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Abstract
During the last five years there has been a considerable immigration from the Netherlands to
Värmland in Sweden. INVA, Invest in Värmland, wanted to highlight this phenomenon and
therefore contacted Karlstad University to make a survey about how extensive the
immigration is and what consequences it brings for the business life and municipalities in
Värmland. We were luckily chosen to perform this research and the main focus in this study
has been the following questions:
•
•
•
•

Why do the Dutchmen choose to buy their house in Värmland?
What are the main reasons for leaving the Netherlands?
What consequences does the immigration cause for the business life in Värmland?
How do the Dutchmen experience the contact with Swedish authorities?

To answer the questions we designed a questionnaire that was sent to 200 Dutch house
purchasers. The ambition was to survey all the Dutch house purchasers in Värmland, but with
the time constrains and the municipalities having problem to find complete data, we limited
the survey to 200 households. To sample more information eleven interviews were made with
Dutch families, brokers and local authorities.
The most important factor behind the Dutchmen moving to Värmland is the nature and the
calmness. Other factors that were mentioned in the survey are the mentality of the people who
live in Värmland, a good place to raise your children and house prices. The main reasons for
leaving the Netherlands are lack of space, social aspects, work and economic motives.
The first big investment that is done by the Dutchmen is buying a house, the consequences of
this act is higher house prices. The consuming of items on the local market is another indirect
investment that is positive for the local businessmen. 60 % of the Dutchmen that moves to
Värmland for permanent living starts their own business or bring their company from the
Netherlands.
One of the most common problems when buying the house was the poor language skills
among the local brokers. Some of the respondent requested the brokers to speak Dutch and
some required that the brokers should speak better English. In the future this problem might
disappear because during the last year there are some Dutchmen who has started to work
together with the local brokers. The contact with Swedish authorities was considered positive
in general but some of the Dutchmen had problems to get a social security number and some
had problems finding information about the Swedish tax system.
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1. Inledning
Bakgrund
Värmlands kommuner har de senaste 10-15 åren upplevt en negativ befolkningsflyttning,
vilket innebär att man haft en kraftig befolkningsminskning då många väljer att flytta ifrån
landsbygden, men det största problemet för den värmländska landsbygden är det negativa
födelsenettot. De som flyttar från kommunerna är främst den yngre arbetsföra generationen.
Kvar blir äldre och outbildade, detta i kombination med ett negativt födelsenetto ger en
snedvriden befolkningssammansättning och ett minskat skatteunderlag för de berörda
kommunerna. Tidningarna skriver om problemet och negativa rubriker har blivit allt vanligare
i de värmländska tidningarna. I Värmland är det endast Karlstadregionen som haft en positiv
befolkningsutveckling under denna period.1 Värmland framställs ofta som en region med låg
tillväxtpotential och avvecklingen av de bruksorter som tidigare haft en stor betydelse för
Värmlands näringsliv har skapat ett tomrum i det värmländska näringslivet. Trots detta kan
man skönja en viss positiv anda bland näringslivsutvecklare i kommunerna då man börjat
prata om klusterbildningar för att stärka och göra Värmland konkurrenskraftigt exempelvis
har satsningen inom pappersindustrin resulterat i det som man kallar Paper province.
Sedan fem år tillbaka pågår det en intensiv invandring från Nederländerna till Värmland. I de
Värmländska kommunerna Munkfors och Hagfors har ca 150 fastigheter sålts till holländare.
Mäklare har fått upp ögonen för de holländska husköparna och har under de senaste åren
systematiskt arbetat för att etablera kontakter på den holländska marknaden. Intresset har visat
sig vara stort både för att investera i fritids-, och permanentbostäder. Den ökade
husförsäljningen till holländare får konsekvenser för näringslivet i de berörda kommunerna,
då många av de som flyttar hit permanent är entreprenörer. Detta är ett fenomen som helt går
emot den befolkningsutveckling som man haft i Värmland de senaste femton åren.

Syfte
Syftet med denna undersökning är att göra en kartläggning över hur omfattande holländares
fastighetsinvesteringar är i Värmland. Studien kommer också att undersöka vilka faktorer som
ligger bakom detta fenomen. Det är viktigt att få en förståelse för denna process för att kunna
bidra till att förbättra det Värmländska näringslivet och tillgodogöra sig de möjligheter som
det ökade befolkningsunderlaget innebär.

Frågeställningar
Vilka faktorer är avgörande när holländarna väljer att köpa fastigheter i Värmland?
Vilka faktorer är avgörande när holländarna väljer att söka sig ifrån Holland?
Hur upplever holländarna kontakten med svenska myndigheter?
Vilka konsekvenser får inflyttning av holländarna för det värmländska näringslivet?

1
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Problem
Vid sådana här undersökningar uppstår det alltid olika typer av problem, de kan vara av
mindre eller större vikt. För det första är tid och pengar faktorer som begränsar och sätter
ramar för undersökningens omfattning och inte undersökarens vilja eller ambition. I vårat fall
har vi fått stor hjälp av INVA (Invest in Värmland), med Gun-Marie Östedt-Axelsson och
Sebastian van der Bergen i spetsen, de båda har bistått oss med sin tid och har även hjälpt oss
med de ekonomiska förutsättningarna. När vi började var vi helt inställda på att försöka
lokalisera och få tag på alla holländare som köpt en fastighet i Värmland. Men under arbetets
gång märkte vi dels att kommunerna hade väldigt olika förutsättningar när det gäller
datasystem som kunde hjälpa oss med lokaliseringen och dels att antalet holländare i de
kommuner som kunde hjälpa oss ändå var så pass stort att vi var tvungna att sätta en övre
gräns vid 200 deltagare. Vi vet att det finns fler holländare än vad vi fått fram och att det i
t.ex. Torsby finns fler holländare som bor permanent och har företagsverksamhet än vad det
finns i Arvika. Detta beror på att söksystemen har varit så olika vilket har resulterat i att
fördelningen blivit något snedvriden. Det har även kommit holländare till INVA och bett om
att få vara med i undersökningen men eftersom vi då redan hade sammanställt resultatet var vi
tvungna att bortse från dem. Vi har även haft problem med intervjudelen då vi inte lyckats få
tag på alla som vi ville intervjua. Vi anser ändå att resultatet är tillförlitligt eftersom vi lyckats
få tag på respondenter i de kommuner som är mest berörda av fenomenet.
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2. Metod
Abduktiv metod
Metod betyder tillvägagångssätt, och det finns egentligen tre generella metoder för hur en
forskare kan gå till väga för att skapa kunskap, den induktiva metoden, den deduktiva
metoden och till sist den abduktiva metoden.2 Den sistnämnda är den som kommer att
användas i denna undersökning och är en blandning av de två föregående. Istället för att utgå
antingen från empirin eller teorin växlar forskaren här mellan dessa. Vid frågeställningens
framtagande kan empiriskt material samlas in vilket i sin tur analyseras och problematiseras
teoretiskt. Denna metod representerar en vetenskapsuppfattning som är ganska utbredd inom
samhällsvetenskaperna idag, nämligen den att teori och empiri i praktiken är intimt
sammanvävda.3 Enligt denna uppfattning är det omöjligt att arbeta rent empiriskt eftersom
alla empiriska undersökningar redan förutsätter någon typ av teoretisk kategorisering.

Kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod
Till skillnad mot kvalitativa metoder behandlar kvantitativa metoder empiriska data som ges
numeriska värden och därmed kan analyseras matematiskt eller statistiskt. I den kvalitativa
undersökningen styr forskarens intressen och frågor strukturen på undersökningen.
Utgångspunkten i kvalitativ undersökning är deltagarnas perspektiv – vad de uppfattar som
viktigt och betydelsefullt. Som forskare eftersträvas det här en nära relation till de personer
som studeras för att kunna uppfatta världen på samma sätt som de gör.
Den kvantitativa forskningen å ena sidan beskrivs ofta som om den ger en statisk bild av den
sociala verkligheten med betoning på relationer mellan variabler. Förändring och samband
mellan olika skeenden över tid brukar bara visa sig på ett mekaniskt sätt. Kvalitativ forskning
brukar å andra sidan beskrivas som att den anpassas efter hur saker och ting utvecklas över tid
och att den har fokus på kopplingar mellan deltagarnas beteenden i sociala situationer.4
Forskare som använder kvantitativa metoder vill att deras data ska kunna generaliseras till en
relevant population. Den kvalitativa forskaren strävar efter en förståelse av beteenden,
värderingar och åsikter i termer av det sammanhang undersökningen genomförs. Det finns
även här ett makro och mikro perspektiv då de kvantitativa forskarna strävar efter att upptäcka
eller påvisa storskaliga sociala trender och samband mellan olika variabler. Den kvalitativa
forskaren sysslar mer med begränsade aspekter av den sociala verkligheten.5
Vid genomförandet av studien kommer både kvalitativ och kvantitativ metod att användas. De
kvantitativa inslagen i den här uppsatsen kommer att representeras av en enkätundersökning.
För att kunna ta reda på hur många holländare det är som har köpt fastighet i Värmland för
fritidsboende eller permanent boende och för att kunna lokalisera vart dessa fastigheter finns
var en enkät ett bra metodval. En enkätundersökning har sin fördel i att den inte är lika
tidskrävande som en kvalitativ undersökning där man använder sig av olika typer av
intervjuer. Genom en enkätundersökning kan man effektivt ta reda på frågor som hur många?
Var? osv. Den kvalitativa undersökningen är inte i första hand ute efter att besvara frågor som
”hur mycket?” eller ”hur många?” utan behandlar frågor som ”hur?” och ”varför?” olika
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fenomen i samhället uppstår.6 Vad som också kännetecknar den kvalitativa undersökningen är
att den syftar till att skapa resultat och slutsatser med hjälp av kvalitativ analys och i huvudsak
kvalitativa data. Studieobjekten i sådana undersökningar är individer, grupper av individer
och deras livsvärld. Genom intervjuer kan man få en djupare och ökad förståelse för ett
fenomen och därför kommer vi även använda oss av intervjuer för att försöka besvara våra
frågeställningar.

Fördelar och nackdelar med den kvalitativa metoden
Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen. En sådan
helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang.7 Denna typ
av undersökningsmetod skapar en närkontakt mellan oss som undersökare och det/dem vi vill
undersöka vilket ger en bättre uppfattning om den enskildes livssituation och värderingar. En
kvalitativ undersökningsmetod innebär ett intensivt studium av varje enskild
undersökningsenhet. Både av resursskäl och genom behovet av överblick över informationen,
leder detta upplägg till att vi koncentrerar oss på några få enheter.8
De kvalitativa studierna präglas av flexibilitet medan de kvantitativa präglas av strukturering.
I kvalitativa undersökningar kan man ändra på upplägget under själva genomförandet av
undersökningen. Ett bevis på dess flexibilitet är på vilket sätt vi kan närma oss
undersökningsenheterna, det gäller både vilka frågor som tas upp och vilken ordningsföljd de
har.9 Denna flexibilitet är speciellt användbar vid intervjuer, då vi kan låta intervjupersonerna
utveckla sina svar. Undersökningen präglas både av styrning från forskarens sida och av
öppenhet för ny kunskap och ny förståelse. Styrkan i den kvalitativa undersökningen ligger
alltså bl.a. i att den ger en ständigt bättre och mer grundläggande förståelse av den
frågeställning vi arbetar med.

Fördelar och nackdelar med den kvantitativa metoden
Fördelarna med att använda sig av en kvantitativ metod i denna undersökning är att det ges en
möjlighet att kartlägga en större grupp människors flyttmönster. Genom enkäten blir det
lättare att systematiskt beräkna antalet holländska fastighetsköpare. Det är fakta som man inte
behöver utveckla på ett djupare plan, dessa kan presenteras numeriskt. Detta är fakta som kan
överföras till kartor och diagram och på så sätt presenteras lättöverskådligt.
Vid enkätkonstruktionen är det viktigt att svarsalternativen blir uttömmande och relevanta för
respondentens uppfattning om undersökningsområdet. I detta stadium är forskarens
kunskap/okunskap om undersökningsområdet avgörande för om svarsalternativen samanfaller
med vad respondenten anser vara relevant. Irrelevanta svarsalternativ kan få som följd att
forskaren inte får en verklighetsförankrad undersökning. Genom handelskammaren fick vi
grundläggande information om holländares företagsverksamhet och fastighetsköp i Värmland.
Hur vi praktiskt gick till väga i samband med adressinsamling, utskick och sammanställning
av material beskrivs mer ingående i kapitel sex, under rubriken ”Enkätundersökningen”.

Urvalsgrupp
Målet med vår enkätundersökning var att nå ut till alla holländare som köpt fastigheter i
Värmland sedan 1970. Genom rundringningar till Värmlands sexton kommuner upptäckte vi
6
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att det inte finns något utvecklat söksystem hos kommunerna där man kan söka efter
nationalitet. Vissa kommuner hänvisade till sekretesslagen medan andra kommuner påpekade
offentlighetsprincipen och angav de uppgifter som de hade tillgång till. Detta gjorde att vi inte
kunde göra en systematisk fullständig adressökning. De enda kommunerna som angav
fullständig information om holländska fastighetsköpare var Hagfors, Munkfors och Forshaga.
Hagfors och Munkfors har tidigare samarbetat genom UVÅN:s näringslivscenter men arbetar
numera enskilt. Under samarbetstiden anordnades en holländardag då man uppförde ett
register över holländare som köpt fastigheter i Värmland. Som komplement till de uppgifter
som vi fått från kommunerna använde vi oss av INVA:s register över holländare som är
permanent boende eller har företagsverksamhet i Värmland.

