspekter av naturen och de fysiska egenskaperna i 

landskapet som det de uppskattar mest med fritidsboendet. De ser även det som ett av 

huvudmotiven till att äga fastigheten. Återkommande drag i landskapet som uppskattas 

är närhet till havet, skog, klippor och stränder (se Tabell 1). Betydelsen av vissa 

specifika naturinslag för de fritidsboende exemplifieras tydligt när en kvinna som ägt 

sitt fritidshus i tio år uppger att hon nu överväger att sälja efter att grannen avverkat 

skog alldeles intill hennes tomt. Hon motiverar det med att ”det är inte samma känsla 

längre”.  

Flera respondenter för fram det varierande landskapet som en uppskattad egenskap och 

en respondent beskriver det som att den ”osymmetriska skärgårdsmiljön är en stor del 

av varför vi trivs här ”. Endast en respondent uppgav ängar och beteshagar som en 

uppskattad del av landskapet.  

Tre respondenter angav avkoppling eller miljöombyte som huvudanledning till att ha 

fritidsbostaden. Vid följdfrågor om vad de är som ger avkoppling eller miljöombyte 

uppgavs svar kopplade till landskapets karaktär, så som vidder, natur och möjligheten 

till långa skogspromenader.    
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Uppskattade landskapselement 
Antal 
respondenter  

Hav 8 

Skog 7 

Gles eller ingen bebyggelse 7 

Avskildhet 6 

Orörd natur 5 

Blandad natur eller skiftande landskap 3 

Stränder 2 

Klippor 2 

Ängar och hagar 1 
Tabell 1: Tabellen visar olika uppskattade landskapselement som nämnts och hur många respondenter som uppgivit 

respektive element. 

Alla respondenter uppger fritidshusets enskildhet som uppskattad, det ser ett värde i att 

kunna komma bort från civilisationen och vistats i en annorlunda och tyst miljö. 

Samtliga respondenter för fram landskapets rymlighet och uttrycker uppskattning för 

avstånden mellan husen och den tystnad och avskildhet det medför. En man uppger att 

naturupplevelser är viktiga och definierar naturupplevelser som att kunna vara i naturen 

utan att se allt för många hus och människor. Två andra respondenter som ägt sitt 

fritidshus i 28 år uppger att det är just ”mycket space som gör att vi trivs här”. 

Ofta förs fritidshusets läge fram som en positiv egenskap då det är viktigt för merparten 

av respondenterna att enkelt kunna ta sig från permanentbostaden till fritidshuset. Dock 

har det relativa stadsnära läget ibland förts fram som en oattraktiv egenskap då det 

upplevs generera mer trafik och en ökad stöldrisk i områden med fast vägförbindelse.   

6.1.2. Mindre uppskattade drag i landskapet 

Andra mindre åtråvärda drag i landskapet är allmän nedskräpning, algblomning, och 

svårigheterna med vattenförsörjning. En respondent med egen borrad brunn nämner 

specifikt risken för saltinträngning och en annan upplever besvär med vilda djur som 

förstör och äter planterade växter. Även störning av det åtråvärda lugnet ses som 

förargligt av hälften av respondenterna, ofta till följd av bil- eller båttrafik.  

6.1.3. Interaktion och användning av landskapet 

Det vanligaste svaret på frågan om vad de gör i och vid sitt fritidshus var renovering 

eller underhållsarbete, tätt följt av att ”ta det lugnt och bara vara” och naturupplevelser. 

De mer landskapsrelaterade svaren innefattar fiske, bär- och svampplockning, njuta av 

utsikten, promenader, bad och skötsel av tomten (se Tabell 2 ). I samband med 

tomtskötsel uppger respondenterna vitt skilda metoder, syften och grundförutsättningar. 

Av de respondenter som nämnt att de på något sätt sköter sin tomt, strävar tre efter att 

hålla tomten så orörd eller ”naturlig” som möjligt. Detta tycks förenklas av att samma 

respondenter uppger att de redan har ”naturtomt” utan gräsmattor och andra 

människostyrda inslag. De ser det som praktiskt och tacksamt att låta naturen sköta sig 

själv och bidrar endast med att röja bort enskilda buskar och träd. De andra 

respondenterna beskriver hur de röjt bort stenar och fällt träd för att skapa mer utrymme 
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för till exempel ”en stor gräsmatta så att man ska kunna spela badminton och 

vollyboll”. 

