turistministern Mounir Al-Fahkry mediernas ansvar för
turistnäringen: “Vad som driver turismen är resenärens
uppfattning av ett resmål. Rättvis rapportering av både
negativa och positiva aspekter kommer att spela en
viktig roll för återhämtningen av den egyptiska turis
men.” Samtidigt hade turismbyråkraterna beskyllt de
deltagande egyptiska journalisterna för att ge världen
fel intryck av Egypten. Journalisterna ansåg å sin sida att
de bara bevakade händelser av nyhetsvärde, och att det
inte var journalistkåren, utan landets säkerhetsstyrkors
våldsamma hantering av demonstranter, som svärtade
ned Egyptenbilden. Knappt ett år senare publicerade
JTW, turismministeriets officiella leverantör, en kam
panjvideo som gav de globala medierna hela skulden
för turistkrisen: ”Egyptens turism har nått sin lägsta nivå
någonsin. Och problemet är nyheterna. Medan Egypten
badar i solsken fokuserar globala nyhetskameror på
en kvadratkilometer av Kairo. Ingen annonskampanj
kan korrigera denna missuppfattning. Det kan endast
verkligheten göra.”

Den
mångsidiga
fritidshus

Grusade drömmar och besvikelse

turismen

Vad som orsakat krisen är onekligen en komplicerad fråga
då efterfrågan inom turismnäringen påverkas av många
faktorer: säkerhetsläge, priser, liksom det turistministern
sade: resenärernas uppfattning om destinationen – oav
sett läget på marken. Jag vill istället återvända till den
besvikelse som många egyptier känner inför den utdrag
na turistkrisen. Den har blottat en maktdynamik mellan
medierapportering, bilden av Egypten och turismflöden
som för många egyptier framstår som djupt orättvis.
I och med revolutionen hoppades många egyptier att
omvärlden skulle få en mer nyanserad bild av dagens
befolkning bortom islamofobi och turistifierade stereo
typer. Även om vanliga egyptier kom att inkluderas både
i nyhetsrapportering och i turistkampanjer från 2011,
blev inte resultatet av att “dela Egypten med världen”
vad folk hade hoppats på. Turisterna kom inte tillbaka,
även om säkerhetsläget var oförändrat i landet. Istället
för att bli del av “den civiliserade världen” kom bilden av
Egypten under 2012 och 2013 att framstå som värre än
under Mubarakeran, och på den vägen har det fortsatt.
Bortom politik och grusade revolutionsdrömmar har
många vänner uttryckt en växande känsla av maktlöshet
över den förvärrade Egyptenbilden och turistindustrins
till synes oupphörliga kris.

Den vanligaste formen av fritidsresor

Och det är i detta komplex vi kan förstå mina vänners
svikna förhoppningar: det var när vanliga egyptier upp
märksammades i global media, när folket äntligen fick
uttrycka sig utanför de regler och normer som Mubarak
regimen satt upp och som omvärlden oftast köpt alltför
lättvindigt, som turistindustrin rasade ihop och turister
na vände ryggen till.

Fritidshusens karaktär varierar

är något vi inte normalt associerar
med turism: besök hos släkt och
vänner, men även besök i det
privatägda fritidshuset. Denna
mera osynliga del av turismen är
ofta svår att få ett grepp om och
här finns sällan detaljerad statistik.
starkt beroende på avstånd
till tätorter och landskapets
attrktionskraft.

Karin Ahlbergs doktorsavhandling i antropologi undersöker
hur Egyptenbilden och den egyptiska turistnäringen
utvecklats från 1990 fram till 2013. Hennes forskning
baserar sig på fältarbete i Kairo mellan augusti 2011
och mars 2013 med turister, turistaktörer samt
mediearbetare.
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Figur 1. Fritidshus i Stockholms skärgård.
Foto: Roger Marjavaara, 2006.

Turism och fritidshus
Turism som fenomen har ibland beskrivits med isberget
som metafor. Dels har man en mindre del som sticker
upp över vattenytan, synlig för människan. Dels finns en
större del, gömd under vattenytan. Likheten med turism
är att den synliga toppen av isberget är det som vi nor
malt associerar med turism. Här kommer stereotyper
som charterresor, stränder, flygplatser, storstäder och
hotell fram. Dock är detta oftast av marginell omfatt
ning, iallafall om vi beaktar all turism vi människor är
engagerade i. Den stora majoriteten är snarare engage
rade i relativt banala former av turism, eller former som
oftast inte associeras med turism. Denna mera osynliga
del av turismen är ofta svår att få ett grepp om och här
finns sällan detaljerad statistik. Då handlar det om besök
hos släkt och vänner men även besök i det privatägda
fritidshuset. Detta är verksamheter som sällan inbegri
per ekonomiska transaktioner eller skapar direkta sys
selsättningseffekter i den traditionella turismnäringen.
Snarare är det frågan om effekter i dagligvaruhandeln,
hos hantverkare och i det övriga lokalsamhället.