Intervjuer
Intervjudata kan användas på en mängd olika sätt och för en mängd speciella syften, beroende
på vad man som forskare har för bakgrund och i vilket sammanhang intervjuerna genomförs.
Intervjuer används vanligtvis som informationskälla och kan vara en mycket effektiv metod.
Som ett informationssamlande redskap kan intervjun användas för att komplettera andra
metoders data genom att tillföra detaljer och djup. Istället för betrakta intervjuer som en
konkurrent till andra metoder, kan de kombineras för att bekräfta fakta som har erhållits med
en annan metod.10
Vi kommer att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi utgår från en intervjuguide
med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. För den här diskuterade
semistrukturerade typen av intervju innehåller guiden en översikt över de ämnen som ska
täckas och förslag till frågor.11 Som intervjuare är man då inställd på att vara flexibel när det
gäller ämnenas ordningsföljd, och – vilket kanske är ännu mer utmärkande – att låta den
intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp.
Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter.12
Varje intervjufråga kan bedömas både tematiskt och dynamiskt. Tematiskt med hänsyn till
frågans relevans för forskningsämnet och dynamiskt med hänsyn till det mellanmänskliga
förhållandet i intervjun. En bra intervjufråga bör bidra tematiskt till kunskapsproduktionen
och dynamiskt till skapandet av ett bra samspel mellan intervjuare och den intervjuade.
Tematiskt relateras frågorna till ämnet för intervjun, till de teoretiska föreställningarna som
ligger till grund för undersökningen och till den följande analysen. Om man försöker
genomföra en spontan intervju är sannolikheten större att man erhåller spontana, livliga och
oväntade svar från intervjupersonens sida.13
Den vanligaste typen av semistrukturerad intervju är den personliga intervjun, som innebär ett
möte mellan en forskare och en informant. En anledning till att denna typ av intervju är
populär är att den relativt lätt att arrangera. Det räcker med att två, eller i det här fallet tre,
personer samordnar sina kalendrar. En annan fördel är att de uppfattningar och synpunkter
som kommer till uttryck under intervjun härstammar från en källa – den intervjuade. Det gör
det ganska enkelt för forskarna att lokalisera speciella idéer till vissa bestämda människor. En
tredje fördel är att den personliga intervjun är relativt lätt att kontrollera.14
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Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema
av ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas
igenom en dialog. Samspelet är varken anonymt eller neutralt som när en intervjuperson
svarar på en enkät.15

Urval av intervjupersoner
I kvalitativa metoder är inte statistisk generalisering och representativitet några centrala mål.
Men urvalet av intervjupersoner är ändå av stor vikt och blir en avgörande del av
undersökningen. Fel personer kan leda till att hela undersökningen brister och blir utan värde i
relation till den utgångspunkt man hade från början.
Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer ökar man informationsvärdet och skapar en
grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen man har valt att studera.
Mot denna bakgrund finner man det inte idealiskt att göra ett slumpmässigt och tillfälligt
urval av intervjupersoner. Istället görs urvalet systematiskt utifrån ett antal medvetet
formulerade kriterier.16
Efter att ha identifierat och tagit kontakt med den tilltänkta intervjupersonen återstår det att få
vederbörande att ställa upp och avsätta tid till intervjun. Man bör ha i åtanke att många
rutinmässigt avböjer medverkan i intervjuer, och att det hör till spelets regler att bli avvisad.17
Det blir därför väldigt viktigt på vilket sätt man framför förfrågningen till intervjupersonen.
Att ge en klar bild av vem man är och i vilket syfte man vill göra intervjun är kanske den
viktigaste biten i hela intervjun och är vanligtvis en förutsättning för medverkan. Men
samtidigt är det ju viktigt att inte avslöja för mycket av vilken typ av frågor man kommer att
ställa eftersom spontaniteten i svaren då kan minska. Å andra sidan kan ett hemlighetsmakeri
göra respondenten osäker och försiktig, och intervjun därmed mindre effektiv. Nyckeln är att
hitta balansen mellan dessa två tillvägagångssätt. Ett annat sätt att få respondenten positivt
inställd kan vara att få honom/henne att känna att de får ut något själva av intervjun. Det kan
gälla allt från en redovisning av observationer och analyser som gjorts under
utredningsarbetet till förmedling av kontakter.18 En annan del som är viktig för att intervjun
skall bli så tillförlitlig som möjligt är att den intervjuade känner sig bekväm i situationen.
Därför kommer vi att, i så hög grad som möjligt, låta intervjupersonen själv bestämma plats
och tid för intervjun.
Intervjuer är ett bra komplement till enkätundersökning då vi kan få djupare förståelse för
fenomenet. I vårt fall handlar det om att försöka förstå hur värmländska kommuner och andra
intressenter ser på företeelsen. För att få en mångsidig bild av vilka samhälleliga
konsekvenser detta får har vi valt att intervjua skolchefer, näringslivsutvecklare och mäklare.
För att få ytterligare förståelse för hur de holländare som flyttat permanent till Värmland
upplever kontakten med olika myndigheter, institutioner och andra instanser har vi valt att
intervjua två barnfamiljer i deras hem. Urvalet av mäklare, näringslivsutvecklare och
skolchefer grundar sig dels på interesse från kommunen och dels på antalet holländare som är
bosatta eller har fritidshus i de berörda kommunerna. På grund av tidsbegränsning och det
geografiska avståndet inom kommunen gjordes alla intervjuer med skolchefer, mäklare och
näringslivsutvecklare via telefon. Eftersom UVÅN:s näringslivscenter haft ett intensivt
15
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samarbete med holländska husköpare och entreprenörer valde vi att besöka dem och utföra
intervjun på plats.

Reliabilitet och validitet
En undersökning kan mer eller mindre väl fånga verkligheten, och det är många faktorer som
ska klaffa för att detta skall inträffa. Observationer, frågekonstruktioner, intervjuer eller
respondentens öppenhet ska i bästa fall bilda en konsistent helhet.19 Det är speciellt
frågemetoderna som är extra känsliga, eftersom frågorna till exempel kan vara luddigt ställda
eller formulerade eller så kan det vara så att intervjuaren påverkar intervjupersonen med sina
egna värderingar o.s.v. Det finns alltså åtskilliga faktorer som kan äventyra en
samhällsvetenskaplig undersökning. Det man då talar om är undersökningens validitet, dess
förmåga att mäta det vi avser att mäta.20
Man brukar till en början skilja på en undersöknings inre och yttre validitet. Den inre
validiteten brukar man också kalla för logisk validitet och den yttre för begreppsvaliditet.
Begreppsvaliditet handlar om hela den teoretiska grund undersökningen vilar på. Förenklat
kan man säga att inre validitet handlar om själva projektet och den direkta koppling som finns
där mellan teori och empiri medan den yttre validiteten handlar om hela projektets förankring
i en vidare ram. Den inre validiteten handlar alltså om hur vi lägger upp vårt projekt, om dess
ingående delar. Om projektets delar inte kan uppnå validitet kan projektet som helhet
naturligtvis inte uppnå validitet. Den inre validiteten handlar mer konkret om att vi ställer våra
frågor till rätt grupper av människor.21
Vi anser att vi kommer uppnå en inre validitet då vi kommer att genomföra intervjuer med
personer som har kunskap och är en del av den holländska inflyttningen. Men för att detta
skall inträffa krävs det att vi lyckas koppla våran empiriska undersökning till de teorier vi gått
in på i arbetet.
Den yttre validiteten handlar om projektet som helhet, om möjligheterna till generalisering
utifrån en specifik studie.22 Vi kommer inte att använda vår studie till att göra generaliseringar
av olika fenomen utan bara få en djupare förståelse för det fenomen vi studerar.
Med reliabilitet menar man att resultaten ska vara tillförlitliga. Begreppet används i samband
med frågan om de mått som utvecklas för samhällsvetenskapliga begrepp är konsistenta eller
följdriktiga. Reliabiliteten rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir
densamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga
eller tillfälliga betingelser.23 Alltså skall två undersökningar, om ingenting förändras i
populationen, med samma syfte och med samma metoder ge samma resultat.24 Att
reliabiliteten blir ett problem i våran undersökning anser vi vara ganska självklart eftersom vi
i hög grad kommer att tillförlita oss till våra intervjuer. Skulle vi t.ex. intervjua samma
personer en tid framåt med samma frågeställningar skulle vi säkerligen inte få samma svar
eftersom en persons åsikter och tankar brukar förändras med tiden då vi fått nya perspektiv på
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saker och ting. Det kan också vara så att intervjupersonerna lär sig en viss svarsstil och att
mäteffekten på detta sätt kan ifrågasättas.25
Eftersom den kvalitativa undersökningen, som vi kommer att använda oss utav, är mer
exemplifierande än generaliserande gäller inte resonemanget om tillförlitlighet i samma
utsträckning här som i en kvantitativ undersökning.26 Kraven, när det gäller reliabilitet, är
alltså hårdare på en kvantitativ undersökning eftersom denna skall aspirera på att vara
generaliserande och de fel som uppstår här kan hänföras till samtliga led i undersökningen.
För att höja reliabiliteten i en undersökning gäller det att ha klara definitioner på de begrepp
man använder vid intervjuundersökningarna.
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3. Teoretiska utgångspunkter
Migration och rummet
Migration kan definieras som en gränsöverskridande rumslig förflyttning. Beroende på hur
vidsträckt ett geografiskt område är för olika individer kan betydelsen av vad som innefattar
begreppet migration variera. Det geografiska området är i detta avseende av mindre betydelse,
istället fokuserar man på gränsöverskridandet av det geografiska område som studeras. Hur
man avgränsar det geografiska området får betydelse för vilka förflyttningar som kan
identifieras som migration.27 En flytt inom en landsgräns eller region kan definieras som
intern migration, internationell migration definieras som en flytt över en landsgräns.
Emigration och immigration refererar till om man flyttar till eller från ett område. Då en
person flyttar över en landsgräns betecknas denne som immigrant och en person som flyttar
från ett land till ett annat benämns som emigrant. I detta avseende är det geografiska området
obetydligt.

Migration och tidsaspekter
Migration kan vara en temporär eller en permanent förflyttning Boyle, Halfacre, och
Robinson beskriver tre olika typer av temporär migration; daglig, periodisk och
säsongsmigration. Människors migrationsmönster är enligt författarna inte homogena utan
skiljer sig åt tidsmässigt, därför är det viktigt att poängtera olika typer av migration för att
undvika en uppdelning av enbart migranter och icke-migranter.
En annan tidsaspekt av migration som tas upp av samma författare är ett fenomen som
författarna benämner cumulative inertia. Detta innebär att ju längre en migrant stannar på den
plats som man flyttat till ju större är chansen att man blir permanent boende på platsen Detta
beror enligt författarna på att man utvecklar starka komplexa sociala band om man stannar en
längre tid på samma plats. Människor tenderar att ha olika migrationsbenägenheter och inom
en population är det endast en liten grupp som tenderar att flytta ofta medan större delen
väljer att stanna kvar. De regioner/platser vars befolkning tenderar att stanna påstås uppleva
en cumulative inertia effect. Enligt Boyle, Halfacree och Robinson kan detta vara missledande
eftersom ”flyttare” och ”stannare” har olika migrationsmöjligheter som inte skiljer sig
avsevärt över tid.28
Ovan nämnda författare beskriver också fenomenet kedjemigration vilket innebär att en grupp
migranter som flyttar under samma tidsperiod kan påverka och uppmuntra fler att flytta vid ett
senare tillfälle. Exempelvis kan migranterna i den första migrationsvågen påverka familj och
vänner att flytta med vid ett senare tillfälle, vilket skulle skapa en andra våg av migranter.

Rumsliga förflyttningar
Genom att definiera migration utifrån tids - och rumsaspekter får man en bild av från vilken
ursprunglig plats någon migrerar och till viken destination man flyttar. I detta avseende är
risken att man ser destination och ursprung endast som fasta punkter i tiden och rummet. Från
detta perspektiv ses migranten som en person som endast befinner sig på en plats under en
viss tidsperiod. Enligt Boyle, Halfacree och Robinson kan teorier som endast bygger på
rumsliga och tidsmässiga antaganden riskera att utesluta vissa migrationsfenomen som
dubbelt boende. Istället för att endast undersöka ursprung och destination är det enligt
författarna viktigt att analysera var människor spenderar större delen av sin tid på en
27
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tidsperiod som spänner sig över dagar, månader, säsonger och år. Författarna pratar i detta
samanhang om hur människor lever i rumsliga nätverk där det är viktigt att ta reda på hur man
identifierar de platser som man befinner sig på.29 Rörlighet mellan platser, som exempelvis
dubbla bostäder under perioder i livet, kan vara av stor betydelse för vissa människor. Utifrån
detta perspektiv blir gränsen mellan migration och andra former av rumsliga förflyttningar
relativt flytande och svårutlästa.

Behaviouristisk ansats
Då man använder sig av en behavioristisk ansats lägger man fokus på individer vars
beslutsfattande är avgörande för om man väljer att stanna eller flytta. Denna disciplin inom
geografiämnet är kritisk till positivismens rumsliga analys och dess sätt att mäta och
kvantifiera migration och generalisera utifrån kvantitativa data. Istället lägger
behaviouralistiska geografer vikten på att undersöka vilka bakomliggande mekanismer som
får människor att migrera. Man studerar hur psykologiska processer och individens
beslutsfattande utgör en länk mellan individen och dess omgivning. 30 Att bara studera det
som kännetecknar en plats ger inget fullständigt svar på varför en individ migrerar. Även om
behaviorismen vänder sig mot positivismens sätt att generalisera och skapa lagar utifrån
människors beteende så tillämpar behaviorismen positivismens metoder då man förlitar sig på
statistiska tekniker och modeller. På så sätt kan man påstå att behaviorismen representerar
positivismen men tillämpar dess metoder på individer.
Wolpert var en nyckelperson inom den behaviouristiska geografin och diskuterade huruvida
människors styrs av ett nyttomaximerande tänkande eller ej. Istället för optimala och
rationella beslut hävdade han att människor handlar utifrån vad som för dem är
tillfredsställande. Detta kan ställas mot den neoklassiska synen på migration, där man påstår
att individer är nyttomaximerande varelser och handlar utifrån detta. Vad människor anser
vara tillfredställande förändras över tiden och är kopplade till tidigare erfarenheter och hur
människor med liknande socioekonomiska bakgrund handlar.31 I vilken utsträckning en
person blir nöjd och sannolikheten att man migrerar påverkas av vilka band en person har till
en plats och hur länge man stannar på platsen.
Wolpert anser att människors relation till platser påverkas av något han kallar
handlingsutrymme (action space). Migranter menar han, har en tendens att migrera till platser
de känner till och handlingsutrymmet påverkas av de sociala nätverk som är kopplade till
platsen. Människors handlingsutrymme är dynamiskt och expanderar allt mer då kunskap om
en plats ökar.32
Stress är en faktor som är viktig inom den beteendevetenskapliga geografin då man studerar
migration. Stress kan uppkomma exempelvis då strukturer inom hushållet förändras eller av
att man sänker sin stresströskel pga. för höga krav. En stressig miljö kan leda till att en person
antingen höjer sin stresströskel eller att man börjar leta efter andra miljöer att migrera till.
Enbart stress är sällan en anledning till att flytta men den sänker den tillfredställelse som en
person upplever på en plats33. Då graden av tillfredställelse på hemorten är lägre än på andra
platser är risken stor att en person överväger att migrera.
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Migration och Kulturella gränser
Från ett behaviouralistiskt perspektiv är det viktigt att titta på den kulturella förändring som
en migrant genomgår då man flyttar från en plats. Även från detta perspektiv är ursprung och
destination av mindre betydelse, det är de kulturella gränser som människor träder över då de
migrerar som är betydande. Enligt Boyle Halfacree och Robinson är den rumsliga
förflyttningen antingen innovativ eller konservativ. I det första fallet är migrationen en
utmaning men i det senare fallet kan migrationsbeslutet grunda sig på att man vill behålla sin
identitet vilket kan vara fallet för etniska minoriteter.