Aktiviteter vid fritidshus 
Antal 
respondenter 

Renovering/underhåll av hus  8 

Avkoppling 7 

Naturupplevelser 7 

Skötsel av tomten 7 

Njuta av utsikt och landskapet 6 

Fiske 5 

Promenad 5 

Svampplockning 3 

Sport 3 

Bärplockning 2 

Segling 2 

Bad 2 
Tabell 2: Tabellen visar olika aktiviteter som nämnts och hur många respondenter som uppgivit respektive aktivitet. 

   

6.1.4. Hur influerar deras landskapsrelation användningen och påverkan på 

landskapet? 

De flesta aktiviteter som respondenterna engagerar sig i kring sin fritidsbostad, förutom 

renovering, kan ofta återkopplas till det de värderar högst med fritidsboendet: 

naturupplevelser av olika slag, avkoppling och lugn (se tabellerna 1 och 2). Tre 

respondenter som uppgett att de vill ha närhet till orörd natur uppger även att de låter 

naturen på sina tomter sköta sig själv. Dock finns det undantag där respondenters 

önskan av att uppleva orörd natur inte återspeglas i deras skötsel av tomten, utan istället 

tillgodoses av omgivningen runt omkring.  

Ett annat exempel på hur respondenternas aktiviteter kring fritidshuset inte alltid 

återspeglas i deras värderingar av landskapet är ett par som uppger att just närheten till 

havet är anledningen till varför de valde att köpa huset och att de trivs där. Dock säger 

de själva att de ”inte är så mycket ute på sjön som man borde vara”.  

6.2. Medvetenhet kring landskapspåverkan? 
På frågan om hur respondenterna tycker att de själva påverkar naturen och 

omgivningarna ges skilda svar. Samtliga respondenter kan direkt uppge flera aktiviteter 

eller saker som de tycker påverkar den omgivande miljön (se Tabell 3). Den enskilt 

vanligaste nämnda landskapspåverkan var avverkning av träd, men även olika typer av 

vattenrelaterade påvekansformer är återkommande. Utöver detta är synen på hur deras 

påverkan ser ut splittrad och antalet påverkanssätt de för fram varierar mellan de 

enskilda respondenterna, från två till fem, där de flesta angett endast ett fåtal.    
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Upplevd påverkan landskapet Antal respondenter 

Trädavverkning 7 

Transport ut genererar utsläpp 4 

Utsläpp från avlopp 3 

Skrämmer bort djur 3 

Fiske 2 

Trampar ned natur 2 

Gräsklippning 2 

Påverkar grundvattenbalansen 2 

Staket kring tomten 2 

Komposterar 1 

Utsläpp av gråvatten 1 

Eldar 1 
Tabell 3: Tabellen visar på olika sätt som respondenterna anser sig påverka landskapet genom, samt hur många 

respondenter som nämnt respektive påverkanssätt. 

6.3. Hur förhåller de sig till landskapspåverkan? 
Respondenterna uttrycker alla en uppfattning om att miljöpåverkan och för mycket 

ingrepp i naturen runt omkring fritidshuset är av ondo. När de gäller deras eget ansvar 

för frågan visar resultaten på en allmän medvetenhet kring deras möjliga påverkan på 

miljön. Flera respondenter (sju av åtta) uppger att de vidtar aktiva åtgärder för att 

minimera sin påverkan på naturen. Exempel på nämnda åtgärder är sopsortering, 

användning av miljöklassat diskmedel och installerande av bättre av avlopp. Det finns 

även en medvetenhet bland respondenterna (fem av åtta) om att föroreningar och 

ingrepp i naturen kan påverka deras egen tillvaro, och det är tydligt att de visar en större 

miljöhänsyn vid fritidshuset än hemma i permanentbostaden. En respondent uttrycker 

det som att ”det kan slå tillbaka mot oss själva genom till exempel förorenat 

grundvatten”, och uppger efter en följdfråga att miljömedvetenheten grundar sig på 

praktiska skäl snarare än moraliska. En annan fritidshusägare uppger att de använder ett 

annat diskmedel i fritidshuset än i permanentbostaden eftersom ”det går ju rakt ut i 

naturen”. Respondenterna nämner även nedskräpning som något som de kan ta ansvar 

för att minimera.    

7. Diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras svaren från resultatdelen i relation till varandra 

och tidigare forskning.     

7.1. Fritidsboendes relation till landskapet  
Respondenternas relation till landskapet präglas av att naturen är högt värdesatt och har 

stor betydelse för de intervjuade fritidshusägarna. Detta är ett resultat som relaterar väl 

till tidigare forskning kring fritidshus då naturupplevelser och naturlandskapet 

återkommer i flera artiklar som en av de stora anledningarna till varför folk väljer att 

införskaffa dem (Jaakson, 1986; Müller et al., 2010; Kondo, 2012). I artiklarna 

förekommer även andra motiv till fritidshus, men då detta arbete fokuserar på 

landskapssynen är det främst naturmotivet som tydliggörs här.       
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Naturmiljön är även av stor vikt för fritidsboendes platsanknytning. Kaltenborn, (1997) 

och Pitkänen et al. (2011) beskriver hur fritidsboende ofta knyter an och formar sin plats 

utefter naturmiljön snarare än sociala aspekter. Detta skulle kunna ge en förklaring till 

den naturdominerade landskapssynen som respondenterna uppvisar.  

En annan förklaring ges av Saltzman och Svensson (1997) som menar att landskap ofta 

sköts om på ett visst sätt för att de ska leva upp till vissa symbolegenskaper. Då naturen 

är så vanligt förekommande i respondenternas svar kring vad de uppskattar med sitt 

fritidsboende, ligger det nära till hands att applicera symbolresonemanget på deras 

natursyn. Sörlin (2015, internet) menar att naturen kommit att representera en känsla av 

äkthet, vildmark och avskildhet från den mänskliga civilisationen. Möjligtvis är det 

dessa symbolegenskaper som de fritidsboende vill upprätthålla kring sina hus. Varför de 

i så fall gör det kan eventuellt kopplas till kompensationsdiskussionen (Jaakson, 1986; 

Müller et al., 2010) där det hävdas att fritidsboendet kompenserar för 

permanentboendets tillkortakommanden. Detta är dock en fråga som kräver en djupare 

och egen undersökning  

Om respondenternas svar kopplas samman med diskussionen om vad som egentligen 

utgör natur (Evans, 2012; Sörlin, 2015, internet), framträder en bild av att de med natur 

menar något avskilt från större mänsklig påverkan. Detta eftersom flera utrycker att de 

vill söka sig bort från civilisationen, få ett ombyte och uppleva natur utan för mycket 

hus och människor omkring sig. Intressant i sammanhanget är Lindgrens (2000) 

kommentarer om det svåra i att fastställa vad som egentligen är en opåverkad 

skärgårdsmiljö. Det som respondenterna uppfattar som en genuin och ursprunglig natur 

kan mycket väl vara en produkt av mänsklig aktivitet under flera hundra år. 

7.1.1. Natursyn 

Av svaren att döma tycks de fritidsboendes syn på naturen och landskapet präglas av två 

olika natursyner: den estetiska museum strategy och den mer tillämpade home strategy 

(Se del 4.1.2.). Detta stämmer väl överens med den iakttagelse som gjorts av Pitkänen et 

al. (2011) där just dessa perspektiv identifieras hos fritidsboende. 

Museum strategy beskrivs som ett estetiskt perspektiv på landskapet där de visuella 

egenskaperna uppskattas och vårdas (Sandell, 1998; Pitkänen et al., 2011). Detta 

tydliggörs i resultaten där de högst värderade egenskaperna med fritidshusens 

omgivningar är landskapets fysiska och naturliga egenskaper, så som skog och hav. 

Utifrån svar på frågor kring vad respondenterna gör vid sina fritidshus framträder 

museumperspektivet än tydligare. Att ”bara vara”, njuta av utsikten, och promenader är 

exempel på svar som indikerar ett perspektiv där naturen betraktas som ett museum och 

uppskattas för dess visuella egenskaper.  

Den andra natursynen som tycks framträda bland respondenterna är det som Sandell 

(1998) benämner som home strategy. Detta är en mer tillämpande syn som går ut på att 

människor använder sig av naturen genom att ta tillvara på det som den producerar och 

erbjuder. När det kommer till fritidsbebyggelse kan det till exempel innebära att de 

boende utvidgar sin boendesfär utanför huset och tomten genom aktiviteter så som 
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bärplockning, fiske eller insamlandet av ved (Sandell, 1998). Detta perspektiv 

synliggörs i resultaten då många av aktiviteterna som nämns av respondenterna kan 

klassificeras som ett direkt användande av naturen och utökande av boendet till det 

omkringliggande landskapet.  

