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Förord
Sedan hösten 2002 har Karlstads universitet och Østlandsforskning, i samarbete med
Høgskolen i Hedmark och Høgskolen i Lillehammer bedrivit ett gemensamt forskningsprojekt
inom ramen för InterregIIIA-samarbetet mellan Norge och Sverige. Genom projektet,
Omställning och utveckling i Inre Skandinavien, har forskare från de två miljöerna
samverkat för att analysera möjligheter och hinder för utveckling i denna region. Inom
projektet har ett antal delstudier genomförts, i vissa fall i form av jämförelser mellan de två
länderna, i andra fall genom studier i respektive land. Föreliggande rapport kan sägas utgöra
en tredje form. Den empiriska studien är gjord i Sverige, men fokus har varit norrmännens
fritidsboende på svenska sidan.
Studien är genomförd inom ramen för en av de sju delstudierna: Reiselivets og fritidsboligers
rolle i grenseregionene og i den regionale utviklingen, vars syfte är att studera turismens betydelse

som utvecklingsmotor. Här är det fritidsboendet som står i centrum, närmare bestämt
norrmäns investeringar i fritidshus i den svenska delen av Inre Skandinavien. Fritidsboendets
ekonomiska betydelse ska inte underskattas. Efterfrågan på lokal service är relativt stor och
även om man oroar sig för att permanenthus övergår till norska fritidshus, visar denna studie
att den oron delvis är obefogad. Genom att fritidshusen (de f.d. permanenthusen och de
nybyggda fritidshusen) numera i de flesta fall har en åretruntstandard, är det möjligt att
utnyttja fritidshusen i större utsträckning än enbart under några sommarmånader. Detta skapar
en ansenlig del av basen för den lokala sysselsättningen i tjänstesektorn. I vissa fall kan
fritidsboende också generera investeringsmöjligheter och verksamhetsetableringar.
Camilla Berglund, som har genomfört denna delstudie, visar att de norska fritidshusägarna i
stor utsträckning förlägger sin lediga tid i sitt fritidshus. Ska vi våga oss på att spekulera i
framtida mönster, är det lätt att gissa att detta kommer att bli en alltmer utbredd företeelse till
följd av lättnader i förvärvslagstiftningen och förbättrad ekonomisk situation för
storstadsbefolkningen, vilka utgör huvuddelen av de norska intressenterna. Bland de
viktigaste resurser som landsbygden idag har att exploatera är en vacker natur för
fritidskonsumtion. Detta kan innebära en ny potential för landsbygdskommunerna och det är
viktigt att kommunerna ges möjlighet att dra nytta av denna resurs.
Vår förhoppning är att denna kartläggning ska bidra till en diskussion om den potential för
lokal utveckling som fritidshusbebyggelsen utgör och till att den traditionella distinktionen
mellan permanentbostad och fritidsbostad, mellan arbetsliv och friluftsliv ifrågasätts.
Camilla tackar Mats Karlsson, Munkfors, för hjälp med Accessdatabashantering, och Stefan
Nilsson, Karlstads universitet, för kartframställning. Dessutom vill hon tacka alla som ställt
upp på intervjuer.
Karlstad november 2005
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Professor
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Professor
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Sammanfattning
Den här studien är ett delprojekt i projektet Omställning och utveckling i gränsregionen, som
är ett samarbete mellan svenska och norska forskare inom Interreg IIIA. Projektet syftar till att
ge mer kunskap om centrala utvecklings- och omställningsprocesser i regionen Inre
Skandinavien. I denna delstudie är syftet att kartlägga norskägda fritidshus i svenska delen av
regionen, och att generera mer kunskap kring norrmäns ägande av fritidshus inom den
svenska delen av regionen. De norskägda fritidshusen i svenska delen av regionen utgör ett
väldigt konkret gränsöverskridande fenomen och som kan belysa flera aspekter av utveckling
och omställning ur båda sidors perspektiv. Centrala frågeställningar är:
1) Hur ser mönstret ut för norska fritidshusbosättningar i de svenska kommunerna i regionen
Inre Skandinavien? Vilka kommuner och vilka platser inom dessa väljer norrmännen
huvudsakligen?
2) Vilka individuella och omgivande faktorer påverkar (valet av) norrmännens
fritidshusbosättningar i svenska delen av regionen Inre Skandinavien?
Kartläggningen har gjorts utifrån en databas från Lantmäteriet med typkod ”Småhusenhet,
fritidsbostad för 1-2 familjer” (221), och som ligger under gruppen ”Småhusenheter”. På
grund av att utländska ägare, av folkbokföringsskäl, saknar adress i databasen har ett
stratifierat urval gjorts av den totala populationen fritidshusägare utan adress. Stratifieringen
gjordes utifrån en subjektiv bedömning av vilka för- och efternamn som sannolikt kan kopplas
till norrmän. Kartläggningen har kompletterats med ett antal intervjuer med norska
fritidshusägare i kommunerna Årjäng, Hagfors och Älvdalen. Som ett intressant sidospår har
intervjuer med kommuner och länsstyrelser gjorts i syfte att få en översiktlig bild av situation
och utveckling kring strandnära boenden och annan fridtidshusbebyggelse.
I studien framträder ett generellt geografiskt mönster bland de norskägda fritidshusen i
svenska delen av regionen Inre Skandinavien, och som främst präglas av närhet till sjöar eller
vattendrag och större eller mindre (by-) samhällen. Förklaringar till detta mönster ligger
troligtvis inte i något specifikt norskt ”hyttefenomen”, utan mer i en form av
kontraurbanisering. Bakom (fritids-) husköpen visar sig individuella faktorer som kopplar till
idealiserade bilder av landsbygden, och som i sin tur förefaller att bero på otillfredsställelse
med vardagslivet i mer urbana miljöer. Fastighetspriser och avstånd anges av de intervjuade
som betydelsefulla orsaker till att de skaffat fritidshus i Sverige, och en central avgörande (om
än icke nämnd i intervjuerna) omgivande faktor torde vara underlättnader i regelverket kring
utländska förvärv av fastigheter.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och problematik (-er)
Den här studien är ett delprojekt i projektet Omställning och utveckling i gränsregionen, som
är ett samarbete mellan svenska och norska forskare inom Interreg IIIA. Detta
gränsöverskridande samarbete syftar till att ge mer kunskap om centrala utvecklings- och
omställningsprocesser i regionen Inre Skandinavien. Övergripande frågor inom detta handlar
om vad som skiljer länderna i regionen åt och vad som förenar dem, och om eller på
vilket/vilka olika sätt gränsen utgör hinder eller möjlighet för utveckling och integration.
Perspektivet är både nationellt och transnationellt. Delstudien syftar till att generera mer
kunskap kring norrmäns ägande av fritidshus inom den svenska delen av regionen. Min avsikt
är att exemplifiera ett väldigt konkret gränsöverskridande fenomen och som belyser flera
aspekter av utveckling och omställning ur båda sidors perspektiv.
De svenska kommunerna i regionen Inre Skandinavien karaktäriseras i högre grad än
motsvarande de norska kommunerna, av en negativ befolkningsutveckling. I den svenska
delen av regionen råder födelseunderskott, stor utflyttning och liten inflyttning.
Åldersstrukturen är sådan att andelen äldre blir allt högre och andelen yngre i arbetsför ålder
lägre. Det är med andra ord en avfolkningsbygd med accelererande försörjningsbrist vi möter
i de svenska delarna av Inre Skandinavien.1 I alla fall när det gäller den permanentboende
delen av befolkningen. I samband med Sveriges inträde i EU upphörde lagen om utländska
förvärv av fritidsfastigheter i Sverige att gälla. Tyskar, danskar, holländare och norrmän är
några nationaliteter som nu i allt större utsträckning skapar sig ett fritids- och säsongsboende
bland annat i de svenska delarna av Inre Skandinavien. Avfolkningsbygder blir så att säga
”deltidsbebodda” av större eller mindre grupper utbor. Rent hypotetiskt finner jag det rimligt
att anta att moderniseringsgraden hos fritidshusen påverkar hur stor del av året dessa besöks,
men också beroende på hur ens familje- och arbetssituation ser ut. Svårare tycker jag det är att
teckna en bild av vilka olika påverkan dessa fritidshusbor har på det omgivande
lokalsamhället, men även här är det rimligt att anta att längden på vistelsetiden har betydelse.
När fritidshuset mer får karaktären av ”second home” bör sannolikt viljan och möjligheterna
att aktivt medverka i det lokala närings- och föreningslivet öka.
Den norska delen av regionen Inre Skandinavien präglas av närhet och förbindelser till
storstadsregionen Oslo. Osloregionens omland får på så sätt mönster som är kännetecknande
för urbana miljöer: hög sysselsättningsgrad och högre andel yngre människor.2 År 2004 fanns
registrerat 369 000 fritidshus i Norge, varav 30 000 i Hedmark3. Hur många som har
fritidshus utanför Norge framgår inte av statistiken. Många har dock fritidshus i den svenska
delen av regionen Inre Skandinavien. Trots att den norska delen strukturmässigt har en urban
prägel, så är inte de landskaps- och kulturmässiga skillnaderna särskilt stora inom regionen
som helhet. Den svenska sidan är förvisso mindre uppodlad och jordbruksbetonad än
motsvarande norska sidan, men skogslandskapet och livsstilar förknippad med detta är i
princip lika. Det väcker frågor om vilka de norska fritidshusägarna är och vad det är som gör
den svenska delen av Inre Skandinavien så pass intressant för dem att de skaffar sig fritidshus
här.

1
2
3

Berger, Sune, Gunnel Forsberg och Morten Ørbeck (2004), s. 19-21
Ibid., s. 26-27
www.ssb.no/emner/10/09/byggningsmasse/arkiv/art-2004-02-11-01.html, 2005-03-01
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Ett utländskt fritidshusförvärv är ett gränsöverskridande fenomen, men det är inte helt tydligt
vilka gränser det är man överskrider och vilka som kvarstår. Ett aktivt deltagande i det lokala
närings- och föreningslivet, exempelvis, behöver kanske inte innebära att någonting blir mer
”norskt” eller ”svenskt” – och tvärtom, att det blir det. Nya rum bildas när gränser forceras;
rum där människor samverkar och samexisterar. De norska fritidshusägarna faller troligtvis
inom två ”kategorier” av besökare hos de lokalboende: utländska ägare och turister. Det är en
annan gräns att forcera och frågan är för vem det är svårast. Gränser av mer teknisk och
administrativ art handlar exempelvis om hur och i vilken omfattning samarbete mellan
regelverk på olika politiska beslutandenivåer, inverkar på lokalsamhällets näringslivs- och
befolkningsutveckling.
1.1.1 Syfte och frågor
Det övergripande syftet med denna studie är att studera norska fritidshusbosättningar som
gränsfenomen - gränser mellan nationer och mellan individer. Studien syftar i ett första steg
till att kartlägga norskägda fritidshusbosättningar i de svenska kommunerna i regionen Inre
Skandinavien. Ur detta skall framgå vilka kommuner som hyser flest fritidshus ägda av
norrmän och var koncentrationen av dem är störst inom dessa. Platsen som sådan och dess
betydelse(-r) för de enskilda aktörerna - fritidshusägarna - är av stor vikt för att skapa
förståelse för uppkomna mönster. I ett andra skede syftar studien till att blottlägga
individuella och omgivande push- och pullfaktorer, som ligger bakom norrmännens val av ort
och plats för sina fritidshusbosättningar. Om och på vilket sätt de norska fritidshusbosättarna
medverkar i det omgivande lokalsamhället ekonomiskt, socialt och kulturellt undersöks mer
övergripande i studien.
1) Hur ser mönstret ut för norska fritidshusbosättningar i de svenska kommunerna i regionen
Inre Skandinavien? Vilka kommuner och vilka platser inom dessa väljer man huvudsakligen?
2) Vilka individuella och omgivande faktorer påverkar (valet av) norrmännens
fritidshusbosättningar i svenska delen av regionen Inre Skandinavien?
1.2 Avgränsningar
Studien har två geografiska avgränsningar: en som avser den svenska delen av regionen Inre
Skandinavien i sin helhet, och en som avser detaljstudieområden inom denna och som består
av kommunerna Årjäng, Hagfors och Älvdalen. Dessa kommuner är föremål för detaljstudier
även i det övergripande projektet, vilket förklarar urvalet. Målgruppen är norrmän med
fritidshus i området, som bor permanent i Norge. Den tidsmässiga avgränsningen gäller
situationen så som den ser ut första halvåret av 2005.
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2. Metod
2.1 Inledning
Den här studien består av en kvantitativ och en kvalitativ del avseende att komplettera
varandra. Hårddata och karteringar utifrån dessa talar inte för sig själva. De står för studiens
upptäckande- och beskrivande faser. Genom intervjuer med personerna bakom hårddatan kan
studien till stora delar förklara det som mäts och kartläggs. Varför här och varför så många,
är exempel på hur en kvalitativ fråga kompletterar en kvantitativ. På så sätt uppnås en
förståelse för processer som orsak – verkan, samtidigt som teorier kan verifieras, falsifieras
eller vidareutvecklas. I syfte att belysa betydelsefulla lokaliseringsaspekter har en mindre
sidostudie av vissa regelverk och deras tillämpning gjorts. Validiteten hos studien i sin helhet
beror här i mångt och mycket av reliabiliteten hos framtagen hårddata, och som i sin tur beror
av operationaliseringen av vissa begrepp. Det visar sig i studien vara särskilt svårt att
definiera begreppen ”fritidshus” och ”fritidshusgäst”, vilket orsakar s.k. över- och
undertäckning av en total population. En annan svårighet ligger i att tolka omfattningen av
denna över- och undertäckning i det slutgiltiga urvalet ur databasen. Problemen och
tillvägagångssättet diskuteras mer ingående nedan. Det finns likväl, enligt min mening, en
tydlig koppling mellan å ena sidan mönster i karteringarna och intervjuades uppgifter, och å
andra sidan intervjuades uppgifter och för studien valda teoretiska resonemang. Studien gör
inte anspråk på generaliserande förklaringar av ett fenomen, utan är mer upptäckande och
beskrivande av ett mindre urval av detta.
2.2 Kvantitativa metoder
Hårddata i den här studien utgörs av olika statistiska sammanställningar. Den mest centrala i
sammanhanget är en databas från Lantmäteriet, omfattande ett antal tabeller med typkod för
fritidshus. Utifrån en bearbetad version av denna används framställd data till en efterföljande
kartläggning i programvaran ArcView. Andra hårddata som används är uppgifter från
kommuner och länsstyrelser och behandlar tillståndsgivning enligt äldre gällande regler om
utländska fastighetsköp, samt strandskyddsärenden (frågor enligt bilaga 1). Denna statistik
används i sidostudien. Statistiskt underlag för kartläggning av norska fritidshus i Sverige, har
varit svårt att finna och inga källor har varit utan någon form av brister. Ett grundläggande
problem förefaller vara en allmän avsaknad av översyn av utländska (fritids-) husägare, på
nationell, regional och (särskilt) lokal nivå. Begreppen ”fritidshus” och ”fritidshusgäst”
saknar uppenbarligen tydlig förankring i svenska registerdata Det här bottnar i ett teoretiskt
problem, där samhälle och forskning har svårt att definiera och koppla rörlighet och
förankring till det moderna välfärdssamhällets produktions- och konsumtionsförhållanden4. I
det moderna välfärdssamhället är människan på samma gång både förankrad lokalt i en plats,
och virtuellt och fysiskt mer rörlig i sin omvärld. Rörelsemönstren har en annan karaktär.
Sådant som arbete och fritid karaktäriseras idag i högre grad av cirkulära rörelser, än av
pendelrörelser, och genom regionalisering och globalisering har nationalstaten, i vissa
avseenden, alltmer förlorat i betydelse som avgränsare för dessa rörelser.
Olika källor har varit intressanta, men bedömdes antingen vara osäkrare (som exempelvis
uppgifter ur sophanteringsregister), eller svårare att kartera, än slutgiltigt vald källa. Denna
källa är dock behäftad med vissa problem och brister, och dessa beskrivs nedan. Slutgiltigt
4

Se diskussion i Bertil Wilhelmsson (2002); Michael C. Hall, och Dieter K. Müller (2004)
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vald källa aspirerar inte på att kunna säga någonting generellt om utbredning och omfattning
av norskägda fritidshus i svenska delen av regionen Inre Skandinavien. Den skall snarare peka
på tendenser och exemplifiera en del av ett allmänt känt fenomen utifrån en urvalsenhet.
2.2.1 Lantmäteriets databas
Från Lantmäteriet beställdes en databas med ett antal tabeller utifrån typkoden ”Småhusenhet,
fritidsbostad för 1-2 familjer” (221), och som ligger under gruppen ”Småhusenheter”. Vid
tiden för beställningen innehåller databasen uppgifter om 17 529 fastigheter med denna
typkod, inom området Värmlands län och kommunerna Malung och Älvdalen i Dalarnas län.
Uppgifter i Fastighetsregistret är sekundära, och hämtas av Lantmäteriet främst från
jordregistret och stadsregistret samt fastighets- och tomträttsböckerna.
Platsen som metodproblem
Den tredje siffran i den treställiga typkoden för fastigheter är den som skiljer taxeringsenheter
med olika användning, ändamål etc. åt, och det är vid fastighetsdeklarationen som typkoden
bestäms. Det innebär emellertid inte någon skattemässig skillnad om huset klassas som
”fritidshus” eller ”helårsbostad”, vilket med största sannolikhet är orsak till att ett antal
fastigheter hamnar inom typkoden för helårsbostad, även om de brukas som fritidshus. Det
gäller också det motsatta förhållandet, fritidshus som brukas som helårsbostäder. Det är mark
och byggnader i sig som värderas – inte ändamålet med fastigheten. När det gäller norrmäns
fastighetsägande i Sverige är det allmänt känt att också helårsbostäder och lantbruksenheter
brukas som fritidshus. Så, redan vid typkodningen är det möjligt att ett antal fritidshus kan
falla bort ur denna registreringskategori. Typkoden fritidshus kan möjligen också innebära att
andra lokaliserings- och klustermönster uppstår vid kartläggning, än vid kartläggning av
helårsbostäder och lantbruksenheter.
Personen som metodproblem
Ett annat problem med databasen är att ett stort antal lagfarna ägare saknar adressuppgifter. På
Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla förklarar man detta med att de är utländska ägare, vilka
saknar personnummer som kan knytas till svenskt folkbokföringsregister5. Det är Skatteverket
som ansvarar för folkbokföringen i Sverige, och de flesta uppgifter samlar verket in från andra
myndigheter – resten ansvarar den enskilde individen för att de kommer in. Till det
individuella ansvaret hör bl a att anmäla flyttning till Sverige6. Folkbokföringens svaghet är
dock att den i stort sett endast tar hänsyn till vem som bor permanent i landet; den registrerar
inte periodiska flyttningar mellan platser, eftersom det inte går att vara folkbokförd på två
eller flera ställen samtidigt. Ett exempel på detta samband visar sig i Sveriges Statistiska
Centralbyrås användning av databehandlingssystemet NYKO – Nyckelkodsystemet – för att
koppla individ – fastighet – område, vilken grundar sig på att varje individ i
folkbokföringsregistret är knuten till en viss fastighet7. Enligt Skatteverket är det i första hand
familje- och arbetsförhållanden som påverkar var man skall vara folkbokförd, och normalt sett
är det på den plats där en person bor tillsammans med sin familj8. Inte ens längden på
vistelsen synes ha någon större betydelse, om avsikten är att återvända till familj som bor kvar