Push och pull faktorer
Bouge presenterar i sitt verk ”Principles of Demography” faktorer som påverkar en individs
beslut att migrera. Dessa faktorer benämns ”push” och ”pull” där push-faktorn ses som något
bortstötande och pullfaktorn som attraherande. De tidigare push och pull-teorierna
härstammar från slutet av 1800-talet och presenterades först av Ravenstein då han skapar
migrationslagar. Ravensteins migrationslagar blev grunden för de gravitationsmodeller som
kom att växa fram. Dessa modeller beräknade antal flyttningar dels beroende på avstånd
mellan platser och dels beroende av befolkningstäthet på vissa platser.34

Bouges teori om push och pull
Den socioekonomiska situation som en person befinner sig i kan, enligt Bogue, vara av stor
betydelse för beslutet att migrera. Faktorer i samhället som för en individ kan upplevas som
negativa benämner Bouge som ”pushfaktorer”. En person stannar på en plats så länge man är
nöjd med det utbud som platsen kan erbjuda. Däremot kan familj, vänner och kollegor göra att
man vill stanna kvar på en plats trots att den socioekonomiska situationen inte är
tillfredställande, rädslan för en ny miljö kan ses som skrämmande.35
Push faktorer som har betydelse för individens val att migrera:
•
•

•
•
•
•
•

En minskning av nationella resurser; minskad efterfrågan på en speciell produkt eller
service; förbrukning av gruvor, trä och jordbruksresurser.
Arbetslöshet pga. för låg kompetens, nedskärningar inom vissa sektorer,
automatisering och mekanisering av vissa arbetsuppgifter som tidigare varit
arbetskraftsintensiv.
Diskriminering pga. etnicitet, politisk tillhörighet eller religion.
Förbud av kultur i ett samhälle.
Brist på anställningsmöjligheter.
Små möjligheter att finna en partner.
Tvingas fly pga. natur eller humanitära katastrofer.36

Pull faktorer som har betydelse för val av destination då en individ migrerar:
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Då en person söker efter nya möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor, dessa möjligheter
kan kopplas till den destination som man väljer att migrera till och benämns som
”pullfaktorer”.
•
•
•
•
•
•

Bättre arbetsmöjligheter.
Möjlighet till en högre inkomst.
Möjlighet att höja sin kompetens eller möjlighet till specialutbildning.
Trevligare miljö eller förbättrade levnadsvillkor, exempelvis klimat.
Man flyttar med någon som man är beroende av exempelvis familj, giftermål.
Miljöombyte eller förbättrade möjligheter att uppleva kultur, utvecklas intellektuellt
eller vistas i en kreativ miljö.37

De push och pull faktorer som presenterats ovan är relaterade till den fysiska omgivningen
som människor lever i medan andra är resultat av en individs mentala tillstånd. Enligt Bogue
härrör varje frivilligt beslut att migrerar från en individs subjektiva bedömning av platsen man
bor på och den plats som man flyttar till. Däremot vill Bogue poängtera att migrations- beslut
bygger på subjektiva antaganden och tolkning av båda platserna vilket kan få som konsekvens
att man i sina subjektiva antaganden misstolkar eller inte har en klar bild av vad man migrerar
till. Det finns dock faktorer som kan motverka en persons vilja att migrera. Detta är
situationen för många som lever i miljöer med torka, svält och arbetslöshet. Att migrera kan
då vara en omöjlighet eftersom man saknar kompetens till de arbetsmöjligheter som erbjuds
på mer attraktiva platser. Därför bör man, enligt Bogue, inte bara undersöka push och pull
faktorer då man studerar migration.
Bogues push och pull teori är från 1969 och man bör idag betrakta denna teori som simpel då
man studerar migration. Bogue tog inte hänsyn till hur exempelvis lagstiftning och kostnaden
för en flytt. Push och pullfaktorer kan finnas på både platsen man härstammar från och platsen
man flyttar till. Bogue var medveten om detta och presenterar en modell av Lee som
komplement till sin teori om hur push och pull faktorer styr individers migrationsbeslut.
Denna beteendevetenskapliga modell utgår från att migrationsbeslutet inte endast är en
jämförelse av pushfaktorer från ursprungsplatsen och pullfaktorer och potentiella
destinationsplatser.38

Ursprung och destination
Enligt Lees modell finns det hinder mellan ursprungsplatsen och destinationen som påverkar
en individs migrationsbeslut. Lee nämner immigrationslagar, fysiska hinder och kostnaden av
att flytta som mellanliggande hinder för migration. Beroende av vilken bakgrund man har
påverkas individer olika av dessa hinder. Lees modell består av fyra olika element: ursprung,
destination, mellanliggande hinder samt personliga faktorer. De positiva och negativa
faktorerna finns i både ursprungsplatsen och destinationen men det finns också faktorer som
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inte påverkar individens val att migrera/stanna (symboliseras med nollor i cirklarna).

Figur1: Lees push och pull modell.
Fördelar och nackdelar (plus och minus) har tolkats olika av olika migranter. Lees modell
bygger på hur push och pullfaktorer har inverkan på migration men tittar också på faktorer
som ligger utanför de egenskaper som finns på olika platser. För att få en fullständig bild av
hur individers migrationsbeslut ser ut idag krävs det att man även studerar humanistiska och
strukturalistiska ansatser.39
En annan behaviuoralistisk ansats som beskriver beslutsprocessen och vikten av människors
värderingar som kan ligga bakom handlandet presenteras av Susanne Stenbacka i hennes
avhandling ”Landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv”. I avhandlingen redogör hon för
Sant och Simonsons teori om hur kontraurbanisering kan förstås utifrån tre olika dimensioner;
Värderingar av boendemiljöer, individers möjlighet att flytta (ekonomiska förhållanden,
personlig anknytning) och viljan att flytta. Definitionen innefattar därmed också individuella
aspekter av frivillig migration.40 Motiven för migration kan vara många och det kan vara svårt
att rangordna eller hitta ett huvudalternativ till migration. Motiven kan också vara en önskan
om att finna en ny livsstil samtidigt som man vill ha en ny bostad och närhet till släkt och
vänner. Beslutet att flytta till landsbygden påverkas, enligt Stenbacka, av individuella
förutsättningar och erfarenheter som påverkar hur man värderar platser, syftet med boendet
samt faktorer som framkallar bostadsbytet (exempelvis trångboddhet).

Kontraurbanisering
Kontraurbanisering är ett vida diskuterat begrepp inom geografin som innebär en
omfördelning av människor från urbana till rurala områden.41 Enligt Boyle, Halfacree och
Robinson visar flera nationella studier på att detta fenomen förekommer i bl.a. Norra Europa,
Japan, Australien, Nya Zeeland och delar av Skandinavien. Däremot finns det andra studier
som visar på att även om det sker en ökad inflyttning till landsbygden så är skillnaden mellan
olika regioner stor och många regioner upplever en befolkningsminskning42. En åtskillnad kan
göras mellan kontraurbanisering i stadsnära landsbygd och periferi landsbygd43 Tidigare
studerades kontraurbanisering från ett makroperspektiv och man studerade
befolkningsförflyttningar i stora drag och gjorde generaliserande slutsatser. De processer som
pågick på lokal nivå var av mindre intresse. Intresset för statistiskt mätbara rumsliga
dekoncentrationer var större än för att studera sociokulturella processer och de rumsliga
utfallen av kontraurbanisering. Det fanns, enligt Stenbacka, ett fåtal studier som belyste
39
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landsbygdsbornas perspektiv men dessa fokuserade på de sedan länge redan befintliga
hushållen, landsbygds immigranter var av mindre intresse. Det fanns (finns) dock forskare
som kritiserade makroperspektivet på kontraurbanisering och hävdade att för att få förståelse
för fenomenet måste man söka kunskap på lokal nivå och förstå att landsbygden är en
attraktion i sig själv. Både kulturella, sociodemografiska och ekonomiska processer är viktiga
för att förklara varför inflyttning till landsbygden sker. De strukturella förhållanden som
omger immigranten, personliga erfarenheter och social interaktion påverkas av migration.
Social interaktion är viktigt för att ta reda på hur migrationen påverkar platser, planering,
integration och konflikter.44
Susanne Stenbacka diskuterar begreppets innebörd och hon gör gällande att begreppet kan
tolkas som en motsats till urbanisering då urbanisering ses som ett positivt samband mellan
befolkningsökning, befolkningsminskning och folkmängd. Kontraurbanisering ses från denna
utgångspunkt som ett negativt samband dvs. en liten befolkning, stor befolkningsökning.
Vissa geografer hävdar att kontraurbanisering endast förekommer då landsbygdsbefolkningen
ökar i jämförelse med urbana områden. En annan definition av begreppet som också tas upp
av Stenbacka, där hon hänvisar till Halliday & Coombes, utgår ifrån människors motiv att
flytta till landsbygden. De personer som väljer att flytta från städer till landsbygd drivs, enligt
denna tolkning av begreppet, av specifika motiv som grundar sig på sökandet att ett särskilt
sätt att leva.
Vidare diskuterar Stenbacka om kontraurbanisering existerar på den svenska landsbygden.
Det konstateras att befolkningen överlag har koncentrerats i det avseende att tillväxten har
förskjutits från mindre orter till större. Beroende av hur man tolkar begreppet
kontraurbanisering kan man komma fram till olika slutsatser om det existerar ett fenomen som
detta. En undersökning som gjorts av Amcoff och som presenteras i Stenbackas avhandling
kommer till slutsatsen att ”Om vi med kontraurbanisering avser befolkningstillväxt i lantliga
boendemiljöer kan kontraurbanisering beläggas”. Denna slutsats gäller främst de yngre
generationerna i befolkningen som barn och deras föräldrar. Glesbygdsverkets rapport från
2001 visar på att det inom vissa landsbygdsregioner i Sverige faktiskt sker en inflyttning till
landsbygden men också att vissa regioner upplever en befolkningsminskning.45
Susanne Hjort hävdar i ”Rural migration in Sweden” att kontraurbanisering kan förklara stora
samhälliga processer och då man studerar utflyttning till landsbygden i Sverige istället bör
tala om immigration eller befolkningsökning på landsbygden.46 Anledningen till detta, hävdar
Hjort, är för det första att kontraurbanisering är förknippat med inflyttning till landsbygden i
relation till utflyttning från staden. För det andra är naturlig befolkningsökning och minskning
viktig för olika regioner men migration påverkar de naturliga befolkningsförändringarna och
får konsekvenser för det berörda området. För det tredje anser Hjort att kontraurbanisering
endast ger en bild av utflyttningen från staden och inflyttningen till landsbygden, därför måste
man få en djupare dimension av begreppet eftersom det är ett komplext fenomen. Den fjärde
synpunkten på varför kontraurbanisering inte kan användas med rätta är att det inte finns en
tydlig definiering av lantlig.47 Eftersom urbaniseringstrender förekommer i Sverige samtidigt
som människor flyttar till landsbygden anser Hjort att det är mer riktigt att använda inflyttning
till landsbyggd framför kontraurbanisering.
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Integreringen mellan stadslandskapet och landsbygden är inte bara fysiska utan även
samankopplade socialt och ekonomiskt. En del av landsortsbefolkningen arbetar inne i staden,
besöker släkt och vänner samtidigt som stadsbefolkningen spenderar tid på landsbygden.
Därför kan inte landsbygden och staden studeras som separata rum. De som flyttar till
landsbygden har kontakt med städerna som leder till att migrationens lantliga sidor får mindre
betydelse. ”Nya samhällen med nya urbana och rurala innehåll skapas”. 48 Då de som flyttar
in till landsbygden har kopplingar till det urbana samhället kan de med sin urbana erfarenhet
göra jämförelser mellan olika boendemiljöer. Stenbacka hävdar dock att migrationens rurala
aspekter är mycket viktiga för många och då man flyttar till landsbygden har man tagit
ställning till två helt olika typer av boende.49 Sammanflätningen av landsbygden och staden
gör att de båda begreppen suddas ut och blir svåra att särskilja.
Dieter Müller anser liksom Stenbacka att landsbygden inte kan studeras isolerat från det
urbana samhället och dess ekonomi. Urbaniseringen skapade enligt Müller nya förutsättningar
för ekonomin och gjorde landsbygden beroende av det urbana samhället. Tidigare sågs
landsbygden som produktiv men har som konsekvens av urbaniseringen blivit postproduktiv.50 Den förändrade situationen för landsbygden kan dock skapa nya ekonomiska
aktiviteter som exempelvis satsning på turism. Turismen blir ett sätt att stärka bilden av
landsbygden som idyllisk samtidigt som den förändras till en heterogen turistdestination.
Landsbygden måste enligt Müller ses ur ett strukturalistiskt perspektiv eftersom den är en
integrerad del av det urbana samhället. 51

Bilden av landsbygden
”Den rurala idyllen” är ett begrepp som ofta nämns då man studerar migration till
landsbygden. Detta begrepp innebär att det existerar en konstruerad bild av landsbygden som
ständigt återskapas. Bilden av landsbygden karakteriseras av social närhet, oproblematisk,
hälsosam miljö och en bra plats för barnen att växa upp på. Media, filmer, konst och litteratur
producerar imaginära bilder av landsbygden. Dessa imaginära bilder kan enligt Hjort influera
människor att flytta till landsbygden. Tidigare kännetecknades landsbygden av det goda livet
och skildrades som en miljö med ett rogivande landskap.52 Den imaginära bilden av den
svenska naturen är viktig för skapandet av den svenska identiteten.
Bilden av landsbygden som idyllisk skapades enligt Muller som en konsekvens samhällets
industrialisering och den ökade urbaniseringen. Den konstruerade bilden av landsbygden som
idyllisk (den pastorala myten) skapades samtidigt som urbaniseringen började ta form. Även
om allt fler flyttade in till staden hade man inte råd eller tid att resa ut på landet men det fanns
ändå en längtan bland stadens människor att resa ut på landsbygden. En annan faktor som
påverkade bilden av landsbygden var skapandet av nationer där landsbygden symboliserade
nationens ursprung. Även Müller tar upp litteraturens och medias roll som spridningskälla av
bilden av den idylliska landsbygden.
Boyle, Keith och Robinson diskuterar hur bilden av landsbygden som en rural idyll påverkar
migration till landsbygden. De hävdar att beslutet att migrera också påverkas av möjligheterna
till att få ett välbetalt arbete eller någon annan rimlig inkomst. Denna ekonomiska aspekt av
migrationsbeslut existerar i både industri- och utvecklingsländer. Halfacrees studie visar att
människors önskan om att leva i en bättre miljö har stor inverkan på beslutet att flytta till
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landsbygden. Bilden av en förbättrad levnadsmiljö är enligt Halfacree kopplad till bilden av
den rurala idyllen.53