Över 50% av befolkningen i Norden
har tillgång till fritidshus genom eget
ägande, släktingar eller vänner, vilket
gör bruket av dessa hus väldigt spritt
bland stora delar av befolkningen.
I de nordiska länderna är fritidshusturism den verkliga
inhemska massturismen. Här finns cirka 1,5 miljoner
fritidshus, varav ungefär två tredjedelar i Sverige och
Finland. Över 50% av befolkningen i Norden har tillgång
till fritidshus genom eget ägande, släktingar eller vänner,
vilket gör bruket av dessa hus väldigt spritt bland stora
delar av befolkningen. Egentligen är fritidshusturismen
mera omfattande, då denna statistik saknar uppgifter
om exempelvis husvagnar eller lägenheter som också
kan fungera som fritidshus. Här definierar vi fritidshus
som fristående, privatägda byggnader för fritidsbruk.
Fritidshus är ingen homogen hustyp. Om detta vittnar
de otaliga begrepp som associeras med fenomenet fri
tidshus: koja, land, landeri, lantställe, sommarnöje, stuga,
torp, villa, sommarstuga och fjällstuga, för att nämna
några. Antalet synonymer kan tjäna som illustration till
hur brokig fritidshusturismen är som företeelse. Det är
nämligen inte frågan om en speciell hustyp, utan om ett
visst sätt att använda bostäder. Detta användande har
gamla rötter. På ålderdomlig svenska kan vi exempel
vis hänvisa till idylliska platser dit man drar sig undan
för att hämta energi som ett “tuskulum”. Detta uttryck
härstammar från orten Tusculum sydost om Rom där
många förmögna romare tillbringade sin lediga tid un
der antiken. Även om den typen av dubbel bosättning
förekom bland förmögna köpmän och adeln i Norden
under förindustriell tid, så var de flesta dubbla bosätt

ningar tydligt kopplade till samhällets produktion i form
av kolarkojor och sjöbodar. I och med industrialiseringen
uppstod under 1800-talets slut en växande borgarklass
som hade såväl tid som medel att skaffa fritidsbostä
der, exempelvis skärgårdsvillor och små kolonistugor.
Ökande reallöner, lagstadgad semester och ett allt mer
spritt bilägande från och med 1950-talet gjorde att fler
människor fick tid, pengar och möjligheter att ta sig till
fritidshus utanför städerna. De första fritidshusen var
enkla stugor utan några egentliga bekvämligheter, men
med tidens gång och ökat välstånd blev fritidshusen stör
re och större. Vid denna tid urbaniserades de nordiska
länderna i hög takt och tiotusentals jordbruksfastigheter
övergick till att användas som fritidshus. Under denna
period uppstod även tillverkning av prefabricerade hus,
något som spreds till fritidshussektorn på bred front.
Hur ser det då ut idag? Översiktligt skulle man kunna
lyfta fram tre faktorer: urbanisering, förtätning och kon
vertering. Som framgått av den historiska redogörelsen
ovan är urbaniseringen inte något nytt fenomen som på
verkar fritidshusbeståndet. Precis som tidigare omvand
las fortfarande permanentboenden på landsbygden till
fritidshus, även om denna utveckling inte är lika kraftig
som under andra hälften av 1900-talet. Utflyttning från
glesbygd gör att hus i sådana trakter ofta börjar använ
das som fritidshus istället för permanentboenden. På
utpräglade turistorter sker en kraftig ökning av antalet
fritidshus, där beståndet ökar och samtidigt förtätas. I
ett nordiskt perspektiv rör det sig ofta om attraktiva
kust-, sjö- eller fjällnära destinationer. Dessa hus är i de
allra flesta fall byggda just för ändamålet att fungera
som fritidshus, ofta med en betydligt högre standard än
de hus som byggdes under större delen av 1900-talet.
Fritidshus på lämpligt pendlingsavstånd från städerna
är attraktiva som permanentbostäder, särskilt i tider av
bostadsbrist. Detta gör att antalet fritidshus idag minskar
kring många städer, medan de blir fler i glesbygd och
på de utpräglade turistorterna.
Sammanfattningsvis är fritidshusturismen alltså en av
Nordens mest populära former av turism. Den innebär

