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Sammanfattning 
Ökad turism och överturism har blivit allt mer vanligt på mindre naturdestinationer i 

Skandinavien som påverkas av den ökade tillströmningen av turister både negativt och 

positivt. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur privata markägare upplever 

effekterna av ökad turism i Lodalen i Norge, och hur dessa turismeffekter hanteras och 

planeras av offentliga och privata aktörer. För att uppnå studiens syfte samt begränsa 

studiens omfång valde vi att göra en fallstudie på Lodalen i Norge och jobba utefter 

frågan: Hur upplever privata markägare effekterna av ökad turism samt hur hanteras 

turismeffekter av offentliga och privata aktörer?  

 

Resultatet från denna studie bygger på en induktiv ansats med ostrukturerade intervjuer 

med åtta privata markägare från Lodalen, en privata aktör Visit Nordfjord samt Stryn 

kommun som en offentlig aktör. Undersökningen visar att markägarna har både positiva 

och negativa upplevelser av turismens effekter. De positiva effekter som turismen har 

fört med sig gäller ekonomi och arbetsmöjligheter, medan de negativa effekterna rör 

förbrukning av miljöresurser och begränsningar i Lodalens infrastruktur.  

 

Slutsatsen av denna studie blev att oavsett om markägarna är beroende eller oberoende 

av turismen ekonomiskt, så har de ur ett ekonomiskt perspektiv en positiv uppfattning 

av utvecklingen av turismen i Lodalen. Markägarna delar samma oro inför framtiden i 

förhållande till den ökade mängden turister, och hur effekterna av denna turismen 

hanteras på olika sätt av de privata och offentliga aktörerna. Visit Nordfjord har påbörjat 

en långsiktig plan för att kunna sprida ut turismen över året. Detta görs genom att 

uppmuntra turister att inte enbart besöka Lodalen på sommaren, då det största problemet 

handlar om överturism och effekterna detta medför under sommarhalvåret. Detta medan 

det största problemet med att kunna bygga ut faciliteter eller bilvägen i Lodalen ligger i 

den överhängande rasrisk som finns i dalen.   
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Abstract 
Increased tourism and overtourism have become more and more common in smaller 

nature destinations in Scandinavia, which is affected by the increased influx of tourists 

both negatively and positively. The purpose of this study was to examine how private 

landowners experience the effect of increased tourism, and how these tourism impacts 

get handled and planned by public and private actors. In order to achieve the purpose of 

the study and to limit the scope, we choose to do a case study of Lodalen in Norway. 

Our research question was: How does private landowners experience the impacts of 

increased tourism, and how does these impacts get handled and planned by public and 

private actors?  

 

The results of this study is built upon an inductive approach made up by unstructured 

interviews with eight private landowners from Lodalen, but also interviews with the 

private actor Visit Nordfjord and the public actor the municipality of Stryn. The result 

shows that landowners have both positive and negative experiences of tourism impacts. 

The positive effects to which tourism contributes applies to the economy, and job 

opportunities. The negative impact mainly comes from the consumption of natural 

resources, and the limitation of the facilities in Lodalen.  

 

The conclusion of this study is that both the landowners who are financially dependent 

and the ones that are independent, have a positive perception about the development of 

tourism from an economic perspective. Despite this there is a worry about the future and 

the increase of tourism amongst the landowners. Their concern is how these impacts get 

handled and planned by the private and public actors. The biggest problem is related to 

the infrastructure, and how to expand the road and build more facilitates due to the 

limitations of the valley. Visit Nordfjord has begun a long-term plan to spread tourism 

throughout the year. This is done by encouraging tourists not only to visit Lodalen in 

the summer, as the main problem is about overtourism during the summer and the 

impact that this brings. 

 

 

Keyword 
Private Landowner Perception, Lodalen, Tourism impact, Nature Tourism, Carrying Capacity, 

Destination planning  
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet för denna studie avser att presentera en bakgrund om hur den 

nuvarande naturturismen i Norge ser ut för att slutligen leda fram till en 

problemformulering, frågeställning och ett syfte. Därefter presenteras studiens 

avgränsning till följd av uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

I Skandinavien är mycket av den turism som utövas naturbaserad vilket främst beror på 

att de skandinaviska länderna har rikligt med naturresurser och flera varierande 

naturlandskap. Utöver detta har även Norge, Sverige och Finland en allmän rätt till att 

nyttja dessa naturtillgångar så länge som det görs utefter vissa restriktioner och med 

hänsyn till natur, djurliv och den lokala befolkningen (Champion & Stephenson 2014). 

Tillgängligheten till naturen och användandet av naturens resurser har de senaste åren 

bidragit till ett ökat attraktionsvärde för både turister och invånare (Kaltenborn, Haaland 

& Sandell 2001). Att kunna nyttja naturen utan att behöva betala någonting för detta är 

något som anses vara en unik tillgång för många utländska besökare. Tillgång till 

naturen är därmed en av flera anledningarna till varför naturbaserad turism i norden har 

ökat enligt Champion & Stephenson (2014). Ytterligare en anledning till varför 

naturbaserad turism har ökat framförallt i Norge men även Island beror på att turister 

attraheras av att besöka ikoniska naturattraktioner (Øian, Fredman, Sandell, 

Sæþórsdóttir, Tyrväinen och Søndergaard Jensen 2018). Under de senaste åren har 

dessa naturmiljöer speciellt i Norge bidragit till att landet har blivit en alltmer populär 

semesterdestination att besöka (Heslinga, Hartman & Wielenga 2019).  

 

Precis som i Sverige och i Finland har även Norge ett fritt nyttjande av naturen, den så 

kallade allemannsretten. Denna har sedan en längre tid varit en del av den norska 

kulturen och ses idag som en tradition hos det norska folket som tack vare den kan 

nyttja skog och mark för att vandra, åka skidor, plocka bär eller fiska (Champion & 

Stephenson 2014). Liksom i övriga Skandinavien ser många intressenter och 

myndigheter i Norge en stor potential i naturbaserade turistaktiviteter vilket beror på att 

landets naturresurser gör att det finns många fördelar med att bedriva naturbaserad 

turism (Tangeland, Aas & Odden 2013).  
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I samband med att allt fler människor söker sig till platser för att uppleva en orörd natur 

finns stora möjligheter för ekonomisk tillväxt genom att utveckla naturbaserad turism i 

Norden. På så vis kan turismnäringen på många mindre orter där turism är framträdande 

bidrar till fler anställningsmöjligheter och bli en viktig inkomstkälla för det lokala 

samhället (Fredman & Tyrväinen 2011). Att bedriva naturbaserad turism kan därmed 

vara ett sätt för mindre landsbygdsområden att bidra till ekonomisk tillväxt då 

traditionella näringar inte räcker till. På platser där lantbruk, skogsbruk och industri 

tidigare har varit de primära näringarna så har turismen därmed blivit ett alternativt 

försörjningssätt (Müller 2011; Fredman & Tyrväinen 2011).  

 

Likväl som det finns fördelar med ett ökat intresse för naturturism, kan efterfrågan på 

naturbaserad turism göra att det blir ett högtryck på turistaktiviteter som oftast är 

belägna i känsliga naturområden (Cságoly, Sæþórsdóttir & Ólafsdóttir 2017). Detta har 

väckt frågor kring; Vad händer med en naturdestination som upplever ökad turism och 

hur hanterar man det? I många akademiska diskussioner har turismens tendens till att 

påverka destinationer skapat debatter om turismens effekter på det lokala samhälle och 

dess invånare (García, Vázquez & Macías 2015). Vikten av att uppmärksamma dessa 

effekter ligger väl i tiden för att kunna förbättra planeringen och utvecklingen av 

turismen och därmed uppnå en hållbar och långsiktig turismutveckling som gynnar 

värdsamhället och dess invånare.   

 

1.2 Problemformulering  

I en rapport skriven av Øian et al. (2018) kallad Tourism, Nature and Sustainability: A 

Review of Policy Instruments in the Nordic Countries presenterar författarna hur ett ökat 

flöde av turister som söker sig till naturdestinationer i norden också påverkar dessa 

platser positivt såväl som negativt. I tidigare forskning har ökad turism och överturism 

haft ett större fokus på hur detta påverkar stadsområden (Heslinga et al. 2019) speciellt i 

Europeiska städer (Milano, Cheer & Novelli 2018). Men detta är numera även något 

som har blivit allt mer framträdande på mindre landsbygdsområden i norden. Som 

nämnt ovan har ett flertal ikoniska naturdestinationer i Norge under de senaste åren 

blivit allt mer populära att besöka vilket har resulterat i att de är eller håller på att bli 

utsatta för överturism (Oklevik, Gössling, Hall, Jacobsen, GrØtte & McCabe 2019) När 

det inte finns tillräckligt med kapacitet för att ta emot denna mängd av turister blir 

attraktiva naturmiljöer utsatta för överbelastning, överturism och därmed också trängsel 
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enligt Øian et al. (2018). Dessa faktorer är alla möjliga effekter som i sin tur kan 

påverka hur lokala invånare upplever eller uppfattar turism. Nyligen har 

naturdestinationer som Lofoten, Tromsø, Trolltunga, Preikestolen och Geirangerfjorden 

upplevt en ökad tillströmning av turister vilket har lett till att destinationerna har blivit 

utsatta för överturism och därmed även en överbelastning (Heslinga et al. 2019).  

 

I och med den norska allemannsretten finns det ett nyttjande av både offentlig och 

privat mark vilket gör att frågor uppstår kring hur en destinations fria tillgångar nyttjas 

när den utsätts för ökad turism. På grund av Norges olika förutsättningar för 

naturbaserad turism och utmaningar med att reglera tillströmningen av turister i 

samband med den allmänna rätten till att nyttja naturen fritt i sköra naturmiljöer ser vi 

en komplexitet kring huruvida en fortsatt utveckling av turism ska kunna ta plats. Detta 

har gjort att vi som skribenter har intresserat oss för att undersöka hur ökad turism och 

turismeffekter ter sig på en norsk naturdestination. I tillägg till detta har vi även 

intresserat oss för att undersöka hur dessa hanteras och planeras under en eventuell 

planeringsprocess. 

 

1.3 Frågeställning och syfte 

Den valda frågeställningen för denna studie är; Hur upplever privata markägare 

effekterna av ökad turism samt hur hanteras och planeras dessa effekter av lokala 

offentliga och privata aktörer? Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur 

privata markägare upplever ökad turism och turismeffekter för att se hur detta kan 

användas till framtida turismplanering. För att undersöka och besvara studiens 

frågeställning kommer därmed Lodalen i Norge att fungera likt ett studiefall för detta.  

 

1.4 Avgränsning 

För att denna studie skulle få ett tydligt fokus avgränsas undersökningen till att endast 

behandla den del av lokalbefolkningen som äger mark på det valda fältet. Ytterligare är 

spridningen av vem som arbetar med planering och hantering av turism i Norge bred då 

ett flertal olika instanser engagerar sig i detta på kommunal, regional och nationell nivå. 

Vi har därmed avgränsat studien till att undersöka hur destinationssällskapet Visit 

Nordfjord arbetar med hantering och planering på en lokal nivå tillsammans med Stryn 

kommun och Lodalens markägare. Denna avgränsningen var nödvändig i relation till 

den begränsade tiden som fanns för oss att genomföra det faktiska arbetet för studien.  
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1.5 Uppsatsdisposition 

Uppsatsen inleds med en introducerande bakgrund om naturbaserad turism i Norge för 

att därefter presentera studiens problemformulering och frågeställning med ett konkret 

syfte samt avgränsning. Efter detta kommer det teoretiska kapitlet med tidigare 

forskning från olika litterära verk och vetenskapliga artiklar att framställas. Därefter 

presenteras uppsatsens tredje kapitlet vilket innehåller en presentation av det valda 

fältet. Efter detta kommer metodkapitlet med en redogörelse för vilka metodologiska 

vägval som har genomförts när det kommer till forskningsansats och metod, val av 

datainsamling och informanter samt en redogörelse för studiens kvalitetssäkring med en 

avslutande kritisk reflektion kring val av metod. Efter metodkapitlet behandlas studiens 

fyra empiriska kategorier i ett analytiskt kapitel som innehåller insamlad empiri från 

studiens samtliga intervjuer vars resultat analyseras sammanvävt med tidigare 

forskning. Dessa resultat lyfts sedan fram i ett diskuterande kapitel med en summering 

av uppsatsens resultat. Sist i uppsatsen finner man referenslistan med tillhörande 

källhänvisningar.  
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2 Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning som utgör en grund för denna studie. 

Kapitlet innehåller bland annat definitioner av begreppet destination och därefter 

turismeffekter, lokalbefolkningens upplevelser och uppfattningar samt 

destinationsutveckling och planeringsprocess. 
 