Turism och migration
Människors rörelsemönster har sedan efterkrigstiden förändrats markant både på lokal,
nationell och internationell nivå. Hall och Williams gör gällande att människors rörlighet har
ökat som en konsekvens av globaliseringen. Rörelsemönster som för tidigare generationer var
otänkbara är idag är för många människor en självklarhet. En person kan vara utbytesstudent i
ett land samtidigt som man arbetar och är turist i landet. Att definiera turism är problematiskt
både då man studerar tids och rumsliga aspekter. Hall och Williams utgår ifrån tidigare
definitioner av turism och börjar med att försöka klargöra vem som är turist. De presenterar
en modell som arbetats fram av Bell och Ward som koncentrerar sig på att temporär rörlighet
och permanent migration. De definierar turism som: ”Turism represent one form of
circulation, or temporary movements or temporary population movement”. “Temporary
movements and permanent migration, in turn, form part of the same continuum of population
mobility in time and space.”54 En person som migrerar permanent, har inga intentioner att
återvända vilket den temporäre migranten har.
Temporär migration är, enligt författarna, kopplade till ekonomiska och arbetsmässiga
förändringar inom hushållet och familjen. Arbete på annan plats och ökad materiell standard
kan vara orsaker till att en person inom hushållet blir temporär migrant och skapar ett
”nätverk av platser”55 som personen rör sig mellan. Enligt Bell och Wall är detta fenomen
vanligt bland rika europiska och nordamerikanska familjer och barn vars föräldrar bor på
olika platser. De har utarbetat en modell för att reda ut tids och rumsaspekter för människors
mobilitet där de börjar med att sätta ut de tidsmässiga och rumsliga polerna mot varandra. På
den ena motpolen befinner sig rörlighet som endast sker över en dag och inte innefattar
övernattning, dess motsats är permanenta förflyttningar som kan sträcka sig över år. Även om
modellen visar att det finns en hierarki mellan olika typer av rörlighet är gränsen mellan
rumsliga förflyttningar över tid ofta luddiga.56 Motiven för att flytta eller resa kan också vara
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Figur 2: Modellen visar hur människor rör sig över tid och rum57
Att besöka sitt fritidsboende är att betrakta som turism då vistelsen inte är permanent eller
påtvingad. De flesta fritidshusägare har möjlighet att stanna flera nätter på samma ställe och
kommer tillbaka år efter år. På det sättet skiljer sig fritidshusägarna från andra turister
eftersom de återkommer till samma miljö och människor varje år. Efter några år som
fritidshusägare är det många som inte ser sig som turister då de kommer tillbaka. Många
integreras i den lokala samhället och lär känna det lokala kulturella livet, människorna och
omgivningen. Enligt Muller kan fritidshusägare inte definieras som enbart turister utan är en
blandning av turister och de lokala invånarna.58

Turismens nätverk
Hall och Williams beskriver en form av turism som de kalla VFR turism där VFR
direktöversatt från engelska betyder Visiting Friends and Relatives. Denna typ av turism
grundar sig på migration och förutsätter att någon släkting eller någon inom
bekantskapskretsen har migrerat. Varje temporär eller permanent flytt skapar nya rumsliga
nätverk som exempelvis då man som släkting eller vän besöker någon som migrerar. Hur de
nya rumsliga närverken kommer att se ut påverkas enligt Hall och Williams två faktorer;
närverkens karaktär (i vilken utsträckning man håller kontakt och nyttan av att hålla
kontakten), och platsens karaktär (vissa platser kan attrahera människor i annat syfte än att
besöka släkt och vänner).59 De platser som har en stark attraktionskraft kan locka fler VFRturister då man till skillnad från andra turister kan bo hos vänner eller släktingar mycket billigt
eller gratis, dessutom kan man förena umgänge med släkt och vänner med semester.
Strömmen av VFR-turister kan gå i båda riktningarna inom nätverken mellan släkt och
vänner. Hur balanserat flödet mellan platser kommer vara beror enligt Hall och Williams på
tre omständigheter. Först och främst är familjestrukturen viktig eftersom exempelvis yngre
generationer tenderar att resa ”hem” och hälsa på sina föräldrar mer ofta än vice versa.
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Platsens förmåga att beröra en person spelar också en viktig roll då man tenderar att resa mer
frekvent till platser som man känner att man har en personlig koppling till, exempelvis
barndomsminnen m.m. En tredje omständighet är som tidigare nämnt platsens attraktionskraft
vilket påverkar i vilken omfattning VFR-turister reser mellan platser. Ålder är ytterligare en
omständighet som påverkar graden av VFR-turism. Äldre med bräckligare hälsa tenderar att
resa mer sällan än yngre människor med bättre hälsa. Däremot tenderar pensionärer med
hälsan i behåll att resa mer än yngre som arbetar eftersom tiden inte hindrar denna grupp från
att resa.60
Dieter Müller beskriver också hur migration skapar nätverk och hävdar att migration inte kan
ses som ett isolerat fenomen eftersom migration skapar kontakter mellan samhällen.61 Müller
fokuserar bl. a på hur tyskar som äger fritidshus i Sverige skapar nätverk mellan sin hemort
och platsen där man har sitt fritidsboende. Många fritidshusägare utnyttjar redan befintliga
kulturella, sociala och ekonomiska kontakter som skapats av tidigare migranter. Dessa
kontakter, hävdar Müller, är viktiga informationskällor för fritidshusägarnas
informationssökning. Fritidshusägare och turister är också viktiga som informationskällor och
för att skapa länkar mellan två platser. Att berätta om sina semesterminnen och om platsens
karaktär kan få som konsekvens att fler personer från hemorten väljer att köpa fritidshus och
turista på dessa platser. Det finns också exempel på hur tyska fritidshusägare försöker hindra
informationsspridning av den anledning att man inte vill att fler tyskar ska köpa en fastighet i
området. Detta grundar sig på att man anser att fler tyska fritidshusägare skulle förstöra den
lantliga idyllen och förstöra platsens ursprungliga och genuina karaktär.62

Restriktioner för turism
Müller nämner olika restriktioner som påverkar turisters möjligheter att spendera tid i sina
fritidshus.
Tiden är en restriktion som påverkar hur ofta och hur länge man som turist kan besöka en
plats. Att köpa ett fritidshus utomlands innebär att en persons resmål på semestern är
självklart de närmsta åren. Pensionärer, egenföretagare har lättare att förfoga över sin lediga
tid och behöver inte ta hänsyn till antal semesterdagar i samma utsträckning som anställda.63
Antal semesterdagar påverkar hur mycket tid man kan spendera i sitt fritidshus. Av den fritid
som man förfogar över är det främst helger och semester som man kan tillbringa i sitt
fritidshus. Hur mycket fritid man har påverkar lokaliseringen av fritidshuset. Enligt Müller
tenderar människor som har lite fritid att köpa ett fritidshus i område beläget nära hemmet och
vice versa. Förbättrad transportteknologi gör att avstånd idag inte har lika stor betydelse som
tidigare vilket gör det möjligt för allt fler människor att köpa fritidshus utomlands.64

Ekonomiska restriktioner för fritidshusägare
Vilken ekonomi ett hushåll har påverkar om och hur ofta man har råd att resa till sitt fritidshus
men också hur man väljer att resa dit. Transportkostnader utesluter många grupper i
samhället. Transportkostnader påverkar, enligt Müller, hur ofta man kan resa till sitt
fritidshus. Om avståndet inte är allt för långt och man vill besöka fritidshuset ofta är det
betydligt billigare att åka tåg eller bil jämfört med att flyga. Det är däremot mer tidskrävande
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att resa med bil och tåg. Ju längre man har att resa till sitt fritidshus ju större är risken att man
inte reser så ofta 65
Kostnaden för att leva på en plats kan för vissa också vara en restriktion för att semestra på en
plats. Billiga och dyra semesterdestinationer lockar olika typer av turister.
Livsmedelsprodukter kan transporteras till fritidshuset och tidigare fanns det en bild av tyskar
(och även holländare) som packade husbilen full av livsmedel för att slippa köpa dyra varor i
Sverige. Efter kronans fall har denna aspekt mindre betydelse.66 Då man beslutar sig för att
köpa ett fritidsboende är huspriset av större betydelse än priset på livsmedel. Müller påstår att
storlek, kvalitet, lokaliseringen och utbud av fritidshus påverkar priset. De svenska
huspriserna är i jämförelse med holländska huspriser mycket låga men det är ändå en
investering som kräver ett noga övervägande. Fastighetspriset är den enda fasta kostnaden
men senare tillkommer även fastighetsskatt, reparationer och underhåll.

Müllers beslutsmodell
För att beskriva och sammanfatta vilka faktorer som är avgörande då människor köper ett
fritidshus utomlands har Müller utarbetat en beslutsmodell. Beslutet påverkas av en rad olika
faktorer där skillnader och länkar mellan de olika länderna är viktiga samtidigt som individens
preferenser och möjligheter också påverkar beslutet. Exempel på skillnader mellan länder som
påverkar beslutet är befolkningsdensitet, fritidshuspriser, landskapsbild, politisk och
ekonomisk situation. Redan befintliga sociala, kulturella, ekonomiska länkar och turism
mellan länderna är viktiga för beslutsfattandet.67 Beslutet är dock ett beslut som fattas av en
individ och därför är det viktigt att ta hänsyn till hushållets ekonomi, tillgång till information,
hur de värderar sin fritid, livsstrategier men också sociodemografiska situation. Beslutet är en
komplex process som påverkas dels av globala strukturer men också av individens preferenser
och möjligheter.68

65

Müller (1999) s. 29
ibid. s. 23
67
ibid s. 43
68
ibid s. 44
66

22

Figur 3: Müllers beslutmodell visar vilka faktorer som är avgörande vid köp av fritidshus
utomlands.69