Konverterade fritidshus

Tätortsnära
landsbygd

Perifera landskap
/glesbygd

Helgfritidshus

Semester
fritidshus
Attraktiva
ätortsnära miljöer
vid havet, sjöar
eller i fjällen

Populära
semesterområden
vid havet, sjöar
eller i fjällen

Ändamålsbyggda
fritidshus

Figur 2. Olika typer av fritidshuslandskap. Omarbetad från
Müller, Hall & Keen (2004).
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ett omfattande resande och gör att det verkliga befolk
ningstalet på många platser kan vara långt högre än vad
siffrorna från folkbokföringen ger vid handen. Utveck
lingen av fritidshusturismen har gått hand i hand med
andra samhällsförändringar, såsom välfärdssamhällets
framväxt och utflyttning från landsbygden till de större
städerna. Men vilka effekter får fritidshusturismen för
destinationerna, det vill säga för de platser, lokalsam
hällen och kommuner där denna turism pågår?

Fritidshusturismens effekter och geografi
Tidigare fallstudier i Norden och annorstädes visar på
ett brett spektrum av effekter från fritidshusturism. Vad
som saknats har dock varit det större perspektivet, det
vill säga något som binder samman alla dessa fallstudier
till en helhet och ger oss en bredare förståelse för hur
fritidshusturismens effekter fördelar sig rent geografiskt.
Var kan vi förvänta oss kommuner med stark tillväxt av
fritidshus? Var kan ökningen i antalet fritidshus bero
på avfolkning och minskad efterfrågan på permanent
boenden? Var kan vi förvänta oss att fritidshusen minskar
i antal på grund av urbanisering och bostadsbrist? Var
kan vi förvänta oss flitigt besökande fritidshusägare och
vilka orter besöks mer sällan? I vår forskning försöker
vi visa just detta samt belysa det faktum att fenomenet
fritidshus är väldigt heterogent.

Figur 3. Svenska
fritidshuslandskap, från Back
& Marjavaara
(2017)

Med hjälp av kvantitativa data som omfattar informa
tion om samtliga fristående bostadshus och alla fritids
hus (undantaget utlandsägda fritidshus) har vi delat in
Sverige i fyra fritidshuslandskap (figur 2).
Logiken är att beroende på vilka typer av fritidshus som
finns på olika platser, så kommer inverkan av detta feno
men på lokalsamhället att variera. Fritidshuslandskapen
kännetecknas helt enkelt av olika förutsättningar, utma
ningar och möjligheter som kan utläsas utifrån fritids
husen. Våra data innehåller bland annat information om
byggnadsår, taxerat fastighetsvärde, samt exakt position
för fritidshuset och ägarens bostad. I vår uppdelning ut
går vi från två avgörande faktorer: avstånd och hustyp.
Med avstånd åsyftas sträckan mellan fritidshusets ägare
och dennes permanenta bostad. Fritidshus som finns
nära den permanenta bostaden (helgfritidshus) innebär
mer frekventa besök och att de ligger i närheten av stä
der. Hus på längre avstånd från ägarna (semesterfritids
hus) kan räkna med en lägre besöksfrekvens på grund av
avståndet. För det andra har typen av hus, eller snarare
husets bakgrund, betydelse. Modellen antar att det finns
två typer av fritidshus, dels bostadshus som konverterats
till fritidshus (konverterade fritidshus) och dels hus som
byggts med syftet att vara fritidshus (ändamålsbyggda
fritidshus). Bostadshus som konverteras till fritidshus in
dikerar att fastighetsmarknaden för permanentbostäder
är vikande och att det är ett rimligt alternativ att använ
da dessa som fritidshus. Hus som byggts med syfte att
vara fritidshus antas finnas på platser som är särskilt
attraktiva för denna form av turism.

Figur 4. Härbre i Dalarna
använt som fritidshus.
Foto: Andreas Back, 2009.

I vår forskning har vi länkat denna modell (figur 2) till
det faktiska utfallet i geografin, eller kartlagt var dessa
landskap ligger i Sverige. I kartan nedan (figur 3) redo
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visas respektive fritidshuslandskap. 1) Landskap som do
mineras av hus konverterade till fritidshus nära ägarens
bostad (blå), 2) platser som domineras av konverterade
hus långt från ägarens bostad (grön), 3) ändamålsbygg
da fritidshus nära ägarens bostad (röd), samt 4) ända
målsbyggda fritidshus långt från ägarens bostad (gul).