5

Uppgifter på telefon: Håkan Malmstedt, Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla, 2005-04-29
http://skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/info.html, 2005-05-11
7
SCB, NYKO-delområde – Allmänt om nyckelkodning, april 2005
8
http://skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/flyttain.html, 2005-05-11
6
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på folkbokförd adress9. Som utländsk fastighetsägare betalar man statlig fastighetsskatt här i
Sverige, och därför skulle det vara möjligt att den vägen få uppgift om vilka de norska
fritidshusägarna är. Skattemyndigheten kontrolleras dock av Datainspektionen, som ser till att
lagstiftning, syftandes till att skydda den enskilde individens personliga integritet, efterlevs.
Ett annat, mer komplext problem på individnivå är frågan vem som egentligen är ”norrman”?
En svensk som flyttar till Norge för jobb, men som har (fritids-) hus i Sverige, är denne
norrman? I den här studien kommer denna inte med på grund av valt metodiskt förfarande.
2.2.2 Sophanteringsregister
I syfte att i största möjliga utsträckning komplettera urvalsförfarandet utifrån Lantmäteriets
databas, insamlades uppgifter ur kommunernas sophanteringsregister för att se hur många
fastigheter som har sophämtning. Där efterfrågades hur många norrmän som debiteras till en
adress i Norge, vilket sannolikt tyder på att man inte är permanentboende i Sverige. Det
visade sig dock finnas vissa problem och brister även med detta tillvägagångssätt. Flera
kommuner hade uppenbara svårigheter att plocka ut önskade uppgifter ur sina register på
grund av registrens utformning, inaktuella fakturaadresser, och/eller användning av
återvinningscentraler. En annan variant som uppgavs var en bostadsrättsförening i
Granfjällsstöten i Malungs kommun, precis på gränsen till Norge, i vilken en övervägande
majoritet är norrmän. Alla dessa går dock under endast en faktura på grund av
bostadsrättsföreningen. Tre kommuner hänvisade till sina entreprenörer för sophantering, som
då också innehar registren över abonnenterna. Dessa var i egenskap av företagare väldigt
upptagna och utlovade uppgifter kom endast från en av tre entreprenörer. Ytterligare en faktor
att räkna med är att det finns fritidshusägare som låter eftersända och få sin post till
fritidshuset, särskilt om de befinner sig där ofta och under längre perioder. Då skickas
fakturan till fritidshusadressen.
2.2.3 Tillvägagångssätt
Problemet med att koppla plats och individ visade sig dock vara till viss hjälp i en annars
svårtillgänglig och otillräcklig ”statistikdjungel”. Genom vetskapen, att icke adressatta
lagfarna ägare är utlänningar fick jag fram en population, ur vilken jag sedan bildade en
urvalsenhet innehållandes antagliga norska fritidshusägare. Det totala antalet lagfarna ägare i
databasen är 27 462, och av dessa saknar 4 582 adress. Av dessa bedöms 1 505 stycken vara
norrmän. Stratifieringen gjordes utifrån en subjektiv bedömning av vilka för- och efternamn
som sannolikt kan kopplas till norrmän. Här uppstod dock bekymret med att skilja danska och
norska namn åt, vilket ökade risken för felklassificering. Naturligtvis kan man heller inte
bortse från det faktum att det kan finnas norskar med exempelvis tyska namn, och så vidare.
Det går helt enkelt inte att borste från att så kallad över- och undertäckning uppstår i
urvalsförfarandet. Felprocenten i namnurvalet bedöms dock som liten, och kan jämföras med
utskicken av intervjuförfrågan där 4 namn av totalt 44 inte hade någon norsk prägel.
Urvalsförfarandet summeras illustrativt i modell nedan.

9

http://skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/adress.html, 2005-05-11
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Figur 2:1: Urvalsförfarande i sökandet efter fritidshus ägda av norrmän i Värmlands län och kommunerna
Malung och Älvdalen, utifrån Lantmäteriets fastighetsdataregister.

Det slutgiltiga urvalet har sedan kopplats till olika tabeller i databasen i Access, för att sedan i
ett sista skede behandlats i programvaran ArcView där materialet omvandlats till karteringar
över det undersökta. Bland annat har lagfarna ägare kopplats till respektive fastigheter. Ur
databasen har också tabeller och diagram skapats. På grund av att datan innehåller flera
extremvärden har det varit svårt att använda medelvärde, exempelvis när
avståndsförhållanden till olika lokaliseringsaspekter jämförs mellan kommunerna Årjäng,
Hagfors och Årjäng.
2.3 Kvalitativa metoder
Studiens mjukdata består av ett antal intervjuer och en fältstudie. Dessa skall komplettera och
exemplifiera hårddatan. Genom innehållet i mjukdatan som sådant, har man lättare att komma
åt underliggande orsaker och större strukturer bakom det som är och det som sker. Kvalitativa
metoder känns särskilt värdefulla för den här studien, där hårddatan om ett fenomens
utbredning är otillräcklig. Tiden var dock en begränsande faktor här och de intervjuer som
hanns med kan naturligtvis inte göra anspråk på ”den stora sanningen” bakom norrmäns
innehav av fritidshus i svenska delen av regionen Inre Skandinavien, men väl ange en och
annan intressant empirisk och vetenskaplig riktning för fortsatt forskning på området.
2.3.1 Intervjuer
Från kommunerna Årjäng, Hagfors och Älvdalen, fick jag adressuppgifter ur deras
sophanteringsregister till ett urval av icke permanentboende norrmän. Sammanlagt fick jag
adressuppgifter till 44 stycken norrmän, till vilka jag skickade ett brev där mitt ärende
framgick och där man fick ta ställning till huruvida man ville ställa upp på en besöks- eller
telefonintervju eller inte alls. Jag fick svar från 25 och av dessa ville 8 inte ställa upp på någon
intervju. Utifrån de 17 individer som ville ställa upp på intervju gjordes ett selektivt urval, där
jag i så stor utsträckning som möjligt försökt att få en jämn fördelning av kvinnor och män.
Jag ville också ha en jämn fördelning av det totala antalet intervjupersoner mellan
kommunerna. Här stötte jag dock på problemet med att inte få tillräckligt många
14

adressuppgifter från Älvdalens kommun, vilket troligtvis var en orsak till att endast två av tio
där ville ställa upp på intervju; risken för bortfall blev då andelsmässigt högre där än för de
andra två kommunerna. Det slutgiltiga urvalet blev 5 intervjuer i Årjäng (3 besöksintervjuer
och två telefonintervjuer) respektive Hagfors (3 besöksintervjuer och två telefonintervjuer),
och 2 (telefonintervjuer) i Älvdalen; den könsmässiga fördelningen totalt blev 6 kvinnor och 6
män. Det finns en risk att flertalet av dem som ställt upp på intervju är de som är mest nöjda
med att ha fritidshus i Sverige, och att man då missar en annan kategori som har andra
erfarenheter. Frågorna som ställdes under intervjuerna är av halvstrukturerad art; där finns
både systematiska frågor för individuella fakta, och mer osystematiska (eller öppna)
utvecklingsbara för åsikter och värderingar (bilaga 2). Bandspelare användes vid samtliga
besöksintervjuer. För sidostudien gjordes också telefonintervjuer med sakkunniga i
kommuner och på länsstyrelser i Värmland och Dalarna.
2.3.2 Fältstudie
En fältstudie gjordes vid ett relativt nyprojekterat och påbörjat kombinerat permanentbostadsoch fritidshusområde vid Glafsfjorden i Arvika kommun - Sjöhaget. Arvika kommun ligger
nära gränsen och kopplingarna mellan Norge och Sverige är många och tydliga här, vilket
märks särskilt väl i norrmäns inköp av konsumentvaror och köp av (fritids-) hus. Därför ligger
det nära till hands att anta att de hus som byggs i fritidshusområdet har den norska marknaden
i åtanke. Jag kompletterade fältstudien med en intervju med företagaren och initiativtagaren
till projektet, Öivind Eriksen, Tanderudhöjdens Timmerstugor AB. Halvstrukturerade frågor
ställdes och intervjun bandades (bilaga 3).
2.4 Analysering av studiens material
I ett första steg i bearbetning och analysering av intervju- och fältmaterialet görs en
beskrivning av situationen (fritidshusen och fritidshusägarna). Här används samtidigt
kvantitativ och kvalitativ data för att bilda en kontext. Beskrivningen skall ge svar på frågor
av typen: Hur många? Var finns de? Hur ser det ut (geografiskt)? Vilka är de? Varifrån
kommer de? Hur gamla är de? Tilläggsdata i form av sekundära fakta kring fritidshus och
fritidshusägande syftar till att förstärka och förankra beskrivningen utifrån primärdatan.
Sålunda finns i studien med ett kapitel där fenomenet (utländskt) fritidshusägande diskuteras,
både utifrån egen insamlad data och utifrån andras. I ett andra steg kopplas och relateras
sedan empirisk och teoretisk data, för att därur försöka skapa förståelse för orsakssamband
(A B) och interaktion (A B).
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3. Fenomenet utländskt fritidshusägande
3.1 Inledning
Enligt statistik från SCB fanns år 2004 ca 680 000 fritidshus i Sverige, vilka upptar ca 15
procent av den bebyggda marken i landet. Av dessa ligger drygt 200 000 inom 100meterszonen för strandskydd. 23 000 fritidshus ägs av personer boende utomlands.10 År 2003
hade norska medborgare 40 000 officiellt registrerade fritidshus utomlands11. I den svenska
delen av området Inre Skandinavien, finns sammanlagt 17 529 fritidshus (enligt typkodning) i
svensk och i utländsk ägo. Hur många det verkliga antalet är förefaller idag vara en osäker
uppgift. Uppgifter från SCB gör dock gällande att det i svenska delen av regionen Inre
Skandinavien finns 2232 taxeringsenheter som ägs av personer utan svenskt personnummer,
men med adress i Norge. Av dessa är 395 stycken bebyggda lantbruksenheter.12 Så, bland
1837 andra taxeringsenheter finns det också ett antal småhus- och fritidshusfastigheter.
Det finns flera orsaker till att någon äger fritidshus, bland annat eget köp, arv, eller
föräldrahem som förvandlats till fritidsbostad. Gemensamt för många svenskägda fritidshus är
att de fungerar som en länk mellan rurala och urbana miljöer. Fritidshusvistelsen symboliserar
samtidigt både förankring och rörlighet i en människas liv; fritidsbostaden blir till ett rum med
helt andra egenskaper och innehåll än arbets- och vardagsbostaden (permanentbostaden).
Intressant är dock vad som händer med denna uppdelning när fritidshuset successivt övergår
till permanentbostad. Det utländska ägandet av fritidshus bör sannolikt handla om andra
uppdelningar av rum, där (ytterligare) en (annan form av) gräns gör skillnad mellan olika
sfärer av livet. Den här studien intresserar sig för det norska ägandet av fritidshus i Sverige.
Skillnader länderna emellan är lokalt och gränsnära små när det gäller exempelvis natur och
kultur, vilket väcker frågor om vilka verkligt (upplevda) skillnader som ligger till grund för
förvärv av fritidshus i Sverige. Gränsen gör skillnad, men hur och vilken? Samtidigt verkar
skillnaderna förenande i det att två olika rum möts genom de fritidsboende. Den skiljeaktiga
gränsen förenar, men hur skall vi beskriva föreningen? Som regioner? Kanske handlar det
också om likheter och känsla av gemenskap? Studiens empiriska del kommer förhoppningsvis
att ge svar på dessa frågor, medan en kortare introduktion till norsk turism i Sverige och en
mer allmän översikt av fritidsbebyggelsen i kommunerna syftar till att accentuera det
empiriska materialet. Liksom en begreppsredogörelse för ”fritidshusägare”.
3.2 Tidigare fritidshusforskning
Här väljer jag att presentera sådan forskning som känns relevant för just den här studien. Jag
ger här en kortare översikt av litteratur som jag själv studerat och som andra refererar till.
Reidun Grefsruds litteraturstudie13 om fritidshus är en utmärkt källa att hämta exempel ur och
därför använder jag denna som en ”genväg”. Dock tar studien främst upp sådan litteratur som
behandlar lokalekonomiska frågor kring fritidshus, och inte så mycket om fenomenet som
sådant.
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Flognfeldt, J.R. Thor (2004), i C. Michael Hall och Dieter K. Müller (2004), s. 233
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Uppgifter via mail, Dan Borglund SCB, 2005-06-14. Bearbetning av Fastighetstaxeringsregistret 2004
[uppgifter baserade på deklarationsansvarig ägare].
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Grefsrud, Reidun (04/2003)
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För mig har Dieter K. Müller och hans forskning utgjort en särskilt stor inspirationskälla, och
hans avhandling från 1999, German Second Home Owners in the Swedish countryside, bör
vara en klassiker vid det här laget. I Dieter K. Müllers forskning är kopplingen mellan
landsbygdens avfolkning och ökat utländskt fastighetsägande central. Hans avhandling
behandlar tyska köp av hus i Sverige åren 1991-1996, och särskilt då i landskapet Småland.
Ett viktigt resultat i denna visar att avståndet mellan hem och fritidshus är av stor betydelse
för hur lång vistelsen blir och därmed också konsumtionen på plats i Sverige. Ett annat
resultat visar att det främst är stora politiska och ekonomiska förändringar som ”driver iväg”
tyskar till Sverige och att det är det icke befolkade skogslandskapet som lockar dem hit.
Dieter K. Müller medverkar och har medverkat i flera projekt i Umeå, som anknyter till
turism och fritidshus14: Kampen om attraktiva landskap: Fritidshusägande,
befolkningsförändring och landsbygdens fastighetsmarknad, och Närande eller tärande?
Fritidshusturism i Kvarken. I bägge projekten finns ett övergripande intresse för fritidshusens
betydelse i ett lokalt och regionalt utvecklings- och hållbarhetssammanhang. Michael C. Hall
och Dieter K. Müller publicerade 2004 bokprojektet Tourism, Mobility and Second Homes:
Between Elite Landscape and Common Ground.
Marcus Ednarsson, som (2005) disputerad på rovdjursturism vid Karlstad universitet, skrev en
C-uppsats 1997 om utländska fritidshusköp i Värmlands län och Hagfors kommun: Utländska
köp av fritidshus i Värmlands län och Hagfors kommun mellan 1991-1996 och vilken
betydelse fritidshusturismen har för lokal utveckling. Resultat i denna visar också på att tyskar
föredrar glesa och perifera lägen även i Värmland.
I Reidun Grefsruds litteraturstudie återfinns en undersökning gjord av Robert Pettersson
(1999), Foreign Second Home Purchases. The Case of Northern Sweden, 1990-1996, Center
for regional Science, Umeå. Studien visar, skriver hon, att det finns skillnader i
bakomliggande motiv till fritidshusägande i Sverige, mellan tyskar och norrmän. Skillnaden
handlar om att norrmän i större utsträckning vill ägna sig åt uteaktiviteter, medan tyskar
främst söker autentiska miljöer och avkoppling. Norrmännen i studien kom i huvudsak från
området Mo i Rana.
Fritidshus som forskningsområde har dock en längre historia än vad som här hittills angetts.
En central forskare i sammanhanget är J.T. Coppock som 1977 publicerade, Second Homes:
Curse or Blessing. Han pekade förhållandevis tidigt på sambandet mellan ökad mobilitet,
högre inkomster och utökad fritid. Enligt Coppock hade vid denna tid fler människor än
tidigare tillgång till fritidshus, och det var inte längre enbart förunnat en liten välbeställd
grupp i samhället. J.T. Coppock pekade också på konflikter som uppstod med lokalbefolkning
och andra aktörer i områden där fritidshusen bredde ut sig, liksom på olika sorters
konsekvenser av detta. Det här är frågor som bl a Michael C. Hall och Dieter K. Müller
återkommer till i bokprojektet Tourism, Mobility and Second Homes: Between Elite
Landscape and Common Ground. I ett avslutande och mer summerande kapitel konstaterar de
att fritidshusen fortfarande är relativt tillgängliga för det breda folklagret, men att ett ökat
varugörande av landskapet på sikt urholkar tillgängligheten.
När det gäller norsk forskning på området fritidshus, menar Reidun Grefsrud att det sedan
1980-talet företagits en del platsbaserade fritidshusundersökningar. Dessa är starkt kopplade
till frågor om lokal och regional utveckling, samt om hållbarhetsaspekter. Exempelvis har
sådant som resursförbrukning och aktiviteter studerats. Några av dessa studier, som Reidun
14