Interregional turism
En fråga som Tomas Niedomysls på Institutionen för urbana studier och
befolkningsutveckling i Gävle ställer sig är om platser med en välmående turistindustri också
är lyckosamma när det gäller att attrahera immigranter? I den här teoridelen kommer vi att ta
upp faktorer kring turism och migration med utgångspunkt från Niedomysls forskning. Även
om Niedomysls forskning grundar sig på interregional forskning i Sverige, och inte
internationell, anser vi den passa för att belysa fenomenet med de många holländska
fastighetsköpen i Värmland. Vi kommer att utgå ifrån att regioners betydelse idag är större än
länders gränser. Detta gör att de regionala sambanden blir mer intressanta att titta på ur
forskningssynpunkt. I dagsläget ges konkurrensen mellan regioner och platser mer utrymme i
debatten, och globaliseringens utbredning har gjort att nya mentala kartor har skapats. EUsamarbetet har varit en stor bidragande orsak till varför länders gränser fått en allt mindre
betydelse i Europa och både Nederländerna och Sverige ingår i detta samarbete. Vi utgår även
ifrån att de båda ländernas individer beter sig likvärdigt och har ungefär samma livssyn och
att man därför kan tillämpa Niedomysls teorier även när vi diskuterar de holländska
fastighetsköpen i Värmland.
För att försöka besvara Niedomysls inledande fråga krävs det att man börjar titta på begrepp
som turism och migration mer ingående och att man kopplar ihop de båda begreppen.
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Forskare och politiker har länge varit intresserade av dessa båda begrepp och använt dem i
debatten om lokal och regional utveckling, men de har betraktats som två separata begrepp.70
På platser där den traditionella industrin är under avveckling, ses ofta turismen som något av
en räddning, en industri som har stor utvecklingspotential. Den ses som en industri som kan se
till att den lokala befolkningen får en sysselsättning även i framtiden. För vissa platser kan
man se att ett positivt migrationsflöde ses som en förutsättning för platsens överlevnad,
medan man på andra platser ser det som en möjlighet att utvecklas ytterliggare.
I välfärdsstater som Sverige anses den materiella standarden vara så pass hög att de flesta
människor borde ha sina materiella behov tillfredställda. Detta gör att de immateriella
behoven ökar vilket i sin tur kan leda till att människor koncentrerar sig på andra saker för att
tillfredställa sina behov. Ett av dessa behov kan vara att försöka hitta en attraktiv plats att leva
och bo på, vilket leder till att platsers betydelse ökar.71 Om människor söker efter nöjen och
rekreation kommer vissa platser bli mer populära än andra, och dessa platser kommer att dra
till sig immigranter. Folk som turistar på vissa platser just för att de kan tillfredställa dessa
behov kanske också känner ett behov och en önskan att få bo där permanent. Därför finns det
starka argument för att försöka binda samman begreppen migration och turism. De flesta
forskningsunderlag inom detta område har varit koncentrerade på internationell
pensioneringsmigration. En form av migration där varma och stimulerande platser lockar
äldre till sig, en grupp som kanske till största delen ser till just platsers attraktionskraft när de
tar sina migrationsbeslut, och inte har de begränsningar och är bundna på samma sätt som
andra grupper inom samhället är. En annan form av migration är den som kallas interregional
migration, denna tar upp faktorer som bidrar till att öka livskvalitén, faktorer som låg
kriminalitet, överkomliga huspriser, klimat m.m. och som gör vissa regioner mer populära än
andra.
Niedomysl ställer i sin undersökning upp en hypotes som innebär att platser med en utbredd
turism även blir attraktiva när det gäller migration.72 Han ser alltså på migration och turism
som två begrepp som står varandra nära. För att stödja sin hypotes ställer han upp två
påståenden som arbetar för att stärka platsers attraktionskraft. Den första säger att
turistattraktioner ökar platsers dragningskraft. Vad som är en turistattraktion kan variera men i
huvudsak är det något som lockar människor till besök under sin lediga tid. Om en emigrant
har möjligheten att fritt välja en plats, är det ju mest troligt att han eller hon väljer den plats
som har den största attraktionskraften.
Det andra påståendet innebär att emigranter sällan flyttar till ställen de inte vet något om. I
Sverige flyttar mindre än 10 % av alla interregionala immigranter till en plats de inte besökt
förut eller där de inte känner någon.73 Turister ökar automatiskt sin lärdom om den plats de
besöker och ökar därmed även sitt medvetanderum. När man besöker en plats på sin semester
får man även en mer positiv bild eftersom man då har mer tid över för nöjen och platsen
antagligen är som mest attraktiv under den säsong som turisterna är där. Om man besökt en
plats upprepade gånger är det empiriskt bevisat att detta är en avgörande faktor när det gäller
migrationsbeslutet.74
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Niedomysl menar att det finns två restriktioner som påverkar forskningen inom detta område.
För det första finns det inte så mycket siffror på hur många jobb turistindustrin genererar, en
faktor som spelar en stor roll för att attrahera turister. Anledningen till detta är att det inte
finns någon databas som bara tar upp arbetsmarknaden inom turismbranschen. För det andra
finns det inte några siffror på den tillfälliga rörligheten, som dubbelt boende, även det på
grund av begränsningar i data. Precis som i många andra länder grundar sig den data som
finns inom detta område på om flytten är permanent, och tar alltså inte upp tillfälligt
fritidsboende.75
Som nämndes tidigare har det materiella välståndet i dagens industriländer lett till att vi som
människor söker oss mot andra saker i livet för att bli tillfredställda. Niedomysl nämner två
aspekter på detta. Den första handlar om att man i många länder i dag kan se en ökad andel
individer som går i pension och som i och med det inte längre är bunden till något arbete.
Denna trend är även förenad med en allt lägre pensionsålder, och många inom denna grupp
har trots sin pensionering fortfarande sin hälsa i behåll. Detta har i sin tur lett till att en allt
större del av befolkningen inte har de begränsningar som ett arbete innebär. Att det här
automatiskt skulle leda till en ökad migration är inte självklart eftersom de skulle kunna välja
att ”bara” turista. Den andra aspekten handlar om att majoriteten av befolkningen, den som är
beroende av sitt arbete, börjar dra nytta av de teknologiska och kommunikativa framstegen
som gjorts under de senaste årtiondena. Man är inte längre lika bunden vid sin arbetsplats som
man varit förut. Många kan numera jobba hemifrån eller på andra platser än den vanliga
arbetsplatsen med hjälp av bl.a. Internet. Man är inte längre beroende av att försöka hitta en
plats att bo på som ligger i nära anslutning till sin arbetsplats. Snabba tåg och andra
förbindelser har gjort det möjligt att pendla över större ytor vilket även det utökat
valmöjligheterna när det gäller boende. Hur mycket sådana här faktorer i realiteten har
påverkat migrationssiffrorna är svårt att veta.
En annan faktor som alltid har varit i fokus vid migrationsundersökningar är lokaliseringen av
produktion, åtminstone sen Ravenstein (1885) visade på att den största drivkraften bakom
migration är ekonomi.76 Om man skulle säga att konsumtion, bl.a. turism, i viss utsträckning
skulle ha ersatt produktion som migrationsfaktor skulle man ändå bli tvungen att ha med
produktionsfaktorn, de flesta individer måste ju fortfarande ha en inkomst.77 Som tidigare
nämnts finns det ju inte så mycket data på hur arbetsmarknaden inom turismindustrin
utvecklas, därför är det svårt att veta hur stor turismens roll som arbetsgivare är. Industrier
börjar mer och mer lägga produktionen där de kan hitta den arbetskraft de är ute efter, eller
där deras arbetskraft vill bo. Om det här skulle kunna bevisas menar Niedomysl att
förbindelsen mellan produktion och konsumtion banar väg för att det starka förhållandet
mellan turism och migration skulle bli bekräftat.
Niedomysl tar upp ett exempel med Staten Montana i USA, som är känt för sin turism och
den fina naturen, där inte mindre än 40 % av det totala antalet företag är ägda av emigranter.
64 % av dessa upptäckte Montana under sin semester vilket tydligt visar turismens betydelse
för migration och företagslokalisering.78 Alla affärsverksamheter i denna studie, även de
nystartade, hade satt stort värde på aspekter som naturen och rekreationsmöjligheterna och
menade att de var de avgörande faktorerna för att starta upp sin verksamhet i just Montana.
Traditionella lokaliseringsfaktorer som företagsklimat visade sig vare av mindre vikt, det kan
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alltså vara så att turism har blivit viktigare som bakomliggande faktor till omlokaliseringen av
företag än vad som tidigare gjorts gällande.79

Marknadsföring av platser
En annan fråga som Niedomysl ställer sig är om det är möjligt att locka immigranter med
hjälp av att marknadsföra en viss plats? Att svara på denna fråga kan vara lite komplicerat,
vissa kanske menar att svaret är givet och positivt medan andra kanske är mer skeptiska och
frågar sig vad som menas med marknadsföring.80 Svaret på den frågan kan ju t.ex. vara
annonsering och då kanske nya frågor dyker upp och gör svaret än mer komplicerat, och man
frågar sig i vilken utsträckning annonseringen är lönsam? För Vem? När? och Hur?. Även om
dessa frågor inte är besvarade kan man dock se att marknadsföringen av platser är på uppgång
i Sverige. Byggandet av nya idrottsarenor, konserthallar och andra ansträngningar att locka
turister och företag är i dag en del i vardagen.
Marknadsföring av platser har blivit ett hett ämne i de regionala och lokala
utvecklingsdebatterna. De traditionella lokaliseringsfaktorernas inflytande över var industrier
ska placeras har försvagats till förmån för de anställdas platspreferenser. Om företag väljer att
placera sina fabriker efter de krav de anställda har på den omkringliggande miljön blir ju
andra faktorer som är mer förknippade med platsers attraktivitet aktuella. Vi får en
förskjutning av de bakomliggande faktorerna till migration från de traditionella ekonomiska
motiven till faktorer som grundar sig på livskvalité. I Karlstad finns ett exempel på hur
kommunen i sin strävan efter att växa försökte locka individer i Stockholm till att ta steget att
flytta till Karlstad med hjälp av en kampanj där man kallade staden för ”Solstaden”. Det här
fenomenet är inte nytt och läget i Sverige skiljer sig nog inte så mycket mot hur det ser ut i
andra länder i Väst.81
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4. Fakta om Nederländerna och Värmland

Figur 4. Nederländerna82

Nederländerna - Koninkrijk der Nederlanden
Nederländerna är ett av världens mest tätbefolkade länder. Landet har 16,2 miljoner invånare
som bor på en yta av 33 873 kvadratkilometer (41 526 om man räknar med vattenområden)
vilket betyder att invånarantalet per kvadratkilometer blir 478. Nästan hälften av landets
befolkning bor dessutom på en femtedel av ytan, inom det i stort sett helt sammanhängande
stadsområde i västra delen av landet som kallas Randstat Holland. Detta område utgörs av
Amsterdam, Utrecht, Leiden, Haarlem, Haag och Rotterdam. Här är befolkningstätheten
omkring 1100 invånare per kvadratkilometer. Denna del av landet är också den mest
industrialiserade och bördiga.83
Utvandringen från Nederländerna har periodvis varit omfattande, inte minst under 1950-talet,
då många begav sig till Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland.
Nederländerna är ett populärt turistmål, och omkring fyra procent av befolkningen var i
början av 2000-talet sysselsatt inom turistbranschen. De flesta turisterna kommer från
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Tyskland och Storbritannien. Ekonomiskt kan dock inte turismen i landet uppväga
kostnaderna för Nederländarnas flitiga turistande i utlandet.84

Sociala aspekter
Nederländerna har länge haft ett av de mest heltäckande socialförsäkringssystemen inom EU.
Kostnaderna för systemet har dock vuxit eftersom en stor andel av befolkningen tar emot
någon form av bidrag. Nederländerna inledde därför i mitten av 1990-talet en omfattande
reformering. Syftena var att bland annat genom privatiseringar minska statens skenande
kostnader, att göra det invecklade systemet effektivare och försvåra missbruk. Bland annat har
regler i arbetsskadeförsäkringen ändrats så att betydligt färre än tidigare har rätt till
sjukpension, samtidigt som ersättningsnivån sänkts.85
I Nederländerna (och framförallt i Amsterdams kommun) tolereras innehav av ”lätta” droger i
högre utsträckning än i andra europeiska länder, något som kritiserats av grannländerna.
Nederländerna har skärpt politiken något, men vägrar stänga sina så kallade coffeeshops, där
droger säljs över disk. I Nederländerna produceras en stor mängd ecstasy, amfetamin och
andra syntetiska droger. Nederländerna är även inkörsport för andra droger som kokain och
heroin som sedan sprids vidare i Europa.86
Prostitution har varit tillåtet länge och 1997 tilläts bordeller för att få bättre kontroll över
verksamheten. Förbudet mot koppleri avskaffades år 2000. Baksidan av den tillåtna
prostitutionen är en omfattande handel med kvinnor och barn för sexuella ändamål. Enligt
officiella uppskattningar föll 3500 personer offer för människohandel i Nederländerna 2003.
Landet har även drabbats av ett par uppmärksammade politiska mord som chockat det
Nederländska folket. Efter flera dödshot mördades filmaren Theo van Gogh i början av
november 2004. Två månader tidigare hade hans film Underkastelse, om våld mot kvinnor i
islamiska samhällen, visats i nederländsk teve. Detta ledde till en upptrappning av våldet i
landet och hot mot både moskéer och kyrkor i landet. Ett annat mord begicks under 2002 då
Pim Fortuyn, professor i sociologi och lokalvalssegrare i Rotterdam, mördades strax före
Parlamentsvalet. Han hade drivit en kampanj mot brottsligheten och invandringen, och hade
bl.a. varnat för ”islameringen” av landet. Dessa två mord har lett till att klimatet och
stämningen i landet har förändrats, tolerans har bytts mot misstänksamhet.87

Ekonomi
Nederländerna drabbades hårdare än något annat land i Västeuropa av den ekonomiska
tillbakagången i början av 2000-talet. Under 2003 krympte bruttonationalprodukten, BNP,
och budgetunderskottet ökade. Arbetslösheten växte till den högsta siffran på tjugo år, nära
fyra procent. I september 2003 lade regeringen fram ett budgetförslag som innehöll kraftiga
nedskärningar i välfärdsprogrammen. Vidare planerades en kombination av skattehöjningar
och personalminskningar i den offentliga sektorn. För att klara kraven på lågt
budgetunderskott och låg inflation, vilket eurosamarbetet kräver, var regeringen tvungna att
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driva en tuff nedskärningspolitik. Facken gick med på dessa åtgärder, bl.a. lönestopp, i utbyte
mot inflytande i nedskärningsplanerna.88

Figur 4. Värmlands kommuner89

Figur 5. Landskapet Värmland90

4.2 Värmland
Värmland är cirka hälften så stort som Nederländerna, nämligen 19 388 kvadratkilometer.
Dess invånarantal är 273 467 (mars -05) vilket är 60 gånger mindre invånare än vad som finns
i Nederländerna. Antalet invånare/kvadratkilometer är i Värmland 14 som kan jämföras med
Nederländerna som har 478. Länet är indelat i 16 olika kommuner vars betydelse för
undersökningen har varierat dels på grund av intresse från kommunen men också på grund av
problem med att skaffa fram data. Antalet invånare i de kommuner som varit intressantast för
vår undersökning är:





Sunne 13 617
Hagfors 13 466
Torsby 13 062
Munkfors 4 027

Karlstad, som är Värmlands största stad har 81 826 invånare.
Värmland var under 1700-talet Sveriges största producent av stål och är därmed också
ledande i Europa men efter branschens utvecklande har mycket förändrats och Värmland
tappat denna position. Värmland har efter stålindustrins tillbakagång fått kämpa för att hitta
andra vägar för att försörja sina invånare. Visserligen finns stålindustrin kvar men inte i
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samma omfattning som tidigare, i nuläget finns cirka 11 000 anställda inom denna bransch.91
Den näringssektor som växt snabbast är tjänstesektorn, till vilken turismbranschen räknas, i
t.ex. Munkfors arbetar 56 % inom denna sektor medan siffran för samma sektor i Hagfors
ligger på 59 %.
Antalet nystartade företag under 2003 var 4,4 per tusen invånare, vilket är en låg siffra i
jämförelse med övriga landet och rikets snitt låg på 6,6 nystartade företag per tusen
invånare.92 Tre av tio som startade företag i Värmlands län gjorde det för att förverkliga sina
idéer. Andra vanliga orsaker till att starta företag var möjligheten att få arbeta självständigt
eller risk för arbetslöshet. Var sjätte startade sitt företag därför att de ansåg att det behövdes
på marknaden.93
Besöksnäringen har blivit väldigt viktig för Värmland, och under de sex senaste åren har
antalet gästnätter i Värmland ökat med 53 %. Besöksnäringen omsätter varje år 2,5 miljarder.
De flesta gäster som kommer till Värmland kommer från Sverige, Norge, Danmark, Tyskland
och Nederländerna. Värmland ligger på fjärde plats i Sverige vad gäller antalet besökare från
andra länder, detta efter Stockholm, Göteborg och Malmö.94 Något som ligger till grund för
den stora besöksnäringen är de många sjöarna i länet, inte mindre än 10 513 sjöar finns och
dessa skapar olika möjligheter till fritidsaktiviteter.

95

Huspriserna i Värmland ligger fortfarande långt under riksgenomsnittet men har ändå ökat
under de senare åren. Karlstad är den stad i länet som har de högsta huspriserna och drar upp
medeltalet. Genomsnittspriset för småhus har under det senaste året ökat med drygt 50 000 kr
vilket ger ett genomsnittspris på 752 000 kr i Värmland.
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5. Sammanställning av den kvalitativa undersökningen
Intervjuer med näringslivsutvecklare
Fenomenet med holländare som köper fastigheter i Värmland har blivit allt vanligare de
senaste två-tre åren. De främsta orsakerna till att holländare väljer att flytta till Värmland, är
enligt näringslivsutvecklarna naturupplevelsen och strävan efter en högre livskvalitet.