2.1 En destination, mer än en geografisk avgränsning? 

Enligt Famke (2002) finns det olika tolkningar av begreppet destination. Müller (2011) 

menar att destinationer kan förstås som platser utan klara gränser vilka skapas genom 

ständigt pågående och föränderliga sociala interaktioner mellan olika aktörer inom 

turism. I enighet med detta är även Wall-Reinius & Heldt Cassel (2019) som menar att 

en plats kan definieras som en destination på grund av att den har fått rollen som ett 

resmål och inte utefter en geografisk avgränsning. För Page & Connell (2014) innebär 

en destination en geografisk plats som innehåller olika turismaktörer och som 

marknadsförs av en turistorganisation.  

 

Utifrån detta går det att se att en del definitioner utelämnar det lokala samhället för att 

istället inkludera avsaknaden av specifika gränser med ett mer näringslivsorienterat 

perspektiv. Dock finns det en tidigare definition skapad av Davidson & Maitland (1997) 

som inkluderar ett mottagande samhälle. Enligt dem är destinationer tydligt avgränsade 

regioner som delar ett antal gemensamma karaktärsdrag, en komplex turismprodukt som 

bygger på ett antal resurser, produkter, tjänster, och ekonomiska samt sociala aktiviteter 

som kompletterar eller strider mot turismens olika delar. Ett mottagande samhälle skall 

även innehålla offentliga aktörer med ansvar för förvaltning och planering samt en aktiv 

privat sektor enligt Müller (2011). Att lokalbefolkningen är en viktig del av en 

destination är något som Muler Gonzalez, Coromina & Galí (2018) argumenterar för. 

Exempelvis menar författaren att den lokala befolkningen är en viktig aktör som 

behöver inkluderas då dem är en del av destinationen och de turistprodukter samt 

aktiviteter som finns där. Liknande mening delas även av Lundberg (2017) som anser 

att den lokala befolkningen är en viktig nyckelintressent på en destination och speciellt 

under ett hållbart utvecklingsarbete för området.  
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2.2 Turismeffekter och lokalbefolkningen 

Turismen har en tendens till att påverka lokala invånare och deras hemmiljö på olika 

sätt. Detta resulterar i att diverse effekter genereras av turism vilket kan medföra 

antingen positiva eller negativa bidrag samt kostnader för den plats där turism utspelar 

sig (García et al 2015; Gursoy, Ouyang, Nunkoo & Wei 2019). Den högst värderade 

effekten som skapas av turism är den ekonomiska. På många sätt är turistindustrin en 

stark ekonomisk faktor som kan öka ett lands välstånd genom att förstärka den 

nationella ekonomin samt bistå med fler arbetsmöjligheter (Qiu, Fan, Lyu, Lin & 

Jenkins 2019). Men Sati (2018) menar att bara för att turismen har en positiv effekt på 

ekonomin betyder det inte automatiskt att den har en positiv effekt på den inhemska 

kulturen och miljön. I enighet med detta diskuterar även García et al. (2015) och 

Lundberg (2017) negativa effekter som kan uppstå i samband med turismutveckling, de 

nämner bland annat; trängsel, ökad trafik, skador på miljön och i vissa fall även ett ökat 

intag av alkohol och droger. Att trängsel uppstår i form av trafikstockningar är något 

som oftast upplevs negativt hos lokalbefolkningen (Yoon, Gursoy & Chen 2001). Som 

motsats till detta påpekar Almeida-García & Cortés-Macías (2019) turismens 

bidragande faktor till fler arbetsmöjligheter, möjliggöra fler turistaktiviteter och 

attraktioner  i området som även kan nyttjas av lokalbefolkning, fler lokala 

affärsmöjligheter och en förbättring av infrastruktur och nätverkstrafiken.  

 

2.3 Lokalbefolkningens upplevelser och uppfattningar 

Huruvida effekterna bedöms som acceptabla eller inte avgör den lokala befolkningen 

inom det område där turismutvecklingen sker (Andereck & Vogt 2000). Ifall dem skulle 

uppleva fler negativa än positiva effekter menar Woo, Uysal & Sirgy (2018) att detta 

skulle kunna resultera i att invånarna drar tillbaka sitt stöd för att vilja ta emot 

turisterna. Ifall en invånare däremot upplever positiva effekter av turism kan det finnas 

ett större stöd för att vilja ta emot dem. Andereck & Vogt (2000) argumenterar att 

upplevelsen av positiva effekter då skulle kunna vara avgörande för hur invånarna väljer 

att förhålla sig gentemot en fortsatt turismutveckling. Till exempel kan en positiv 

upplevelse av turism vara relaterat till den egna ekonomiska vinningen vilket kan 

innebära att man är för en fortsatt turismutveckling. Likväl kan även en negativ effekt 

stimulera ett positivt förhållningssätt mot turismutveckling ifall en invånare upplever att 

detta kan motverka den negativa effekter (Andereck & Vogt 2000). 
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Som nämnt ovan kan effekter genererat från turism kategoriseras på olika sätt. García et 

al. (2015) menar att det är ett komplext fenomen att undersöka lokalbefolkningens 

upplevelser i relation till turismeffekter då dessa varierar beroende på invånarnas och 

destinationens karaktär. På grund av detta upplever den lokala befolkning turismens 

utveckling väldigt varierande menar Qiu et al. (2019) som argumenterar att ett viss antal 

faktorer kan vara avgörande, till exempel nivån på turismutvecklingen, 

sociodemografiska egenskaper, omfattningen av lokalbefolkningens interaktion med 

turister, rumslig närhet till turistattraktioner och ifall det finns ett ekonomiskt beroende 

av turism. 

 

Om utvecklingen av turism sker väldigt snabbt på en plats kan detta resultera i att den 

lokala befolkningens positiva förhållningssätt gentemot turismen sjunker. Med detta 

menar Woo et al. (2018) att den lokala befolkningens stöd för att ta emot turister är 

väsentlig och ifall det positiva förhållningssättet sjunker är det svårt att utveckla en 

destination ur ett hållbart perspektiv. För att undersöka upplevelserna gällande 

turismeffekter kan sociodemografiska egenskaper likt kön, ålder, nivå på utbildning och 

inkomst ha en avgörande roll (García et al. 2015). Vidare kan även nivån av integration 

med turisterna vara en avgörande faktor, vilket Almeida-García & Cortés-Macías 

(2019) påstår kan innebära hur pass nära den lokala befolkningen bor den aktiva turist 

zonen. Till exempel kan ett större avstånd innebära en större acceptans gentemot 

turismen. Vidare kan även en daglig integration med turister leda till en större förståelse 

samt tolerans för turister och den utveckling som turism för med sig (García et al. 

2015).  

 

I en artikel skriven av Olga Gjerald (2005) undersöktes sociokulturella effekter i norska 

Nordkapp. I studien svarade alla informanter att turism bidrog positivt till samhället 

oavsett om de själva var ekonomiskt beroende eller oberoende av turism. Trots detta 

uttryckte en del respondenter att negativa effekter likt en påverkan på miljön kan vägas 

upp av turismens positiva effekter i form utav ett ekonomiskt bidragande till samhället 

vilket även bekräftas i studier av Látková & Vogt (2012) samt Andereck & Nyaupane 

(2011) som diskuterar hur lokalbefolkningen ställer sig mer positivt till turism som 

bidrar till ekonomin och är en viktig inkomstkälla. Ytterligare en företeelse som Gjerald 

(2005) undersökte var att turism i Nordkapp hade ett säsongsbaserat mönster vilket 

gjorde att trängsel var mer påtagligt under sommarperioden. I och med den ökade turism 
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i Nordkapp var författaren intresserad av att veta ifall informanterna förändrade sina 

vanor på grund av turisternas närvaro. I studien framgick det att informanterna skapade 

nya vanor genom att iaktta turisterna när de steg i land i Nordkapp vilket ansågs som 

roande hos den lokala befolkningen (Gjerald 2005). 

 

2.4 När är gränsen nådd? 

Begreppet carrying capacity, bärkraft, definieras av Sati (2018) som den volym av 

användning en resurs eller ett område kan utsättas för utan att ta skada. Enligt Coccossis 

& Mexa (2004) uppkom konceptet tourism carrying capacity, turismkapacitet, under 

1970- och 1980 talet i samband med en ökad oro över turismindustrins effekter på 

miljön. Inom turismutveckling har analysen av ett områdets turismkapacitet blivit ett 

viktigt verktyg att använda. Butler (2019), Jurado et a.l (2012) och Buckley (2006) 

argumenterar att det inte går att fastslå en statisk toleransnivå, ett så kallat magic 

number för hur mycket kapacitet ett område eller en plats har i form utav resurser då 

alla platser har olika karaktärer och förutsättningar. När en destinations 

bärkraftskapacitet är uppnådd uppstår overcrowding, överbefolkning av turister. 

Överbefolkning betyder att destination eller platsen inte kan absorbera den volym av 

turister som anlänt (World Travel and Tourism Council 2017). Rapporten beskriver 

även att det inte alltid är hela destinationen som påverkas utan att det istället kan röra 

sig om en specifik plats där turister flockas för ett visst ändamål. Overcrowding kopplas 

ofta samman med overtourism vilket innebär överturism. Begreppen definieras på 

liknande sätt och uppkommer som ett resultat av en hastig volymökning av turister på 

en destination (Oklevik et al. 2019).  

 

Enligt Oklevik (et al. 2019) kan överbefolkning och överturism påverka turismens 

infrastruktur och transportflöde samt tillgängligheten av boenden. Miljön och 

infrastrukturen kan påverkas av en överbelastning av antalet turister, detta kan i sin tur 

påverka avlopp och avfallshantering som inte är ämnade för att kunna hantera en större 

mängd turister. Det ökade trycket kan bidra till problem för invånarna som trängsel och 

trögare trafik, begränsat med parkeringar, längre väntetider och högre priser enligt 

Sæþórsdóttir, Hall & Stefánsson (2019). Vidare påpekar även författarna att dessa 

effekter är även något som påverkar destinationer som är säsongsbaserade.  
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2.5 Destinationslivscykeln, TALC 

Genom att utveckla turism skapar man nya möjligheter för arbetstillfällen och för att 

vända negativa utvecklingstrender (Müller 2011). Oftas är startskottet för planeringen 

att aktörer har identifierat ett eller flera behov som behöver åtgärdas eller hanteras i 

samband med turismutvecklingen. Exempelvis så kan sådana behov identifieras av den 

lokala befolkningen vars perspektiv ses som en viktig tillgång under 

planeringsprocessen av en destination (Bimonte & Faralla 2016). För att arbetet med 

utvecklingen ska kunna fortskrida på en destination är det viktigt att det finns acceptans 

från lokalbefolkningen (Park, Nunkoo & Yoon 2015). Författarna menar även att det är 

problematiskt att utveckla en destination hållbart utan deras stöd då de utgör en 

grundpelare i samhället. Därmed är lokalbefolkningen en viktig aktör att inkludera i ett 

sådant utvecklingsarbete. Genom att undersöka lokalbefolkningens upplevelser av 

turismutvecklingen kan de som planerar få en tydligare bild av vilka områden som 

behöver utvecklas på destinationen. På så vis är det viktigt att inkludera den lokala 

befolkningen innan själva utvecklingsprocessen sätter igång (Lundberg 2017). 

 

Exakt när behovet för hantering och planering uppmärksammas beror enligt Butler 

(1980) på destinationens karaktär och dynamik samt vart i utvecklingen som 

destinationen befinner sig. Genom att använda Butler’s Tourist Area Life Cycle model, 

TALC, kan en destinations utveckling förklaras från det att den upptäcks fram till en 

kritisk fas där nedgång hotar om inga motåtgärder appliceras. Enligt Gjerald (2005) kan 

även TALC modellen användas för att förstå den lokala befolkningens upplevelser 

gentemot turism vilka kan relateras till den nivå av utveckling som sker på en 

destination. Sammanlagt består modellen av; upptäcktsfasen, deltagandefasen, 

utvecklingsfasen, konsolideringsfasen, stagnationsfasen och nedgångsfasen/ 

förnyelsefasen. Genom åren har modellen kritiserats för att inte vara tillräckligt 

deskriptiv i de olika faserna (Müller 2011) och Butler (1980) betonar även att alla 

destinationer inte upplever destinationslivscykelns faser lika tydligt som andra. 
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Figur 1: Tourist Area Life Cycle, TALC (Butler, 1980) 

 

I modellens första fas, upptäcktsfasen menar Butler (1980) att antalet turister som 

besöker destinationen är lågt vilket resulterar i att involveringen med den lokala 

befolkningen är hög då det ännu inte finns några tillbyggda faciliteter på platsen. I 

upptäcktsfasen kan platsens karaktär vara orsaken till att turister lockas, vilka i denna 

fas tillhör en mindre skala som inte påverkar miljön eller det sociala livet för den lokala 

befolkningen. Därefter kommer deltagandefasen då den lokala befolkningen etablerar 

faciliteter på grund av en ökning i antalet besökare. Under denna fas menar Müller 

(2011) att tydliga turistsäsonger börjar träda fram samtidigt som destinationen börjar att 

marknadsföras i syfte om att locka fler turister. Den lokala befolkningen som är 

verksam inom turism kan i detta stadiet förändra sina vanor och sociala liv på grund av 

tillströmningen av turister. Under denna fasen kan även myndigheter förbättra den 

lokala infrastrukturen. Efter deltagandefasen träder destinationen in i en utvecklingsfas 

som innebär att turistmarknaden nu är väldefinierad (Butler 1980). Enligt Müller (2011) 

börjar aktörer utifrån att investera i platsen vilket kan leda till att lokala aktörer hamnar i 

kläm medan förändringar i bebyggd miljö blir allt mer tydlig. Effekter likt dessa 

uppskattas inte av den lokala befolkningen påpekar Butler (1980) samtidigt som 

författaren påpekar att regional och nationellt engagemang av planering också blir 

nödvändigt i denna fasen.  
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Slutligen förklarar Müller (2011) att destinationen kommer gå in i en konsolideringsfas 

vilket innebär att ökningstakten i antalet besökare kommer att minska i takt med att 

destinationens bärkapacitet har uppnåtts. Likväl kommer den totala volymen fortsätta att 

öka. I detta stadiet påpekar Butler (1980) att den totala mängden turister överstiger den 

totala mängden av lokalbefolkningen som i denna fas oftast är ekonomiskt bunden till 

turistbranschen. Mängden turister och faciliteter som finns på en destination i 

konsolideringsfasen kan väcka ett missnöje och motstånd bland lokalbefolkningen. 