www.umu.se/soc_econ_geography/forskning/turism.html, 2005-09-08
17

Grefsrud refererar till, är bland annat en från 1994, Fritidshus på Sjusjøen som grunnlag for
lokal og regional service etterspørsel, av T. Flognfeldt, och en från 2001, Hyttebygging i
Norge. En oppsummering og vurdering av ulike miljø- og samfunnsmessige effekter av
hyttebygging i fjell- og skogtrakterne i Sør-Norge, av Taugbøl med flera. J. Velvin
publicerade 2002 rapporten Hyttebasert reiseliv, hvordan øke brukstid og lokale inntekter. Det
har dock varit svårt att finna någon specifik forskning kring fenomenet att ”vara på hytta”.
Reidun Grefsrud refererar till Bjørn Kaltenborn som 2002 publicerade artikeln Å bo i naturen
– meningen med hyttelivet. Där presenterar Bjørn Kaltenborn en undersökning gjord bland
fritidshusägare i Vågå kommun, där han bland annat funnit en stark platsidentitet hos
informanterna. Bjørn Kaltenborn menar att fritidshuset – ”hytta” – har en meningsbärande
funktion i ett krävande samhälle, och att det fyller en andlig och rekreationsmässig funktion.
3.3 Begreppen fritidshus och fritidshusgäst
I en exportbeskrivning för turismexport uppges att antalet norska gästnätter i Sverige ökat
med 50 procent de senaste fem åren, vilket ändå inte avser resande till släkt och vänner eller
privatstugeuthyrning15. Siffran kan sannolikt vara högre om man också ser till de
fritidshusboende norrmännen: antalet gästnätter blir fler under fler perioder, samtidigt som
släkt och vänner till de fritidshusboende bidrar till att antalet gästnätter ökar. Det är dock av
stor betydelse hur fritidshusägare beskrivs och i vilken kategori dessa placeras: deltidsboende
eller turist/gäst. När det gäller en utländsk fritidshusägare upplevs skillnaden troligtvis ännu
större mellan att vara ”hemma” och vara ”borta”. Är en fritidshusägare mer turist, om denne
passerar en nationell gräns? Svensken som utnyttjar sitt ärvda föräldrahem i glesbygden som
fritidshus och bor permanent i någon av våra storstadsregioner, är denne mindre turist än sin
norske fritidshusgranne? Ligger den eventuellt upplevda skillnaden i vilka band som finns till
platsen?
Som i många andra fall finns definitioner att tillämpa också här. Sven-Erik Karlsson
problematiserar den svåra operationaliseringen av begreppet turist/turism, och en svårighet i
sammanhanget, menar han, är relationen mellan fritid och turism. Turism är förknippat med
fritid, i betydelsen ledighet, men som turist utför man mycket av de så kallade
underhållningsaktiviteter som hör vardagen och den bundna tiden till. Till dessa hör bland
annat sova, äta, och köpa varor.16 Redan här blir fritidshusgästen svår att placera i kategorin
turist, eftersom ett fritidshus ofta innebär en rad underhållningsaktiviteter. Ändå mer
problematisk blir det med World Tourism Organization´s (WTO) definition av begreppet
turist, som bland annat menar att en turist i ett internationellt sammanhang är en person på
besök i ett land och som inte har för avsikt att emigrera eller skaffa arbete i mottagarlandet.
Inte heller skall denne person vara gränsarbetare eller nomad, och uppehållet i landet skall
inte vara längre än ett år.17 Alltså skall man inte vara för mobil och inte för stationär, för att
räknas som turist. Som fritidshusägare har man en mer eller mindre permanent situation i
mottagarlandet, eftersom man återkommer till någonting som tillhör en. Den utländske
fritidshusägaren kan faktiskt betraktas som en nomad i sin cirkulära eller pendelliknande
rörlighet över gränsen, liksom gränsarbetare i det att arbetssfären oftast återfinns i hemlandet.
Michael C. Hall och Dieter K. Müller problematiserar och definierar både fritidshuset och
fritidshusgästen. Diskussionen om fritidshuset som sådant tas upp också i den här studiens
metodkapitel. Müller menar att det är svårt att göra en åtskillnad mellan migration och turism,
15
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och att denna svårighet blivit allt större med det moderna rörlighetssamhällets olika
karaktärsdrag. Oavsett hur lite eller mycket tid en person tillbringar i sitt fritidshus, så kräver,
av praktiska skäl, administrativa aspekter av livet att denne har en permanent adress. Därför
uppfattas resan mellan fritidshus och permanentboende som en pendelrörelse och inte som
cyklisk; den ena platsen blir avsändare och den andra mottagaren. I huvudsak är det
avsändarplatsen som står för individens rättigheter och skyldigheter. Det kan orsaka
svårigheter för fritidshusägaren att påverka sin situation i den lokala omgivningen, liksom det
kan förstärka bilden av denne som en ”outsider” och ett hot mot lokalsamhället.18 Enligt
Michael C. Hall, Dieter K. Müller och Donna Keen finns det vissa skillnader mellan ordinär
turism och fritidshusvistelse: fritidshusvistelsen innebär längre och återkommande besök
vilket i vissa avseenden påverkar lokalsamhället mer än den tillfällige turistens besök, samt
det faktum att fritidshuset också innebär ett stycke fysiskt ägande i lokalsamhället som
förbinder det till dess sociala och ekonomiska sfärer19.
Norska studier tar också upp problemet med vilka sorters byggnader/hus som skall räknas till
fritidshus. Det är vanligt ännu idag att begreppet ”hytte” (stuga/torp) används vid
associationer till fritidshus, trots att begreppet haft en definition sedan 1970-talet i Norge20.
Reidun Grefsrud redogör för en definition i norsk offentlig statistik, där i princip alla sorters
byggnader ingår som enbart utnyttjas till fritidsändamål, oavsett storlek eller standard. Till
undantagen hör sådant som sätrar och skogskojor som på något sätt anknyter till djurhållning,
jord- och skogsbruk, yrkesfiske eller motsvarande.21 Moderniseringsgrad är en annan aspekt
av problematiken med vilka byggnader som skall räknas till fritidshus, och idag tenderar allt
fler fritidshus att allt mer ha karaktären av permanentboendestandard. På många
vintersportorter förekommer också fritidsboende i lägenheter och parhus. I syfte att få med
dessa aspekter av fritidshusboende, används begreppet ”fritidsbolig”.22
Turistdelegationen använder även en alternativ definition som kompletterar begreppet turism,
vars innebörd är att en person flyttar sin konsumtion till en annan plats än där denne
vanligtvis vistas, både i arbete och på fritiden. I regel spenderas mer pengar under resa, än
under vistelse hemma, vilket genererar mottagande lokalsamhällen inkomster, företagsamhet
och stärkt infrastruktur. Även sådant som icke kommersiella övernattningar – egna fritidshus
– är en del av turismen och påverkar lokalsamhället, menar Turistdelegationen.23
Definition: i den här studien kommer begreppet fritidshus att representera ett icke permanent
boende på en plats där man inte är folkbokförd, oavsett hur ofta man vistas i fritidshuset och
oberoende av hur långa vistelserna är.
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3.3.1 Den norske turisten och fritidshusgästen
För att återgå till exportbeskrivningen för turismexport, beskrivs där kulturella skillnader
mellan Norge och Sverige, uppmärksammade av Exportrådet i Norge. Med glimten i ögat
nämns att ”Norrmannen arbetar för att leva, svensken lever för att arbeta”.24 Det är en
intressant humoristisk aspekt som kan tjäna som en del av förklaringen till den utbredda
fritidshuskulturen i Norge, men som idag också är ett tydligt tecken på skillnader i ekonomi
och arbetsmarknad länderna emellan. Det är lättare att skilja på arbete och fritid när arbete
och ekonomi är tryggad. Detta faktum ligger sannolikt också i en annan uppmärksammad
skillnad av Exportrådet i Norge, den att norrmannen kan mycket mer om Sverige än vad
svensken kan om Norge. Kostnadsläget är ju sådant att norrmännens turism- och
fritidsresande rimligtvis bör vara större till Sverige än svenskarnas till Norge. Kunskapen om
ett land ökar med ökade kontakter med landet i fråga, och för en fritidshusägare bör denna
kunskap – i alla fall lokalt - sannolikt vara ännu större.
I en not skriver Tove Nedrelid att Göran Rosander kallar ”hytta” för den samlande symbolen
för fritid i Norge25. Nedrelid diskuterar detta i sammanhanget nationell (själv-) bild, särskilt
den som gäller norrmäns förhållande till natur och friluftsliv. Hon analyserar hur myten
förhåller sig till verkligheten, och menar att den har rötter i såväl faktiska och fysiska
förhållanden som ett mer abstrakt nationsskapande av det norska borgerskapet.26 I en annan
artikel beskriver Nedrelid hur norrmannen uppfattar också det tydligt brukade landskapet som
”oberörd” natur. I Norge har människan länge varit beroende av att på små brukbara arealer
försöka överleva på naturens villkor och av vad naturen ger, vilket lämnat få områden
oberörda av mänsklig aktivitet. På något vis gör det ändå (eller kanske därför) norrmannen
trygg, att finna dessa spår av andra människor. Det är med andra ord ofta en annan form av
ensamhet norrmannen söker i sitt naturumgänge, än det med den otämjda och otillgängliga
vildmarken.
Det meste av den naturen vi bruker til å gå tur i, er altså kulturlandskap av forskellig art, fra det tette urbane
via mer eller mindre veldrevne skoger til åpne, frie setervoller27.

Nedrelid skildrar också hur naturen använts som byggsten i nationsbyggandet, ett bygge som
är relativt nytt efter flera hundra år av utländsk dominans. Norrmannens naturumgänge har
dock kontinuitet långt tillbaka i tiden, vilket Nedrelid menar är en nyckelsymbol i norsk
kultur. En nyckelsymbol som är avgörande för organisering av hela kulturen. Den genomsyrar
hela samhället, och veckan anpassas för att göra helgen fri åt detta naturumgänge, skriver
hon.28 Bjørn Kaltenborn menar dock att ”livet på hytta” inte är så speciellt säreget norskt som
det verkar, utan är ett känt fenomen även i övriga Norden och likaså i exempelvis USA och
Canada. Enligt Kaltenborn kan fenomenet förklaras utifrån den moderna människans brist på
(plats-) identitet och autentiska upplevelser och miljöer. Han har funnit att det finns ett tydligt
samband mellan motiv för fritidshusägande och vad som upplevs som trivsel- och
meningsskapande.
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Det er tydelig at hytta er et viktig sted både for selvutfoldelse og opplevelse som kan inneholde kreative
elementer og utvikling av ferdigheter. Det er også et vikti sted for mer innanvendte, kontemplative prosesser
med refleksjon over sentrale verdier i livet.29

Även om den första storskaliga utvecklingen av fritidshusbebyggelse kom med 1920-talets
ökade friluftsliv och förbättrad tillgänglighet till områden i bergen, var det under
urbaniseringen på 1960-talet som många fritidshus byggdes av hemvändande ferielediga
stadsbor. Ofta på och kring gamla fäbodvallar30. Jag finner dock att det finns anledning att tro
att ”naturumgänge”, i dess bokstavliga tolkning, successivt tunnats ut i den norska kulturen
som grundorsak till att ha fritidshus. Utvecklingen mot allt modernare fritidshus i
tillrättalagda eller väl brukade områden, liksom olika former av så kallade extremsporter, bör
sannolikt också innebära förändringar i norrmannens naturumgänge. I en studie gjord i tre
kommuner i Norge har fem olika kategorier av fritidshusägare identifierats. Kategorierna har
utkristalliserats genom en sammanställning och sammanvägning av olika faktorer och deras
betydelse på en rangskala. Frågor har ställts om exempelvis möjligheter till turer i naturen,
avstånd till bergsområden, anknytning till området, närhet till sjöar och vattendrag, avstånd
till hemort, kultur- och nöjesutbud, et cetera. Kategorierna av fritidshusägare spänner över
dem som värnar om det traditionellt norska naturumgänget och de som ser fritidshuset som
ren rekreation och som ett sekundärt boende. Vem fritidshusägaren är påverkar också
landskapsbilden eftersom exempelvis olika lokaliseringsmönster uppstår, liksom olika
aktiviteter påverkar landskapet.31
Thor Flognfeldt JR menar att det inte enbart är den ökade tillgången till fritidshus som
utmärker norskt fritidshusägande, utan förändrade lokaliseringsmönster och bättre
husstandard. Förbättrade kommunikationer, förändrade fritidsaktiviteter, samt en bättre
ekonomi är orsaker som Thor Flognfeldt JR uppger som orsaker. Det leder i sin tur till att
många fritidshus successivt övergår till att bli mer eller mindre permanentboende, vilket i
populära fritidshusområden kan orsaka allemansrättsliga bekymmer. Kustområden är mycket
populära för norrmännen och i takt med att allt mer mark tas i anspråk har norrmännen sökt
sig också till den svenska kusten.32 Västkusten har idag en mycket stor andel norskägda
fritidshus, någonting som uppmärksammats i media. I en artikel i Dagens Nyheter från 23 juli
2002, skriver man att norrmännen söker sig allt längre söder ut längs Bohuskusten. Orsaken är
av ganska naturliga skäl närheten till stora befolkningscentra i Norge. Diskussionen i artikeln
rör höjda fastighetspriser till följd av den stora efterfrågan, och vilka konsekvenser detta får
för de bofasta.33 Även i Värmland har den utländska efterfrågan på hus ökat. I en artikel i
Värmlands Folkblad 18 april 2005, berättar en fastighetsmäklare att efterfrågan idag är större
från holländare och norrmän än den är från tyskar. Särskilt stor är dock den holländska
efterfrågan, och i huvudsak är det bostadshus som söks. Det skall vara möjligt att vistas i dem
även på vintern och många planerar inför pensionen.34
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3.4 Lag om utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige
Ägande och hur det regleras, anser jag vara en särskilt viktig utgångspunkt för att förstå
omfattningen av utländska förvärv av fritidsfastigheter. Gränser av olika slag markerar
skillnader mellan ditt och mitt, och mellan vi och andra. När nationalstatsgränsen slår till,
handlar det inte längre enbart om mitt och ditt, utan också om vårt och deras. Statsterritoriet är
en, för en viss definierad grupp, gemensam enhet. Det innebär (teoretiskt sett) att en enskild
persons egendom är allas angelägenhet, om denna börjar handlas med över
nationalstatsgränsen. I alla fall är det så vi har varit vana vid att det fungerat. Situationen
förändrades successivt i och med Sveriges närmande till och inträde i EU.
Från utgången av år 1999 upphävdes lag (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast
egendom att gälla. Samtidigt genomfördes ändringar i vissa andra lagar som hänvisar till
denna: förköpslagen (1967:868), jordförvärvslagen (1979:230), och lag (1985:277) om vissa
bulvanförhållanden. I grunden ligger det så kallade fjärde kapitalliberaliseringsdirektivet, som
kan sägas utgöra den process som stegvis suddat ut gränserna mellan vårt och andras.
Direktivet innebar en i princip obegränsad rätt till kapitalplacering och egendomsförvärv
mellan EG-stater. Fram till 1982 gällde 1916 års lag (1916:156) om vissa inskränkningar i
rätten att förvärva fast egendom med mera.
Det grundläggande syftet med denna lag var att bevara Sveriges naturtillgångar i inhemsk ägo
och att trygga vår självbestämmanderätt på det ekonomiska området35.

På grund av en ökad utländsk efterfrågan på fritidsfastigheter i vissa delar av landet, skärptes
reglerna i denna lag 1975. Då befarades att den ökade efterfrågan skulle leda till högre
fastighetspriser vilket försämrade möjligheterna för svenska medborgare att förvärva
fritidshus. De nya reglerna syftade till att utländska medborgare skulle bli hänvisade att köpa
fritidsfastigheter i områden med mindre efterfrågetryck.36 Det här bör nog ses mot bakgrund
av att fysisk planering dominerade landskapsbilden i Sverige vid denna tid. Den fysiska
riksplaneringen och strandskyddet är exempel på sådant som kom till under denna tid, liksom
allemansrätten som hamnade i lagtext för första gången.
Det handlar om en landskapets specialisering där t.ex. fritidsintressen av olika slag är ett av de
särintressen
som
skall
sammanvägas
genom
klassificering,
prioritering
och
planeringsdokument37.

1916 års lag avlöstes av en något generösare lag (1982:618) om utländska förvärv av fast
egendom m.m., men det var egentligen först med lag (1992:1368) om tillstånd till vissa [mina
kursiveringar] förvärv av fast egendom med mera, som vi börjar skönja dagens utveckling.
1992 års lag kom till som en slags kompromiss mellan Sverige och EG beträffande
kapitalliberaliseringsdirektivet, och syftade till att en tillräckligt hög tröskel skulle skapas för
att i många fall förhindra oönskade förvärv av fritidsfastigheter. Undantaget gällde för en
övergångsperiod på fem år, under vilken Sverige fick betänketid till nödvändiga åtgärder i
frågan. En gemensam förklaring gjordes också mellan de fördragsslutande parterna.38
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I förklaringen uttalades att ingenting i gemenskapsrätten hindrar enskilda medlemsstater från att
vidta nationella, regionala eller lokala åtgärder beträffande fritidsbostäder i de fall då åtgärderna
är nödvändiga för markanvändning, planläggning och miljöskydd och tillämpas i
överenskommelse med gemenskapsrätten utan någon direkt eller indirekt diskriminering av
medborgare i medlemsstater39.

I regeringens promemoria bedöms att 1992 års lag haft liten prisdämpande effekt på
fritidsfastigheter i priskänsliga attraktiva områden, men också att ett upphävande av lagen kan
leda till högre efterfrågan i begränsade [min kursivering] områden som redan idag är
populära. Prisstegring på fritidsfastigheter kan leda till svårigheter för personer boende i
regionen att få ett nära fritidsboende, liksom ”fritidiseringen” kan orsaka svårigheter för
permanentboende att bo kvar. Dessa möjliga negativa effekter tros i promemorian balanseras
av de positiva effekter som kan uppstå med fritidshusboende: ökat kundunderlag för
turistbranschen och dagligvaruhandeln (som i sin tur ger ökad tillväxt och sysselsättning), och
möjligheten att utländska medborgare med fritidshus i Sverige etablerar företag lokalt.40
3.4.1 Svensk lagstiftnings påverkan på (norrmäns) köp av fritidshus
Tillståndsgivningen gällde norrmän likväl som alla andra utlänningar, och ingen åtskillnad
gjordes. Åren 1991-1999 beviljades 2236 utländska förvärv av fastigheter i Värmland, varav
732 tillstånd gavs till norrmän (se tabell 1). Efter 1996 sker näst intill en fördubbling av de
norska förvärven: från 53 stycken 1996, till 100 stycken 1997. Det är från 1997 som det i
faktiska antal går att se en markant ökning av de norska förvärven i länet. Andelsmässigt,
bland de totala utländska förvärven, har de norska förvärven legat ganska konstant på ca 35
procent åren 1991-1998, för att år 1999 ligga på drygt 50 procent. Åren 1993-1996 märks
dock en både faktisk och andelsmässig minskning av de norska förvärven.41