Sandells (1998) tredje naturstrategi som handlar om människans dominans över 

landskapet och utnyttjande av naturen genom olika resurskrävande aktiviteter, 

framträder inte tydligt bland respondenternas svar. Dock förekommer det i samband 

med andra fritidshus runt om i Sverige, exempelvis vid skidorter (Müller et al, 2010). 

Det är naturligtvis tänkbart att denna strategi också återfinns i Stockholms skärgård 

utanför den grupp respondenter som deltagit i studien.  

Det bör poängteras att de två olika perspektiven ingalunda framträder som två distinkta 

motpoler bland respondenterna. Alla respondenter har uppgett svar som mer eller 

mindre stämmer överens med båda av de två ovan nämnda perspektiven, skillnaden 

ligger i hur tongivande de två perspektiven är hos respondenterna. Vissa respondenters 

landskapssyn präglas tydligt av ett perspektiv, medan andra tycks ha en mer 

perspektivöverlappande syn på landskapet. Dock är avsaknaden av vad Pitkänen et al. 

(2011) beskriver som den biologiska natursynen påtaglig. Detta skulle kunna indikera 

att risken för konflikter med myndigheter som tillämpar en biologisk natursyn (Pitkänen 

et al., 2011) också förekommer i svenska förhållanden.  

Även skillnader i respondenternas tomtskötsel kan kopplas till diskussionen om olika 

perspektiv på naturen. En del respondenter uppger att de låter naturen sköta sig själv, 

medan andra starkt påverkar utformningen av tomten genom att till exempel plana ut 

marken och hålla vegetationen under kontroll. Ett logiskt antagande torde vara att de 

respondenter som låter sina tomter sköta sig själva är samma som tycks präglas av ett 

estetiskt museumperspektiv, med motiveringen av att de inte vill påverka landskapets 

visuella karaktär. Dock framträder inget tydligt samband mellan hur respondenterna 

säger sig sköta sina tomter och hur de relaterar till landskapet i övrigt. Flera av 

respondenterna som uppger att de uppskattar naturens egna visuella drag säger sig 

samtidigt ägna mycket tid åt att plana ut mark, fälla träd, plantera och klippa gräs. 

Denna paradox kan ha sin förklaring i att respondenterna upplever de åtråvärda 

landskapsegenskaperna utanför tomtgränserna. Det skulle i sådana fall indikera en 

tvådelad syn på landskapet där fritidshusägarna i det omkringliggande landskapet 

tillämpar en estetisk natursyn, men använder sin egen tomt i enlighet med home 

strategy-perspektivet.  

7.2. Medvetenhet kring landskapspåverkan  
Resultaten (se del 6.2) visar att respondenterna till viss grad är medvetna om att de kan 

påverka miljön och landskapet. Att samtliga respondenter kan föra fram tankar och 

resonemang kring hur de eventuellt påverkar miljön, skulle kunna indikera att ämnet är 

aktuellt och ligger respondenterna nära om hjärtat. Dessa tankar behöver dock inte 

nödvändigtvis bottna i en oro för landskapet, utan kan vara ett resultat av 

fritidshusägares generellt höga utbildningsnivå som konstaterats av Müller et al. (2010). 
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Sammantaget har respondenterna relativt väl täckt in de påverkanssätt av 

fritidsbebyggelse som förs fram i uppsatsens bakgrund (se del 3.3.), men studerar man 

respondenternas enskilda svar framträder en mindre heltäckande bild av kunskapsläget.  

Det faktum att flera av respondenterna menar att de visar större hänsyn för naturen 

kring fritidshuset än vid permanentbostaden, visar att deras vurm för naturen till viss del 

återspeglas i deras avsikter och handlingar. Den större naturhänsynen som visas vid 

fritidshusen än permanentbostäderna torde gå att härleda till att naturen inte är lika 

viktig för respondenterna hemma som den är vid fritidshusen. Pitkänen et al. (2011) 

beskriver hur platsanknytningen hos fritidshusägare ofta präglas av det fysiska och 

synliga naturlandskapet, medan människor vid sina permanentbostäder knyter an till 

mer sociala och abstrakta företeelser. Detta är en skillnad som kan styrka idén om att 

naturen har större betydelse och skyddsvärde vid fritidshuset än permanentbostaden. 