Detta missnöjet är oftast större enligt Butler ifall lokalbefolkningen inte är verksam 

inom turistbranschen och tjänar ekonomiskt på turisterna. Efter denna fas går 

destinationen in i en stagneringsfas vilket innebär att det högsta antalet turister för 

områdets kapacitet är nått. Ytterligare menar Butler att överskridningen av bärförmågan 

kan ha orsakat miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska problem för 

värdsamhället. Utifrån den stagnerade fasen kan en destination antingen satsa på 

förnyelse eller förvänta sig en nedgång. Varför en destination går in i en stagnerande fas 

kan bero på olika faktorer, Müller (2011) menar att det delvis kan bero på att 

destinationen inte längre känns autentisk eller för att turistflödet är för stort. Resultatet 

av detta kan leda till att turismaktörer säljer sina verksamheter för att istället satsa på att 

etablera sig på en ny destination. För att undvika nedgångsfasen kan detta hanteras 

enligt Butler (1980) genom att skapa nya produkter vilket Müller (2011) menar är 

möjligt genom att bygga nya attraktioner på destinationen eller genom att börja använda 

naturliga resurser som tidigare inte har utnyttjats av turism.  

 

2.6 Planeringsprocessen på en destination 

Huruvida man ska gå tillväga för att hantera eventuella effekter som uppstått i samband 

med turismutveckling är väldigt varierande. Till att börja med menar Müller (2011) att 

den pågående situationen behöver analyseras för att kunna identifiera de problem som 

har orsakat behovet för planeringsinsatser. Detta görs oftast enligt Müller genom 

samråd eller andra offentliga informationsinsatser med aktörer från näringslivet, 

lokalbefolkningen, den offentlig sektorn och turisterna. Turisterna blir sällan direkt 

tillfrågade då dessa istället medverkar genom att svara på olika 

marknadsundersökningar. World Travel and Tourism Council (2017) menar att det 

krävs att destinationsutvecklare och myndigheter samarbetar tillsammans med aktörer 

och lokalbefolkningen för att hitta lösningar i god tid för att skapa en långvarig hållbar 

turismutveckling. Enligt Müller (2011) är det sällan som den närliggande kommunen 
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inte deltar i projekt tillsammans med offentliga organ från turistnäringen. För att kunna 

starta planeringsprocessen är det behövligt att de nämnda aktörerna samarbetar med 

varandra då detta kan effektivisera processen (Larsson, Bratt & Sandahl 2011), samt 

även stärka finansieringen (Müller 2011). Att samarbeta är dock inte helt utan risk 

menar Müller som påpekar att konflikter kan uppstå i samband med övergången till ett 

partnerskap. Ifall det saknas tydliga direktiv för vem som ska göra vad kan det uppstå 

en konflikt.  

 

Förutom samarbeten behövs det både infrastruktur och faciliteter som är tillgängliga för 

både turister och lokalinvånare för att kunna utveckla en hållbar turistdestination. En 

välutvecklad infrastruktur ökar både attraktionen och konkurrenskraften av en 

destination och är en del av turismprodukten, forskare menar därmed att infrastrukturen 

är en viktig grund för turismutveckling (Mandic, Mrnjavac & Kordic 2018; Khadaroo & 

Seetanah 2007). För att tillhandahålla faciliteter och infrastruktur på en destination 

behövs det ofta stöd från lokala och regionala myndigheterna, på platser där turism 

bidrar till ekonomisk tillväxt har infrastrukturen ofta prioriteras av den offentliga 

sektorn då den kan gynnar det lokala samhället (Mandic et al. 2018). 

 

2.7 Hantering av turismeffekter 

Ett sätt att hantera negativa utvecklingstrender på en destination kan vara att försöka 

styra turismen. Detta kan bland annat göras på de destinationer som består av skör 

naturmiljö för att minimera effekten på denna (Müller 2011). Genom att fysiskt planera 

för turism kan planeringen optimera resursförbrukningen och därmed också undgå att 

påverka miljön i lika stort omfång. Müller (2011) menar därmed att detta kan innebära 

att en planerare försöker sprida ut turisterna på en destination eller att koncentrera dem 

till mindre känsliga områden. För en naturdestination som upplever ökad turism kan 

naturlandskapet som är en viktig del av turismprodukten till exempel förändras eller 

påverkas negativt om inte turismaktörer har en tydlig planering för platsen eller området 

(Øian et al. 2018). Förutom den fysiska planeringen kan även en säsongsbaserad 

destination satsa på att bli en året om destination (Müller 2011). Detta kan bland annat 

motverka problem som kan uppstå i samband med ökad turism på en säsongsbaserad 

destination i form av trängsel och trafikstockning då spridningen av turister blir större.  
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2.8 Allemansrätten och nyttjande av allmänna tillgångar 

I Skandinavien är allemansrätten en tradition som ger allmänheten rätt till att röra sig 

fritt i naturen enligt Kaltenborn, Haaland & Sandell (2001). Att ha fri tillgång till 

naturen är något som de nordiska länderna Norge, Sverige och Finland har gemensamt. 

Allemansrätten är en viktig tillgång och en stor del av den norska kulturen som bidrar 

med ett högt attraktionsvärde för turister (Champion & Stephenson 2014). Den 

allmänna rätten om att nyttja naturen har sedan länge varit en tradition i Norge och 1957 

blev den en del av den norska lagstadgan (Nordiska Ministerrådet 1997).  

 

Allemansrätten innebär att det är lagligt att beträda både offentlig och privat mark i 

naturmiljöer så länge som man visar hänsyn till natur och djurliv. Närheten till naturen 

och möjligheter att ta del av de naturresurser som finns gör att många människor vistas 

utomhus på sin fritid och deltar i olika aktiviteter som till exempel plocka bär eller 

fjällvandra (Champion & Stephenson 2014). Den fria rätten till att nyttja naturen bidrar 

även till markanvändning av privat mark vilket kan skapa konflikter mellan markägare 

och turister om reglerna inte följs (Campion & Stephenson 2014). Utnyttjandet av 

allemansrätten sker oftast då människor inte följer de restriktioner som finns enligt Øian 

et al. (2018) som även påpekar hur nedskräpning har blivit ett stort problem ute i 

naturen. Ytterligare förekommer det även att människor campar en längre tid på privat 

mark utan att fråga om lov vilket är en överträdelse av allemansrätten.  

 

2.9 Restriktioner norsk allemannsrett 

Enligt det norska Nordiska Ministerrådet (1997) är det endast lov att övernatta två dagar 

i rad på en plats som måste vara minst 150 meter i från närliggande bostad. För att få 

stanna mer än två dagar behöver det finnas en överenskommelse om detta mellan 

markägare och de som campar. På så vis har den privata markägaren rätt till att upphäva 

de restriktioner som finns i allemannsretten genom att ge sin tillåtelse. Ytterligare är det 

även förbjudet att campa eller tälta på inmark i Norge med undantag för vinterhalvåret 

när marken inte är brukbar på grund av kyla (Nordiska Ministerrådet 1997). Inmark 

räknas som det område som inkluderar en hustomt, brukad mark, slåtteräng, kulturbete 

och skogsplantering skriver det Nordiska Ministerrådet (1997) som även förklarar att 

utmark är den mark som består utav fjäll, skog och våtmark. Utmark är den mark som 

det är lov att färdas fritt på då denna inte används till liknande saker som inmark gör.    
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För att nya restriktioner av allemannsretten ska kunna införas krävs det en saklig grund 

för detta vilket innebär att områden exempelvis påverkas negativt eller hotas på grund 

av för mycket aktivitet i området. I Sverige menar det Nordiska Ministerrådet (1997) att 

sådana restriktioner har utfärdats när motivet har varit att värna om allmänhetens 

friluftsliv och hänsyn till lokalbefolkningen snarare än att skydda det enskilda 

markägarintresset. Utan särskilt tillstånd är det inte lov för markägare att hindra andra 

människor att beträda mark där allemannsretten är i bruk enligt det Nordiska 

Ministerrådet (1997). Som nämnt ovan kan inte offentliga myndigheter i Norge neka 

turister åtkomst till en plats eller ett område där den norska allemannsretten är giltig 

utan att först fastslå en omreglering. Förutom detta är det inte heller möjligt för 

offentliga myndigheter att hantera ökad turism på ett liknande sätt som många andra 

länder i världen gör på grund av allemannsretten. I USA är det exempelvis vanligt att 

nationalparker med skör natur reglerar flödet av turisterna genom att upprätta en 

entréavgift eller specifika förbudsregler (Øian et al. 2018).  
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3 Presentation av fältet 
Då studien avser att undersöka ökad turism och turismeffekter samt hur dessa hanteras 

och planeras innehåller studiens tredje kapitel information om det valda studiefallet 

Lodalen för att skapa en bild av fältets komplexitet. Det valda studiefallet är ett av flera 

möjliga studieobjekt men valdes ut särskilt på grund av ökad turism har observerats på 

destinationen samt den sköra naturen som finns i dalen. Därmed presenteras en 

introducerande bakgrund om destinationen och dess naturlandskap samt 

turismutveckling i fylkeskommunen varav Lodalen ingår i.  

 

3.1 Studiefallet Lodalen 

Lodalen som ligger i utkanten av Stryn kommun med 7132 invånare (SNL 2020a; SSB 

2020) har sedan tidigt 1830-tal lockat turister till att besöka dalen (Nesdal 1983). Stryn 

kommun är en av de största turist orienterade kommunerna som finns idag på 

Vestlandet i Norge där naturen är en viktig del av turismutvecklingen för kommunen 

(Innovasjon Norge 2019). Som en del av Stryn kommun är Lodalen speciellt känd för 

sin gröna insjö kallad Lovatnet vilken färgas grön av de smältande glaciärerna och 

snötopparna under sommarhalvåret maj till augusti (Nordfjord 2019). Förutom Lovatnet 

består naturlandskapet i Lodalen av mycket skog, höga fjäll samt glaciärerna 

Bødalsbreen och Kjenndalsbreen vilket är två förlängda armar av glaciären 

Jostedalsbreen i Jostedalsbreens Nationalpark (Fjord Norway 2019; Fjord Tours 2019). 

Ytterligare en känd attraktion inne i dalen är kulturlandskapet Breng med sina idylliska 

fjällstugor (Tveit 1994). Lodalen, representerar norsk historia, natur- och kultur vilket 

idag kan upplevas genom olika variationer av naturbaserade turistaktiviteter såsom 

kajak- och kanotpaddling, cykling samt fjäll- och glaciärvandring (Loenvatn 2017). På 

grund av för mycket öring i Lovatnet erbjuds även gratis fiske till alla besökare som 

väljer att utföra denna aktivitet (Sande Camping 2019). 