Utländska förvärvstillstånd 1991-1999

År

Norrmän

Totalt

450

1991
1992

84
64

241
183

400

1993
1994
1995

30
45
64

165
215
262

300

1996
1997

53
100

221
279

150

1998
1999

96
196

288
382

50

350
Totalt

250
200

100

Norrmän

0
1993*

1994*

1995*

1996*

1997*

1998*

1999*

Tabell 3:1 och figur 3:1: Utländska förvärv av fastigheter i Värmlands län åren 1991-1999. Källa: Inger
Andersson, länsstyrelsen i Värmland.
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3.5 Styrmedel för fritidshusbebyggelse
Länsstyrelserna stod för tillståndsprövningarna för utländska köp av fritidshus i Sverige,
enligt direktiv i 1992 års lag, men en studie gjord av Justitiedepartementet i juni 1998 visade
att antalet beslut om avslag varit litet42. Mycket av beslutandemakten kring olika frågor
angående fritidshus ligger idag officiellt hos kommunerna i deras självstyranderätt och
planmonopol, men i realiteten styrs kommunernas beslut av omvärldsfaktorer och hur den
egna lokala situationen ser ut. Dessutom begränsas kommunernas handlingsfrihet ytterst av
staten och lagstiftningen. Många kommuner dras idag med avfolkningsproblem och en hög
medelålder hos kommuninvånarna, vilket på sikt orsakar dem ekonomiska bekymmer. Den
svenska delen av regionen Inre Skandinavien har ett så pass stort födelseunderskott att en
betydande nettoinflyttning krävs framöver om dagens befolkningsnivå skall kunna
upprätthållas43. Även vissa delar av Norge dras med problem förknippade med
befolkningsunderskott. En norsk studie visar att norska kommuners strävan mot ekonomisk
utveckling lätt kan orsaka att natur- och kulturintressen lågprioriteras eller förbises. I Norge
styrs nationella intressen i hög grad av lokala och regionala institutioner, vilket på sikt
urholkar tillgängligheten i det fysiska landskapet.44
Intressant är därför att veta hur det ser ut rent generellt i kommunerna i den svenska delen av
regionen när det gäller fritidshusbebyggelse. Allmänt bland folk förefaller det råda delade
meningar om huruvida fritidshusgästerna är en utvecklingspotential för kommunerna; någon
ser negativt på att husen står öde under stora delar av året, och någon ser positivt på att de
brukas i alla fall någon gång under året. Kommunerna kommer i första hand i kontakt med
fritidshusfrågor när det gäller bygglov och strandskydd, och för vissa områden har man
detaljplaner och områdesbestämmelser för fritidshusbebyggelse där lagar som Plan- och
bygglagen samt Miljöbalken jämkar samman biologiska, allmänna och enskilda intressen.
Många fritidshus ligger i attraktiva områden, exempelvis runt sjöar och i anslutning till turistoch fritidsanläggningar. I både Värmlands och Dalarnas län har strandskyddsärenden
delegerats ut till kommunerna, och hur dessa ärenden hanteras där är kanske en faktor som
förtäljer något om intresset för kategorin fritidshusägare. Liksom när det gäller
detaljplanerade områden för fritidshusbebyggelse. En rundringning till länsstyrelserna och
kommunerna i Värmland och Dalarna (Malung och Älvdalen) gjordes i syfte att få en allmän
bild av fritidshusbebyggelsen, och en sammanställning av denna redovisas här nedan. Jag fick
tag i informanter för 16 av 18 kommuner.
3.5.1 Kommuners strategier för fritidshusbebyggelse i Inre Skandinavien
I en artikel i Värmlands Folkblad 3 februari 2005 uppges att Grums kommun sänkte priset på
bostadstomter år 2000. Syftet var att få igång småhusbyggande och öka inflyttningen till
kommunen. I tomtpriset som sattes ingick anläggningsavgift, bygglovsavgift och eventuell
avstyckningskostnad. Även tomter som såldes privat för enskilt permanentbyggande
innefattades av policyn om vissa avgiftsbefrielser.45 I en artikel i DN diskuteras också det
motsatta, när det gäller Bohuskusten: om möjligheter att dämpa utvecklingen genom boplikt
enligt norsk modell46. Det här gav mig incitament till en inom projektet mindre undersökning
av de svenska kommunerna i Inre Skandinavien, och deras behandling av fritidshusfrågan. Jag
42
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vände mig främst till tjänstemän inom respektive kommuns byggnadsförvaltning, samt till
länsstyrelserna i Värmland och Dalarna (bilaga 1).
Sammanfattning av intervjuer genomförda tiden 2005-03-30--2005-04-12: Ingen av
informanterna uppgav att kommunerna söker styra utvecklingen av fritidshusbebyggelsen åt
något håll. En kommun arbetar dock på att få fram särskilda/reducerade avgifter för fritidshus
och mindre hus. Flera av informanterna för de traditionella industrikommunerna, och de med
mer glesbygd, menar att det finns många lediga hus och att det därför inte är svårt att få tag på
ett till fritidshus. Mer gränsnära kommuner, som Årjäng, Arvika och Eda, lockar kontinuerligt
norrmän, och även andra nationaliteter, både till permanent och säsongvis bosättning. Här är
nybyggnationen stor: i Arvika beviljades 15 bygglov för fritidshus under 2004, vilket var 5
fler än året innan. I Arvika går det dessutom att se en trend att utländska köpare har hör
betalningsvilja även för mycket dåliga hus, om dessa ligger i attraktiva områden. De river
sedan de gamla och sätter upp nya som ofta håller åretruntstandard. I de bägge kommunerna i
Dalarna är efterfrågan på hus och tomter stor, och det gäller särskilt i fjällområdena. Det
förefaller dock i huvudsak vara svenskar som står för efterfrågan här. I vissa områden har det
likväl bildats koncentrationer av norska fritidshusägare, som exempelvis i det gränsnära
Granfjällsstöten i Malungs kommun. De värmländska kommunerna detaljplanerar i liten
omfattning för fritidshusbebyggelse, menar Lena Lundkvist på länsstyrelsen i Värmland47.
Något som visade sig också under intervjuer med informanter för dessa. Två kommuner,
Sunne och Munkfors, uppgav att de inte har några detaljplanerade områden alls för
fritidshusbebyggelse. I Filipstad finns ett från 1950-talet, och även i Kristinehamn finns flera
äldre detaljplaner samtidigt som få nya tillkommer. För att locka arbetspendlare att bosätta sig
i Filipstad, men också Filipstadsbor att stanna kvar och bygga där, arbetar kommunen just nu
på detaljplaner för tätortsnära och sjönära permanentbostäder. I kommunerna Malung och
Älvdalen finns det flera områden som har ett högt exploateringstryck, och som är intressanta
för turism. För att möjliggöra fortsatt utveckling av bebyggelsen upprättar kommunerna
detaljplaner i samråd med länsstyrelsen. I huvudsak detaljplaneras för sjönära områden och
för vintersportområden, i den svenska delen av Inre Skandinavien.
I Karlstad kommun och omkringliggande kommuner har det blivit vanligare att fritidshus
övergår till permanentboende. I vissa fall orsakar det problem med vatten och avlopp, och det
leder, enligt uppgift från Kils kommun, till att detaljplaner måste revideras för att passa nya
rådande förhållanden. Då måste alla fritidshusägare vara överens om att dela på kostnader
som är förenade med en sådan revidering. I Arvika kommun har man dock nyligen
detaljplanerat ett område för både permanent- och fritidshusboende. Även här går att se att allt
fler fritidshus övergått till permanentboende, särskilt under de senaste 3-4 åren. Nya
detaljplaner är mer generösa med byggnadsstorleken eftersom allt fler vill ha större fritidshus,
uppger informant för Älvdalens kommun.
3.5.2 Strandskydd och strandskyddsdispenser i Inre Skandinavien
Naturvårdverket skriver på sin hemsida, att: ”Strandskyddet är till för att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i
vatten för växt- och djurlivet.” Den strandskyddade zonen är i regel 100 meter, men kan av
länsstyrelsen utvidgas upp till 300 meter - eller upphävas helt – allt beroende på vilka
särskilda skäl och syften som föreligger i respektive ärende. Länsstyrelsen har det
grundläggande ansvaret för strandskyddsärenden, men har rätt att delegera dispensärenden till
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kommunerna där det i huvudsak är nämnder med plan- och byggfrågor som hanterar
ärendena.48
Enligt uppgifter från SCB ligger, som tidigare nämnts, drygt 200 000 fritidshus inom 100meterszonen för strandskydd, vilket utgör cirka 30 procent av det totala antalet fritidshus i
Sverige49. Också i Norge ligger många fritidshus sjönära, framför allt längs kusten. Där går att
märka en ”utträngningseffekt” i det att expansionen av fritidshusbebyggelsen i kustnära
kommuner nära Oslofjorden tappat fart, till förmån för vissa delar av inlandet och för
kustkommuner i Nord-Norge. Utträngningseffekten beror bland annat på att det råder
platsbrist och höga priser på de platser som återstår längs den Oslo-nära kusten, men också på
införande av byggförbud inom 100 meter från stranden.
Stor hyttetetthet samman med innføringen av byggeforbudet i 100-metersbeltet fra strandlinja,
har vesentlig redusert – for ikke å si stoppet – tilgangen på areal langs kysten, slik at
etterspørelseveksten måtte tilfredsstilles i innlandet50.

Dessa fakta i kombination med att sjönära läge visar sig vara av mycket stor betydelse för
flertalet av mina informanter i intervjuerna, föranleder mig att se på utvecklingen av beviljade
strandskyddsdispenser i den svenska delen av Inre Skandinavien. Ur länsstyrelsernas siffror är
det tyvärr inte möjligt att se hur stor andel som beviljats utländska ägare, och i Värmlands fall
har jag heller inte fått specificerade uppgifter om vilka byggnadstyper siffrorna gäller, och
inte heller hur stor andel som gäller nybyggnation på tidigare ej bebyggd tomt. Uppgifter från
kommuner och länsstyrelser får här i bästa mån komplettera varandra.
Sammanfattning av intervjuer genomförda tiden 2005-03-30--2005-04-12: I Värmlands och
Dalarnas län har strandskyddsärenden delegerats ut till kommunerna. Enligt Lars Ingelström
på länsstyrelsen i Dalarna är det förhållandevis sällan som beslut i strandskyddsärenden
överklagas till länsstyrelsen. Han menar också att det kan vara lite av ett ”lotteri” att få
strandskyddsdispens från kommunerna: kommunerna försöker i regel att tillämpa breda och
liberala tolkningar av lagen, medan ärenden som hamnar hos länsstyrelsen eller
miljödomstolen behandlas strikt enligt gällande lagstiftning. I områden som Älvdalen och
Malung, som har ett högt exploateringstryck på grund av turismen, kan länsstyrelsen upphäva
strandskyddet inom detaljplaner om det finns särskilda skäl till detta. Erfarenheterna från
regeringens prövning av ett upphävande av strandskyddet är att det bland annat läggs stor vikt
vid att beskrivningen till planen rymmer tydliga konsekventbedömningar, som visar att det
inte finns alternativa lokaliseringar utanför strandskyddsområdet som tillgodoser behovet av
exploatering.51 Det här, inte helt okontroversiella, förhållandet mellan å ena sidan
naturvård/naturhänsyn och å andra sidan lokal utveckling, visar sig också i Värmland. Lena
Lundkvist på länsstyrelsen i Värmland uppger att det idag går att skönja en tendens hos de
värmländska kommunerna att se det strandnära boendet som en utvecklingspotential52. En
bild som förstärks i intervjuer med sakkunniga i kommunerna. Av 16 kommuner uttryckte
informanter för 7 stycken av dessa tydligt att det finns en utvecklingspotential i det strandnära
boendet. Intressant är att det bland dessa finns en blandning av glesbygds-, industri-, och
Vänernära kommuner – alltså sinsemellan landskaps- och befolkningsmässigt heterogena
områden. I Arvika kommun försöker man i stor utsträckning att inom lagens ramar bevilja
ansökningar om strandskyddsdispenser, eftersom det finns en positiv syn på
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fritidshusbebyggelsen samt att det anses finnas tillräckligt mycket strand för att tillgodose alla
intressen. Den här uppfattningen delas av informanten för Hagfors kommun, som även
tillägger att kommunen inte tas för den glesbygd den ändå är då strandskyddsreglerna är de
samma som i Stockholms skärgård. Diagrammen nedan illustrerar utvecklingen av
strandskyddsdispenser i den svenska delen av Inre Skandinavien.
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Figur 3:2: Diagram över antalet beviljade och avslagna strandskyddsdispenser, Värmlands län, år 2003. Källa:
Ingegerd Skogstam, länsstyrelsen i Värmland, 2005-05-13.
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Figur 3:3: Diagram över antalet beviljade strandskyddsdispenser för fritidshus, på ej tidigare bebyggd tomt, i
kommunerna Malung och Älvdalen i Dalarnas län, år 2000-2004. Källa: Evert Olsson, Plan- och
beredskapsenheten, länsstyrelsen i Dalarna, 2005-04-07 (kommentar: ”Grundmaterialet som utgjort underlag för
sammanställningen har innehållit luckor med tolkningsproblem som följd.”). Diagram: Camilla Berglund, 200506-20.
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Efter intervjuerna har det framkommit i media att miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
lagt fram ett förslag som syftar till att släppa på strandskyddet där det finns god tillgång på
stränder. Det har uppmärksammats att det sker en snabb exploatering av stränder trots
gällande lagstiftning på området, men också att det strandnära boendet kan gynna lokal och
regional utveckling i många glesbygdskommuner. Utredningen pekar på problemet med
enhetliga bestämmelser för alla slags stränder, och menar att det finns faktorer och skillnader
som borde tas i beaktande. Enligt utredningens förslag bör bland annat ett så kallat geografiskt
differentierat strandskydd införas, vilket innebär lättnader i strandskyddet för sammanlagt 61
kommuner med mycket god tillgång på stränder. Länsstyrelsen kommer dock att ges ett ökat
inflytande över de kommunala dispensbesluten. I Värmlands län är det kommunerna Årjäng,
Hagfors, Filipstad och Torsby som är aktuella för dessa strandskyddslättnader. Lars Furuholm
på länsstyrelsen i Värmland tror att det kommer att bli diskussioner om kriterierna för ett
geografiskt differentierat strandskydd.53 Sannolikt kommer det att finnas kommuner som
känner sig åsidosatta.
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4. Ansats till teoretisk referensram
4.1 Inledning
Så som tidigare diskuterats är det svårt att placera fritidshusägaren i någon speciell kategori (i
den mån vi behöver kategorisera). Är fritidshusägaren ”turist” eller kanske ”deltidsboende”? I
vilken utsträckning är fritidshusägaren rörlig och förankrad – och betraktat varifrån och av
vem? Och vad har det för praktisk betydelse? Helt klart är att fritidshusägaren alternerar
mellan två boendeformer. Alternerandet är ett resultat av olika motsatsprocesser: den
alternativa boendemiljön syftar ofta till att uppväga eller ersätta sådant som den permanenta
bosättningsmiljön är oförmögen till. Det kan handla om känslor av frihet, enkelhet och
autenticitet. I den här studien står norska fritidshusägare i svenska delen av regionen Inre
Skandinavien i fokus, och det är därför intressant och relevant att studera i vilken mån och på
vilket sätt kontraprocesser och rörlighet/förankring kopplar till (stats-) gränsen.
4.2 Rörlighet och förankring
Bertil Vilhelmson diskuterar och analyserar begreppen rörlighet och förankring, som han
menar ”… står i komplicerade och motsatsfulla, förhållanden till varandra54”. I regel studeras
dessa var för sig, och inte hur det ena eller det andra tillståndet påverkar och påverkas av
varandra och av samhälle och geografi. ”Dessa två, i grunden rumsliga, aspekter sätter också
välfärdens geografiska innebörd i fokus”, skriver Bertil Vilhelmson.55 Det är just detta som
gör begreppen intressanta när fenomenet med norska fritidshusägare, i svenska delen av
regionen Inre Skandinavien, skall studeras och analyseras. Studier visar att det är i huvudsak
från Osloregionen som norska (fritids-) husägare kommer56. Den norska delen av regionen
Inre Skandinavien ingår delvis i Osloregionens inflytelsesfär57, något som kan antyda att det
råder skillnader i rörlighet och förankring mellan vissa delar av respektive den svenska och
den norska delen. Där rörligheten ökar allt närmare Oslo-regionen. Allt beror naturligtvis
vilka värderingar som läggs i begreppen. Det är inte människan i sig som skall tillskrivas
dessa egenskaper, utan samhället eller landskapet. Oföränderligheten ligger i
samhällets/landskapets utformning och innehåll, vilket i stora delar av den svenska delen av
regionen karaktäriseras av en negativ befolkningsutveckling till följd av en negativ
arbetsmarknadsutveckling och som i sin tur är en följd av ”överblivenhet” i världsekonomin.
Det är till detta landskap som människor från den föränderliga delen av regionen rör sig. Det
är lite av en paradox att det är det oföränderliga/stationära samhället som driver iväg
människor till det rörliga, för att dessa senare med välfärdens fart skall kunna återvända till
stationära. Kanske finns det då trots allt ingen uppdelning mellan rörlighet och förankring,
utan allt ingår i en och samma (varats) ordning?
Tid är en viktig dimension för att förstå rörlighet likväl som förankring. Det är tiden som
rörlighetssamhället bygger på: att (snabbt) kunna förflytta sig mellan platser är ett tecken på
en individuell frihet kopplad till välstånd. Bertil Vilhelmson är emellertid skeptisk till
konventionella modeller av välfärd, som han anser ger en onyanserad bild av människors
faktiska behov och möjligheter. Förändring behöver inte innebära idel positiva erfarenheter
och samband, och förankring behöver inte vara utan mening och dynamik. Han använder sig
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av den s.k. Dahrendorfs tes för att förklara symbiosen mellan rörlighet och förankring. Tesen
förtäljer att ökade valmöjligheter, i form av bland annat ökad (exempelvis social) rörlighet,
urholkar människors förankring i en plats och att detta på sikt leder till ensamhet och
främlingskap i välfärdssamhället. Tid och närvaro spelar en viktig roll för bindningar att
etableras och utvecklas, skriver Bertil Vilhelmson. Två faktorer som det råder brist på i det
moderna rörlighetssamhället. Om rörlighet i första hand förknippas med tid, förknippas
förankring med plats. Platstillfredsställelse handlar inte bara geografiska faktiska
förhållanden, utan också i hög grad om subjektiva upplevelser, enligt Bertil Vilhelmson.
Människors bindningar till bestämda platser beror snarare av den mening och de erfarenheter
som förknippas med dessa, än på landskapets fysiska gestaltning.58 Hur ser exempelvis
bindningarna ut hos de norska fritidshusägarna i svenska delen av regionen Inre
Skandinavien?
4.3 Kontraurbanisering
Stora delar av framför allt svenska delen av regionen Inre Skandinavien räknas till
landsbygd/glesbygd. Landsbygden får ofta stå modell för, och representera, det förankrade
och oföränderliga. Gunnel Forsberg invänder mot den allmänt utbredda och etablerade bilden
av en homogen landsbygd. Enligt henne ligger det i den västerländska kulturens
grundfundament, att bilda dikotoma begreppspar och att lägga värderingar i skillnaderna:
Så formar vi också de politiska verksamhetsfälten med ett politikområde för respektive begrepp. Och på
köpet får vi en föreställning om att skillnaden är viktigare än sambandet och relationerna mellan de två. När
det egentligen är så att det ena förutsätter det andra.59

Det är med andra ord samma diskussion som förs angående rörlighet kontra förankring. De
två begreppsparen urbant – ruralt, och rörlighet – förankring, har mycket gemensamt. Så som
framgick i Bertil Vilhelmsons diskussion, förändras platser i och med ökad rörlighet utifrån.
Den bilden tecknar också Forsberg när hon beskriver hur landsbygden blivit till en nödvändig
och komplementär ventil för stadsbygden. Gunnel Forsberg pekar bland annat på fritidshusen
och omfattningen av vistelserna där som en faktor i interaktionen stad – landsbygd. Det kan
ibland vara svårt att avgöra om någon är fritidshusgäst eller permanentboende, skriver hon.60
Något som visar sig vara svårt även i diskussionen om de norska (fritids-) husförvärven i
svenska delen av regionen Inre Skandinavien.
Kontraurbanisering är ett begrepp som knyter an till diskussionen om landsbygdens
integrering med det urbana. Den bör kunna beskrivas som en process ur vilken integreringen
uppstår. Begreppet anses dock inte som oproblematiskt. Jan Amcoff menar att det bland annat
måste förtydligas vad det är som kontrasteras, samt vilka typer av befolkningsförändringar
som avses. Det är inte helt entydigt vad som definieras som urbant och vad som definieras
som ruralt.61 För mig representerar dock begreppet ungefär det som det ursprungligen avsåg
att representera: en spridningsprocess, främst uppkommen ur migration62. Kontraurbanisering
avser alltså en dekoncentration av människor från större städer till mindre samhällen och
landsbygden. Hans Westlund och Wolfgang Pichler uppger att processen uppkommer som ett
resultat av både individuella och omgivande faktorer. De använder sig av tre
förklaringsvariabler: allmänna strukturella kostnads/intäktsfaktorer (boendekostnader och
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pendlingsavstånd), variationer i det sociala kapitalet (aktiviteter och sammanhållning i en
by), och individuella socioekonomiska och sociokulturella variabler (exempelvis inkomster,
utbildningsnivå och jämställdhet). Den första variabeln tjänar främst som förklaring till
inflyttning, medan de båda andra mer visar på benägenhet att stanna kvar och att återvända.
Ett intressant resultat i studien visar att det är en mer välbeställd och utbildad medelklass som
i huvudsak står för befolkningsökningen utanför tätorterna. Starkast har ökningen varit
kommuner kring storstadsregioner.63 Jan Amcoff skildrar hur en del av förklaringen ansetts
ligga i den urbana medelklassens föreställningar om landsbygden och livet man lever där –
den så kallade ”rurala idyllen”. Han skriver att landsbygden är, och har varit, viktig i
västerländskt nationsbyggande och för den nationella självbilden.64 Diskussionen är
beaktansvärd i sammanhanget av ett (eventuellt) norskt ”hyttefenomen” och som ju utgör lite
av ett sidospår i den här undersökningen. Jan Amcoff menar dock att kopplingen inte är
oproblematisk och att det inte finns tillräckliga empiriska belägg för att den verkligen
stämmer:
Förhållandena mellan den rurala idyllen som berättelse/myt och dess möjliga motsvarighet i form av
konkreta hållningar och handlingar hos medelklassen är otillräckligt utredda65.