Det torde nämligen vara ett rimligt antagande att respondenterna är benägna att skydda 

det som bidrar till deras känslomässiga uppfattning av platsen.   

7.2.1. Ett landskap för fritidsboende?  

Av svaren att döma är insikten om att vårda naturen djupt rotad och kommer delvis från 

en tanke om att skador på naturen kan slå tillbaka mot dem själva (se del 6.3.). Utöver 

platsanknytningen kan den större miljömedvetenheten kring fritidshusen bero på att 

respondenterna är måna om att värna den bild av landskapet som de har. Kondo et al. 

(2012) för fram hur fritidshusägare ofta fokuserar på att skydda den idyll som de 

uppfattar att landskapet utgör, snarare än att skydda faktiska naturvärden. Detta kan 

relateras till vissa respondenters uttalanden om att åtgärder för att minimera påverkan på 

naturen görs av praktiska skäl för att skydda deras tillvaro, snarare än för att skydda 

naturens egenvärde.  Detta i sig indikerar att det bland respondenterna förekommer en 

instrumentell värdering (Pickerill, 2012) av naturen och landskapet. Dock är det 

naturligtvis tänkbart att fritidshusägare i grunden kan betrakta naturen som något som 

har ett värde i sig, och kanske rentav därför sökt sig till skärgården. Men i och med att 

respondenterna sedan antar en syn där naturen ses som ett medel för deras trivsel får den 

ett instrumentellt värde. Det är då tänkbart att en fritidshusägares första prioritet är att 

skydda de trivselfaktorer som denne ser i landskapet, exempelvis ett visuellt öppnare 

landskap, och först i andra hand reflekterar över potentiella konsekvenser för 

stranderosion eller biotoper (se del 3.3.). 

Även hos de respondenter som inte uppgett praktiska skäl som huvudanledning för att 

begränsa sin påverkan på omgivningen, tycks ett resonemang som inte sätter naturens 

egenvärde först framträda. Alla respondenter, oavsett vilken natursyn (museum strategy 

eller home strategy) de tycks ha, ser naturlandskapet som en mycket viktig del av deras 

upplevelser vid fritidshuset. Det kan således, likt Hiltunen (2007), argumenteras för att 

deras trivsel i och kring fritidshuset är beroende av naturens välmående, något som ger 

ett incitament till att vårda och ta hand om den. I detta sammanhang är det dock tänkbart 

att det inte är naturens eget värde som spelar in på hur fritidshusägarna utvecklar sin 

hänsyn för naturen, utan deras egna intressen av att upprätthålla de bekvämligheter och 

landskapsegenskaper de anser bidrar till deras trivsel.  
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De sätt på vilka fritidshusen påverkar särgårdlandskapet innefattar ofta förfaranden som 

kan initieras eller kontrolleras av fritidshusägarna, exempelvis trädfällning, 

brunnsborrning eller gräsklippning (se del 3.3.). Ifall det stämmer att fritidshusägarna 

månar om landskapsbilden för att den är så viktig för deras trivsel vid fritidshuset, så 

kan det antas att de endast vänder sig mot de ingrepp i landskapet som inte passar in i 

deras syn på hur landskapet ska se ut. En fritidshusägare skulle kunna vara av åsikten att 

ett visst antal träd bör fällas eftersom de skymmer utsikten och därmed förstör vyn över 

havet som ägaren anser vara en viktig del av landskapsbilden, i linje med 

museumperspektivet. Samma ägare skulle dock kunna reagera starkt mot att en stor 

mängd träd fälls på annat håll, eftersom det förstör det skogliga intrycket, som i fallet 

med respondenten i del 6.1. Landskapssynen som framträder hos fritidshusägarna i 

denna studie torde medföra att de på ett selektivt sätt värderar sin landskapspåverkan 

utefter hur det passar in i deras syn på hur omgivningen ger dem trevnad.    