”Holländarna är
ett strövande folk
som gillar naturen,
vår möjlighet att
fritt vara i naturen
är
viktig
för
dem”96
Huspriserna
i
Nederländerna är i
Jämförelse
med
Sverige
mycket
höga. För de som
väljer att sälja sitt
hus
i
Nederländarna och
bli
permanent
boende i Värmland
blir den

Figur 7. Sunnemo, Hagfors kommun.97

ekonomiska vinsten betydande. I Värmland kan de också komma ifrån den trångboddhet som
upplevs i Nederländerna. De migrationsmönster som näringslivsutvecklarna upplever är att
man först köper ett fritidshus som man besöker i semestertider i några år för att sedan flytta
hit och bli permanent boende. Detta gäller inte generellt men har de senaste åren blivit
vanligare. Enligt Anders Bäcker på UVÅN:s näringslivscenter är det inte lika vanligt att andra
utländska turister blir permanentboende i Hagfors kommun.
Att holländare väljer att köpa hus i Värmland får konsekvenser för det lokala näringslivet.
Den första investeringen som görs är husköpet och huspriserna kan variera från ca 300 000 till
över en miljon kronor beroende på vilken typ av fastighet man köper. Många fastigheter som
köps av holländare behöver rustas upp eftersom de stått obebodda och nu när husförsäljningen
kommit i gång väljer fler att sälja. Vid upprustningen av husen tar man kontakt med lokala
mäklare och entreprenörer vilket är positivt för bygdens näringslivsutveckling. Några av dem
som flyttat till kommunerna är entreprenörer och väljer att och ta med sig sina företag till
Värmland medan en del väljer att starta upp nya verksamheter, främst inom turismbranschen.
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”Många holländare kommer hit av andra värden än att bli företagare. I grunden tror jag att
naturen är det som man kommer hit för. Sen tror jag att man använder de nätverk man byggt
upp för att skapa sig en försörjning.”98
Turismverksamheterna är bra för den det lokala näringslivet och tillströmningen av turister
ger också utrymme att starta upp andra verksamheter.
” Det är några holländare som ska öppna en delikatessbutik och en herrgård här i Sunnemo
nu, en svenska ska öppna en glassbutik i samma område eftersom det kommer mer turister
dit.”99
Tillströmningen av holländare leder till större möjligheter att få behålla service på lokal nivå.
Ett ökat kundunderlag kan för flera lanthandlare vara avgörande för deras överlevnad.
Problemet är att turismverksamheten är säsongsbetonad och att vissa verksamheter är svåra att
hålla i gång under vinterhalvåret. Det finns dock stora möjligheter att utveckla
turismverksamhet under vinterhalvåret. Skidåkning, skridskoåkning och vinterfiske är
verksamheter som lockar turister. Detta är fritisaktiviteter som svenskar ser som vardagliga
men som för holländare kan vara exotiska.
I de kommuner som vi undersökt dvs. Torsby, Hagfors och Munkfors erbjuds holländarna
hjälp vid kontakt med myndigheter, information om företagande i Sverige mm. Denna
information och hjälp tillhandahålls av Värmlands övriga kommuner och INVA. Eftersom
många har begränsade kunskaper i det svenska språket tycker kommunerna att detta är ett
viktigt initiativ för att integrera holländarna i det svenska samhället. Kommunerna erbjuder
också språkundervisning i Svenska för invandrare SFI som många Holländare är intresserade
av att gå på. Problemet är att vissa kommuner endast kan erbjuda svenskundervisning på
dagarna vilket gör det svårt för de som arbetar på dagen att lära sig svenska.
En stor uppgift för kommunerna är att försöka lotsa in de entreprenörer som kommer till
bygden i de existerande nätverken. Ett problem som kommunerna inte kan styra över är
bankernas ovilja att i vissa samanhang låna ut pengar till större investeringar. Detta tror
Anders Bäcker kan bero på att bankerna är centralt styrda och därför inte ser
utvecklingspotentialen i Värmland på samma sätt som de lokala bankkontoren. Som ett
exempel på detta tar Anders upp Värmullsåsen som såldes till en holländare vars syfte var att
bygga upp en stugby. Tanken var att man skulle vända sig till secondhome-marknaden ute i
Europa som vänder sig till mer förmögna människor som vill ha exklusivt fritidsboende.
Projektet fick bl. a. NUTEK stöd och skulle då allt var klart inneburit investeringar på ca 190
miljoner. Projektet har nu lagts på is p.g.a. att bankerna inte var villiga att låna ut så stora
summor eftersom de ansåg det vara ett för riskabelt projekt. På sikt kunde detta ha lett till
nyanställningar och gynnat det lokala affärslivet. För tillfället söker man efter företag som är
villiga att gå in som medfinansiärer.
Förutom rent praktiska saker måste kommunerna informera om att det råder olika
företagsstrukturer i Holland och Sverige. Hans Nilsson förklarar:
”Rent generellt är det nog så att man måste vara noga med att inte bygga upp något luftslott
utan vara realistiska. Det finns olika företagsstrukturer i Holland och Sverige och det är
viktigt att vi kan lotsa in dem i den strukturen. Det viktiga är inte att det blir ett streck på ett
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papper att det kommit en holländare till Torsby. Det viktiga är att de hittar in i nätverken och
trivs här. Det är inte samma sak som att mäta företagsverksamhet i statistik utan man måste
förstå hur företagsverksamheten fungerar i Sverige och hur beslutsfattandet sker i Sverige.
Om de inte förstår det så kommer det bli en backlash på det här. Holländarna får inte tro att
man i Sverige sitter i slips och skjorta och fattar beslut utan att man tar besluten i
vardagskläder, i nätverk, i enkla former. Vi har haft några enkla fall där de inte har förstått
processen och då får vi badwill av det.”100
Denna typ av information kan vara svårare att överföra än lagstiftning och regleringar.
Eftersom detta är grunden för att komma in i de nätverk som finns. Det handlar om seder och
bruk man som svensk kan tycka är uppenbart.
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Intervjuer med Mäklare i Hagfors och Munkfors
Bengt Pettersson, som är mäklare i Hagfors var en av pionjärerna då det gäller husförsäljning
till holländare i Värmland. Han ansåg att den svenska marknaden var allt för svag. För fem år
sedan började han rikta sig till den holländska marknaden och åker numera regelbundet på
bomässor och utställningar i Nederländerna. Tidigare hade han främst riktat sig till tyska,
danska och norska husköpare men marknaden försvagades även i dessa länder. Verksamheten
har gett ringar på vattnet och allt fler mäklare säljer idag till holländare. Holländarna åker till
Värmland och kontaktar även andra mäklare för att få perspektiv på det utbud som finns.
” Det var så vi började, jag riktade mig målmedvetet till Holland. Tidigare hade jag sålt till
tyska, danska och norska köpare men när den tyska marknaden blev svag vände jag mig mot
Holland.”101
Hans Mellquist, mäklare i Munkfors märkte ett ökat intresse från den holländska marknaden
framförallt från dem som tidigare varit på semester i Munkfors. Det var då han skapade sig ett
kontaktnät i Holland, bl.a. genom husmässor. Sedan intresset för hus i Värmland ökat på den
Europeiska marknaden har även svenska husköpare börjat bli intresserade eftersom de ser det
som sin chans att hänga på trenden innan huspriserna börjar stiga. Det är ett väldigt brett
spektra på de hus som Holländarna köper och inkluderar allt ifrån enkla hus i villaområden till
herrgårdar, hotell och liknande fastigheter.
Enligt Mellquist och Pettersson har huspriserna börjat stiga eftersom efterfrågan ökat.
Tidigare var det svårt att hålla priserna uppe eftersom utbudet på fastigheter var större än i
dag. Att huspriserna höjts beror dels på holländarnas ökade efterfrågan av fastigheter men
också på att svenska husköpare börjat intressera sig då företagsklimatet i regionen blivit
bättre. Svenska husköpare som mäklarna har kommit i kontakt med upplever inte detta som
negativt, så länge de hinner köpa sina hus först. Tidigare kunde de svenska kunderna vänta ut
och få de priserna de ville ha men så är det inte nu.
” Jag tror att det generellt upplevs som positivt att det kommer hit folk utifrån, holländare
och svenskar har en likvärdig syn på varandra och naturen.”102
Motiven till att holländarna väljer att köpa hus i Värmland är flera men det är främst naturen,
de låga huspriserna och utrymmet som lockar. Dessutom är det geografiska avståndet mellan
Värmland och Nederländerna fördelaktigt eftersom de kan resa hit på en dag, utan att behöva
övernatta.
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Intervjuer med skolchefer i Hagfors, Munkfors, Torsby och Sunne
Alla skolchefer som intervjuades påstod att deras skolor i kommunerna märkt av den ökade
inflyttningen av holländare. Det som skiljer skolorna åt är antal holländska barn som finns i
kommunernas skolor. I Hagfors rör det sig om ca 15 barn, i Sunne ca 7-8 barn och i Munkfors
respektive Torsby ca 5 st.
De extra åtgärder som kommunerna fått sätta in är svenska 2 undervisning för de Holländska
barnen. I Hagfors och Munkfors får de Holländska barnen hemspråksundervisning. För att
skolorna ska införa detta krävs det att skolan har ett visst antal barn som talar samma språk. I
Munkfors är det under 2005 som man behövt sätta in hemspråksundervisning för holländska
barn och för vuxna finns det i kommunerna möjlighet till att läsa SFI (svenska för
invandrare).
Anpassningen till den svenska skolan har enligt skolcheferna fungerat bra i alla kommuner.
”Barnen har ofta goda kunskaper med sig, i det holländska skolsystemet börjar skolan
tidigare.”103
I Sunnemo har man byggt ut skolan eftersom man märkt av en ökad inflyttning av
barnfamiljer. Det är inte bara ökningen av holländska barnfamiljer som gjort att man byggt ut
skolan utan det är även svenska barnfamiljer som just nu flyttar till orten. Hagfors, Munkfors
och Torsby har dock problem med att det inte föds tillräckligt många barn i kommunen.
Inflyttningsnettot är positivt men än så länge är det främst äldre utan barn som flyttar in.
Munkfors har ett negativt födelsenetto.
”Om fler holländska barnfamiljer flyttar hit kanske det blir ringar på vattnet och fler tar
steget och flyttar hit, Munkfors har ju blivit lite av en holländsk koloni.”104
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Intervju med familjen Lensink
Familjen Lensink består av mamma, pappa och fyra barn i åldrarna 1 ½, 4, 8 och 10 och för 6
månader sedan flyttade de från Holland till Deje i Forshaga kommun. De hade länge tänkt
flytta till Skandinavien och letade först efter boende i Norge men ansåg att det var lättare att
få kontakt med människor i Sverige. Den främsta anledningen till att de sökte sig ifrån
Nederländerna var att de sökte en ny utmaning och tyckte det lät spännande med Sverige.
Båda hade arbete i Nederländerna men sa upp sig och sålde huset, och eftersom huspriserna i
Forshaga kommun ligger lägre än i Nederländerna fick de pengar över till både hus och
försörjning här i Värmland. Än så länge har de inte skaffat sig något arbete i Sverige men
hustrun funderar på att starta ett eget företag inom turismbranschen.
Föräldrarna tog privatlektioner i svenska hos en granne i Nederländerna innan de flyttade. De
har sedan fortsatt med svenskundervisningen på SFI vilket de anser vara väldigt givande. På
SFI-undervisningen träffar de andra som är i samma situation.
”Man utvecklas och lär sig se saker på ett annat sätt. Tidigare hade vi bra jobb och man
identifierade sig genom jobbet och sin utbildning. Nu fick vi starta om på nytt och vi kan inte
språket så bra och våra tidigare meriter spelar inte längre så stor roll. Man måste lära sig
vara stark.”105
Det har tagit lite tid att acklimatisera sig för familjen eftersom de har fyra barn och inte kunde
språket så bra i början men de har efterhand lärt känna grannar och andra lite bättre. Nu går
det bättre med kontakter eftersom de tar barnen till skolan och på olika fritidsaktiviteter, vilket
gjort att de lärt känna
andra föräldrar. De vill
däremot inte bo grannar
med andra holländare
eftersom de tror att detta
hämmar integreringen.
Barnen
flyttade
med
blandade känslor och
undrade varför de skulle
flytta när de hade ett stort
hus i Nederländerna. När
de väl flyttade fick barnen
snabbt nya kompisar allt
eftersom de lärde sig
språket bättre, det bor
även många barnfamiljer i
närheten vilket
Figur 8. Hela familjen Lensink utanför sitt hus i Deje.106
underlättade barnens integrering. Redan innan familjen flyttade till Sverige bodde de i Deje i
en månad för att låta barnen pröva på att gå i den svenska skolan. Både barnen och föräldrarna
tyckte att det fungerade bra med den svenska skolan så när de väl flyttade hit permanent var
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Intervju med familjen Lensink i Deje, bilaga 2
Ulrika Andersen, 050607
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barnen redan bekanta med sin nya skola. Barnen fick i början mycket hjälp med
undervisningen men allt eftersom de lärde sig språket behövde de minde hjälp.
”Barn ges mer utrymme att vara barn här i Sverige, och undervisningen är inte lika
individualistisk. I Nederländerna sätter föräldrarna mer press på sina barn både när det
skola och fritidsaktiviteter vilket gör att barnen blir stressade.”107
Någon hemspråksundervisning kan skolan inte erbjuda eftersom det är för få holländska barn
i skolan. För att hålla barnens modersmål vid liv får föräldrarna själva förse barnen med
böcker och prata holländska med dem. De minsta barnen har inte börjat på dagis än eftersom
flytten till Sverige innebar en stor omställning för dem.
Enligt familjen Lensink har det gått bra med kontakten med de svenska myndigheterna, de
hade hört att det kunde ta lite tid med pappersarbetet men det gick snabbt med hjälp från den
svenska ambassaden i Nederländerna.