Jag föreställer mig att det finns en distinktion mellan medvetenhet om bilden av landskapet
(och vad detta ger i form av bildliga/mentala och konkreta upplevelser) och bilden av
samhället (invånare, utbud, tillgänglighet). Den förra uppväger den senare och som
fritidshusägare är det lättare att ha överseende med brister i samhällelig service och utbud –
om allt detta ändå finns ”hemma”. Att det är just medelklassen som står för en idealiserad bild
av landsbygden, uppger Jan Amcoff beror på att denna anses särskilt exponerad för det
postmoderna samhällets stora omvärldsförändringar. Bristen på kopplingar mellan tid, plats
och människor leder till otrygghet och främlingskap. Gränser mellan människor och deras
officiella och inofficiella territorier suddas ut eller försvagas, och svårigheter uppstår att
markera sådant som identiteter och befattningar. Det är i detta sammanhang som
medelklassen formar bilden av den ”rurala idyllen”. Jan Amcoff drar emellertid slutsatsen att
det finns en dålig koppling mellan medelklass och utflyttning till landsbygden; den svenska
medelklassens höga grad av sommarstugeägande är mer representativ för denna bild.66 Bjørn
Kaltenborn antar likt Jan Amcoff att den moderna människan saknar platsidentitet och
autentiska och meningsfulla miljöer. Själv har han funnit ett tydligt samband mellan motiv för
fritidshusägande och vad som upplevs som trivsel- och meningsskapande.67
Vilka fysiska uttryck tar sig då kontraurbaniseringen? Jan Amcoff utgår i sin avhandling från
befintlig bebyggelse utanför tätorterna i östra Mellansverige. Mönstret där är bland annat att
ny bebyggelse generellt återfinns i eller i anslutning till tidigare bebyggda områden. Gamla
etablerade byar utvidgas och förtätas genom främst permanentbostäder, medan fritidshusen
återfinns i just fritidshusområden. Många hus permanentas i fritidshusområdena, liksom ”nya”
byar växer fram i närheten av äldre byar.68 I flera områden i svenska delen av regionen Inre
Skandinavien förefaller mönstret generellt sett att se annorlunda ut. Fritidshusägarna återfinns
visserligen också här företrädesvis i och i anslutning till äldre etablerade byar, men skillnaden
är dock att det ofta är befintliga (permanent-) bostäder som tas i anspråk. Här handlar det i
regel inte om förtätning eller utvidgning av bebyggelse, utan om att fylla luckor i den.
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4.4 Gränser och regioner
Det är svårt att diskutera och analysera det norska fritidshusägandet i Sverige och då speciellt
regionen Inre Skandinavien, utan att nämna någonting om gränser. Här kommer dock gränsen
att beskrivas och diskuteras kortfattat och endast utifrån dess roll som regulator. Meningen är
att begreppen rörlighet/förankring och kontraurbanisering skall sammanfattas i en
förklaringsmodell där gräns och region fungerar som bindemedel dessa emellan.
Thomas Lundén skriver:
En gräns är en linje, vanligtvis i rummet, vid vilken ett visst förhållande upphör och ersätts med ett annat69.

För den här studien är statsgränsen intressant. Statsgränsen mellan Sverige och Norge är av
öppen karaktär – trots att den också är en gräns mellan ett EU-medlemsland och ett icke EUmedlemsland. Regleringens gränser beskrivs av Lundén som utgörandes de samma som den
reglerade maktens domän. Det råder likväl ofta osäkerhet kring vilka som omfattas av en
reglering, tillägger han: vad menas med att bo, och vilken (medborgar-) status definierar
detta?70 Genom att lag (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom upphörde
att gälla år 1999 ökade räckvidden också för norrmän att skaffa sig ett fritidshus i Sverige. Det
så kallade kapitalliberaliseringsdirektivet kan sägas utgöra en dynamo för det gränslösa
ekonomiska landskap som Lundén skriver om71, men är i sig själv också en
regleringsmekanism i och med att den förbjuder ägandebegränsningar. Gränsen mellan två
olika förhållanden återstår likafullt, och ger upphov till olika kostnadslägen som driver
människor i endera riktningen beroende på utbud och efterfrågan:
Detta skapar i sin tur ”trappsteg” vid gränsen, som vid en öppen gräns leder till trafik i båda riktningarna, av
producenter till högprisdomänen, ofta statsterritoriet, och av konsumenter till lågprisdomänen72.

Olika regleringar kan också ta sig olika fysiska uttryck, som exempelvis tillgänglighet till
landskapet. Lundén skriver att den mest markanta gränsen mellan två olika former av
jordbrukspolitik, är den mellan Norge och Sverige. I Norge subsidieras småjordbruken vilket
resulterar i en levande landsbygd, medan motsatt process skett i Sverige genom
effektiviseringar och rationaliseringar. Det skulle med andra ord kunna vara brist på mark i
Norge som leder till ökad efterfrågan och prisstegring, något som kan tillgodoses på den
svenska sidan där mycket mark och fastigheter gjorts tillgänglig genom minskat antal
småjordbruk.
Svenska nedlagda småbruk utnyttjas av norska storstadsbor som sommar- och vinterhytter i en miljö där just
avskildhet och ”avodling” blir en fördel73.

På så vis kan regioner sägas uppstå: varje domän har sitt respektive centrum och omland, med
tillhörande beroendeförhållanden och auktoritära befogenheter inom gällandeytan. Regionen
Inre Skandinavien har två gällandeytor, sett till statsgränsen. Sune Berger med flera illustrerar
i en modell gränseffekten på individers räckvidd och hur denna kan ta sig olika uttryck
beroende på gränsens permeabilitet i olika sammanhang. Ibland är gränsen mer öppen, ibland
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mindre.74 Projektet ”Omställning och utveckling i gränsregionen” syftar just till att finna
gränser som utgör verkliga hinder för samarbete mellan de bägge sidorna i regionen. För
(fritids-) husförvärv finns inte längre några formella hinder, utan de eventuella hinder som
återstår ligger mycket i den enskilde individens uppfattning om tid och rum. I Müllers tid –
rum modell är det avståndet som reglerar individers räckvidd; efterfrågan på fritidshus
minskar med ökat avståndet till dem och särskilt om de hamnar utanför den zon som gör det
möjligt att besöka fritidshuset varje helg (weekend leisure zone). Hur landskapet upplevs,
vilka rekreationsvärden det innehåller och vad det skall användas till är andra faktorer som
styr lokalisering av fritidshus, och ibland prioriteras sådana värden före avstånd.75
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Berger, Sune, Gunnel Forsberg och Morten Ørbeck (2004), s. 3-4 (figur 1:2)
Hall, C. Michael och Dieter K. Müller (2004), s. 8-10 (figur 1:1)
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5. Norskägda fritidshus i den svenska delen av Inre Skandinavien
5.1 Inledning
Under den här kapitelrubriken presenteras det insamlade empiriska materialet om norskägda
fritidshus i svenska delen av Inre Skandinavien. Dels studeras regionen i sin helhet, och dels
utifrån tre fallstudiekommuner: Årjäng, Hagfors och Älvdalen (se figur 5:1). Presentationen
skall dels visa på utbredning och omfattning av fenomenet, dels redogöra för orsaker till att
norrmän äger fritidshus i regionen. Dessa orsaker kan analyseras utifrån ett antal aspekter, så
som fritidshusägarens bakgrund, fritidshusets användningsområde (-n), platsens betydelse,
och utbud och prisnivå. Redogörelsen och sammanställningen förväntas i sin tur visa på
någon form av grundläggande mönster i det studerade. Frågor till de intervjuade återfinns i
bilaga (se bilaga 1). Kapitlet sammanfattas med en fallstudie, som jag anser belyser flera
aspekter av fenomenet med de norska fritidshusen i svenska delen av Inre Skandinavien.

Figur 5:1: Karta över svenska delen av regionen Inre Skandinavien, med fallstudiekommunerna Årjäng, Hagfors
och Älvdalen utmärkta. Källa: Lantmäteriet.
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5.2 Utbredning och omfattning
Det finns, enligt vald metod, uppskattningsvis 1 054 norskägda fritidshus på 1505 lagfarna
ägare i den svenska delen av Inre Skandinavien. Det utgör 6 procent av det totala antalet
fastigheter (17 529) i regionen som går under typkoden för fritidshus. I genomsnitt är det 1,4
ägare per fastighet. Under kartering upptäcktes dock en post på 19 fastigheter i nordvästra
delen av Hagfors kommun, Brunnberg, som enligt uppgift enbart innefattar danska
fritidshus76. Denna post tas bort i karteringen, men inte i redogörelsen som sådan, eftersom att
det enligt sophanteringsregistret i Hagfors finns exakt det antal fastigheter som jag fått fram
genom vald metod. Fördelningen i kommuner framgår av diagrammet nedan (se figur 5:2).
Antal norskägda fritidshus per kommun
300

270

250
200
148 151

100

Älvdalen

Årjäng

Torsby

Säffle

Kristinehamn

Sunne

Kil

5

8
Storfors

11

Munkfors

1

9

Karlstad

37
10

Hammarö

Grums

16
Hagfors

6

Filipstad

Eda

Arvika

12

Forshaga

37

50
0

81 81 99

72

Malung

150

Figur 5:2: Uppskattat antal norskägda fritidshus i respektive kommun i svenska delen av Inre Skandinavien.
Källa: Lantmäteriet.

Det har inte varit helt lätt att ställa dessa siffror i jämförelse med uppgifter ur kommunernas
sophanteringsregister, då dessa håller olika jämn kvalitet vad gäller exempelvis uppdatering.
Än viktigare är det faktum att det förefaller finnas ett större eller mindre mörkertal
fritidshusägare, i princip i alla kommuner som uppgifter erhållits ifrån, som inte har
sophämtning. Här framträder tydligt diskrepanser i vissa kommuner, mellan
sophanteringsregister och uppskattat antal norskägda fastigheter enligt vald metod.
Fördelningen rent geografiskt av de norska fritidshusägarna framgår av översiktskarta (se
figur 5:3). Programvaran ArcView kan dock genom något schablonartade gränser orsaka fel
lokalisering av fastigheter nära kommungränser. I översiktskartan går att se en tydlig
koncentration av norskägda fritidshus i kommuner utefter gränsen mot Norge, och som tunnas
ut längre österut i länet. Påtagligt är också att det inte finns några norskägda fritidshus i
området mellan Västerdalälven och Klarälven, det som benämns Tiomilaskogen och Malungs
Finnskog. Även i andra områden i regionen, som kännetecknas av tidigare skogsfinska
bosättningar, finns inga eller väldigt få norskägda fritidshus idag. Gemensamt för dessa
76

Uppgiften är hämtad från en tidigare studie som jag (Camilla Berglund), tillsammans med Colinette Hammar
och Ann-Katrin Bergström, gjorde i samband med en C-kurs i kulturgeografi, våren 2002
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områden är att de är utpräglade skogsbygder med få inslag av den svenska allmogekulturens
öppna och hävdade ängs- och jordbrukslandskap. Här saknas också egentliga bykärnor. På
grund av försörjningsbrist under 1800-talet sålde många skogsfinska bönder sina torp och
skogar till skogsbolag, som ännu idag har stora markinnehav i dessa områden.

Figur 5:3: Utbredning av norskägda fritidshus i svenska delen av regionen Inre Skandinavien, med
fallstudiekommunerna Årjäng, Hagfors och Älvdalen utmärkta. Källa: Lantmäteriet.
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I Malungs kommun i Dalarnas län märks särskilt väl en koncentration till Sälen-området.
Mellan Sälen by och Tandådalen finns 29 norskägda fritidshus, och i det intilliggande
Granfjällsstöten finns 18. Koncentrationerna i svenska delen av regionen som helhet
kännetecknas av flera aspekter: anslutning till större och allmänna vägar, närhet till
sjöar/vattendrag, och närhet till riksintressen för natur och friluftsliv (se figur 5:4 och 5:5).
Flera sjöar/vattendrag ligger också inom riksintresseområden för natur och friluftsliv; och när
det gäller riksintresseområden för natur och friluftsliv sammanfaller dessa på flera platser,
särskilt i Malungs och Älvdalens kommuner. Där dessa intresseområden sammanfaller ligger
bebyggelsen i utkanterna av områdena, och inte inne i dem. Det sistnämnda gäller särskilt i
Älvdalens kommun, där ett antal norskägda fritidshusfastigheter är lokaliserade precis i
utkanten av Fulufjällets nationalpark. Även i Värmlands län kan man se koncentrationer av
norska fritidshusägare i och i anslutning till friluftslivsområdena och vintersportorterna
Branäs (42 fritidshus), Hovfjället (9 fritidshus), Finnfallet (22 fritidshus) och Valfjället (6
fritidshus).

Figur 5:4: Norskägda fritidshus lokalisering i förhållande till sjöar/vattendrag och riksintressen, i Värmlands län.
Källa: Lantmäteriet.
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Figur 5:5: Norskägda fritidshus lokalisering i förhållande till sjöar/vattendrag och riksintressen, i Torsby
kommun i Värmlands län och kommunerna Malung och Älvdalen i Dalarnas län. Källa: Lantmäteriet.
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5.2.1 Årjängs kommun
Årjängs kommun ligger i den del av Värmland, och den svenska del av regionen Inre
Skandinavien, som har en mindre negativ befolkningsutveckling än övriga kommuner
(bortsett från Karlstadregionen) inom detta område77. I Årjäng finns rikligt med sjöar och
många ingår i det stora sjösystemet Dalsland-Nordmarken (även förkortat DANO), ett
naturområde på inte fullt 10 000 km² och med en omfattande turism78. Så som framgår av
karta (se figur 5:7) ligger många norskägda fritidshus framförallt utefter sjösystemet i västra
delen av kommunen, med en nord-sydlig utsträckning mellan Östervallskog i norr och
Lennartsfors i söder. En annan sjönära fritidshuskoncentration är i kommunens sydöstra del i
området kring Sillerud och sjön Östra Silen. Ytterligare ett antal fritidshus ligger i närheten av
andra mindre sjöar, spridda runt om i kommunen. De norskägda fritidshusen är samtidigt
starkt koncentrerade efter allmänna vägar utefter vilka många större och mindre samhällen
ligger. Så är fallet exempelvis i Dalsland-Nordmarken området, mellan Västra Fågelvik i
söder och Östervallskog i norr. Fritidshusen förefaller dock vara lokaliserade främst nära och
efter mindre vägar, men en bit undan E18. Det är också sparsamt med norskägda fritidshus
norr om Årjäng utefter riksväg 172 och 177, och kännetecknande här är att det finns både
förhållandevis få samhällen och få (större) sjöar utefter dessa. I nordöstra delen av kommunen
finns flera mindre vägar och sjöar, men inga bebyggelsegrupper, vilket på sätt och vis
bekräftar mönstret och sambandet sjöar – samhällen – mindre vägar. Tabellen nedan
redovisar avståndsförhållanden till vissa lokaliseringsaspekter, inom Årjängs kommun (se
tabell 5:1).

Figur 5:6: Norskägt fritidshus i Årjängs kommun. Foto: Camilla Berglund
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Berger, Sune, Gunnel Forsberg och Morten Ørbeck (2004), s. 19
www.arjang.se/templates/Page_5854.asp, 2005-06-29
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Figur 5:7: Utbredning av norskägda fritidshus i Årjängs kommun, i förhållande till sjöar, vägar och
riksintresseområden. Källa: Lantmäteriet.

Årjängs kommun
Vatten 300 m
Vatten 100 m
Väg 300 m
Väg 100 m
Riksintr. friluftsliv 300 m
Riksintr. natur 300 m

Antal
159
62
197
129
148
117

Andel i %
58,5
22,8
72
47,4
54,4
43

Tabell 5:1: Avståndsförhållanden till vissa lokaliseringsaspekter inom Årjängs kommun. Källa: Lantmäteriet och
kartering.
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5.2.2 Hagfors kommun
Hagfors kommun karaktäriseras liksom Årjängs kommun av många sjöar, även om det här
inte finns några omfattande sjösystem. Kommunen kännetecknas också av ett omfattande
vägnät, trots att stora delar av den är glest befolkade. Detta har troligtvis en förklaring i att
mycket av den omgivande skogen är s.k. bolagsmark och att det här bedrivits ett intensivt
skogsbruk som det brutits vägar för. I övrigt är Hagfors kommun en kombinerad industri- och
glesbygdskommun, där det råder befolkningsunderskott och hög arbetslöshet. Allteftersom
den åldrande befolkningen försvinner blir husen de bott i tomma, och många helårsbostäder
förvandlas på så vis till fritidshus. Även i Hagfors kommun ligger flertalet norskägda
fritidshusfastigheter i kommunens västra del, så som framgår av karta (se figur 5:9).
Skiljelinjen utgörs i huvudsak av riksväg 62 och Klarälven, som löper parallellt. Till skillnad
från Årjängs kommun finns dock inga direkta koncentrationer av norskägda
fritidshusfastigheter, men de lokaliseringar som går att urskilja är i större och mindre
samhällen. I kommunens nordöstra del, norr om riksväg 246, finns endast en norskägd
fritidshusfastighet, enligt kartering. Karteringen redovisar dock inte alla norskägda
fritidshusfastigheter, vilket framgår av bilaga 2. Landskapet skiljer sig något mellan dessa
bägge delar av kommunen. Den västra delen av kommunen, liksom utefter Klarälvdalen, har i
högre grad, än den östra karaktären av byar och odlingsbygd. Kopplingen sjöar - samhällen –
mindre vägar är inte lika tydlig i Hagfors kommun som i Årjängs. Tabellen nedan redovisar
avståndsförhållanden till vissa lokaliseringsaspekter, inom Hagfors kommun (se tabell 2).