Möjligtvis går det att ur detta resonemang få en förklaring till de ofullständiga svar 

respondenterna enskilt uppgav på frågan kring hur de själva anser sig påverka 

landskapet. Om fritidshusägarna vill minimera påverkan på naturen eftersom den bidrar 

till deras trivsel, så är deras närvaro i landskapet en central del till varför de vill skydda 

naturen. Om deras närvaro och trivsel i skärgården är det som gör dem måna om 

naturen, är det tänkbart att de har svårigheter att se hur aktiviteter kopplade till just 

deras närvaro och trivsel påverkar naturlandskapet negativt. Detta skulle kunna förklara 

varför det framkommit så få tankar kring hur deras direkta skötsel och boendeform 

påverkar landskapet.  

7.2.2. Hävd, öppna odlingslandskap och artrikedom  

Myndigheter och organisationer (Se del 3.1.) framhåller vikten av att hålla det gamla 

jordbrukslandskapet öppet för att gynna artrikedomen och kulturhistorien. Detta är 

något som inte återspeglas i uppsatsens resultat, vilket kan ses som en bekräftelse på 

Bråvanders (2000) betraktelse om att fritidsboende i högre grad inte uppskattar det 

traditionella hävdade odlingslandskapets betydelse. Endast en respondent för fram 

kvaliteter relaterade till odlingslandskapet som uppskattade, och då för dess visuella 

egenskaper. Det står i kontrast till Pettersons (2007) konstaterande om att det finns ett 

engagemang för skärgårdens traditionella odlingslandskap bland både permanent- och 

fritidsboende. Möjligen har den geografiska placeringen av respondenternas fritidshus 

format resultaten, då det är möjligt att samtliga respondenter utom en inte har något 

traditionellt odlingslandskap i närheten av fritidshuset. Om så är fallet kan de heller inte 

föras fram det i intervjusvaren.  Det kan dock också vara så att flera av respondenternas 

fritidshus ligger i anslutning till traditionella odlingslandskap, men att de valt att bortse 

från dem i sina svar.  

Oavsett orsaken till det hävdade landskapets frånvaro i majoriteten av respondenternas 

landskapssyn, kvarstår det faktum att ingen påtalat arbetet för artrikedom i samband 

med hävd (länsstyrelsen i Stockholm län, 2010; Skärgårdsstiftelsen, 2015, internet). Inte 

ens den respondent som faktiskt erkänner det hävdade landskapets betydelse för fram 

den aspekten, utan fokuserar på dess visuella egenskaper. De tankar om 
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fritidshustomters eventuella positiva aspekter för arter beroende av hävdade landskap 

(Jerling & Nordin, 2007; Aggemyr & Cousins, 2012), återfinns inte bland 

respondenternas svar. Detta tyder på att fritidshusägarna inte har någon kunskap om 

denna, för artrikedomen potentiellt positiva, påverkan. Respondenterna tycks vara 

omedvetna om eventuella effekter för artrikedomen beskrivet av Jerling och Nordin 

(2007) och Aggemyr och Cousins (2012). Denna omedvetenhet skulle i så fall vara i 

linje med tidigare resonemang om varför de boende vill minimera sin miljöpåverkan 

och skydda naturen: inte i första hand för att skydda naturens egenvärden, utan för att ta 

tillvarata sina egna intressen och främja deras användande av landskapet.    

7.3. Fritidsboende på gott och ont 
Hiltunen (2007) menar att fritidsboendet utvecklar de boendes syn på hur människor 

och natur påverkar varandra, vilket kan ge positiva insikter kring vikten av att ta hand 

om naturen på ett hållbart sätt. Detta tycks styrkas av resultaten där respondenterna 

visar på en medvetenhet om att deras påverkan på omgivningen kan slå tillbaka mot 

dem själva. Det faktum att perspektivet museum strategy är närvarande hos 

respondenterna kan dock indikera att så inte alltid är fallet. Sandell (1998) beskriver 

nämligen hur människor genom museum strategy riskerar att fjärmas av från naturen 

och endast komma att betrakta den från ett utifrånperspektiv. Följderna av detta kan 

enligt Sandell (1998) bli en befolkning som uppfattar människan som utanför naturen 

och som saknar kunskap om hur samhällen och natur interagerar.  