107

Intervju med familjen Lensink i Forshaga, bilga 2
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Intervju med familjen Voorthuijzen
Familjen Voorthuijzen består av mamma, pappa och två barn i åldrarna ca 2 och 4 år. De hade
haft en fritidsbostad här under de senaste fem åren men beslutade att flytta hit permanent i
augusti 2004, och de valde att flytta till Sunnemo. Samtidigt som de flyttade hit permanent
startade Wessel Voorthuijzen upp sitt företag Swedenhuset som inriktar sig på att underlätta
för utländska husköpare som ska genomföra husköp i Värmland. Två gånger i månaden reser
han även till Nederländerna för att arbeta med de två företag som han har kvar där eftersom
det tar tid att avveckla eller flytta verksamheten. Han skaffade sig svenska kontakter när han
flyttade hit och startade upp sin verksamhet. Hans fru jobbade tidigare inom telekom i
Nederländerna men jobbar numera i Wessels företag.
”Det var lätt att skaffa kontakter här i
Sverige, i Nederländerna är det lite
svårare och mer omständligt, här kan man
ringa kommunen och lätt få tag på den
man söker.”108
Det som upplevdes som negativt vid
inflyttningen till Värmland var problem
med svenska myndigheter. Som företagare
blev det mycket pappersarbete innan alla
blanketter var i fyllda men med det fick
han hjälp av UVÅN:s näringslivscenter.
Annars upplever Wessel att kontakten med
kommunen fungerar bra och man får hjälp
direkt om man har problem med något.
Den kontakt som Wessel har med andra
holländare i Värmland är främst i
affärssyfte. För övrigt vill familjen umgås
med svenskar för att på så sätt underlätta
integrationen och för att få en inblick i hur
svenskarna tänker. De har fått kontakt med
grannar och andra föräldrar på dagis vilke
de upplever som positivt för integrationen.
Fig 8. Vessel utanför sitt företag ”SwedenHuset” i
Sunnemo109
Det fanns flera anledningar till varför de gjorde denna flytt bl.a. därför att naturen och
klimatet är behagligare, människorna trevligare och det finns mer utrymme i Sverige. Den
ekonomiska biten bidrog också eftersom huspriserna är lägre här. Eftersom de haft fritidshus i
Värmland i fem år innan de flyttade permanent var det ingen större kulturkrock som väntade.
”Det var så naturligt för oss eftersom vi hade haft vårt fritidshus här i fem år. Vi visste
ungefär vad som väntade oss men det blev bättre än vad vi förväntade oss, speciellt med
barnen eftersom det fungerar så bra med dagis.”110
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Intervju med Vessel Voorthuijsen i Hagfors, bilaga 2
Foto Ulrika Andersen 050508
110
Intervju med Vessel Voorthuijsen i Hagfors, bilaga 2
109
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Barnens situation på dagis ser de mycket positivt på eftersom det är mycket personal i
förhållande till antal barn vilket gör att barnen får mycket uppmärksamhet. Dessutom kan
man vara hemma med barnen längre här än vad man kan i Nederländerna. I Sverige har man
enligt Wessel mer tid med barnen och familjen eftersom man i Sverige kan koppla av och
släppa arbetet då man kommer hem. I Nederländerna är människor stressade och arbetar mer.
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6. Enkätundersökningen
Vårt mål var att kartlägga alla holländare som köpt hus i Värmland men under arbetets gång
upptäckte vi att det fanns fler holländska husägare i Värmland än vad kommunerna haft
möjlighet att uppge. Detta beror på att kommunerna inte har något söksystem som
kategoriserar efter nationalitet. De enda kommunerna som angav fullständig information om
holländska fastighetsköpare var Hagfors, Munkfors och Forshaga. Hagfors och Munkfors har
tidigare samarbetat genom Uvåns näringslivscenter men arbetar numera enskilt. Under
samarbetstiden anordnades en holländardag då man uppförde ett register över holländare som
köpt fastigheter i Värmland. Som komplement till de uppgifter som vi fått från kommunerna
använde vi oss av INVA:s register över holländare som är permanent boende eller har
företagsverksamhet i Värmland. Genom intervjuer med skolchefer, näringslivsutvecklare,
mäklare och kompletterande uppgifter från INVA märkte vi ganska omgående att det fanns
betydligt mer holländska husköpare i Värmland än vad kommunerna uppgett. För att begränsa
enkät utskicket valde vi att göra ett urval på 200 holländska husägare i Värmland. Efter ett
enkätutskick och ett påminnelsebrev blev den slutgiltiga svarsfrekvensen 67.5% som
motsvara 135 enkäter. De slutna svarsalternativen har analyserats med hjälp av SPSS.

Lokalisering av de holländska husköparna
Till att börja med ville vi lokalisera var holländarna köper hus i Värmland. Som diagrammet
visar har flest husköp gjorts i Hagfors och Munkfors. Det som är viktigt att poängtera är att de
uppgifter som vi fått av kommunerna i Värmland inte är kompletta men vi tror att uppgifter
om var Holländarna köper hus i Värmland ger en riktlinje på den geografiska spridningen av
holländska husköpare i Värmland. Anledningen till att koncentrationen av holländska
fritidhusägare är så stort i Hagfors är att den lokala mäklaren har inriktat sig mot den
holländska ”second home” -marknaden. Hans marknadsföring av Värmland har gett ringar på
vattnet och idag är det flera mäklare i Hagfors kommun men också i andra kommuner i
Värmland, som ser möjligheterna att hänga på trenden. 19 personer valde att inte svara på
denna fråga.

Tabell 1. Lokalisering av de holländska husköparna.
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Vilka är husköparna?
För att ta reda på vem det är som flyttar har vi valt att utgå från ålder på de holländska
fritidshusköparna. Däremot valde vi att inte ha med kön som en tänkbar variabel eftersom vi
ville att hela hushållet skulle vara med och fylla i enkäten. Att fylla i kön kan leda till att
endast mannen eller kvinnan i hushållet fyller i enkäten, vilket vi inte ville riskera. Därför är
kön en variabel som inte finns med i enkäten. Däremot ville vi undersöka om det finns någon
åldersskillnad mellan de som flyttar permanent till Värmland och turister med fritidshus.
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Hur gammal är du?

Diagram 1. Ålder på permanentboende och icke-permanentboende holländare i Värmland.
Av de respondenter som inte är permanentboende tillhör mer än 2/3 grupperna 51-60 & 60+.
Närmare 50 % icke-permanentboende är mellan 51-60 år detta kan jämföras med de
permanentboende där endast 18 % tillhörde denna åldersgrupp. Av dem som flyttat hit
permanent är större delen främst personer i åldersgrupperna 31-40 och 41-50.
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Holländska barnfamiljer och skolgång
Då vi formulerade enkäten ville vi få reda på hushållens sammansättning av barn och vuxna.
Anledningen till detta var dels för att få reda på hur många som verkligen flyttar hit och dels
för att få reda på hur många dagis/skolbarn som tillförs kommunerna. I kategorin
”permanentboende” är det 17 hushåll av 38 som har barn under 18 år. Totalt har dessa
familjer 35 barn i skolåldern (6-18 år) för kommunerna kan detta vara ett välkommet tillskott
av barn då födelsetalen i många Värmländska kommuner är mycket lågt.

Diagram 2. Hur föräldrarna upplever möjligheterna till bra skolgång
Denna fråga besvarades endast av dem som är permanentboende i Värmland, två av
familjerna som besvarat frågan bodde här under en visstidsanställning. Föräldrarna till barnen
var nöjda med den skolgång som barnen fick. Endast 10 % av familjerna upplevde
möjligheterna till skolgång som ”mindre goda”. Ingen av de tillfrågade familjerna ansåg att
möjligheterna till en bra skolgång var dålig även om det fanns med som svarsalternativ.
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Hur reser holländarna?
Då man reser mellan Nederländerna och Värmland finns det flera olika resealternativ. Bil, båt,
tåg och flyg är de vanligaste resealternativen. Eftersom man kan åka båt mellan
Nederländerna och Göteborg hade vi med svarsalternativet: bil + båt. Det visade sig att de
flesta reste med bil eller bil och båt. Om man analyserar de öppna svaren som getts i enkäten
kan vi konstatera att flera respondenter inte ansåg att avståndet mellan hemorten och
fritidshuset var av så stor betydelse då man med bil och båt kunde ta sig till Värmland på en
dag, utan övernattning.

Diagram 3. Hur holländarna reser mellan Värmland och Nederländerna.
Det mest tidseffektiva alternativet är flyg. I dagsläget finns det ingen direktflygförbindelse
mellan Nederländerna och Värmland. Om det däremot skulle finnas en direktflygförbindelse
mellan de två resmålen skulle det gå ännu snabbare, men då dyker en annan faktor upp,
nämligen priset på flyget. Vi tror att stora prisskillnader mellan olika resealternativ kan
påverka hur man väljer att resa mellan Värmland och Holland. Som diagrammet på nästa sida
visar måste de holländska flygresenärer som vill besöka Värmland flyga till närliggande
områden och sedan bli hämtade eller åka tåg, buss eller bil till sitt hem/fritidsboende. De som
angett att de flyger till Karlstad har mellanlandat i Stockholm eller Köpenhamn. Ca 52 % av
flygresenärerna väljer att flyga mellan Nederländerna och Oslo, vilket är prisvärt men detta
kräver att man tar sig mellan flygplatsen och Värmland med bil, buss eller tåg. Frågorna om
holländarnas resvanor bestod av både öppna och slutna svarsalternativ.
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De flygande holländarna

Diagram 4. Vilken flygplats holländarna flyger till i Sverige.
I diagrammet ovanför under alternativet ”Annat” har de flesta svarat att de reser till Skavsta,
annars flyger de flesta alltså till Oslo vilket är mer tidskrävande då det finns tre flygplatser i
Värmland. För de som flyger mellan Nederländerna och Karlstad finns det ingen
direktförbindelse vilket gör att man måste mellanlanda i Köpenhamn eller Stockholm. Detta
alternativ är inte speciellt kostnadseffektivt vilket kanske är en anledning till att fler väljer att
flyga till Oslo. Alla av de holländska flygresenärerna besvarade denna fråga.

Diagram 5. Resa oftare med en direktflygförbindelse?
Ja, 54,1 % hävdar att de skulle resa mer frekvent om det fanns en direktflygförbindelse mellan
Värmland och Nederländerna. Idag reser 57 % av respondenterna två eller fler gånger om året
mellan Värmland och Nederländerna.
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Varför Värmland?
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Diagram 6. Tidigare besök i Värmland innan fastighetsköpet
42 % av dem som uppgav att de inte besökt Värmland före fastighetsköpet hade fått
information av släkt/vänner eller andra holländare i Värmland. 29 % hade fått information
genom media och övriga 29 % hade fått information genom kombination av olika källor,
däribland media, släkt/och vänner. Detta visar på att ju fler som reser mellan Nederländerna
och Värmland ju större blir informationsspridningen i hemlandet. Semester var ett av det
vanligaste motivet till att man besökt Värmland innan fastighetsköpet. Under kategorin:
kombination var det vanligaste svaret att man under sin semester i Värmland besökt släkt och
vänner (12 respondenter gav detta svar).
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Diagram 7 Motiv till tidigare besök i Värmland.
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Frågan om varför man flyttade från Nederländerna och varför man valde att köpa fritidshus i
Värmland var ett försök att få reda på vilka push och pullfaktorer som var avgörande för de
holländska fritidshusköparna. Vi upplevde att respondenterna hade problem med att hålla isär
push och pullfaktorer och därför hade man i många fall blandat ihop frågorna.
Detta var dock inget problem eftersom man ändå kunde urskilja vilket som var push och
vilket som var pull. Att respondenterna hade problem med att besvara frågan beror troligtvis
på att den var felaktigt ställd.
Pushfaktorer, permanentboende

Pullfaktorer, permanentboende
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Diagram 8. Push-och pullfaktorer för permanentboende
Push- och pullfrågorna frågor bestod av öppna svarsalternativ där respondenterna fritt kunde
skriva vad de ansåg. Trots de öppna svarsalternativen var de flesta svar entydiga och därför
kunde vi lätt kategorisera svaren i olika grupper. Den vanligaste pushfaktorerna som nämndes
var det stressiga klimatet och befolkningstätheten som råder i Nederländerna. Andra
anledningar till att man sökte sig från Holland var av ”ekonomiska skäl”, svarsalternativet
innefattar höga huspriser och arbetsmöjligheter. ”Sociala aspekter” inkluderar hög brottslighet
och ett förändrat politiskt klimat.
Under rubriken kombination i push-diagrammet har vi valt att lägga de som gett de två
svarsalternativen: stressigt och trångt. 50 % av de permanentboende (push-diagrammet) och
22 % av de icke-permanentboende (push-diagrammet) upplevde att det var ett stressigt klimat
i Nederländerna och att människor lever för tätt inpå varandra. Trångt boende finns med som
en egen faktor eftersom flertalet respondenter uppgav endast detta som anledning att söka sig
från Nederländerna.
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Ca 35 % av dem som lämnat Nederländerna för att bosätta sig permanent i Värmland uppger
att det är naturen som är den mest lockande faktorn. Denna siffra blir ännu högre om vi ser på
den stapeln som vi kallar kombination eftersom naturen även ingår där men då i kombination
med den värmländska mentaliteten. Mentaliteten i Värmland var ett relativt vanligt svar i
kombination med lugnet om man studerar svaren från de permanentboende holländarna. (Pullfaktorer diagram).
Vad vi kunde utläsa från respondenternas svar upplevde holländarna (både permanent boende
och icke-permanentboende) att värmlänningarna var trevliga, avslappnade och
tillmötesgående, det är dessa svar som vi valt att kalla värmländsk mentalitet. Då vi
analyserade pull-svaren från de icke-permanentboende hade några respondenter svarat att de
låga huspriserna lockade till fritidshusköp (ekonomiska skäl). Detta svar var vanligt i
kombination med svaret naturen/lugnet och mentaliteten därför innefattar kolumnen
kombination alternativen: naturen/lugnet, mentaliteten och ekonomiska faktorer.
Pushfaktorer, icke permanent boende

Pullfaktorer, icke-permanent boende
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Diagram 9. Push- och pullfaktorer för icke-permanentboende.

Vad skulle få Holländarna att flytta hit?
På frågan om vad som skulle kunna få de icke-permanentboende holländarna att flytta till
Värmland svarade 36 respondenter att det inte var aktuellt. Det var 19 personer som svarade
att de skulle kunna tänka sig att flytta om kunde få ett arbete som passade deras utbildning.
Fem personer skulle kunna tänka sig att flytta då de går i pension och ytterligare fem skulle
överväga att flytta då barnen flyttar hemifrån. För att generalisera utifrån de svar som
respondenterna gav kan man påstå att tid och möjlighet till arbete verkar vara faktorer som
verkar vara betydande.
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Fastighetsköpet
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Diagram 10. Tiden för fastighetsköpet i Värmland
Fastighetsförsäljningen till holländare har ökat kraftigt under de senaste fem åren enligt de
värmländska mäklare som vi intervjuat. Diagrammet visar tydligt denna trend. 7 % av alla
respondenter svarade inte på denna fråga.
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Diagram 11. Genomförande av fastighetsköpet i Värmland
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Kontakt med svenska myndigheter
På frågan om hur man upplevde kontakten med svenska myndigheter valde vi att använda oss
av stängda svarsalternativ. 87 % av dem som svarade upplevde kontakten med myndigheter
som bra eller mycket bra. 6 % upplevde kontakten med svenska myndigheter som mindre bra,
dålig eller mycket dålig.