 

Under åren 1905 och 1936 drabbades Lodalen av svåra rasolyckor vilket ledde till att ett 

helt samhälle ödelades när Ramnefjället rasade ner i Lovatnet (Nesdal 1983; Vetle 

2017). Under båda olyckorna skapade rasen kraftiga flodvågor som förstörde byarna 

Bødal och Nesdal vilka låg näst längst in i dalen (SNL 2020b). Numera finns det en 

pilgrimstur att gå för att minnas de 135 liv som togs genom att besöka ett minnesmärke 

efter flodvågorna vid Ramnefjället. Efter olyckorna 1936 byggdes den nuvarande vägen 
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inne i dalen som på den tiden skulle underlätta framkomligheten för lantbrukare och 

turister (Nesdal 1983). Efter rasolyckorna var det inte längre säkert eller tillåtet att bo i 

varken Nesdal eller Bødal vilket gjorde att många valde att flytta ifrån Lodalen. På 

grund av den norska odelsretten kan inte en privat markägare sälja sin mark till någon 

utomstående (SNL 2020c). Detta innebär att privat mark inne i Lodalen har gått i arv 

mellan flera generationer sedan det senaste raset 1936. Den sköra naturen inne i Lodalen 

gör att dalen alltid är utsatt för ras under hela året. Enligt Breien, Gauer, Kristensen, 

Sverdrup-Thygesons rapport Skredfarekartlegging i Stryn kommune från NVE (2017) 

framgår det att risken för ras är speciellt hög i Stryn kommun under vinterhalvåret då 

packad snö staplas uppe på fjällen och i redan befintliga sprickor vilket i sin tur kan 

utlösa laviner. Vidare förklarar Breien et al. (2017) problematiken med 

klimatförändringar och hur smältande glaciärer också kan vara en bidragande faktor till 

varför ras utlöses. 

 

3.2 Turismutveckling Sogn och Fjordane 

Under sommaren 2019 redovisade Statistiska Sentralbyrån (SSB), (2019a,b) att Sogn 

och Fjordane i västra Norge hade 406 556 gästnätter från inhemska och utländska 

turister under juli månad på alla regionens inkvarteringsanläggningar. Detta var en 

ökning på 35 020 gästnätter gentemot tidigare år under samma period. I januari 2019 

var siffrorna betydligt lägre inom samma region som då registrerade 28 496 gästnätter, 

likväl var det en höjning på 1980 övernattningar från tidigare år under samma period. 

Sedan 2014 går det utläsa en successiv ökning av antalet gästnätter i figur 1. Ytterligare 

kan även figuren nedan redogöra för hur fylkeskommunen Sogn och Fjordane är 

märkbart säsongsbaserad. 

 
Figur 2: Gästnätter, Sogn och Fjordane, från januari och juli månad, 2009-2019 (SSB, 2019a; SSB, 2019b).  
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I samma fylkeskommun verkställdes en Reiselivsplan med visioner och mål för framtida 

utveckling av turistnäringen fram till 2025. Tillsammans med ett flertal intressenter och 

aktörer vill fylkeskommunen uppnå tre huvudmål vilka är att öka värdeskapandet, öka 

antalet gästdygn under vinterhalvåret samt leverera hållbara resmål (Sogn och Fjordane 

2010). Genom att öka antalet gästnätter under vinterhalvåret och skuldersesongane, 

vilket innebär perioden mellan hög och lågsäsong, kan fler verksamheter få en året om 

arbetsplats vilket kan bidra till ett ökat värdeskapande enligt Sogn och Fjordane (2010). 

För att uppnå Reiselivsplan 2010-2025 arbetar samtliga intressenter, aktörer och lokala 

invånare i alla sex kommuner som ingår i Sogn och Fjordane med olika delmål fram till 

2025. I Stryn kommun har detta arbetet inneburit att dels utveckla turistaktiviteter, satsa 

på en året om turism och att öka värdeskapandet (Sogn och Fjordane 2010). I 2012 

tillkom Via Ferrata hängbron i Loen samt ett flertal skyltade vandringsleder på fjället 

Skåla samt även stigen upp till Skåla förstärktes (Visit Norway 2020). Ytterligare en 

attraktion som tillkom i Loen 2017 är gondolbanan Loen Skylift vilken tar med sig 

turisterna upp till fjället Hoven och dess restaurang (Loen Skylift 2019). 
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4 Metod 
I studiens fjärde kapitel presenteras de vägval som har gjorts för att kunna besvara 

forskningsfrågan. Först presenteras val av ansats, datainsamling, forskningskvalitet, 

analysmetod, forskningsetik och avslutningsvis en kritisk refektion över val av metod 

och källor.  

 

4.1 Val av forskningsmetod 

Inom metodologin går det att göra en mängd olika vägval för att besvara den ställda 

forskningsfrågan. För oss har detta inneburit att utgå ifrån en kvalitativ forskning vilket 

anses vara lämpligt för studier som avser att undersöka en social verklighet (Bryman & 

Nilsson 2018). Till skillnad från kvantitativ forskning karaktäriseras den kvalitativa 

forskningen av att det finns en närhet till undersökningproblemet och en öppen 

interaktion mellan informant och forskare (Olsson & Sörensen 2011). 

Tillvägagångssättet är därför optimalt för forskare som eftersträvar riklig information 

om få undersökningsenheter (Solvang & Holme 1997). Val av ansats för denna studie 

baserades därmed på att vi hade som avseende att undersöka upplevelser kring ökad 

turism och turismeffekter samt hur detta hanteras och planeras genom att undersöka 

informanternas verklighet. Det verkade därför lämpligast att genomföra en kvalitativ 

forskning för oss. Enligt Bryman & Nilsson (2018) förknippas oftast den kvalitativa 

forskningen med en induktiv ansats. Denna ansats innebär att teori blir ett resultat av 

den genomförda forskningen. Utgångspunkten blir på så vis att forskaren påbörjar sitt 

forskningsarbete på sitt valda fält. I denna studie har detta inneburit för oss att resa till 

Lodalen som var vårt tilltänkta fält där vi påbörjade vår forskning genom att genomföra 

en fallstudie. Med fallstudie menar Bryman & Nilsson (2018) att en forskare utför ett 

intensivt studium av ett unikt fall. Detta är enligt Smith (2017) ett vanligt 

tillvägagångssätt inom många olika ämnesområden för att hitta lösningar till ett problem 

eller vad det är för faktorer som har orsakat problemet (Smith 2017). Ett fall kan både 

vara en individ, en grupp, en organisation eller en situation enligt Patel & Davidson 

(2011) som även påpekar att det är möjligt att studera mer än ett fall. I och med den 

begränsade tiden som fanns för denna uppsats valdes Lodalen ut som ett enskilt fall för 

att kunna få en helhetlig bild över markägarnas upplevelser inom denna dal.  
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4.2 Datainsamling 

För att samla in det empiriska materialet genomfördes sex personliga intervjuer med åtta 

markägare då tre utav dessa sex markägare föredrog att intervjuas tillsammans med sin 

respektive. I tillägg till dessa åtta markägare intervjuades även Stryn kommuns 

Miljøvernleiar Odd Rønning samt destinationschef Marita Lindvik från Visit Nordfjord. 

I tillägg till primärdata från intervjuerna samlades det även in data från tidigare 

undersökningar, det vill säga sekundärdata (Patel & Davidson 2011). Sekundärdatan i 

denna studie bestod av olika litterära verk och vetenskapliga artiklar vilka användes som 

tidigare forskning vid analysen av primärdata.  

 

4.2.1 Urval  

I vår studie kontaktades den första informanten genom ett snöbollsurval. Vid denna typ 

av urvalsprocess kontaktar forskaren först en eller flera personer som är relevanta för 

undersökningens tema. Därefter används den ursprungliga informanten för att få kontakt 

med ytterligare informanter som kan vara av intresse för studien (Smith 2017; Bryman 

& Nilsson 2018). För oss har detta inneburit att kontakta Karin Sæten som är bosatt i 

Lodalen. Därefter hänvisade informanten oss vidare till andra möjliga deltagare för detta 

studiefall. Totalt kontaktades sjutton personer för att medverka i vår studien. Sju av 

deltagarna föll bort då de visade ett bristande intresse för vår studie och därmed 

kontaktades dessa inte igen. Detta är en företeelse som återkommer i praktiskt taget alla 

undersökningar enligt Holme & Solvang (1997) som menar att det vanligen uppstår ett 

bortfall av enheter.  

 

4.2.2 Intervju 

I denna studie valde vi att genomföra personliga intervjuer med alla informanter. 

Frågorna som ställdes till informanterna var av en kvalitativ design vilket betyder att 

intervjuformuläret hade en ostrukturerad karaktär med öppna frågor, detta för att 

informanterna skulle kunna svarade utifrån sin egna referensram, vilket Holme & 

Solvang (1997) anser möjliggöra ett större utrymme åt eventuella följdfrågor. Syftet 

med en kvalitativ intervju enligt Patel & Davidson (2011) är att upptäcka och identifiera 

egenskaper och beskaffenhet hos något, vilket kan vara den intervjuades livsvärld eller 

uppfattning om något fenomen (Holme & Solvang 1997). Styrkan i att välja en 

kvalitativ intervju enligt Holme & Solvang (1997) är att undersökningssituationen 

liknar en vardaglig situation med ett vanligt samtal. Istället för att använda 
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standardiserade frågeformulär, vilket innebär strukturerade frågor med mindre svars 

utrymme, vill forskaren därmed låta informanten själv få utveckla samtalets gång enligt 

Bryman & Nilsson (2018). På så vis undgår forskaren för mycket styrning under 

intervjun genom att endast ge ut tematiska ramar som är av intresse för att samtidigt 

kunna få de svar som man önskar (Patel & Davidson, 2011). Risken finns dock att 

informanter börjar prata om andra saker genom att sväva iväg i sitt tänkande. Detta kan 

göra att intervjun blir betydligt längre ifall informanten inte hejdas (Bryman & Nilsson 

2018). Under intervjuvernas gång har detta hänt ett fåtal gånger vilket har gjort att vi 

som intervjuare har ingripit genom att ställa en fråga från vårt intervjuformulär.  I 

tillägg till de kvalitativa intervjuerna genomfördes även en observation av fältet vilket 

innebar en iakttagelse av Lodalens karaktär samt uppbyggnad. Syftet med detta var att 

skapa en egen uppfattning och förståelse, vilket var användbart för oss när vi 

intervjuade informanterna och senare sammanställde studien. Under observationen 

dokumenterades platsen genom ett flertal bilder och även genom att föra 

fältanteckningar som skulle underlätta för oss senare väl tillbaka i Sverige. 

 

4.3 Forskningskvalitet 

Beträffande kvantitativa studier är begreppen reliabilitet och validitet mer centrala än 

vad dem är i kvalitativa studier då forskaren är intresserad av att veta om 

undersökningen är pålitlig och giltig (Holme & Solvarg 1997). I kvalitativa fallstudier 

är det däremot mer vanligt att använda begreppen tillförlitlighet och generaliserbarhet 

för att bedöma forskningens reliabilitet och externa validitet enligt Bryman & Nilsson 

(2018). Den här studiens tillförlitlighet ligger i att vi valde att gå tillväga med 

kvalitativa intervjuer för att besvara vår frågeställning. På så vis anser vi att det rätta 

instrumentet för insamling av empirisk data valdes då enkäter inte hade kunnat ge oss 

det djup som vi eftersökte. Ytterligare har vi även stärkt denna studiens tillförlitlighet 

genom att vid intervjuerna använda dator, ljudinspelning samt stickordsanteckningar för 

att senare förenkla transkriberingen och för att få ett så tillförlitligt material som möjligt 

att analysera. Vid intervjuerna undvek vi även språkliga missförstånd genom att be 

informanterna stoppa oss ifall det var något som behövde upprepas eller 

förtydligas. Gällande studiens generaliserbarhet, det vill säga hur representativ vår 

studie är så anser vi att den representerar någonting som händer på fler platser runt om i 

världen. Enligt Williams (2000) är det möjligt att generalisera ett fall genom att hänvisa 

till resultat från andra jämförbara fall. I vår studie har detta inneburit att undersöka 
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liknande fallstudier som behandlar forskning kring ökad turism och turismeffekter. 

Trots detta anser vi inte att våra informanters utsagor är appliceringsbart på en större 

population på grund av fallets unika karaktär. Detta är inte heller målet för fallstudier 

enligt Bryman & Nilsson (2018). Målet är snarare att analysera fallet för att kunna tolka 

och förklara det med tidigare forskning (Denscombe 2018). 

 

4.4 Analysmetod 

För att få med vad intervjupersonerna säger och hur använder kvalitativa forskare sig 

oftast av ljudinspelning för att kunna analysera utbytet av information (Bryman & 

Nilsson 2018). Genom att spela in intervjun kan också intervjuaren fokuserar helt på 

informanten och vad denna personen säger enligt Holme & Solvang (1997). 

Ljudinspelningarna möjliggjorde att vi senare kunde lyssna på intervjuerna igen och 

därmed även transkribera ljudet till text. Efter att intervjuerna var helt klara och alla 

ljudfiler transkriberade användes en tematisk analys för att analysera materialet. Enligt 

Bryman & Nilsson (2018) är en tematisk analysmetod väldigt flexibel och saknar en 

bestämd serie av processer vilket gör att den kan användas i flera olika kontexter. För 

oss har analysen av det transkriberade materialet inneburit att identifiera mönster bland 

informanternas intervjuer som sedan kunde definieras till empiriska kategorier vilka 

användes till stöd för att besvara forskningsfrågan: Hur upplever privata markägare 

effekterna av ökad turism samt hur hanteras och planeras dessa effekter av lokala 

offentliga och privata aktörer? 