Detta examensarbete har belyst hur fritidsboende har en stark vilja att skydda det 

omgivande landskapet, samtidigt som de vill utnyttja och forma den för sin egen trivsels 

skull. Det tyck således finnas förutsättningar och motiv för fritidsboendes engagemang i 

landskapets utveckling, likt projektet i Norrtälje beskrivit av Pettersson (2007). Dock 

utgör samma motiv också en risk för vidare landskapspåverkan om det passar in i deras 

bild av hur fritidshusets omgivningar ska se ut. Denna paradox beskrivs väl av Hiltunen 

(2007) som skriver att: “it is the basic motive for second home tourism, the urge for 

human wellbeing in natural surroundings, which is inconsistence with ecological 

sustainability. Utilization on one hand and protection of nature on the other emerge 

contrasting approaches towards rural environment.” (Hiltunen, 2007, s. 246). 

7.4. Vidare forskning  
En möjlig ingång för vidare forskning är den ensidighet som denna studies resultat 

visar, respondenterna värderar tydligt naturen högst. Varför respondenternas tilltalas så 

mycket av naturen är en möjlig framtida forskningsfråga som kan besvara de mer 

bakomliggande psykologiska orsakerna kring fritidsboendet. Den kan även kompletteras 

med en undersökning kring hur de fritidsboendes tydliga känslor för naturlandskapet 

påverkar de andra delarna av skärgårdens landskap. 

8. Slutsats 
Detta examensarbete grundar sig på en kvalitativ intervjustudie där respondenterna valts 

ut genom ett så kallat snöbollurval. Det bör därför innan slutsatsen redovisas än en gång 
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förtydligas att resultaten, diskussionen och slutsatsen inte arbetats fram med syfte att 

allmänt gälla för samtliga fritidshusägare i Stockholms skärgård eller Sverige. Istället 

ger detta examensarbete insikt i hur en specifik grupp kan resonera kring sin 

landskapssyn, vilket också är värdefullt för förståelsen av fritidsbebyggelse och dess 

påverkan på landskapet.   

Fritidshusägarnas relation till landskapet präglas av ett tydligt fokus på naturen. Det är 

naturen som är den vanligaste orsaken till varför man trivs och valt att äga sin 

fritidsbostad. Många söker uttryckligen naturupplevelser och deltar i aktiviteter 

kopplade till landskapets naturegenskaper. Bland de intervjuade fritidshusägarna 

framkommer två perspektiv på hur landskapet används, ett där det betraktas mer 

estetiskt och ett där man inkorporerar dess fysiska resurser i skapandet av 

fritidsboendet. Båda perspektiven förekommer mer eller mindre hos alla respondenters 

sätt att värdera och använda landskapet.  

Det tycks som om att vissa fritidsboende betraktar landskapet som en resurs för 

upplevelser och trivsel, vilket gör att naturen ges ett instrumentellt värde snarar än 

egenvärde. Detta är tydligt i och med att flera respondenter medger att de iakttar en 

större varsamhet för naturen när de är vid fritidshuset, eftersom de inte vill försämra 

landskapets kvalitet, och därmed deras egen upplevelse. Respondenternas kunskaper 

kring hur deras fritidsboende kan påverka skärgårdslandskapet förefaller vara 

begränsad, även om det tydligt framkommer att de flesta respondenter i just denna 

studie ser påverkan på landskapet som negativt. Även om deras motiv tycks baseras på 

mer eller mindre självcentrerade idéer om att skydda sitt fritidsboendes uppskattade 

kvaliteter, så står det klart att fritidshusägarna har en önskan att värna naturlandskapet. 

Detta är en önskan som myndigheter och organisationer torde kunna dra nytta av i 

arbetet med skärgårdens naturvärden.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1 intervjuguide 

Bilagan diskuteras i uppsatsens metodkapitel.  

Grundfrågor 

Var ligger fritidshuset? 

Äger ni det ensamt? 

Har ni andra fritidshus? 

Tidigare fritidshus? 

 

Frågor kring deras relation till platsen och syn på landskapet 

Hur länge har ni haft det? 

Varför skaffade ni det? 

Hur ofta/mycket besöker ni det? 

Beskriv fritidshuset och omgivningarna? 

Vad med fritidsboendet och omgivningarna värderar ni högst? 

Vilka problem eller mindre attraktiva egenskaper finns med fritidsboendet och dess 

omgivningar? 

Vad gör ni där? 

 

 

Frågor kring kunskap och syn på påverkan  

Hur se er ideala fritidstomt/omgivning ut? - Varför har ni det inte så? 

Hur tycker ni att ni påverkar miljön? 

Hur ser du på att ta ansvar för miljöpåverkan och ingrepp i områdets karaktär? 
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