Den mångsidiga fritidshusturismen
Vad kan vi då utläsa utifrån kartan? Utan att gå djupare in
i den teoretiska modellen eller de specifika förhållande
na i Sverige, så visar det färdiga resultatet en nord-sydlig
skillnad, en skillnad mellan kust och inland, samt mellan
stad och land. Pågående intervjuer med kommuner i
hela landet stöder till stora delar kartläggningens resul
tat. I det blå området på kartan överskuggas fritidshus
turismen av näraliggande urbana områden vilket gör
att dessa hus har en minimal inverkan på kommunernas
verksamhet. Här är fritidshusen ofta blandade med per
manentbostäder i odlingslandskapet eller i klungor nära
natursköna platser. Trenden i dessa kommuner är att
fritidshusen minskar i antal eftersom de börjar användas
som permanentbostäder istället. I vissa fall försöker kom
munerna vi intervjuat i detta område motverka trenden
genom att exempelvis ha begränsningar på hur stora
husen i fritidshusområden får vara.
Det gröna området sammanfaller väldigt väl med svensk
glesbygd. Här är fritidshusturismen till stora delar ett
resultat av utflyttning och kanske det bästa sättet att
utnyttja befintlig bebyggelse när den inte är attraktiv
som permanentboende. I många fall ägs fritidshusen
av människor som har sin bakgrund i närheten genom
exempelvis uppväxt eller släktskap. I dessa kommu
ner kan fritidshusturismen bidra med extra intäkter till
lokalhandeln och ha en positiv inverkan på bostads
marknaden genom att öka efterfrågan på bostäder. Då
glesbydskommuner ofta har en ansträngd ekonomisk
situation måste de vara extra noggranna med att kost
nader för offentliga tjänster, såsom exempelvis vatten
och avlopp, bärs av brukarna. Detta så att inte den per
manent bosatta befolkningen ensam ska bära kostnader
för tjänster som också kommer fritidshusägare till del.
För kommuner i dessa områden ses fritidshusturismen
också som ett sätt att på sikt locka nya invånare. Av den
na anledning är man ofta generös och tillmötesgående
när det ska byggas nya fritidshus. Överlag kan dessa
kommuners inställning till fritidshusturismen kopplas
till det egna utsatta ekonomiska läget.
I det röda området är fritidshusturismen koncentrerad
till ett fåtal attraktiva platser nära tätorter. Här spelar
inte fritidshusturismen någon större roll för kommuner
nas verksamhet. I några av kommunerna vi intervjuat har
de knappt haft någon information om fritidhusturismens
storlek. Detta förmodligen eftersom de ser ytterst få
effekter av denna turism, varken för kommunens verk
samhet eller näringslivet i stort. De attraktiva lägena vid
exempelvis kust och sjöar, i kombination med närhet till
tätorter, gör att fritidshusen i det röda området konver
teras till permanentboenden. När de blir permanentbo
enden innebär det större åtaganden för kommunerna
i form av tjänster som vatten och avlopp, snöplogning,

12 | 44 IKAROS 1 | 18

räddningstjänst och skolgång för barn. De kommuner
vi intervjuat anser dock att dessa kostnader uppvägs
av intäkterna som permanent bosatta invånare innebär.
Platser som täcks av det gula området är utpräglade
semestermål, såsom exempelvis fjälldestinationer eller
attraktiva kustområden. Här kan fritidshusbefolkningen
överstiga det officiella invånarantalet flera gånger om,
men med starka svängningar mellan hög- och lågsäsong.
I en av kommunerna räknar man exempelvis med en
reell befolkning som är 10 gånger högre än de folkbok
förda 10 000 invånarna under knappt två månader per
år. I kommuner som domineras av det gula området är
fritidshusturismen en vital del av den lokala ekonomin.
Den påverkar bostadsmarknaden genom relativt sett
höga marknadsvärden och tvingar kommunerna att byg
ga ut sin service och administration så att den passar en
befolkning långt större än den folkbokförda. Förutom
att kommunerna måste parera stora svängningar mellan
säsonger, så kan hög tillväxttakt göra att underhållet av
infrastruktur inte hinns med. Intäkterna för näringslivet
under högsäsong gör att dessa kommuner kan ha ett
utbud i form av exempelvis butiker, restauranger och
byggfirmor som är större än vad som hade varit möjligt
utan fritidshusturismen.
Som framgår är fritidshusturismen ett heterogent fe
nomen med högst skiftande inverkningar på lokalsam
hället beroende på plats. Det är helt enkelt en stor kva
litativ och kvantitativ skillnad mellan fritidshusturism
i glesbygd, landsbygd, nära tätorter och i utpräglade
turistorter. Det är vår mening att dessa skillnader måste
beaktas i såväl forskning som policydiskussioner för att
resultaten ska spegla den faktiska verkligheten.