 

För att kunna identifiera dessa mönster genomfördes en tolkning. En hermeneutistisk 

tolkning innebär enligt Patel & Davidson (2011) att en forskare försöker förstå andra 

människor genom att tolka deras uttryck i det talade och skrivna språket men även 

genom handlingar. Att hermeneutistiskt tolka kvalitativ data är ett tillvägagångssätt som 

tillåter forskaren att vara öppen, engagerad och subjektiv (Holme & Solvang 1997). 

Genom den tematiska analysen fick vi därefter fram fyra empiriska kategorier. Dessa 

fyra kategorier analyserades därefter med tidigare forskning i uppsatsens femte 

kapitel. Förutom de här kategorierna var ytterligare ett tema signifikant vilket var 

’sociala medier’. Detta temat valdes bort på grund av studiens tidsbegränsning.  
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4.5 Forskningsetik  

Holme & Solvang (1997) menar att forskningsetik handlar om att visa respekt mot den 

enskilde människan samtidigt som man värnar om deras integritet. Enligt Bryman & 

Nilsson (2018) finns det fyra grundläggande kategorier som berör etiska frågor; 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Dessa kategorier innebär att 

deltagarna själva har rätten över att bestämma ifall de ska medverka i undersökningen 

eller inte, hur man behandla och bemöter deltagarna samt hur man handskas med deras 

personuppgifter (Bryman & Nilsson 2018). I denna undersökning var vi noga med att 

upplysa informanterna om studiens syfte samt hur deras information skulle användas i 

samband med förfrågan om att delta i undersökningen och därmed har denna studie 

genomsyrats av god forskningsetik. Alla tio informanterna gick med på att deras namn 

kunde användas i uppsatsen samt att alla intervjuer kunde spelas in förutom den med 

Stryn kommun då detta blev en spontanintervju. I uppsatsen har vi därmed presenterat 

alla informanter i tabell 1 genom att uppge deras fullständiga namn, arbetsbeskrivning, i 

fall de äger mark och huruvida de är verksamma inom turism eller inte. Alla dessa 

upplysningar har informanterna själva delat med sig av under intervjuernas gång och 

därmed har ingen otillåtlig inhämtning av personlig data gjorts. 

 

4.6 Kritisk reflektion över metod och källor 

Enligt Bryman & Nilsson (2018) är det vanligt att använda både en kvantitativ och en 

kvalitativ insamlingsmetod vid genomförandet av en fallstudie. I och med studiens 

omfång i tid samt eftersom vi sökte ett djup hos våra informanter ansåg vi att enbart 

kvalitativa intervjuer var det rätta tillvägagångssättet för oss då vi hade som avsikt att 

undersöka upplevelser istället för att mäta dessa. Annan kritik som kan riktas till denna 

studie är valet av att genomföra intervjuver med mer än en informant åt gången. Enligt 

Bryman & Nilsson (2018) är detta inte en helt ovanlig företeelse i forskningsvärlden 

och speciellt inte när det kommer till kvalitativa studier med  ostrukturerade intervjuer. 

Likväl försvårade detta den kommande transkriberingen av ljudfilerna från 

ljudinspelningen då två röster ibland krockade med varandra. Men förutom denna 

aspekten så fanns det också fördelar med att informanterna hade varandra då det ibland 

uppstod en reflektion över den ställda frågan sinsemellan dem vilket har tillfört ett 

empiriskt värde för oss i denna studie. Vidare går det även att kritiskt reflektera kring 

trovärdigheten i informanternas svar som framkom genom de personliga intervjuer. 

Enligt Bryman & Nilsson (2018) finns det både fördelar och nackdelar med att 



  
 

 23 

genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. Först och främst kan informanten uttrycka sig 

via sitt kroppsspråk och yttrande av reaktioner vilket kan förtydliga deras svar. 

Nackdelen med personliga intervjuer kan däremot vara att informanten påverkas av 

intervjuaren utifrån en rad olika faktorer. Med detta menar Bryman & Nilsson (2018) att 

kön, klass, ålder, etnisk bakgrund kan göra att informanten svarar på ett sätt som de tror 

intervjuaren uppskattar. I denna studie anser vi inte att informanterna vred på sanningen 

för att tillfredsställa oss, utan istället upplevdes informanterna som positivt inställda till 

att tala med oss.  

 

Ytterligare kan också studiens utvalda källor kritiseras. Enligt Smith (2017) är det 

viktigt att vara uppmärksam i sitt användande av sekundära källor då en del av dem kan 

vara äldre än andra, använda olika urval eller förhålla sig till olika definitioner och 

perspektiv. I denna studien har vi haft i åtanke vilka definitioner, källor och årgångar 

som vi har använt oss av när det kommer till sekundära källor. De källor som har en 

äldre årgång än andra har ansetts som fortsatt användningsbara av oss då de likväl har 

tillför ett kunskapsbidrag till denna studie. 
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5 Analys och resultat 
I kapitel fem presenteras studiens tio informanter i tabell 1 som kort kommenteras 

därpå. Kapitlet innehåller studiens fyra empiriska kategorier i vardera avsnitt där en 

presentation av empirin görs för att kunna analysera resultatet av informanternas 

utsagor med tidigare forskning. I denna studie blev fyra kategorier framträdande vilka 

är;  ‘framkomlighet och brist på faciliteter’, ‘turismens betydelse för samhället’, 

‘tillgång till Lodalens naturresurser’ och ‘aktörernas respons på turismeffekter’. 

Datum 
intervjuer 

Informant Arbetsbeskrivning Markägare i 
området  Lodalen 

Verksam inom 
turism 

2019-11-15 Karin Sæten Gymnasierektor Ja Nej 
2019-11-18 Grete Haugen 

Vinsrygg 
Grundskolerektor Ja Nej 

2019-11-18 John Jatgeir 
Vinsrygg 

Brandchef Ja Nej 

2019-11-18 Jan Ove 
Hogrenning 

Ägare Kjenndalstova AS, turistbåten MS Kjenndal och 
Hogrenning feriehytter 

Ja Ja 

2019-11-18 Ingvill Tronrud Ägare Kjenndalstova AS, turistbåten MS Kjenndal och 
stugby  

Ja Ja 

2019-11-19 Turid Sande Ägare Sande Camping Ja Ja 
2019-11-19 Odd Rønningen Miljøvernleiar i Stryn kommun  Nej Nej 
2019-11-20 Oddvin Auflem Lantbrukare och ägare av parkeringsplats Ja Ja (50 %) 

2019-11-20 Karin Tjugen 
Auflem 

Lantbrukare och ägare av parkeringsplats Ja Ja (50 %) 

2019-11-21 Marita Lindvik Destinationschef Visit Nordfjord Nej Ja 

Tabell 1: Profil över medverkande informanter 
 

I tabell 1 är fem av åtta markägare kategoriserade som verksamma inom turistbranschen 

i Lodalen genom att driva egen turistverksamhet. Av dessa fem markägare är två 

informanter 50 % verksamma inom turism då de ser sin parkeringsplats vid 

inkörsporten till Lodalen som en extra intäkt genererad av turism. Förutom dessa fem 

finns det ytterligare tre medverkande markägare vilka har kategoriserats som inte 

verksamma inom turistbranschen. I tillägg till studiens åtta markägare medverkade även 

en offentlig aktör från Stryn kommun samt en privat aktör från destinationssällskapet 

Visit Nordfjord vilka är studiens enda informanter som inte äger mark i Lodalen. På 

grund av detta är deras åsikter inte synliga i studiens tre första kategorier 

‘framkomlighet och brist på faciliteter’, ‘turismens betydelse för samhället’, ‘tillgång 

till Lodalens naturresurser’. Istället lyfts deras åsikter fram i studiens sista empiriska 

kategori vilken är ‘aktörernas respons på turismeffekter’. 
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5.1 Framkomlighet och brist på faciliteter 

Den första empiriska kategorin ‘framkomlighet och brist på faciliteter’ behandlar 

Lodalens infrastruktur i form av trängsel i  trafiken och det tryck som idag finns på 

faciliteter i dalen. I denna kategori framgick det att alla informanter upplever den 

ökade trafiken som ett problem då den begränsar framkomligheten för både turister, 

övrig lokalbefolkning och räddningsfordon. Det blev även tydligt att det finns en brist 

på faciliteter i Lodalen som inte räcker till åt varken turisterna eller lokalbefolkningen. 

 

Informanter är eniga om att att framkomligheten i Lodalen är begränsad, detta genom att 

ökad trafik leder till trängsel i dalen vilket har blivit mer påtagligt i form utav 

trafikstockningar. Sammanlagt uppger informanterna att det har skett en märkbar 

ökning av trafiken under sommaren 2018 och 2019 vilket bidrar till att framkomligheten 

upplevs som begränsad. Speciellt framträdande hos informanterna är den tyngre trafiken 

som består utav bussar, husbilar och husvagnar då dessa tar upp mycket plats på den 

smala vägen och begränsar framkomligheten. Enligt Oklevik et al. (2019) kan 

turismutveckling orsaka trafikstockningar på destinationer som upplever en ökad mängd 

turister, vilket även påvisas i denna studie. En större mängd besökare kräver att 

destinationen har en infrastruktur som kan hantera detta som exempelvis bra vägar och 

faciliteter till allmänheten (Andereck & Vogt 2001). Då många av informanterna 

återkommer till att vägen ursprungligen byggdes under 1930-talet menar dem att den 

inte är byggd för att hantera en större mängd trafik. Utifrån empirin är det på så vis 

synligt att markägarna upplever Lodalens infrastruktur som begränsad och framförallt 

på sommaren då trängseln är hög och turism ökar, ett fenomen som enligt Sæþórsdóttir 

et al. (2019) är vanligt på säsongsbaserade destinationer. I ett citat från Haugen 

Vinsrygg (2019-11-18) berättar informanten själv hur vägen uppfattas som 

bristande: “Infrastrukturen, alltså vägen, den är ett problem. Här är väldigt många 

bussar [...] och här är egentligen ingenstans som två bussar kan möta varandra [...] här 

är av och till kaos. Det värsta är egentligen turisterna med husvagnar och med stora 

husbilar som inte kan backa”.  

 

Empirin visar på så vis att det finns en medvetenhet kring att trafiken kan skapa 

problem. Likväl som det finns en medvetenhet hos Haugen Vinsrygg att den ökade 

mängden turister bidrar till trafikstockningar upplevs inte trafiken som ett direkt hinder 

för henne eller hennes man i vardagen. Istället förklarade informanten att “vi kör ju på 
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som vanligt” när det handlar om att skjutsa barnen eller att ta sig till sina arbeten. 

Utifrån empirin är det i och med detta synligt att informanterna utan turistverksamhet är 

medvetna om att trafiken ökar och att detta genererar trängsel och problem på vägen. 

Samtidigt anses trafiken inte vara ett direkt hinder för dem i deras vardagliga liv. Att 

trafiken inte sågs som ett hinder för markägarna själva var även tydligt hos de 

informanter som arbetar inom turism. Informanterna Hogrenning, Tronrud (2019-11-18) 

och Sande (2019-11-19) menar att de spenderar all sin tid på arbetsplatsen under 

högsäsongen vilket innebär att de inte påverkas personligen av den begränsade 

framkomligheten. I Butler’s (1980) TALC modell framgår det att lokala invånare som 

är verksamma inom turism får nya vanor i den deltagandefasen på grund av att 

tillströmningen av turister ökar. För studiens informanter innebär den ökade turismen att 

deras “nya” vanor är att spendera mer tid på arbetsplatsen vilket enligt dem resulterar i 

att de inte rör sig i trafiken på dagtid. Däremot märkte Hogrenning och Tronrud (2019-

11-18) som äger Kjenndalstova längst in i Lodalen hur lokala invånare undvek att 

besöka deras verksamhet på grund av trafiken. Att nya vanor eller vardagliga beetende 

uppstod hos lokalbefolkningen i samband med den ökade trafiken var därmed inte 

synligt hos informanterna själva utan istället något som observerades bland den övriga 

lokalbefolkningen från dem. Förutom den ökade fordonstrafiken återkommer även en 

del av studiens informanter till ökad trängsel i form utav fler cyklister på vägen. Detta 

har enligt Sæten (2019-11-15) uppstått i samband med att reseoperatörer från den 

närliggande byn Olden erbjuder kryssningsturister guidade cykelturer in till Lodalen. 

Informanten ser svårigheter med att vägen ska räcka till åt både cyklister och andra 

fordon. I relation till detta nämner en av informanterna att hon inte är komfortabel med 

att låta sina barn cykla på vägarna då trafiken är våldsam. 