Figur 5:8: Norskägt fritidshus i Hagfors kommun. Foto: Camilla Berglund
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Figur 5:9: Utbredning av norskägda fritidshus i Hagfors kommun, i förhållande till sjöar, vägar och
riksintresseområden. Källa: Lantmäteriet.

Hagfors kommun
Vatten 300 m
Vatten 100 m
Väg 300 m
Väg 100 m
Riksintr. friluftsliv 300 m
Riksintr. natur 300 m

Antal
10
1
4
10
2
7

Andel i %
52,6
5,3
21
52,6
10,5
36,8

Tabell 5:2: Avståndsförhållanden till vissa lokaliseringsaspekter inom Hagfors kommun. Källa: Lantmäteriet och
kartering.
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5.2.3 Älvdalens kommun
Älvdalens kommun kan sägas ligga mellan Årjäng och Hagfors när det gäller negativ
befolkningsutveckling: den har exempelvis mer negativ flyttbalans än Årjängs kommun, men
positivare än Hagfors kommun79. Det här är den allra nordligaste delen inom den svenska
delen av regionen Inre Skandinavien, och den sydligaste delen av den skandinaviska
fjällkedjan. Fulufjällets och Långfjällets naturreservat utgör riksintressen för natur- och
friluftsliv, och bildar tillsammans med fjällen på norska sidan ett stort rekreationsområde för
sommar- och (särskilt) vinteraktiviteter. Det är i den norra och nordvästra delen av kommunen
som de flesta norskägda fritidshusen finns i Älvdalens kommun (se figur 5:12). Här finns
fjällområden och vintersportanläggningar. Från Särna, upp mot Idre och västerut (i mindre
samhällen som Gördalen, Drevdagen och Flötningen) mot norska gränsen finns vissa
koncentrationer av norskägda fritidshus. I och kring Älvdalen finns också ett antal. Mellan
Älvdalen och Särna finns däremot i princip ingen norskägd fritidshusfastighet, enligt
kartering. Området däremellan karaktäriseras av vidsträckta skogsmarker, med stora inslag av
tallhedar och påverkan av skogsbruk. Kopplingen sjöar – samhällen – mindre vägar före
faller liksom i Årjängs kommun vara tydlig här. Det tycks dock som om Österdalälven har
motsvarande betydelse för fritidshuslokalisering i Älvdalens kommun, som det sjöar har i
kommunerna Årjäng och Hagfors. Tabellen nedan redovisar avståndsförhållanden till vissa
lokaliseringsaspekter, inom Älvdalens kommun (se tabell 5:3).

Figur 5:10 och 5:11: Efterfrågan på tomter är stor i områdena kring vintersportorterna i Älvdalens kommun.
Foto: Camilla Berglund
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Figur 5:12: Utbredning av norskägda fritidshus i Älvdalens kommun, i förhållande till sjöar, vägar och
riksintresseområden. Källa: Lantmäteriet.

Älvdalens kommun
Vatten 300 m
Vatten 100 m
Väg 300 m
Väg 100 m
Riksintr. friluftsliv 300 m
Riksintr. natur 300 m

Antal
13
1
8
19
7
5

Andel i %
35
3
21,6
51,4
19
13,5

Tabell 5:3: Avståndsförhållanden till vissa lokaliseringsaspekter inom Älvdalens kommun. Källa: Lantmäteriet
och kartering.
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5.3 Den norske fritidshusägaren
I karteringar ovan illustreras utbredning och omfattning av norskägda fritidshusägare i
svenska delen av regionen Inre Skandinavien. Det är också intressant att se varifrån i Norge
fritidshusägarna kommer. Kartering nedan visar varifrån de 46 norrmän kommer, vilka fick
brev angående intervju (se figur 5:12). Det som framträder i denna är en tydlig koncentration
till Oslo-regionen och fylkena Østfold och Akershus. En viss koncentration märks också i och
kring Kongsvinger.

Figur 5:13: Norska fritidshusägares härkomst. Källa: sophanteringsregister i kommunerna Årjäng, Hagfors och
Älvdalen.

Av intervjuerna framgår att flertalet bor centralt, men ändå lite i utkanten av Oslo och andra
större samhällen. En övervägande majoritet bor i villa i områden som beskrivs som lugna och
med känsla av avskildhet. De intervjuades sysselsättningar antyder att de tillhör en
tjänstemannaklass, och bland dem finns exempelvis de som arbetar med IT/data, forskning,
eller journalistik. Flera av dem säger sig ha stor frihet att arbeta utanför den egentliga
arbetsplatsen. De intervjuade är födda i medeltal runt 1951, och med medianmått mätt 1953.
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5.4 Fritidshusets användningsområde (-n)
Vad fritidshuset används till är i hög grad avhängigt de två centrala geografiska begreppen tid
och rum. Tid i det här sammanhanget är synonymt med vistelsens längd och under vilka
tillfällen och tidpunkter fritidshusägaren är vid sitt fritidshus. Fritidshusets (natur-)
geografiska läge och beskaffenhet avgör i mångt och mycket vilka aktiviteter och sysslor som
företas. Det samlade intrycket från intervjuer med norska fritidshusägare i svenska delen av
regionen Inre Skandinavien, är att fritidshuset används för någon form av rekreation (nöje,
avkoppling) och som tillflyktsort från vardag och arbete i en urban hemmiljö. Det är sannolikt
orsak till att ingen av de intervjuade säger sig aktivt medverka i något lokalt by- eller
föreningsliv, vilket också en av de intervjuade uttryckligen förklarar som svar på frågan:
”Orsaken till att komma hit är ju att varva ner och ha trevligt.”
När det gäller den tidsmässiga faktorn uppger endast två av 12 intervjuade att de vistas i
fritidshuset enbart under sommarhalvåret (på grund av för dåligt vinterbonade hus), och
ytterligare två att det blir sparsammare med besök under vinterhalvåret. Som en av dem säger:
”Vi är här så ofta som möjligt. Var fjortonde dag i alla fall är vi här […] Vi stänger igen här i
oktober/november och öppnar i maj […] Det blir för lite att pyssla med då, det blir mest att
vara inne och då kan vi lika gärna vara hemma.” Resten av de intervjuade besöker sina
fritidshus under hela året. I genomsnitt är alla intervjuade norska fritidshusägare, både
säsongs- och helårsutnyttjande, i fritidshusen varje eller varannan helg och under alla
storhelger, liksom flera veckor under sommarsemestern. Följande uttalande belyser detta:
”Året runt, varje helg. I alla fall så ofta vi kan. Jag sitter ofta här och jobbar eftersom jag har
ett jobb som förutsätter att jag emellanåt skall skriva manuskript till TV-program. Under
sådana perioder är jag här veckovis åt gången.”
De två norska fritidshusägare som köpt sina fritidshus i mitten av 1980-talet lägger mindre tid
på reparationer och underhåll av dessa än det övriga intervjuade gör. Att reparera och
underhålla huset upplevs dock av tre intervjuade som avkopplande och för en är det till och
med ett ändamål i sig. Två norska fritidshusägare menar att de trots allt får mycket tid över till
andra aktiviteter och till avkoppling. En annan tycker att det är jobbigt att behöva besöka
fritidshuset ofta för att klippa gräs: ”Man skall kunna vara därifrån ett tag, och som det är
idag måste vi dit särskilt ofta under sommaren.” Utöver reparationer och underhåll av
fritidshusen läggs tiden på aktiviteter och nöjen av skilda slag, liksom på ren avkoppling.
Årstiderna ger av naturliga skäl förutsättningar för olika aktiviteter. Sommartid dominerar
aktiviteter med anknytning till sjöar och vattendrag, dock nämner endast två fritidshusägare
att de fiskar. Dessa bägge har fritidshus i Älvdalens kommun. Sannolikt är det fler som fiskar,
men för de två som uppger detta är det troligtvis ett större intresse och mer av ett ändamål i
sig. En annan stor aktivitet är att gå på tur. Vintertid ägnar sig nästan hälften (5 stycken) av de
intervjuade åt skidåkning, och för tre av dem dominerar utförsåkning. Alla tre bor nära
skidanläggningar (Hovfjället, Idre/Grövelsjön, Ekesberget) vilket också var en betydande
orsak till deras fritidshusköp. De intervjuade uppger att det är billigare att besöka
skidanläggningar i Sverige: ”Det finns så fina alpinanläggningar i Värmland. I Norge är det
dyrt, och mycket folk och köer… många kommer från Oslo.” För en norsk fritidshusägare i
Älvdalens kommun var snöskoterförbudet i Norge den största anledningen till fritidshusköpet
i Sverige, eftersom att han får åka snöskoter här. Till fritidshuset kommer man för att koppla
av, oberoende av årstid, och sätten att göra det är många. Läsa och laga mat är två saker som
nämns: ”Vi är väldigt glada i god mat, och lagar mat när vi är här. Det blir tid till att laga
god mat och till långa måltider.” Annars specificeras inte avkoppling närmare, utan kan
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sammanfattas med ett uttalande av en intervjuad: ”Att göra andra saker än man annars gör
hemma.”
5.5 Platsens betydelse
Avståndet mellan hem och fritidshus är, utöver priset, av grundläggande betydelse för de
norska fritidshusägarna i intervjuerna, vilket i mångt och mycket påverkar valet av plats. Trots
det finns oftast en bild av hur platsen skall se ut och vara lokaliserad, dock inte primärt var.
För två fritidshusägare i Älvdalens kommun var emellertid en mer exakt lokalisering viktig,
på grund av ett speciellt intresse för fjällen och aktiviteter förknippade med denna miljö;
särskilt avståndet var då av underordnad betydelse vid köpet. Enligt fritidshusägarna i Årjängs
– och Hagfors kommuner får det ta högst 2-3 timmar, enkel resa, att åka mellan hem och
fritidshus. Det beror sannolikt på att fritidshusen i princip nyttjas varje helg och under hela
året. Samtidigt förefaller det vara priset som primärt driver norrmännen över gränsen att köpa
fritidshus. Sex intervjuade berättar exempelvis att de först letat efter fritidshus nära sina hem i
Norge. Priserna där beskrivs dock som extremt höga och oöverkomliga, och känslan finns att
det går att få ”mer” hus i Sverige till en lägre kostnad. Följande uttalanden belyser
inställningen:
”Vi letade länge och fann att det var väldigt få objekt som man kunde köpa där [i Norge]. De
var dåliga och dyra och därmed tänkte vi att vi lika gärna kunde gå över gränsen och se vad
som fanns där.”
”I Norge, där är det helt vanvettiga priser innanför det avståndet som vi hade tänkt oss. Lite
mer sjönära tomter ligger i miljonklassen.”
Enligt en intervjuad går det att vänja sig vid avstånd; informanten hade från början tänkt sig
en gräns vid samhället Årjäng, men så nära gränsen bjöd norrmän över varandra på alla hus
till salu, att dessa i dennes tycke blev alldeles för dyra. Sökandet koncentrerades då till längre
in i kommunen, där informanten fann sitt hus i kommunens sydöstra del, på gränsen till
Dalsland: ”För oss var det ingen större diskussion om vi skulle ha 25 minuter längre att åka.”
Det känns rimligt att anta att det finns en gradskala av prismedvetna norska fritidshusköpare,
där priset betyder mer än avståndet för många med fritidshus i kommuner som ligger längre
bort från Oslo-regionen och norsk-svenska gränsen.
Pris och avstånd tycks likväl inte vara några isolerade faktorer, som ensamma styr de
intervjuades köp av fritidshus. I intervjuerna framträder en mycket enhetlig bild av vilken
sorts landskap som föredras, och till denna hör inte skogen i skogslandskapet. Skogen
förefaller, enligt en samlad bild av intervjuerna, mer eller mindre stå för mörker och isolering.
I ett fall upplevdes det som osäkert att vistas i skogen. Det är det brukade och
öppna/halvöppna agrara landskapet som idealiseras. Ett landskap där det går att se till grannar,
men där det ändå finns en känsla av avstånd till dessa. Uttalandena nedan belyser
inställningen till skogen:
”Det skall inte vara inne i skogen.”
”Det är bra att det bor folk i närheten, att det finns grannar […], men inte för många för det
har vi i Oslo. Det som charmar oss är dessa jordbruksområden, att det bott folk här länge.”
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”Det är fint att gå turer och så, väldigt trevlig natur… men det är farligt då, med vargar och
björnar och så där.”
En informant beskriver euforiskt känslan av stillhet och frihet som platsen för fritidshuset ger:
”Det jag känner när jag kommer hit, är att sitta på den lilla platsen och se ut över – oavsett
väder – jag kan sitta där ute och virka med en vintertröja på och höra fåglarna … det är
massor av himmel här, om kvällen känner jag att himlen är nere helt, stjärnorna kommer
nästan ner helt eftersom det inte är ljus från någon stad som lyser upp.”
I den idealiserade landskapsbilden finns också det sjönära läget med, som en väsentlig och
primär orsak till fritidshusköpet. Åtta intervjuade menar att det är av särskild stor vikt att
fritidshuset ligger nära sjö, och många av deras aktiviteter under fritidshusvistelsen är
kopplade just till vatten. För exempelvis två fritidshusägare i Hagfors kommun avgjorde
specifika lokaliseringsaspekter, som närhet till sjö och/eller alpin anläggning, att köp blev av.
Det som skiljer dessa två från ovan nämnda fritidshusägare i Älvdalens kommun, är att de
verkar värdera vissa närhetsaspekter i landskapet mer än vad landskapet som helhet har att
erbjuda. Landskapet ”råkade” bara bjuda på en lämplig och fördelaktig mix av pris, avstånd
och aktivitetsutbud. Skogslandskapet tycks inte ha samma primära betydelse för dessa
fritidshusägare, som det fjällandskapet har för fritidshusägarna där. Den exakta lokaliseringen
kan tänkas vara viktigare för fritidshusägare i fjällkommuner, då den är kopplad till ett
specifikt landskap som ger möjligheter till specifika aktiviteter.
Ytterligare en aspekt av platsens betydelse har med förbindelse till denna i fråga. Tre av de
intervjuade uppger någon form av släktmässig anknytning till Sverige och Värmland. I större
eller mindre grad har detta påverkat valet av plats och kommun för köp av fritidshus.
Osäkrare är det huruvida tidigare besök på en plats stimulerar till fritidshusköp där. Hälften av
de intervjuade berättar att de före fritidshusköpen gjort regelbundna besök och semestrar i
Värmland och i områdena för fritidshusen de har idag. Den andra hälften uppger att de i
princip aldrig besökt den svenska delen av regionen Inre Skandinavien, och att de enstaka
besöken i Sverige begränsats till Västkusten och gränshandel i främst Svinesund.
5.6 Uppfattningar och värderingar av människor och samhällen
Två drag hos svenskarna upplevs och anges av i princip alla norska fritidshusägare i
intervjuerna: att de är serviceinriktade och plikttrogna. Svenskarna upplevs i kontrast till
norrmännen som hjälpsamma, tillmötesgående och hövliga, speciellt i affärer; enligt en
informant tackar och hejar svenskarna oftare. Plikttrogenhet beskrivs inte som odelat positivt,
och ställs ofta i kontrast till norrmännens mer avslappnade attityd. Följande uttalande
illustrerar detta:
”Väldigt serviceinriktade och väldigt snälla. Jag har blivit väl mottagen […] någon kan ju
kanske säga att norrmännen kommer med sina oljepengar och skall köpa upp Sverige.”
”Svenskarna är mer för att hjälpa till […] De är mer ´industriella` - de vill att saker och ting
skall fungera. Norrmännen är mer avslappnade och tänker mer på sig själva.”
”Det som jag ser har varit väldigt positivt, och som jag sagt till många, är att vi som norrmän
kommer och köper upp gamla svenska gårdar, och blir – som vi vet – bara väl mottagna […]
Jag är inte övertygad om att det hade varit det samma i Norge – den andra vägen.”
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”Svenskarna är trevligare och mer serviceinriktade i affärer och i kommunen, än vad man är i
Norge.”
Flera av de intervjuade tror dock att skillnader i attityder mer handlar om skillnader mellan
stad och landsbygd, än mellan nationer. Så här säger en informant: ”När man bor så nära en
huvudstad som vi gör, så blir väl kanske människorna mer arroganta och allt skall gå
snabbt.” Trots allt anser de intervjuade att det finns mer som förenar svenskar och norrmän,
än som skiljer dem åt. Känslan av gränslöshet länderna emellan nämns som orsak av en
informant: ”När man bor så pass nära så tänker man inte på att det är en gräns emellan.”
Två informanter tror att det råder skillnader inom Sverige, liksom i Norge, och att det därför
är orättvist att generalisera utifrån nationalitet. Följande uttalande kommer från en av dem,
och anspelar mer på regionala skillnader: ”Värmlänningarna är väldigt vänliga och trevliga,
och det är stor skillnad på svenskar. Värmlänningarna är annorlunda mot dem som kommer
från Stockholm […] Värmlänningarna är mer utåtriktade […] De liknar mer oss.”
En informant som haft sitt fritidshus i många år, tycker att det är svårt att finna någonting
speciellt svenskt: ”Eftersom jag varit så mycket i Sverige känner jag mig som halvsvensk.”
De positiva omdömena om svenskarna dominerar i intervjuerna, men det finns också mer
negativa – även hos informanter som annars till största del är positivt inställda. Dessa
omdömen sätts ofta av de intervjuade, både direkt och indirekt, i kontrast till norsk mentalitet,
och bilden som tecknas av svensken är förändringströghet samt brist på självständigt agerande
gentemot samhälle och myndigheter. Så här säger två informanter:
”Det är något med mentaliteten. Skulle önska att de var lite fräschare och öppnare.”
”Det är väldigt reglerat i Sverige, och svenskarna är väldigt laglydiga.”
På individnivå är svenskarna väldigt lika norrmännen, men som land skiljer sig Sverige åt från
Norge, menar en informant. Informanten anser att Norge tar bättre till vara på landsbygden,
och utgår från sina erfarenheter från Älvdalens kommun där fritidshuset finns. Flera affärer
har lagts ner där sedan 1998 då fritidshuset köptes. Oron för den svenska landsbygdens
fortlevnad återkommer även hos andra intervjuade, liksom en medvetenhet om att deras
fritidshusköp oftast är ett resultat av en negativ befolkningsutveckling och alla problem
förknippade med en sådan. En informant har exempelvis försökt att bjuda tidigare ägare till
huset, då denne förstår att försäljningen upplevts som svår och mer eller mindre ofrivillig för
familjemedlemmarna. En annan informant berättar att denne stödjer en lokal företagsförening
på orten genom att köpa aktier i den: ”Vi är ju väldigt glada om lokalsamhället består. De
lokala hantverkare som finns här är alla gamla, och nu när de försvinner finns det ingen som
tar över deras jobb. Om det bara kommer turister eller folk som har fritidshus, vad händer då
med lokalsamhället?” Från samme informant kommer ytterligare ett tecken på min mer eller
mindre löst skisserade hypotes om utträngningseffekter: ”Vi tycker inte så mycket om Årjäng.
Det är en ´cowboystad`, tycker jag. Det är problem med parkering, och det är mycket
människor […] Jag ser ju naturligtvis att det är norrmännen som skapar problemen. Det är
inte upplagt för så mycket trafik och så mycket människor, och det är trängsel överallt. Vi
åker hellre till Bengtsfors som ligger längre ner här – fantastiskt fin stad med fina butiker och
så.” Endast en intervjuad reflekterar över dåliga vägar: ”Det är ju dåliga vägar här, det är
väl det vi märker av mest…”
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Den dystra landsbygdsbilden till trots, så anser i alla fyra intervjuade att det svenska samhället
är välorganiserat, och bara två tycker att byråkratin är krånglig. En av dem hänvisar till
fastighetsdeklarationen, som denne tycker innehåller många ålderdomliga och svåra ord och
begrepp. Den andre informanten berättar om erfarenheter efter att tillfälligt ha anlitat en lokal
snickare – en historia som fick sin lösning flera månader och skattemyndighetsinstanser
senare.
5.7 Utbud, efterfrågan och tillgänglighet
Faktorerna utbud, efterfrågan och tillgänglighet kommer här att behandla dels allmänna och
kvantifierbara fakta kring norska fritidshusköp i svenska delen av regionen Inre Skandinavien,
dels de norska fritidshusägarnas personliga reflektioner om lokalsamhällets utbud.
I databasen som utgjort underlag för kartläggningen finns uppgifter om inköpsår för
fritidshusen, vilket inte enbart visar på efterfrågan, utan också på ekonomiska och
demografiska trender i både Norge och Sverige. Av tabellen nedan framgår hur många
fritidshus som sålts till norrmän per år, åren 1997 – t o m 23 mars 2005 (se tabell 5:4).