Situationen i andra länder
Vår forskning är den första som konkretiserat hetero
geniteten i fritidshusturismen på en nationell nivå. Tack
vare den goda datatillgången är detta möjligt i Sverige.
Någon kartläggning utifrån samma modell har inte gjorts
för andra länder, vilket givetvis är en uppgift för framtida
forskning. Vi vet att mönstren inte är identiska, inte ens
i de nordiska länderna. Således skulle det vara intres
sant att göra motsvarande kartläggning även för andra
länder än Sverige.

av ändamålsbyggda semesterfritidshus, där ägarna bor
på relativt långt avstånd. Dessa områden har en större
attraktionskraft än att bara vara en angelägenhet för
närboende, utan fungerar som ett nationellt resmål.
Denna grupp kommer troligtvis även att vara starkt do
minerade i närheten av de finska skidorterna i norr, likt
det mönster vi ser i den svenska fjällvärlden. Orter som
Ylläs, Levi, Saariselkä, Olos, Pallas och Rukka har alla
med stor sannolikhet en dominans av denna kategori
fritidshus. Man kan även tänka sig att denna kategori
finns närvarande i det för fritidshus viktiga sjödistriktet.
Speciellt då i den östra delen. I övrigt bör de ändamåls
byggda fritidshusen på helgavstånd finnas i områden
innanför kusten och en bit från de mest attraktiva delar
na av sjödistriktet, men relativt nära de större urbana
miljöerna, då framförallt i den södra delen av landet.
Sist tänker vi att de konverterade fritidshusen på långt
avstånd från ägarna, liksom i Sverige, finns i glesa mil
jöer, och är en spegling av befolkningsminskning och
utflyttning. Dessa finns framförallt i de inre och norra
delarna av landet, utanför attraktiva skidorter och rela
tivt långt från städerna. De mest iögonfallande skillna
derna vi kan tänka oss att existerar mellan den svenska
och finska fritidshusturismen är Insjöfinland, som har en
stor nationell betydelse för fritidshusturismen i landet.
Någon motsvarighet finns inte i Sverige, där fokus sna
rare är på kustlandskap och fjälldestinationer. Som sagt
är detta mer eller mindre kvalificerade gissningar. Det
verkliga resultatet återstår att bevisas, vilket vi givetvis
hoppas kommer att göras i framtiden.

Slutsats
Fritidshusturismen är ett sätt att använda hus som går
långt tillbaka i tiden, till forna tiders dubbla bosättnings
mönster. Det är en form av turism som idag har en bred
förankring i de nordiska samhällena. Fritidshusturismen
påverkar lokalsamhället och platsen där turismen äger
rum på olika sätt. Till sist har vi även visat hur olikheter
mellan fritidshus tar sig uttryck rent geografiskt i Sverige,
samt även resonerat kring hur detta kan tänkas se ut i
en finländsk kontext.
Poängen med hela resonemanget är att belysa fritidshus
turismen som fenomen, speciellt då bejaka heterogeni
teten, att alla fritidshus inte är varandra lika. Destinatio
ner har, beroende på lokalisering, olika förutsättningar
för att ta del av de möjligheter denna form av mobilitet
ger, men även olika förväntade negativa konsekvenser i
form av slitage, miljöeffekter och belastningar på loka
la välfärdssystem. Detta är ett intressant och
fruktbart framtida studieområde om man har
ambitionen att förstå konsekvenserna av det
moderna mobila samhället.

Om vi ger oss i kast med en spekulation om hur motsva
rande mönster skulle kunna tänkas se ut i en finländsk
kontext, skulle man kunna tänka sig stora likheter med
Sverige, men även vissa fundamentala skillnader. Först
kommer troligtvis konverterade fritidshus på helgav
stånd från ägarna att dominera i områden med relativt
hög befolkningsvolym, framförallt i de södra delarna av
Finland, och då speciellt områdena kring Helsingfors,
Tammerfors och Åbo, men även Uleåborg. Här genererar
den urbana befolkningens efterfrågan på fritidshus, på
bekvämt avstånd, en omvandling av fastighetsbeståndet
från permanentbostäder till fritidshus.
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Däremot kan man tänka sig att kuststräckan utanför de
större städernas omedelbara närhet kommer att ha ett
liknande mönster som i Sverige, nämligen domineras
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