 

Utöver det faktum att trafiken genererar trafikstockningar och ökad trängsel nämner 

också fyra informanter hur problematiskt det är för räddningstjänsten att komma fram 

ifall en olyckan skulle inträffa. Detta är något som oroar informanterna i samband med 

att det inte finns inga alternativa körfält eller vägar inne i dalen för räddningsfordon att 

köra på. Exempelvis nämner Tjugen Auflem (2019-11-20) menar att “ifall det skulle 

hända en olycka så kan det få allvarliga konsekvenser”. Utifrån teorin ser vi att det 

behövs en fungerande infrastruktur för att kunna ta emot besökare på en destination 

(Mandic et al. 2018; Khadaroo & Seetanah 2007). I dagsläget upplever studiens 

informanter att detta inte finns i Lodalen då både vägen och de faciliteter som finns i 
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dalen har uppnått en kapacitetsgräns. Att faciliteterna inte räcker till är ytterligare en 

utmaning med Lodalens infrastruktur enligt informanterna. 

 

I nuläget är bristen på offentliga faciliteter likt toalett, duschrum, avfallshantering och 

tillgänglig turistinformation väldigt stor och detta speciellt under sommaren. Utifrån 

empirin ser vi att samtliga informanter har diskuterat hur den ökade turismen i Lodalen 

har bidragit till att det inte finns tillräckligt med faciliteter för att kunna bemöta alla 

besökares behov. Sæpórsdóttir (2019) nämner att naturdestinationer som är 

säsongsberoende kan uppleva brist på tillgängligt boende när turismen ökar. Exempelvis 

menar Auflem (2019-11-20) och Tjugen Auflem (2019-11-20) att turisterna “tvingas” 

campa i naturen på grund av att det finns för få etablerade campingverksamheter inne i 

dalen som kan ta emot alla som vill övernatta. Informanterna menar därmed att ökad 

turism har bidragit till ökad vildmarkscampingen på grund av att Lodalens 

campingverksamheter har uppnått en kapacitetsgräns. I teorin är det synligt att en ökad 

turism kan innebära en överbelastning på offentliga faciliteter (Andereckt & Vogt 2000) 

vilket också framkommer i vår studie. I denna studie visade resultatet av empirin att den 

etablerade camping verksamheten, Sande Camping, inte kunde ta emot fler turister 

under vissa perioder av sommaren 2018 och 2019. Som ägare av campingen berättar 

Sande (2019-11-19) exempelvis hur de som vildmarkscampade på Breng och på andra 

platser i dalen inte hade någonstans att slänga sin soppor eller att gå på toaletten 2018 

och 2019. Detta resulterade i att turisterna smög sig in på hennes camping efter 

stängning. Hon ser detta som ett bevis på att det inte finns tillräckligt med faciliteter i 

dalen för att kunna möta turisternas behov. Enligt informanterna har det uppstått “någon 

form av gräns” då verksamheterna i dalen inte klara av att möta turisternas behov. 

Informanten nämner dessutom att förutom hennes camping är det endast Kjenndalstova 

som också har tillgängliga toaletter. Detta menar Tronrud (2019-11-18) är ett problem 

då turister uträttar sina behov i naturen. Avföring i naturen och bristen på 

avfallshantering är ett problem i dalen med den ökade vildmarkscampingen vilket 

bidrog till föroreningar i Lovatnet under sommaren 2018.  
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5.2 Turismens betydelse för samhället 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet av den andra empiriska kategorin 

’turismens betydelse för samhället’ genom att koppla ihop empiri med tidigare 

forskning. I denna kategori blev det tydligt att markägarna i Lodalen förhåller sig 

positiva mot turismutvecklingen i och med den ekonomiskt bidragande faktorn som 

detta tillför i form av fler arbetsmöjligheter. Oavsett om markägarna är verksamma 

inom turism eller inte upplever dem en oro för den ökade mängden turister som besöker 

Lodalen.  

 

Något som var genomgående för informanterna i denna studie var hur betydelsefull 

turismen är, detta genom att turisternas närvaro skapar fler arbetsmöjligheter i 

samhället. Av de informanter som inte är verksamma inom turism finns det en 

medvetenhet kring hur betydelsefull turism är för det lokala samhället i relation till att 

många människor har sin inkomst via turistbranschen. Under intervju med Haugen 

Vinsrygg (2019-11-18) berättar informanten exempelvis hur lokala 

campingverksamheter hade problem med att fylla upp sina campingplatser för bara 

några år sedan. Nuförtiden är detta inte längre ett problem då det går att urskilja en 

märkbar ökning av turister som tillför att verksamheter frodas i Stryn kommun. I tillägg 

till detta förklarar även informanten hur enkelt det är för barn och ungdomar att få 

sommarjobb på grund av att allt fler turister besöker dem. Detta är något som styrks av 

författarna Fredman & Tyrväinen (2011) som diskuterar hur mindre platser med 

framträdande turism ofta bidrar till att fler anställningsmöjligheter skapas och blir en 

viktig inkomstkälla.  

 

Även informanterna Sæten (2019-11-15) och Vinsrygg (2019-11-18) lägger stor vikt 

vid att förklara hur de upplever turismen som bidragande. Båda informanterna nämner 

att det finns många lokala invånare i Stryn kommun som arbetar inom turistbranschen, 

vilket gör att de är beroende av att turister fortsätter att besöka området. På så vis menar 

Vinsrygg (2019-11-18) att det är nödvändigt att fortsätta utveckla turismen i området så 

att lokala invånare inom turistbranschen fortfarande har ett arbete att gå till. För att 

fortsätta attrahera turister nämner informanten att verksamheter i närområdet behöver 

ständigt utveckla sina koncept eller attraktioner för att locka turister. Som exempel 

nämner informanten alla turistattraktioner som tillkommit i Loen de senaste åren. Detta 

är något som är synligt i teorin, enligt Almeida-García & Cortés-Macías (2019) är en av 
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turismens bidragande faktor att fler attraktioner byggas till som även den lokala 

befolkningen kan nyttja, något som även styrks av Yoon et al. (2001). Trots detta ses 

utvecklingen av attraktionerna i närområdet som en mer bidragande aspekt utifrån det 

faktum att dessa lockar fler besökare än vad det bidrar personligen för informanten. 

Vidare diskuterar även Vinsrygg hur alla dessa faktorer har lett till en förhöjd välfärd 

för Stryn kommun som tack vare turisterna har blivit en väldigt bra kommun att bo i. 

Turistindustrin är på många sätt en stark ekonomisk faktor som kan öka ett lands 

välstånd (Qiu et al. 2019) vilket är något som Vinsrygg (2019-11-18) anser att turismen 

gör på en kommunal nivå. Att turisterna besöker området upplevs på så vis som positivt 

utifrån ett ekonomisk perspektiv i form av fler arbetsmöjligheter och ett ökat välstånd. 

En av de vanligaste orsakerna till varför lokalbefolkningen uppfattar turism som 

bidragande är på grund av att det genererar fler arbetsmöjligheter (García et al. 2015; 

Almeida-García & Cortés-Macías 2019; Andereck & Vogt 2000) vilket även är 

påtagligt i denna studie. Trots detta uttrycker Sæten (2019-11-15), Haugen Vinsrygg 

(2019-11-18) och Vinsrygg (2019-11-18) en oro ifall ökningen av turisterna skulle stiga 

ännu mer och detta i en okontrollerad form.  

 

För de fem markägare som driver turistverksamhet i Lodalen anses ökningen av turism 

som positiv för dem och deras verksamhet. Exempelvis uttrycker Hogrenning (2019-11-

18) att den ökade mängden turister är bra för dem och deras företag som just nu är i en 

uppstartningsfas. För informanterna Auflem och Tjugen Auflem (2019-11-20) som äger 

parkeringsplatsen vid inkörsporten till Lodalen, uppfattas också den ökade turism som 

ekonomiskt bidragande då en ökning i användandet utav deras parkeringsplats ledde 

2018 och 2019 till en ökad intäkt för paret. För de lokala invånare som upplever egen 

ekonomiska vinning av turism finns det oftast en mer positiv inställning till 

turismutvecklingen gentemot dem som inte är verksamma inom turism (Látková & 

Vogt 2012). I denna studie så såg vi även denna aspekt hos markägarna med 

turistverksamhet. Ett sådant förhållningssätt kan enligt Andereck & Nyaupane (2011) 

bero på att de själva tjänar ekonomiskt på tillströmningen av turister. Likväl finns det 

ändå en medvetenhet och en delad oro kring ökningen av turism och att denna kan 

påverka andra markägare i Lodalen negativt.  
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5.3 Tillgång till Lodalens naturresurser 

I det här avsnittet presenteras och analyseras resultatet av studiens tredje empiriska 

kategori ’tillgång till Lodalens naturresurser’. I denna kategori upplever markägarna i 

Lodalen nyttjandet av allemansrätten som positivt men när restriktioner överträds 

påverkas-  och får markägarna en negativ inställning till turismen.  

I den här kategorin kan vi se att informanterna upplever att den ökade turismen bidrar 

till ett nyttjande av Lodalens naturresurser och att turisternas fysiska närvaro genererade 

en negativ effekt på naturen.Vilket är en konsekvens av den ökade naturturismen då 

många turister åker till Lodalen för att ta del av olika aktiviteter och uppleva det vackra 

naturlandskapet. Enligt García et al. (2015) & Lundberg (2017) är skador på miljön en 

av de negativa effekterna som kan uppstå i samband med turismutveckling, vilket även 

är synligt i vår studie. Studien visar att oberoende av om informanterna är verksamma 

inom turismen eller inte så upplever de nyttjandet av naturresurserna som negativt. Här 

ser vi en likhet med tidigare teori av Sati (2018) som menar att positiva ekonomiska 

effekter som turismen genererar inte behöver ha en positiv effekt på miljön och den 

inhemska kulturen. Woo, Usal & Sirgy (2018) menar att negativa effekter kan påverka 

hur lokalbefolkningen uppfattar turismen och huruvida de stödjer turismutvecklingen 

eller inte. Trots att informanterna uppfattar miljöförstöring som negativ så är de ändå 

positiva till andra delar av turismutvecklingen.  

Under intervjun med Sæten (2019-11-15) säger hon att allemannsretten är en 

bidragande faktor till ett överutnyttjande av Lodalens naturresurser vilket har orsakats 

av antalet ökade turister under de senaste åren. Empirin visar att informanterna är 

positiva till allemannsretten då det är en unik tillgång för allmänheten att vistas i 

naturen och nyttja naturens resurser men den bidrar också till en exploatering av dalens 

naturliga miljö. Det främsta problemet som markägarna upplever är att turister inte 

följer de restriktioner som finns gällande allemannsretten. Hogrenning (2019-11-18) 

menar att “det inte hade varit ett problem om människor hade följt lagen och de 

restriktioner som finns”. Liknande åsikt delar även Sande (2019-11-19) genom att 

berättar att allemannsretten är unik men att människor utnyttjar den på både gott och 

ont.   
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Empirin visar att en överträdelse av allemannsretten sker då turister inte följer 

restriktionerna vilket har lett till irritation hos markägarna som har börjat få “taggarna 

utåt”. Nedskräpning och avföring i naturen är vanligt förekommande till följd av den 

ökade vildmarkscampingen och bristen på faciliteter och har nu blivit ett stort problem 

enligt informanterna. I ett exempel av Sæten (2019-11-15) säger hon att lokala invånare 

inte längre åker till stranden då hundar trampar i mänsklig avföring. Förutom problemen 

med nedskräpning och avföring i naturen så anser många av informanterna att turister 

och framförallt vildmarkscampare har blivit ett problem då de campar nära vattnet. 

Enligt en av informanterna så bidrog det till föroreningar i Lovatnet för två år sedan då 

det vart fullt av e-coli bakterier i vattnet. Informanten uppgav det var på grund av 

avföring som hamnat i vattnet och människor hade blivit sjuka. Campion & Stephenson 

(2014) menar att efterfrågan av naturturism ökar också turistaktiviteter i känsliga 

områden vilket kan leda till miljöförstöring. Här ser vi likheter med situationen i dalen 

då den ökade naturturismen har bidragit till föroreningar i naturen och Lovatnet vilket 

har orsakats av den ökade turismen.  

 

Vildmarkscamping har ökat drastiskt de senaste tre åren och turister campar överallt i 

dalen. En av de mest utsatta områdena var Breng där det var upp mot 30 tält per natt 

under sommaren 2018. Detta upplever markägarna som ett problem då de inte kan neka 

turister att beträda privat mark. Informanterna menar att det har uppstått en del 

konflikter mellan markägare och turisterna då vildmarkscampare inte respekterar 

reglerna som finns gällande allemannsretten och tältning på privat och offentlig mark. 