Jan-jun
jul-dec.
Totalt

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

12

14

17

39

44

84

49

36

9

24
36

23
37

52
69

66
105

76
120

90
174

64
113

34
70

9

Tabell 5:4: Antal sålda fritidshus i svenska delen av regionen Inre Skandinavien, per år och halvårsvis, åren
1997-2005. Källa: Lantmäteriet.

Två intervjuade uppger att de köpt sina fritidshus 1984, en 1998, tre 2000, fyra 2001, en 2003,
och en 2004. Det är alltså en ganska representativ – om än kanske slumpmässig - fördelning
om man ser till tabellen. De två fritidshus som är köpta 1984 återfinns båda i Årjängs
kommun. I Hagfors kommun är alla intervjuades fritidshus köpta 2000-2001. Husen är funna
under olika annonseringsformer och ibland mer eller mindre av en ren slump. Annons i
Aftenposten, mäklares skyltfönster och hemsidor på Internet, är sådana annonsplatser som
uppgetts av de intervjuade.
De intervjuade norska fritidshusägarna, generellt, uppger sig inte sakna några produkter eller
tjänster i det svenska lokalsamhället. Med några få undantag köper alla intervjuade den mat
som går åt under fritidshusvistelsen på plats i Sverige. Fritidshusägarna i Älvdalens kommun
finner priserna på maten i butikerna där nästan i nivå med norska butiker. En av dem tror att
butikerna tar ut extra eftersom det är en utpräglad turistort, och den andra att det är ett
generellt problem för små orter: ”Ibland är det till och med dyrare att handla där… Det är ju
ett problem på små orter…” Samme informant tycker också att utbudet försämras mellan
turistsäsongerna, då denne istället tar med sig fler produkter från Norge, som exempelvis
färska grönsaker. Även bland flera andra intervjuade upplevs prisskillnaden mellan Sverige
och Norge ha minskat; handla mat i Sverige handlar inte längre primärt om att göra
ekonomiska viningar. En intervjuad berättar: ”Det enda vi tar med oss [från Norge] är sådant
som ligger i skåpet och blir ödelagt medan vi är borta. Annars köper vi allt här, och vi brukar
ha med en del hem också. Det är inte så billigt här som jag har hört att det skall vara i
exempelvis Svinesund.” I ett par intervjuer framstår snarare ett mer varierat utbud, än prisnivå,
vara orsak till att handla mat i Sverige:
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”Vi tycker det är kul med lite annorlunda mat och dryck.”
”Maten i Sverige är på många vis bättre än i Norge, tycker jag. Det är mera smak.”
Motsatt uppfattning finns också, att utbudet av matställen är dåligt och att viss mat i butikerna
är sämre. Främst är det då matbrödet som alla intervjuade menar är sött, luftigt och onyttigt.
Ett par intervjuade tycker att köttet är dåligt. En av dem berättar: ”Vi är lång tid på landet här
i Värmland… Det är långt till Göteborg… alla dessa mataffärer här är väl först och främst
ämnade för lokalbefolkningen, skogsarbetare och jordbrukare och så… Vi har lite finare
matvanor och bl a fisk är det svårt att få tag på här. Vi köper kött och fisk i Oslo.”
Informanten säger sig dock vara kräsen med matinköpen även i Oslo, och väljer butikerna där
med omsorg. Två intervjuade saknar ett varierat utbud av matställen; det som finns är i
princip enbart pizzerior. Produktinköpen i Sverige handlar också om tillgänglighet i form av
öppettider. Två intervjuade, bägge med fritidshus i Hagfors kommun, säger sig vara
missnöjda med affärernas öppettider på lördagar. Fyra är missnöjda med post- och
bankväsendets öppettider, och så här beskriver en av dem situationen: ”Det är nästan omöjligt
att betala räkningar i Töcksfors längre. Förr var det två banker, postkontor och allt möjligt.
[…]. Men nu skall man gå in i skoaffären och betala räkningar till Svensk Kassaservice, men
då måste jag ha exakt kontant belopp, och så lägger de det i en plastpåse och så får du ett
kvitto på det. Och så skickar de plastpåsen till posten i Årjäng. I vår dataålder är det ett
våldsamt steg tillbaka!”
När det gäller tjänster så reflekterar informanterna antingen över kommunal service och
sjukvård, eller över hantverkare. Två uppger att de tycker sophämtningen fungerar bra, och
två att de tycker att de blir bra bemötta och hjälpta på vårdcentralen. Det råder dock delade
meningar om hantverkstjänsterna är tillfredsställande; två tycker att det är svårt att få hjälp av
hantverkare, medan tre tycker att det är lätt. En i den senare gruppen menar att det här går att
lita på att hantverkaren håller uppgjord tid, att de inte lovar mer än de kan hålla. Samme
informant anser samtidigt att det utbudsmässigt är svårt att få tag på hantverkare som
rörmokare och snickare: ”Med tanke på att det finns så många fritidshus, så är det väldigt få
snickare.” Något som informanten lite skämtsamt funderar över om det beror på att alla
svenska snickare befinner sig i Norge! De intervjuade visar emellertid en medvetenhet om och
förståelse för att de befinner sig på landsbygden och att det därför är svårt att ställa krav på ett
fullständigt utbud. En informant menar att landsbygden har andra kvaliteter som uppväger:
”Har man valt att ha hus på ett litet ställe så kan man inte ställa krav. Naturen och stillheten
uppväger livet man lever i Oslo.”
Ingen av de intervjuade, med en undantagen, planerar att bosätta sig permanent i sina
fritidshus. De tänker sig dock att tillbringa mer tid i dem när de blir äldre och får mer tid.
Orsaker som anges kan sammanfattas utifrån värderingarna om utbud och tillgänglighet som
redogörs för ovan: för långa avstånd och för litet utbud. Med långa avstånd avses i de flesta
intervjuerna avståndet mellan dem i fritidshuset och anhöriga i Oslo/Norge. En informant
uppger sig också vara rädd för att avstånden i glesbygden orsakar isolering och beroende av
andra personer. Enligt en annan informant får det inte bli för enahanda, utan det skall vara en
mix av storstadens utbud och landsbygdens rofylldhet: ”Det är bra att bo lite i stan också –
inte bara på landet.”
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5.8 Exemplet Sjöhaget – en sammanfattning
Sjöhaget är ett detaljplanerat fritidshusområde som ligger sjö- och tätortsnära; det ligger ca
7-8 km utanför Arvika tätort, vid Glafsfjordens strand. Detaljplanen är utformad så att det
skall vara möjligt att också bo permanent i området, för den som så önskar. Med hänsyn till
områdets speciella natur skall bebyggelsen utformas på ett miljövänligt sätt, och anpassas till
tomtens karaktär, sjöutsikt mm, står det i ett informationsblad80. Öivind Eriksen i Ottebol,
strax utanför Arvika, driver företaget Tanderudshöjdens Timmerstugor AB och är
initiativtagare till fritidshusområdet Sjöhaget.

Figur 5:14: Vy från påbörjade fritidshusområdet Sjöhaget i Arvika kommun. Foto: Camilla Berglund.

Idén till utbyggnad av området Sjöhaget för fritids- och permanentboende, är en direkt följd
av att Öivind Eriksen ville säkerställa sitt företags framtid. Han såg stora möjligheter i det
natursköna västligt sluttande området vid Glafsfjorden, och arbetet med att ro det hela i land
började i slutet av 2001. Idag är byggnationen i full gång, och området beräknas stå helt
färdigt ca 2010. Första steget var att ordna finansiering, och som ett norskt investmentbolag
kom att stå för. Detta bolag köpte marken/tomterna och har stått för alla kostnader i samband
med planering osv. Projektet har haft många problem att övervinna på vägen, där den största
utmaningen har varit Naturvårdsverket och strandskyddsfrågan. Detaljplanen har ändrats fram
och tillbaka och enligt slutgiltig version har strandskyddslinjen utökats, så att man får bygga
fram till 100 meter från strandlinjen. Det har också förekommit en del diskussioner med andra
berörda, som exempelvis grannfastigheter och sådana som bedriver vattenverksamhet, men
som lösts. Idag återstår att försöka få tillstånd från länsstyrelsen och Vattendomstolen för att
anlägga hamn nere vid stranden, vilket ingår i tomtpriset. Området för hamnen är ett av få
lämpliga, eftersom där finns sandstrand. Området skall inte hysa fler hus än det är planerat
för, eftersom grundidén är att tomtägaren skall uppleva att det är avstånd till grannen.
80

Informationsbroschyr, Sjöhaget, Arvika kommun (www.arvika.se) och Mäklarhuset (www.maklarhuset.se)
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Figur 5:15: Tomtägaren skall kunna känna att det är avstånd till grannen. Foto: Camilla Berglund.
Andra aktörer som finns med i bilden är sådana som på olika sätt sköter själva fortskridandet
av projektet. Där finns exempelvis Vägverkets produktion, som via anbudsförfarande fått
uppdraget att gräva för vatten- och avlopp, samt Mäklarhuset i Arvika som har i uppgift att
sälja tomterna. Enligt Öivind Eriksen har allt om och kring projektet försökt att ordnas med så
lokala lösningar som möjligt. Strävan har varit att få kommunalt vatten till området, men
kommunen ställer bara upp fram till sista kommunala posten, som är den närbelägna
Ingestrands camping. Snittpriset på en tomt vid Sjöhaget ligger på 300 000 svenska kronor,
och i priset ingår vatten och avlopp, samt tillgång till del i samfälld gemenskapsanläggning
där sådant som vägar och gatubelysning ingår. I priset är också avsatt 25 000 kronor för del i,
och tillträde till den planerade hamnanläggningen. Av 41 tomter är idag 12 sålda, och ca 60
procent av köparna kommer från Norge. Andra köpare är svenskar boendes i Arvika kommun,
men det finns ännu ingen svensk köpare från andra delar av länet eller landet. Den typiske
köparen är ca 50 år och husen som sätts upp är i genomsnitt 140 m². De är avsedda antingen
för åretruntboende eller också för en kombination av fritidshus- och åretruntboende. Eftersom
många lägger ner mycket pengar på sina hus, och vinterbonar dem, tyder på att de förr eller
senare blir permanent bebodda, tror Öivind Eriksen. Husen skall passa in i miljön,
byggnadsmässigt och färgmässigt, och materialet skall vara trä. Flera av husen kommer att
installera bergvärme för uppvärmning, och många kommer att elda med ved.
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6. Analys och reflektioner
6.1 Inledning
Det övergripande syftet med denna studie har varit att studera de norska
fritidshusbosättningarna i regionen Inre Skandinavien, sett i ett förhållande till (nations-)
statsgränsen och tillika gränsen mellan ett EU-land och ett icke EU-land. Denna gräns
kommer alltså mer eller mindre tydligt att sätta sin prägel på följande analys. Analysen
kommer att varvas med empiriska, teoretiska och egna reflektioner. Modellen nedan syftar till
att sammanfatta det teoretiska sammanhang som används på studiens empiriska material. Den
beskriver hur norrmän från den urbana och högrörliga Oslo-regionen söker sig till den ofta
mer stationära och förankrade svenska landsbygden på andra sidan gränsen. Avsikten med
detta är att illustrerar att det snarare råder en interaktion mellan två tillstånd och två rum, än
det markerar skillnader mellan dem.

REGIONEN INRE SKANDINAVIEN
Norge

Sverige

Förankring
1

Förankring
2

Urbant

Ruralt

Figur 6:1: Modell av interaktion mellan två gällandeytor och två tillstånd.