Sæten (2019-11-15) som äger en stuga i dalen menar att turister campar mellan husen 

och de vägrar att flytta på sig då de hänvisade till allemannsretten. På grund av det 

besöker hon inte sin stuga lika ofta. Att konflikter kan uppstå är enligt Campon och 

Stephenson (2014) vanligt då markanvändning av privat mark utnyttjas. Vilket var 

synligt i studien. Enligt norsk lag så får inte markägare hindra allmänheten att beträda 

mark därmed har markägarna begränsad möjlighet att ändra på situationen.    
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5.4 Aktörernas respons på turismeffekter i Lodalen 

 I följande avsnittet kommer kategorin ’aktörernas respons på turismeffekter i Lodalen’ 

att analyseras. Avsnittet innehåller Lodalens planeringsprocess, hur denna har 

processen gått till och vilka åtgärder har gjorts, vilka planeras att göras och vilka 

förväntningarna finns för kommande sommarsäsong 2020. Resultatet visade att 

markägarna involverades tidigt i planeringsprocessen och att samarbetet mellan dem 

och Stryn kommun har till viss del varit gynnsam för båda parterna.  

 

Vid frågan om hur lokala aktörer har gått tillväga med planering och hantering av 

turismeffekter svarade markägarna att det finns en pågående planläggning inför 

sommarsäsongen 2020 mellan dem, destinationssällskapet Visit Nordfjord och Stryn 

kommun. Planeringen ska huvudsakligen se till så att sommarsäsongen 2018 inte 

upprepas enligt Rønningen (2019-11-19) då Lodalen nådde en gräns det året. Främsta 

anledningen till att en planeringsprocess tar form enligt Müller (2011) är för att en eller 

flera aktörer har identifierat olika faktorer som behöver åtgärdas vilket även påvisades i 

denna studie. Efter detta har öppna informationsmöten med Stryn kommun och Visit 

Nordfjord varit tillgängliga med samråd om fortsatt planering. Enligt teorin är detta en 

bra början för en planeringsprocess som behöver inkludera den lokala befolkningen vars 

önskemål kan integreras i planen (Müller 2011)  och för att få veta vilka framtida 

åtgärder som är viktiga för dem (Yoon et al. 2001). En av informanterna uttrycker dock 

en irritation över att alla markägare inte blev inkluderade i det första samrådsmötet som 

tog plats efter sommaren 2018. Enligt informanten borde alla markägare i Lodalen ha 

fått en inbjudan då vildmarkscampingen var påtaglig i hela dalen och inte bara på 

Breng. 

 

Sedan det första samrådsmötet i 2018 har markägare på Breng arbetat med att få igenom 

en omreglering av allemannsretten på deras mark. Sæten (2019-11-15) berättade hur 

Stryn kommun gjorde en omreglering av friluftslagen §15 i maj 2019 för att förhindra 

vildmarkscamping för kommande sommarsäsong. Detta förklarar informanten i följande 

citat: “I 2019 hade vi ett möte med kommunen [...] och då fick vi igenom en 

omreglering av Breng, det betyder att det området var reglerat som ett friluftsområde 

innan, men nu är det tältförbud och då gäller inte allemannsretten där, och detta är något 

som kommunen kan besluta [...] i 2019 var det lite bättre, men där var fortfarande ett par 

tält där”. 



  
 

 33 

På så vis hade lokala markägare på Breng ett inflytande på det faktiska genomförandet 

från Stryn kommun. För Sæten (2019-11-15) som äger mark och fjällstuga på Breng 

ansågs det finnas en saklig grund för att förnya reglerna om färdselrestriktioner i 

området. I enighet med detta och i samråd med markägarna på Breng menar Stryn 

kommun att de införde en omreglering av restriktionerna för området (Rønningen 2019-

11-19). Utifrån detta ser vi att kommunikationen mellan de båda aktörerna har varit god 

utan några påtagliga konflikter. Genom att applicera detta på befintlig teori kan vi dra 

parallellen att samarbeten gynnar både privata och offentliga aktörer på Lodalen (Müller 

2011; Larsson et al. 2011). Efter regleringen av Breng sattes det även upp en 

information- och förbudsskylt som hänvisade till den nya regleringen av friluftslagen 

§15 med en tillhörande karta över området (Rønningen 2019-11-19). Ytterligare 

åtgärder som genomfördes av Stryn kommun var att de satte upp fler förbudsskyltar mot 

camping på pressade miljöområden, införskaffade extra avfallscontainrar och även 

mobila toaletter på tre platser; Tyva parkeringsplats, Breng och Kjenndalstova 

(Rønningen 2019-11-19). I tillägg till detta upprättade även Vinsrygg (2019-11-18) ett 

SMS-utskick vilket gick ut till alla mobiltelefoner som rörde sig i Lodalen under 

sommaren 2019. SMS:et innehöll information på både norska och engelska som 

förklarade vart i Lodalen det var förbjudet att campa och hänvisade istället till camping 

på etablerade campingplatser. Den generella uppfattning från markägarna var att de 

åtgärdande insatserna sågs som effektfulla men likväl kostsamma och kortsiktiga.  

 

Liknande uppfattning delades också av Lindvik (2019-11-21) från Visit Nordfjord som 

menar att lösningarna var effektiva samtidigt som informanten såg dem som kortsiktiga, 

hastiga och kostsamma lösningar för Lodalen. Ytterligare nämner även informanten att 

det skedde ett kommunalt skifte i Stryn kommun vilket ledde till misskommunikation 

mellan de båda parterna. Vidare förklarar även informanten att de på Visit Nordfjord är 

egentligen emot att sätta upp förbudsskyltar då hon menar att de genererar en no 

tourism känsla. Komplikationer i form utav misskommunikation kan uppstå mellan 

aktörer (Müller 2011). På grund av ett skifte inom Stryn kommun menar informanten 

från Visit Nordfjord att kommunikationen mellan de båda aktörerna skakades om. 

Skiftet ledde enligt informanten till misskommunikation vilket senare resulterade i 

kortsiktiga, hastiga och kostsamma åtgärder för Lodalen. I teorin ser vi att samarbeten 

inte alltid fungerar felfritt (Müller 2011) men att detta nu är något som Visit Nordfjord 

och Stryn kommun ska ändra på tillsammans enligt Lindvik (2019-11-21). Hon ser sig 
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själv som positivt inställd till de långsiktiga lösningar som hon nu håller på att utveckla 

tillsammans med Stryn kommun genom att delvis uppmuntra turister till att besöka 

Lodalen året om.  

 

För framtiden önskar markägarna i Lodalen att dalen ska vara bättre förberedd på att 

bemöta den ökade turismen som de med all säkerhet tror kommer fortsätta att öka. 

Likväl som detta är en önskan återkommer många informanter till problematiken med 

Lodalens sköra natur och att utveckla destinationen för kommande sommarsäsong. 

Risken för ras är stor i hela kommunen (Breien et al. 2017) vilket försvårar arbetet med 

att bygga ut permanenta turistfaciliteter, förbättra landsvägen och skapa plats för fler 

parkeringsplatser. Detta är även en problematik som gäller för alla markägare inom 

studien. Empirin visar att en markägare uttrycker sin önskan om att expandera 

verksamheten men att det är ett kostsamt och problematiskt projekt att ge sig in i. För att 

få tillstånd till att bygga ut behöver en geolog utvärdera området för rasrisk och därefter 

godkänna platsen innan ett nybygge kan ske. Trots detta nämner Tronrud (2019-11-18) 

att Statens Vegvesen arbetar med att bygga ut mötesplatser under hösten 2019 vilket 

enligt Hogrenning (2019-11-18) kommer att underlätta för trafiken i framtiden.  

 

Likväl finns det olika potentiella lösningar för att hantera ökningen av turister. I nuläget 

menar markägarna exempelvis att turisterna inte lägger pengar på destinationen förutom 

när de reser med turistbåten MS Kjenndal och när de besöker Kjenndalstova eller Sande 

Camping. Detta hade kunnat lösas enligt Vinsrygg (2019-11-18) genom att den norska 

staten inför turistskatt. Exempelvis har vissa markägare i denna studie reagerat på att de 

mobila toaletterna var gratis att använda under sommaren 2019. En betalning i form 

utav skatt för att använda dessa skulle enligt Sande (2019-11-19) göra att fler turister 

lägger igen pengar på destinationen vilket kan användas till att skapa permanenta 

lösningar. Detta är något som även Lindvik (2019-11-21) tar upp under sin intervju. 

Turistskatt är för tillfället inget som finns i Norge just nu, likväl hoppas informanten att 

regeringen kommer att införa det snart då det enligt henne finns fler destinationer i runt 

om i landet som också upplever ökad turism precis som Lodalen.  

 

Förutom turistskatten nämner även Sæten (2019-11-15) hur den bokningsbara trafiken 

skulle kunna styras mer. Med detta menar informanten att det hade kunnat reglera 

bussar med turister som kommer ifrån Olden genom att skapa ett körschema för dessa.  
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Enligt Müller (2019) är detta en möjlig lösning för att underlätta att miljön inte ska 

utsätts för en större påverkan. Generellt sett ser vi utifrån empirin att markägarna är 

positiva gentemot kommande turismutveckling ifall denna innebär att fler åtgärdande 

insatser görs, detta helst genom att skapa permanenta lösningar i dalen.  
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6 Slutsats och diskussion 
Här presenteras de slutgiltiga resultaten från denna studie för läsaren som får en 

genomgång av hur markägarna upplevde ökad turism och turismeffekter vilket 

återkopplas till studiens underfråga gällande hantering och planering av dessa av 

privata och offentliga aktörer. Slutligen diskuteras dessa kategorivis i vardera avsnitt 

för att avsluta med en reflektion över studiens frågeställning och fortsatt forskning. 

 

Genom att undersöka studiens fyra empiriska kategorier kan vi säga resultatmässigt att 

markägarna i Lodalen upplevde den ökade turismen och de framträdande 

turismeffekterna både som positiva och negativa. Studiens resultat visar att markägarna 

upplever ökad turism i samband med turismutvecklingen som positiv ur ett 

samhällsekonomiskt- och näringslivsperspektiv. Däremot fanns det en skillnad på 

graden av positivitet mellan markägarna i förhållande till turismens bidragande faktor. 

Denna delade mening kan enligt teorin beror på huruvida markägarna tjänar på turism 

eller inte vilket även är något som framgår i denna studien. De markägare som tjänar 

ekonomiskt på turism visade en mindre oro men likväl förståelse över hur situationen 

kan påverka andra markägare negativt. Vidare visar resultatet att oavsett om markägaren 

är involverade inom turistbranschen eller inte så upplever markägarna förändringarna i 

miljön skapat av ökad turism som en negativ effekt. De upplever framförallt 

trafikstockning och vildmarkscamparna under sommarmånaderna som ett stort problem 

då både Lodalen och dess naturresurser når sin bristningsgräns genom att överutnyttjas 

av turister och de faciliteter som finns inte räcker till för att möta behoven som dessa 

turister för med sig.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka ökad  turism i Lodalen vilket gjordes med 

hjälp av studiens forskningsfråga: Hur upplever privata markägare effekterna av ökad 

turism samt hur hanteras turismeffekter av offentliga och privata aktörer? Genom att ha 

analyserat resultatet av studien kom vi fram till att alla markägare upplever att de 

påverkas mer eller mindre av ökad turism beroende på hur involverade dem är i 

turistbranschen eller om en ekonomisk vinst finns med. Detta leder till den sista delen i 

forskningsfrågan, hur dessa turismeffekter hanteras av både privata och offentliga 

aktörer i och runt Lodalen. 
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Resultatet av de turismeffekter som markägarna har upplevt ligger till grund för den 

hantering och planeringen som Visit Nordfjord och Stryn kommun nu arbetar med 

tillsammans med dem. Över det hela är alla positiva till turismutveckling så länge som 

det sker under ordnade former. Av de åtgärder som gjordes av Stryn kommun 

återkopplade markägarna till som kortsiktiga och kostsamma vilket även Visit 

Nordfjord håller med om. Det är synligt att det finns framtida åtgärder att eventuellt 

sätta i bruk för att uppnå en hållbar turismutveckling i framtiden. I följande fyra avsnitt 

diskuteras resultaten av den analyserade empirin kategorivis för att därefter kunna 

sammanfatta vad dessa innebär för studien och Lodalens framtid i en avslutande 

reflektion. 

 

6.1 Framkomlighet och brist på faciliteter 

Studien visar på att den ökade trafiken bidrog till trängsel i form utav trafikstockningar 

vilket ansågs vara begränsade av markägarna utifrån den aspekt att detta skapade ett 

hinder för andra människor ur den lokala befolkningen samt för räddningstjänsten. 

Resultatet visade att markägarna själva inte hindrades av trafiken i sin vardag vilket 

antydde på att det fanns en relativt neutral inställning mot deras egna framkomlighet i 

dalen i relation till ökad trafik. I tidigare forskning är det tydligt att trängsel i form utav 

ökad trafik och trafikstockningar ofta upplevs som en negativ effekt hos den lokala 

befolkningen. Denna studie antyder på att det finns en negativ uppfattning kring trafiken 

men att resultatet avviker från tidigare forskning då det inte anses vara ett hinder för 

dem personligen. Denna uppfattning delades bland markägarna oavsett om de var 

verksamma inom turism eller inte. I tidigare teori från Butler förklarar författaren hur 

nya vanor uppstår hos den del av befolkningen som är verksam inom turism. 

Markägarnas förändrade vanor i detta avseende är att de spenderar mycket av sin tid på 

arbetsplatsen under högsäsongen vilket innebär att de inte påverkas av trafiken som 

ökar.  

 

Enligt resultatet finns det ytterligare en utmaning med Lodalens infrastruktur vilket är 

brist på offentliga faciliteter. Studien antyder att turister tvingas vildmarkscampen på 

grund av att det finns för få etablerade campingverksamheter i Lodalen. Utifrån tidigare 

forskning är det tydligt att naturdestinationer som är säsongsberoende kan uppleva att 

det finns en brist på tillgängligt boende när turismen ökar vilket även stämmer i denna 

studie.   
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Det var synligt att markägarna i Lodalen upplevde att dalens bärkapacitet hade börjat nå 

sin bristningsgräns som en effekt av den ökade mängden turister. Lodalens faciliteter 

som knappt är tillräckliga för lokalbefolkningen själv räcker inte till när 

sommarsäsongen startar vilket är mer märkbart när turismen kommer. I följande avsnitt 

diskuteras resultatet av den analyserade empirin från den empiriska kategorin ‘turismens 

betydelse för samhället’.  

 

6.2 Turismens betydelse för samhället 

Resultatmässigt kan vi konstatera att den ekonomiska faktorn som turismen för med sig 

har en delvis stor betydelse för hur markägarna uppfattar turismen. Av de markägare 

som inte själva är verksamma inom turism finns det en medvetenhet kring hur viktig 

turisternas närvaro är för den lokala befolkningen och den kommunala välfärden. I 

tidigare studier har det framkommit att den största anledningen till varför 

lokalbefolkningen upplever turism som bidragande är på grund av att turistbranschen 

genererar fler arbetsmöjligheter vilket även stämmer överens med denna studie. En av 

anledningarna till att det finns en positiv syn av turismens närvaro är att 

campingverksamheter i Lodalen enkelt fyller upp sina lediga platser under 

sommarsäsongen. I detta avseende kan vi diskutera att turismen anses vara en viktig del 

utav verksamheternas årliga inkomst på en säsongsbaserad destination. I fall turisterna 

inte hade funnits i Stryn eller Lodalen kan vi dra parallellen att turistverksamheter inte 

hade varit lika framgångsrika. Ytterligare kan vi också se att det hade funnits färre 

sommarjobb inom turistbranschen ifall turismen inte hade varit lika framträdande. Då 

Lodalen tillhör Stryn kommun som är en relativt liten kommun i förhållande till antalet 

invånare kan också avsaknad av en framträdande turism innebära att turistindustrin inte 

upplevs som lika bidragande eller betydelsefull för det lokala samhället samtidigt som 

det också kan leda till minskad välfärd. 

 

Istället för att uttrycka en medvetenhet kring turismens betydelse för samhället likt 

studiens icke verksamma informanter inom turism gör, antyder resultatet i denna studie 

att informanterna med turistverksamhet snarare nämner hur den ökade turismen gynnar 

dem själva och deras verksamhet. Vår studie visar därmed att huruvida våra informanter 

gynnas av turism eller hur pass involverade dem är med turister spelar en viktig roll i 

tolkandet av hur informanterna upplever utvecklingen av turism i Lodalen. Detta gjorde 

att det fanns en skillnad på graden av positivitet mellan markägarna.  
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Förutom att turism bidrar med fler anställningsmöjligheter och ökad välfärd kan det 

även bidra till att fler turistaktiviteter och turistattraktioner skapas. Dessa kan enligt 

tidigare forskning också nyttjas utav den lokala befolkningen som på så vis gynnas av 

turismutvecklingen. Enligt en av studiens informanter, anses attraktionerna snarare som 

bidragande utifrån det faktum att de fortsättningsvis attraherar eventuella turister till att 

besöka dalen. Detta skulle i sin tur gynna de verksamheter som arbetar inom turism då 

dessa är beroende av att turisterna finner ett fortsatt intresse av att besöka Stryn och 

Lodalen. Vidare diskuteras resultatet av den analyserade empirin från den empiriska 

kategorin ‘tillgång till Lodalens naturresurser’ i följande avsnitt. 

 

6.3 Tillgång till Lodalens naturresurser 

Likt tidigare forskning visar, så är miljöförstöring en av de negativa effekterna som kan 

förekomma till följd av ökad turism. I denna kategori visade resultatet att markägarna 

upplevde nyttjandet av allemansrätten som positivt men när restriktioner överträds 

påverkas- och får markägarna en negativ inställning till turismen och de upplever 

ökningen som något negativt för Lodalen. För personer verksamma inom turism kan det 

finnas en större acceptans och tolerans gentemot turisternas närvaro. Men i denna 

studien visade resultatet att det istället fanns en gemensam åsikt hos markägarna att 

turisterna förde med sig en negativ miljöeffekt oavsett om de är verksamma inom turism 

eller inte. Anledningen till detta, kan vara att de negativa effekterna överväger de 

positiva effekterna och markägaren får bara ta del av de negativa konsekvenserna till 

följd av den ökade vildmarkscampingen.  

 

En bidragande faktor till exploateringen av Lodalens naturresurser var den extrema 

ökningen av vildmarkscampare som bidrog till miljöförstöring. Turister som 

vildmarkscampade orsakade nedskräpning i naturen och förorenade Lodalens insjö till 

följd av att avföring från stranden hade hamnat i vattnet. Resultatet visar också att 

lokalinvånarna undviker att åker in till Lodalen för att bada då både dem själva och 

deras hundar trampade i mänsklig avföring. Vidare visar resultatet också att 

interaktionen mellan markägare och turister har skapat konflikter till följd av att 

vildmarkscampare inte följer allemannsrettens restriktioner.  Vilket stämmer överens 

med tidigare teorier. Turisterna tränger sig på och campar på privat mark och tar ingen 

hänsyn till markägarna då de hänvisar till allemannsretten. Vilket har resulterat i att en 

av markägarna undviker att åka till sin stuga. Allemannsrettens regler och restriktioner 
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avser inte bara turister de gäller även markägares skyldigheter gentemot turister därmed 

är det svårt för markägare att neka att turister utnyttjar privat mark och begränsar 

möjligheter att påverka den rådande situationen. Lodalens naturresurser är viktiga att se 

till då det är en av attraktionerna till att turister kommer till dalen. Om den ökade 

turismen fortsätter på liknande sätt så kommer slitaget på naturen göra att attraktionen 

försvinner vilket kan leda till att färre turister besöker dalen. I längden kan det vara 

negativt för markägarna då följderna kan bli att deras verksamheter får mindre att göra. 

I nästa avsnitt diskuteras resultatet av den analyserade empirin från den empiriska 

kategorin ‘aktörernas respons på turismeffekter’. 

 

6.4 Aktörernas respons på turismeffekter  

I denna kategori framgick det att det finns en involvering av de privata markägarna i 

utformandet av nya planeringsinsatser för Lodalen. Samarbetet mellan dem, Visit 

Nordfjord och Stryn kommun har till viss del varit gynnsam för alla aktörer då empirin 

visar att det uppstod exkludering och misskommunikation under planeringsprocessens 

gång. I tidigare forskning är det synligt att samarbeten inte alltid fungerar felfritt mellan 

olika myndigheter eller aktörer, detta kan bero på att övergången mellan olika 

partnerskap resulterar i otydliga direktiv som kan leda till konflikter. Fast att det fanns 

en exkludering av markägarna under första samrådsmötet och en misskommunikation 

mellan Visit Nordfjord och Stryn kommun uppstod inga påtagliga konflikter mellan 

aktörerna. Däremot går det att diskutera ifall ovanstående exkludering och 

misskommunikation hade undvikits, hade då de åtgärdande insatserna för sommaren 

2019 varit mer sparsamma i kostnader och planerade utifrån ett långsiktigt perspektiv? 

Detta kan vi bara spekulera kring, men likväl går det att se utifrån tidigare forskning att 

samarbeten kan möjliggöra ett effektivare arbete under planeringsprocessen. 

 

För markägarna på Breng visade resultatet att samarbetet har fungerat bra mellan dem 

och Stryn kommun. Detta då det fanns en viss slagkraft i att yttra sitt missnöje om 

vildmarkscamparna efter sommaren 2018. Det ledde till att markägarna hade en 

inverkan på det faktiska genomförandet av en omreglering för områdets 

färdselrestriktioner vilket innebar att allemannsretten inte längre skulle var giltig på 

Breng. Vidare kan man diskutera varför en sådan reglering inte hade kunnat appliceras 

på hela dalen för att hantera tillströmningen av turister. Utifrån tidigare forskning ser vi 

att en sådan reglering endast går igenom i fall det finns en saklig grund för det vilket 
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kan vara att nyttjandet av platsen orsakar en negativ fysisk påverkan. Detta gör det 

problematiskt för Stryn kommun att reglera färdselrestriktioner för hela dalen vilket 

annars hade kunnat vara en alternativ åtgärd för att hantera tillströmningen av turister. 

Dock finns det en viss osäkerhet kring huruvida optimalt detta hade varit då det inte 

bara hade hindrat turister, detta skulle också innebära att personer från 

lokalbefolkningen inte heller får färdas eller uppehålla sig på sådana platser. 

 

Vidare antyder studiens resultat att det är problematiskt för både Stryn kommun och de 

privata markägarna med turistverksamhet att bygga permanenta faciliteter samt att 

bygga ut verksamheter, detta för att det finns en hög risk för sten- och snöras året om. 

Resultatet visar i denna studie att det finns en önskan hos markägarna att bygga ut sina 

verksamheter samtidigt som detta upplevs som ett kostsamt och problematiskt projekt 

att ta sig an. Detsamma gäller även Stryn kommun, men likväl är det inte omöjligt att 

genomföra. Utifrån tidigare forskning kring samarbeten, ser vi att dessa kan tillföra en 

viss finansiering. I Lodalens fall skulle en finansiering kunna bidra med att möjliggöra 

en kartläggning av rasrisken i dalen vilket hade kunnat gynna områdets olika aktörer. 

Det går också att föra en diskussion kring ifall en utbyggnad av turistverksamheter hade 

varit bra för Lodalen. Dalen kommer likväl vara omringad av skör natur med ett 

begränsat utrymme för turister att röra sig inom. Fler övernattningsmöjligheter kan leda 

till fler besökare vilket kanske också orsakar mer påverkan på Lodalens naturtillgångar 

och resurser. Ytterligare åtgärder som är framträdande i resultatet är turistskatt. Detta är 

något som informanterna tror hade kunnat bidra ekonomiskt till Lodalen samtidigt som 

det även hade gynnat dem själva. Avslutningsvis visade resultatet från denna kategori 

att markägarna är positiva till turismutveckling så länge som det resulterar i långsiktiga 

åtgärder som ser till att turismen sker under ordnade former i dalen. Om det hade 

funnits en negativare inställning hos markägarna hade detta kunnat ge en antydan på att 

de motsätter sig en fortsatt utveckling av turism vilket hade kunnat resultera i en 

ohållbar turismutveckling enligt tidigare forskning. I följande avsnitt presenterar vi som 

skribenter våra egna reflektioner kring uppsatsen i helhet.  
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6.5 Avslutande reflektioner och fortsatt forskning 

Vi anser att genom att ha analyserat och diskuterar de fyra kategorierna i denna studie 

så har vi besvarat forskningsfrågan: Hur upplever privata markägare effekterna av ökad 

turism samt hur planeras och hanteras dessa effekter av lokala och offentliga aktörer?  

 

I denna studie blev det tydligt att ökad turism skapar ett visst antal effekter. Genom att 

förstå hur dessa effekter påverka lokalbefolkningen kan denna information användas för 

framtida turismplanering. Det har varit intressant att undersöka hur markägare upplever 

ökad turism samt vilka effekter som var speciellt påtagliga för dem i Lodalen. Resultatet 

för denna studie tyder på att markägarna är positivt inställda för framtida 

turismutveckling ifall detta innebär att fler permanenta och långsiktiga insatser skapas. I 

framtiden står dalen inför fortsatta utmaningar när det kommer till turismutveckling och 

därför är det viktigt enligt oss att markägarna fortsätter att inkluderas i 

planeringsprocessen. Slutligen vill vi säga att vi hoppas och tror att vi har bidragit till 

framtida studier om forskningen kring detta högt aktuella ämne då det är ett ämne som 

ligger i tiden då attraktionen att besöka de ikoniska natur attraktionerna ökar. 
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