6.2 Geografiska mönster
Av empirin framgår utbredning och omfattning av norska fritidshus i svenska delen av
regionen Inre Skandinavien. Då jag inte har någon motsvarande studie att reflektera mot, från
andra delar av Sverige, är det dock svårt att bedöma fenomenets proportioner. Klart förefaller
det dock vara att det i huvudsak är i gränsnära kommuner i västra delen av Värmland som de
största koncentrationerna av norska fritidshusägare återfinns. Koncentrationerna i förhållande
till gränsen som sådan har ganska naturligt med närheten till hemlandet Norge och
Osloregionen att göra. Det framgår dels av kartering över norska fritidshusägares härkomst
(figur 5:12), dels av åsikter om avstånd hos de intervjuade. I intervjuerna framträder tydligt
betydelsen av avståndet mellan hem och fritidshus, och i de allra flesta fall accepteras 2-3
timmars enkel resa. För de som har fritidshus på längre avstånd än så, är det rimligt att antaga
att dessa har ett specialintresse som just platsen för fritidshuset kan tillgodose. En annan
förklaring kan vara en högre grad av prismedvetenhet, att utbudet av billiga hus innanför
gränsen börjar avta och att man därför söker sig längre in i länet och regionen. Dessa två
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antaganden kan förklara koncentrationer i skidorter i Dalarna, liksom spridningar till mer eller
mindre typiska industrikommuner. Det här utträngningsfenomenet går att skönjas även i
Norge, där tillgången på mark och hytter nära exempelvis kusten är mättad och som lett till en
expansion in mot landet.
Koncentrationerna uppvisar också ett annat mönster – mer oberoende av gränsen – där vissa
lokaliseringsfaktorer i landskapet gör sig gällande. Det är det gamla, öppna och brukade, helst
sjönära, bylandskapet som tycks föredras, framför vildmarken och det glesbebodda
skogslandskapet. Detta är något som framträder även i intervjuerna. Exempelvis upplevs
lagom närhet till grannar som en trygghet, något som företagaren Öivind Eriksen tagit fasta på
när det gäller utbyggnaden av Sjöhaget i Arvika kommun. Tove Nedrelid beskriver hur
norrmannen känner trygghet och igenkännande i kulturlandskapet och därför gärna söker sig
dit81. Liksom Bjørn Kaltenborn reserverar sig mot att det här med ”hytta”/fritidshus skulle
vara ett specifikt norskt fenomen82, bör man kanske också reservera sig mot kopplingen
norrman och fritidshus i gamla brukade landskap. Jan Amcoff har även han, i sin studie av
östra Mellansverige, funnit att ny (visserligen i huvudsak permanent) bebyggelse generellt
återfinns i eller i anslutning till tidigare bebyggda områden83. Kanske finns det en mer eller
mindre medveten insikt om att ensam inte är stark? Att lokalisera sin hytta till starkt
platsförankrade platser kan vara ett uttryck för en reaktion mot otryggheten i det högrörliga
(välfärds-) samhälle, som enligt Bertil Vilhelmson och Dahrendorfs tes, alienerar oss både
från varandra och från platser84. Något som förstärker denna hypotes är det faktum att inga,
eller väldigt få, norskägda fritidshus återfinns i de delar av regionen som har mer av
glesbygds- och skogslandskapskaraktäristik. Likväl är det sannolikt att detta
lokaliseringsmässiga fenomen främst gäller fritidshusägare med urban härkomst, eftersom det
främst är i (stor-) staden om det högrörliga genereras. Som jag ser det finns det inga givna
generella förklaringar till kopplingen norskägda fritidshus – agrara landskap, men väl
intressanta hypoteser att studera närmare. Är kanske socken och byn det mest naturligt
avgränsade sociala samhällskontraktet? Det väcker uppenbarligen frågor om (nations-) staters
gränsers betydelse, och om alternativa administrativa indelningar som kanske en gång för alla
gynnar landsbygden.
Andra lokaliseringsaspekter som framträder i karteringarna är avstånd till sjöar/vattendrag,
allmänna vägar, och riksintressen för natur- och friluftsliv. I Årjängs kommun är det vanligare
med sjönära lägen, än vad det är i kommunerna Hagfors och Älvdalen. Särskilt stor verkar
skillnaden vara mellan Årjäng och Älvdalen. Det kan ha sin förklaring i att Älvdalens
kommun först och främst förknippas med vintersportaktiviteter. ”Innehållet” i landskapet, i
form av aktivitetsutbud och naturgeografiska förutsättningar för dessa, är kanske viktigare för
fritidshusägarna här, än det ”bilden” av landskapet är. När det gäller avstånd till allmänna
vägar finns intressanta skillnader mellan de tre kommunerna. Något större andel i Hagfors och
Älvdalens kommun har kortare avstånd till allmänna vägar, än vad fritidshusägare i Årjängs
kommun har. Det landskap jag mött under mina intervjuer i Årjäng har en tydlig, lite
ålderdomlig, agrar karaktär. Hus och gårdar döljer sig bortom mer eller mindre
svårframkomliga och stigliknande (men likväl) småvägar. En annan intressant och
framträdande karterad skillnad kommunerna emellan, är avstånd till riksintressen för
friluftsliv respektive natur. Även här ”utmärker” sig fritidshusens lokalisering i Årjängs
kommun. En betydande andel ligger nära såväl riksintressen för friluftsliv, som riksintressen
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för natur, då dessa riksintressen till stor del sammanfaller inom kommunen. I kommunerna
Hagfors och Älvdalen är inte detta mönster lika påfallande. Sannolikt finns här flera logiska,
liksom slumpmässiga, förklaringar. Vad gäller Älvdalens kommun belyser det åter igen
möjliga skillnader i landskapssyn och landskapsutnyttjande, skillnaden mellan ”aktiv” och
”rehabiliterande” fritidshusvistelse (även om aktiv också kan innebära en form av
rehabilitering).
För att finna sannolika orsaker till uppkomna mönster kan det till en början vara intressant att
studera hur antalet norskägda fritidshus förändrats över tid. Uppgifterna från länsstyrelsen i
Värmland förtäljer inte om det rör sig om fritidshus eller annan fastighetstyp, men är dock
beaktansvärda jämförelsevis. Så som framgår av tabell 2:1 och figur 2:2 är det från 1997 som
antalet norska förvärv av fastigheter ökar i någon större omfattning i Värmland, och störst är
ökningen mellan 1998 och 1999. Det finns intressanta skillnader också mellan tabellerna, för
ett och samma år. Enligt tabell 5:4 skulle endast 69 av de, enligt tabell 2:1, 196 norska
förvärven av fastigheter i Värmland, år 1999, vara fritidshus. Det innebär att 127 förvärv rör
sig om andra slag av fastigheter. Omständigheten är relevant att analysera utifrån
diskussionen om och problematiken med fritidshusbegreppet. Finns det kanske fler fritidshus,
som ”döljer” sig i andra typkoder? Vad skulle det kunna få för effekter i en kartering: vilka
(andra) mönster skulle kunna uppstå – och vad skulle de säga oss? Eller har fritidshusen ökat
sin andel efter upphävandet av lag (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast
egendom? Handlade fastighetsköp före upphävandet i större utsträckning om spekulation och
investering?
Efter 1999 finns inga säkra offentliga uppgifter om norska fastighetsförvärv i Värmlands län.
Det är också efter 1999, fram till och med 2004, som den mest påtagliga faktiska ökningen av
sålda fritidshus sker. I vilken grad upphävandet av lag (1992:1368) om tillstånd till vissa
förvärv av fast egendom påverkat köpen är kanske vågat att spekulera om. Likväl synes det
finnas ett tidsmässigt samband, även om en viss ökning kunde skönjas redan från 1997. En
intressant aspekt av lagens upphävande är att det fanns viss optimism och förhoppning om att
det kunde leda till lokal och regional utveckling, även om detta inte var ett uttalat mål i sig85.
Nationellt har själva grunden för att skaffa fritidshus i Sverige underlättats i och med lagens
avskaffande. Lokalt och regionalt går det idag att se tendenser till underlättnader för annan
platsmässig tillgänglighet, som exempelvis det strandnära boendet. I svenska delen av
regionen Inre Skandinavien tenderar idag många kommuner att se det strandnära boendet som
en utvecklingspotential, enligt uppgifter från informanter på länsstyrelser och i kommuner.
Även på nationell nivå visas en förståelse för den här utvecklingen, vilket bland annat
kommer till uttryck i förslaget om differentierat strandskydd. De värmländska kommunerna
Årjäng och Hagfors hör till de 61 kommuner i landet som är aktuella för
strandskyddslättnader. Dessa kommuner anses ha mycket god tillgång på stränder och därför
kan utvecklingspotentialen där tillgodoses.86 Det strandnära boendets betydelse i Årjäng
framträder inte enbart i kartering enligt figur 5:7, utan också i diagram enligt figur 2:3. I
Årjängs kommun beviljades flest strandskyddsdispenser i Värmlands län under 2003. Det
finns anledning att tro att det i dessa siffror finns också norska fastighetsägare. Den stora
efterfrågan på (fritids-) hus på Västkusten har lett till en mättnad både utbuds- och
prismässigt, vilket lett till en expansion söderut längs Bohuskusten. Expansionen har med stor
sannolikhet också gått norröver och in mot det svenska inlandet. I alla fall om detta tolkas mot
det faktum att fritidshusägarna generellt accepterar 2-3 timmars enkel resväg. Tron på det
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strandnära boendets utvecklingspotential framträder också tydligt i exemplet Sjöhaget i
Arvika kommun.
6.3 Varför fritidshus i svenska delen av regionen Inre Skandinavien?
I intervjuer med norska fritidshusägare i svenska delen av regionen Inre Skandinavien, finns
det ingenting som pekar på att någon speciell yttre påverkan skulle ligga bakom
fritidshusköpen. Omgivande faktorer, som exempelvis upphävande av regleringar kring
förvärv av fastighetsköp, nämns inte i någon av intervjuerna. Likväl är det svårt att bortse från
att en betydande andel av husköpen skett efter det att lag (1992:1368) om tillstånd till vissa
förvärv av fast egendom upphört att gälla. Omgivande faktorer underlättar för individuella att
förverkligas. Strandskydd är exempel på en annan omgivande faktor, vars uppluckrade
regelverk kan förverkliga individens behov om närhet till vatten. Interaktion mellan
omgivande och individuella faktorer framträder i exemplet Sjöhaget, där tidigare regleringar i
området successivt luckrats upp för att skapa en attraktiv och efterfrågad boendemiljö.
Fastighetspriser, allmänt kostnadsläge, och avstånd skulle kunna anses som omgivande
faktorer, men är enligt min bedömning mer individuellt knutna. De framträder trots allt tydligt
i intervjuerna och verifierar på så vis Dieter K. Müllers tid – rum modell i vilken den så
kallade weekend leisure zone finns.87 Flertalet av de intervjuade uppger att de besöker sina
fritidshus varje eller varannan helg under hela året.
I intervjuerna med de norska fritidshusägarna framträder en samlad bild av ”hytta” som
någonting att åka till för att få avkoppling från och distans till vardagen. De intervjuade bor
alla i eller i nära anslutning till den urbana Osloregionen. De förefaller ha en tydlig
uppfattning om vad för slags landskap och miljö som tillfredsställer detta behov. Det
geografiska mönster som uppträder i karteringarna, bekräftas också mer eller mindre tydligt i
intervjuerna: det är det gamla, brukade och halvöppna landskapet som föredras. Ett landskap
där avstånd och enskildhet inte medför isolering och enslighet. Det landskap som bekräftas
också i Tove Nedrelids beskrivning av norrmannens naturumgänge. Norrmannens förhållande
till naturen har en historisk bakgrund i överlevnad på knappa resurser och små arealer;
”ensamhet” är att klara sitt uppehälle själv och att förlita sig på sin egen förmåga – inte att
”gömma” sig undan civilisation.88 Norge är en förhållandevis ung självständig nation, och
troligtvis finns ingen längre kontinuitet av offentlig makt som reglerat norrmannens
förehavanden. Kanske är det då därför som de intervjuade uppger norrmannen som
självständigare än svensken, att denne inte har samma kontinuitet av lydnad gentemot
statsmakten? Skulle det då i begreppet ”reise til hytta” finnas (också) en indirekt innebörd av
avståndstagande till den offentliga maktens försök, och behov av, att lokalisera människor till
urbana rörliga och föränderliga centra? I hytta finns ännu förankring kvar till ursprungliga
näringar, och hit återvänder man med ett igenkännande. Enligt Bertil Vilhelmson beror
människors bindningar till bestämda platser snarare på den mening och de erfarenheter som
förknippas med dessa, än på landskapets fysiska gestaltning89. Det kan kanske bidra som en
orsaksförklaring till att norrmän går över gränsen för att köpa fritidshus. ”Hytta” blir till, vad
Gunnel Forsberg benämner, en komplementär ventil för stadsbygden90.
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Vad som skall räknas till kontraurbanisering beror mycket av vad som läggs i begreppen
”fritidshus” och hur vi skall förhålla oss till rörlighetssamhället. Liksom hur vi skall förhålla
oss till utveckling av landsbygden, samt vilka värderingar vi lägger i välfärd: skall
landsbygden konserveras på bekostnad av rörlighetssamhällets behov av tillfälliga/periodiska
behov av förankring och oföränderlighet? Vem styr egentligen landsbygdens utveckling?
Påtagligt i intervjuerna är att det oftast inte finns något djupare reellt engagemang i bygden
där fritidshuset är lokaliserat; dock uttrycks ofta empati med den svenska landsbygdens
negativa utveckling. Ingen, med ett undantag, av de intervjuade planerar för ett
permanentboende i fritidshusen, vilket kan vara en orsak till detta bristande faktiska
engagemang. Bindningar kräver tid och närvaro för att etableras, menar Bertil Vilhelmson.
Närvaro menar jag innebär antingen att ”vara på plats” i ren fysisk bemärkelse (konsumtion),
och/eller i ”deltagande” bemärkelse (produktion). Kan utveckling skapas enbart genom att
fritidshusägarna är på plats, eller krävs det också engagemang i sådant som föreningsliv? Här
accentueras naturligtvis problematiken om fritidshusägarens rättigheter och skyldigheter satt i
förhållande till rörlighetssamhället, vilket Michael C. Hall och Dieter K. Müller diskuterar91.
Vilket i sin tur påminner om problemet att definiera begreppen ”fritidshus” och
”fritidshusgäst”.
6.4 Summering
Studien visar att det finns ett generellt geografiskt mönster bland de norskägda fritidshusen i
svenska delen av regionen Inre Skandinavien, och som främst präglas av närhet till
sjöar/vattendrag och större eller mindre (by-) samhällen. En sannolik teoretisk förklaring till
detta mönster ligger kanske inte så mycket i något specifikt norskt ”hyttefenomen”, som i
företeelsen kontraurbanisering. En uppfattning som stärks i intervjuer med norska
fritidshusägare, vilka ger ett samlat intryck av en idealisering av landsbygden, men utan
någon specifik nationell anspelning. Det finns likväl anledning till viss försiktighet med
generella slutsatser här, eftersom det troligtvis finns (även) andra (mer platsspecifika)
lokaliseringsfaktorer för dem som har fritidshus i och omkring skidområdena i kommunerna
Älvdalen och Malung. Fastighetspriser och avstånd är betydelsefulla orsaker till att de
intervjuade skaffat fritidshus i Sverige, och en central avgörande (om än inte nämnd i
intervjuerna) omgivande faktor torde vara underlättnader i regelverket kring utländska förvärv
av fastigheter. Bakom (fritids-) husköpen går att finna individuella faktorer som kopplar till
idealiserade bilder av landsbygden, och som i sin tur förefaller uppkomna ur otillfredsställelse
med vardagslivet i mer urbana miljöer. Känslor som inverkar oberoende av gränsen mellan
Sverige och Norge.
6.5 Vidare forskning
Den här studiens resultat kan inte göra anspråk på allmängiltighet eftersom den har både
geografiska och metodiska begränsningar. Därför vore det intressant att göra en mer
heltäckande studie, en som kanske sätts i jämförande perspektiv med resten av Sverige och
(ännu bättre) med norskägda fritidshus i andra delar av världen (som exempelvis Spanien).
Det jämförande perspektivet vore också intressant att tillämpa på andra utländska grupper av
fritidshusägare i Sverige, som exempelvis danskar, tyskar, holländare, etc. Hur skulle ett
sådant lokaliseringsmässigt mönster se ut i en kartering, och vad skulle det säga oss? Vilka
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omgivande och individuella faktorer ligger bakom deras (fritids-) husköp i Sverige? De
individuella faktorerna är också intressanta att studera närmare (i form av exempelvis
livsberättelser) hos de norska fritidshusägarna, än vad som gjorts i den här studien. Norrmän
utan tillgång till eget eller andras fritidshus är ytterligare en grupp att studera, i syfte att sätta i
jämförelse med dem som har. Liksom en jämförelse mellan norska fritidshusägare i Norge
och norska fritidshusägare i Sverige. Det bör också vara av vikt att närmare studera huruvida
det norska ”hyttefenomenet” verkligen är en form av kontraurbanisering och hur man då
förklarar och kategoriserar landsbygdsbefolkningens fritidshusboende. Vilka likheter och
skillnader finns det? Vad är det i det urbana livet som driver människor att skaffa fritidshus?
Att ha fritidshus någon annanstans än i sin närmiljö är att överskrida gränser mellan regimer,
livsformer och vardagsrevir. Hur förändrar och påverkar det fritidshusägaren respektive
mottagarsamhället?
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Telefonintervjuer
Tjänstemän inom byggnadsförvaltningar i 16 kommuner inom svenska delen av regionen Inre
Skandinavien, 2005-03-30—2005-04-12
Lars Ingelström, länsstyrelsen i Dalarna, 2005-03-31
Lena Lundkvist, länsstyrelsen i Värmland, 2005-04-04
Inger Andersson, länsstyrelsen i Värmland, 2005-04-27
Håkan Malmstedt, Inskrivningsmyndigheten i Uddevalla, 2005-04-29
Norska fritidshusägare i kommunerna Årjäng, Hagfors och Älvdalen: 2005-05-23, 2005-0524, 2005-05-26, 2005-06-01, 2005-06-15, 2005-06-16
Besöksintervjuer
Öivind Eriksen, Tanderudshöjdens Timmerstugor i Arvika, 2005-05-18
Norska fritidshusägare i Hagfors kommun, 2005-05-21
Norska fritidshusägare i Årjängs kommun, 2005-05-28
Andra källor
Berglund, Camilla , Colinette Hammar och Ann-Katrin Bergström, examinations-PM i C-kurs
i kulturgeografi, våren 2002
Evert Olsson, Plan- och beredskapsenheten, länsstyrelsen i Dalarna (Excel-fil: data över
strandskyddsdispenser i Dalarnas län)
Fastighetsdatabas från Lantmäteriet (typkod 221)
Informationsbroschyr, Sjöhaget, Arvika kommun (www.arvika.se) och Mäklarhuset
(www.maklarhuset.se)
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Bilaga 1

Frågor till länsstyrelserna i Värmland och Dalarna:
1) Är det vanligt att kommuners ärenden om strandskyddsdispens
fritidshusbyggnader hamnar hos länsstyrelsen? Vad finns det för orsaker till det?

för

2) Vilka andra ärenden, som avser bygglov och etablering av fritidshusbebyggelse,
hamnar hos länsstyrelsen?
3) Vad anger kommunerna i regel för motiv för att vilja utöka strandskyddet?
4) Vilka kommuner har oftast ansökt om detta?
5) Vilken är den vanligaste anledningen till att länsstyrelsen beviljar kommuner minskat
strandskydd?

Frågor till kommuner i Värmland och Dalarna:
1) Vilken policy har kommunen när det gäller fritidshusbebyggelse? Försöker man styra
utvecklingen åt något håll, exempelvis genom avgiftsbefrielser eller reducering av
avgifter?
2) Har kommunen detaljplaner för fritidshusbebyggelse? Vilken natur-/miljötyp omfattar
dessa i huvudsak?
3) Vilka förändringar över tid kan kommunen se när det gäller fritidshusbebyggelse?
4) Hur många ansökningar om dispens från strandskyddet för fritidshusbebyggelse får
kommunen in per år i genomsnitt?
5) Hur ofta beviljar kommunen ansökningar om strandskyddsdispens?
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Bilaga 2

Frågor till norska fritidshusägare
1) Hur många bor/är delägare i fritidshuset?
2) När är du/ni född (-a)?
3) Var bor du/ni permanent? Hur vill du beskriva den platsen?
4) Vad arbetar du/ni med?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Varför valde du/ni den här platsen för fritidshuset? Varför Värmland/Dalarna och
Sverige?
6) Hur mycket betyder: priset, avståndet, andra norrmän, och platsen som sådan?
7) Kan du/ni tänka dig/er en annan plats i Värmland? Någon annan plats i Sverige eller
något annat land?
8) Hur fick du/ni tag på fritidshuset? Svenska eller norska kontaktvägar?
9) Har du själv byggt eller låtit bygga fritidshuset? Hur gammalt är det?
10) Hur länge har du/ni haft fritidshuset? Har du/ni fritidshus även någon annanstans?
11) Hur ofta besökte du/ni Sverige innan fritidshusförvärvet och vilka var orsakerna till
dessa besök?
12) Hur lång brukar vistelsen vid fritidshuset vara och under vilka årstider/månader?
13) Vad gör du/ni under vistelsen i fritidshuset? Hur mycket tid lägger du/ni på
reparationer, underhåll och om- och tillbyggnad av fritidshuset?
14) Deltager du/ni i lokalt förenings- och/eller näringsliv här i Sverige? I Norge?
15) Har du/ni något umgänge med (bofasta) svenskar under fritidshusvistelsen? Firar ni
exempelvis någon/några högtider som är speciellt svenska tillsammans med svenskar?
16) Hur tänker du/ni om svenskarna, det svenska samhället och dess planering? Upplevs
exempelvis byråkratin kring byggnation svår?
17) Hur har du/ni blivit bemött (-a) av svenskar? Kan du/ni nämna någon episod som
upplevts särskilt svensk?
18) Tar du/ni med mat och/eller andra produkter från Norge till Sverige, eller finns det
utbud som du/ni efterfrågar?
19) Vad saknar du/ni för produkter och/eller tjänster i Sverige, som finns i Norge?
20) Vad har du/ni för framtidsplaner med fritidshuset?
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Bilaga 3

Frågor till Öivind Eriksen, Tanderudhöjdens Timmerstugor AB, Arvika:
1) Vilken är bakgrunden till det detaljplanerade fritidshusområdet vid Trotakan, och
vems var initiativet?
2) Vilken är din respektive kommunens roll i det hela?
3) Vilka andra aktörer (företagare, sponsorer, intresserade, etc.) har någon roll i
fritidshusområdet?
4) När startade idén, och när förväntas allt vara färdigt?
5) Varför just Trotakan? Finns det någon särskild tanke bakom? Kunde en annan plats ha
valts?
6) Varför just timmerstugor? Finns det någon särskild tanke bakom?
7) Har du/ni mött några svårigheter på vägen, exempelvis lokalt eller regionalt, och vilka
var dessa?
8) Hur, och var marknadsförs Trotakan-området?
9) Vem är den typiske köparen (ålder, kön, nationalitet)?
10) Hur mycket kostar en tomt, och vad ingår i det priset? Finns det alternativ, och vilka är
de?
11) Vad tror du/ni om framtiden för Trotakan som fritidshusområde? Kommer det att
byggas ut? Kommer det att bli permanentboenden av fritidshusen? Vad är det som
talar för det?
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