Diagram 12. Kontakten med svenska myndigheter

Problem vid flytt /husköp
Fråga 16 och 17 i enkäten behandlar eventuella problem som holländarna upplevde i samband
med fastighetsköpet. Även de som svarade att de upplevde kontakten med svenska
myndigheter som bra och mycket bra i fråga 15 har besvarat dessa frågor vilket kan betyda att
man över lag tyckte att kontakten fungerade bra men att vissa saker skulle kunna ändras på.
Dessa frågor är formulerade som öppna svar i den del som besvaras av både permanentboende
och icke- permanentboende. Däremot valde vi att ändå titta på de olika grupperna var för sig
för att urskilja om det fanns problem som upplevdes då man blev permanent boende i Sverige.
Eftersom vi fått svaren översatta från holländska av INVA så har vi valt att inte ta med några
citat trots att sammanställningen av frågorna bygger på både öppna och stängda
svarsalternativ.
På fråga 16 var det fyra av de 38 permanentboende som inte besvarade frågan. 26
permanentboende upplevde inte några problem vid fastighetsköpet alls. Av de åtta som svarat
att de upplevde problem var det sex personer som nämnde problem med att snabbt få ett
personnummer.
På följdfrågan om vad som kan göra bättre var det 16 som uppgav att förändringar borde ske
och 17 som inte tyckte att det var något betydande förändringar som behövde göras. De som
svarat att de inte upplevt några problem i samband med flytt/husköp har ändå uppgett förslag
på förbättringar. Svaret på vad som behövde förändras var relativt entydigt; Tydligare regler
och information om vad som gäller vid fastighetsköp i Sverige men även information om
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försäkringar, regler för olika skatter mm. Av svaren som angavs kunde man utläsa att vissa
känt sig lurade av hussäljaren angående husets standard.
De icke-permanentboende holländarna tyckte liksom de permanentboende att det fanns brister
i informationen i samband med husköpet. 18 personer svarade att de hade stött på problem då
de köpte huset, de svar som angavs var; problem med språk och brister i information. De
språkliga bristerna berodde på att mäklarna inte pratade engelska och i något enstaka fall
tyckte man att mäklaren borde prata holländska. 14 personer tyckte att de inte fått tillräcklig
information om husets standard. Respondenter hade haft problem med inbrott i huset och
tyckte därför att det borde finnas personer som kunde se efter huset då det inte var någon där.
39 personer hade inte upplevt några problem vid husköpet.
Då vi analyserat de öppna svarsalternativen i fråga 16 och 17 kunde man utläsa att flera
holländare (permanentboende och egenföretagare) upplevde svårigheter eller problem med att
snabbt få ett personnummer. Utan personnummer är man mycket begränsad då man inte ens
kan öppna ett telefon/Internetabonnemang vilket är nödvändigt både för företagare och privat
personer. Detta kan få stora ekonomiska konsekvenser för egenföretagare då det blir problem
att behålla/skaffa kundkontakter, marknadsföra sig m.m. För att få ett personnummer måste
man vara folkbokförd i Sverige och därför kan man inte påskynda processen genom att söka
innan man flyttat.
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Holländarna och det svenska språket
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Diagram 13. Holländare som anser sig prata svenska hjälpligt
55 % av alla som deltog i enkätundersökningen svarade ansåg att de talade svenska hjälpligt.
43 % uppgav att de inte talade svenska hjälpligt.

Missing
1,5%
ja
17,0%

nej
81,5%

Diagram 14. Personer som lärt sig svenska genom SFI
Kommunernas SFI undervisning har utnyttjats av 17 % av respondenterna. Om man jämför
svaren på denna fråga med föregående kan man se att av de 55,5 % som tycker att de pratar
svenska hjälpligt har flertalet lärt sig Svenska på egen hand.
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Holländarnas företagsverksamhet i Värmland

nej

ja

Diagram 15. Holländare som är egna företagare i Värmland
På denna fråga svarade endast de som bor permanent i Värmland. 60% svarade att de hade
egen företagsverksamhet i Värmland. De som inte var egenföretagare var antingen anställda
eller arbetssökande.
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Mindre goda

Digram 16. Hur holländarna upplevde möjligheterna att starta upp företag
Tabellen visar att 80 % av de holländska företagarna tycker att möjligheterna till att starta upp
företag i Värmland är ”Mycket goda” eller ”Goda”. Under alternativet ”Mindre goda” har en
del klagat på olika språkliga problem, skattemässiga problem och problem med att snabbt få
ett personnummer.
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7. Analys
Fastighetsförsäljning i Värmland
Fastighetsförsäljningen till holländare har ökat kraftigt under de senaste fem åren enligt de
värmländska mäklare som intervjuats. Undersökningen bekräftar detta. Anledningen kan vara
att fler värmländska mäklare ser möjligheter på den holländska marknaden som man tidigare
inte sett. Allt fler följer Bengt Petterssons exempel. Hans initiativ att få holländarna till
Värmland har gett ringar på vattnet och ökat informationsflödet till Nederländerna både
genom bomässor, informationsblad och media men också genom muntliga förstahandskällor.
Som diagram 11 visar har ca 90 % av alla husköp genomförts med hjälp av svenska mäklare.
De värmländska mäklarnas marknadsföring har underlättats av det faktum att många av
holländarna inte vill bo på samma ställe som andra holländare vilket leder till att andra
mäklare i kommunerna runt omkring Hagfors och Munkfors får fler intressenter. Då
holländarna kommer till Värmland väljer de att se sig omkring och besöka flera mäklare i
området. Detta leder till att även mäklare som inte inriktat sig mot just holländare drar nytta
av fenomenet. En annan faktor som bidragit till att så många holländska fastighetsköp har gått
igenom är att det finns holländare som har som affärsidé att aktivt jobba tillsammans med de
svenska mäklarna vilket underlättar genomförandet. De hjälper till med översättning och
andra praktiska saker som gör det lättare vid kontraktsskrivandet. En del har nämnt att de har
haft språkliga problem vid fastighetsköpet, ofta har det handlat om missförstånd mellan
mäklare och köpare eller köpare och säljare. Dessa köpekontrakt har troligtvis upprättats
innan några holländare började jobba ihop med svenska mäklare. Förhoppningsvis kommer
det inte att bli några problem i framtiden, men det kan alltid uppkomma problem som inte är
av språklig karaktär.
En paradox är att många av holländarna säger att de inte vill leva nära andra holländare och
skapa ett holländskt kluster samtidigt är det många av de holländska entreprenörerna som
sysslar med just turism och husförsäljning som riktar sig mot den holländska marknaden.
Under seminariet kom det upp frågor från de holländska respondenterna angående detta
problem. Många var oroliga för att uppmärksamheten kring fenomenet skulle leda till att fler
holländare skulle söka sig till Värmland. De ansåg att det än så länge finns plats för fler
holländska husköpare men att marknadsföringen inte borde vara så intensiv.
Enligt de teorier som presenterats tidigare i arbetet skapar turism och migration rumsliga
nätverk. Hall och Williams beskriver hur VFR-turism påverkar flödet mellan platser och hur
släktingar och vänner som migrerar kan sprida information om en plats. I
enkätundersökningen var det ca 20 % av respondenterna som hade varit Värmland innan
husköpet i syfte att besökt släkt och vänner. Denna siffra kan bli högre i framtiden eftersom
fenomenet är nytt då de flesta husköp skett de senaste fem åren. Hur stort informationsflödet
blir påverkas av nätverkens karaktär dvs. i vilken utsträckning man håller kontakt men sina
släktingar och vänner men också platsens karaktär är av betydelse med andra ord vilken
attraktionskraft Värmland har. De framtida holländska husköpen kan komma att öka drastiskt
om kombinationen av en intensiv marknadsföring från mäklare och företag inom
turismbranschen kombineras med ett fortsatt informationsflöde från släkt och vänner.
En viktig del i spridningsprocessen är informationsflödet. Att välja plats att tillbringa sin
semester på påverkas av den information och kunskap som man har om platsen. Förutom de
imageskapande bilder som produceras i informationsblad och media skaffar sig turister en
egen uppfattning om resmålet. Släkt och vänner fungerar som tidigare nämndes också som en
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effektiv informationskälla, dock subjektiv. Denna informationskälla har inget vinstsyfte och
är en effektiv förstahandskälla.
Ett annat scenario angående information från släkt och vänner kan vara att man som holländsk
husköpare inte berättar så mycket om Värmland för att på så sätt behålla platsens unika
karaktär. Detta har enligt Müller varit fallet med tyska fritidshusköparna i Småland.

Vilka är de holländska husköparna?
Anledningen till att vi kategoriserade holländarna i de två grupperna permanent och ickepermanentboende var att vi vill skilja på turister och migranter för att på så sätt kunna urskilja
vad som varit avgörande för de två grupperna då det gäller husköpen i Värmland samt vilka
problem som kan uppstå då man köper fritidshus/migrerar.
Flertalet av de som köper fritidshus i Värmland är i åldrarna 40-60 detta kan jämföras med de
som flyttar till Värmland permanent där de flesta är 30-50. Att de som flyttar hit permanent är
något yngre kan bero på att familjer med äldre barn väntar med att flytta tills barnen flyttar
hemifrån. Då vi i slutet av enkäten ställde frågan ”Vad är viktigt för att du ska ta steget och
flytta till Värmland?” svarade flera av de icke-permanentboende att de skulle kunna tänka sig
att flytta till Värmland då barnen flyttat hemifrån eller då de går i pension. Då man går i
pension och då barnen flyttar hemifrån har man lättare att förfoga över sin fritid. Enligt
Müller tenderar pensionärer med hälsan i behåll att resa oftare till sitt fritidshus eftersom man
har mer tid över. Egenföretagare är också en grupp som kan förfoga relativt fritt över sin
fritid. Har man mycket fritid är avståndet mellan hemorten och fritidshuset inte av lika stor
betydelse som för de som inte har mycket fritid.
De som har fritidshus i Värmland kan knappast ses som vanliga turister. De flesta
fritidshusägare har möjlighet att stanna flera nätter på samma ställe och kommer tillbaka år
efter år. På det sättet skiljer sig fritidshusägarna från andra turister eftersom de återkommer
till samma miljö och människor varje år. Efter några år som fritidshusägare är det många som
inte ser sig som turister då de kommer tillbaka. Många integreras i det lokala samhället och lär
känna det lokala kulturella livet, människorna och omgivningen. Många respondenter vill
understryka att de inte vill köpa hus bland andra holländare eller utländska turister utan
istället vill anpassa sig till sin omgivning.
Att de som flyttar hit permanent främst är i åldrarna 30-50 år kan bero på att dessa hushåll har
barn i yngre åldrar. 17 av de 38 permanentboende hushållen hade tillsammans 35 barn under
18 år. Då vi intervjuade familjen Lensink ansåg de att det var lättast för två de yngsta barnen
att snabbt anpassa sig till de nya förhållandena. För de äldre barnen tog det längre tid för
barnen eftersom de var så pass gamla att de hade skapat sig egna sociala nätverk i
Nederländerna. Då vi genomförde intervjun ca 6 månader efter familjens flytt hade dock de
två äldsta barnen anpassat sig bra till skolan och skaffat sig ett nytt socialt nätverk.

Holländarnas resvanor
Tiden är en restriktion som påverkar hur ofta och hur länge turister har möjlighet att resa.
Antal semesterdagar och helger utgör den tid som arbetande människor har att förfoga över.
Detta är avgörande för hur ofta och hur mycket tid holländarna kan tillbringa i sina fritidshus.
En annan faktor att ta hänsyn till är att familjemedlemmarnas möjlighet att resa måste
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sammanfalla. Pensionärer och egenföretagare är, som vi nämnt tidigare, grupper som har
lättare att styra sitt semestrande, medan barn/ungdomar och anställda måste ta hänsyn till lov
respektive semesterdagar. En annan viktig faktor är hur lång tid det tar att resa mellan de två
resmålen, i det här fallet Nederländerna och Värmland. Om resan tar för lång tid påverkar
detta viljan att resa. Det sista många vill är att behöva sitta i en bil eller på ett tåg på sin
semester. Att resa med bil har dock en fördel då rörelsefriheten ökar betydligt då man är i
Värmland, dessutom kan det vara ett sätt att få uppleva Sverige på nära håll. Bilen är också ett
bra transportmedel då man vill transportera en större mängd packning. Detta kan vara några
av anledningarna till att de flesta respondenter väljer att resa med bilen. För de holländare
som uppgett att de reser med bil och båt har den avgörande faktorn varit att det endast tar en
dag att resa och att man då inte behöver övernatta. Detta i kombination med att alternativet är
relativt prisvärt har lett till att så många väljer detta färdsätt. 37 % av de som deltog i
undersökningen valde att resa med bil och båt.
Det tredje vanligaste sättet att resa mellan Nederländerna och Värmland är med flyg. En
negativ faktor med att resa med flyg är att det inte är speciellt kostnadseffektivt, då vi ställt
frågan har vi antagit att flygpriserna är rimliga. Idag finns det tre flygplatser i Värmland men
inget direktflyg mellan destinationerna. Man kan flyga från Nederländerna till Stockholm men
därifrån måste man byta flyg för att fortsätta till Karlstad. Detta alternativ är det mest
tidseffektiva men är väldigt kostsamt. Det billigaste flygalternativet är att flyga till Oslo men
då måste man hyra en bil, bli hämtad eller ta tåget från flygplatsen i Oslo. Då enkäten
skickades ut angav 52,5 % att de flög mellan Nederländerna och Oslo. I dag är denna
förbindelse nedlagd. De som flyger har möjlighet att stanna längre i Värmland eftersom detta
är det mest tidseffektiva sättet att resa. För de holländska husköparna är restiden av stor vikt,
detta kan man utläsa av att 54 % svarade att de skulle resa oftare om det fanns en direkt
flygförbindelse mellan Nederländerna och Värmland.

Att lämna Nederländerna
Det politiska klimatet i Nederländerna har blivit hårdare och orsakerna till detta kan säkert
vara flera men de två morden på Pim Fortuyn och Theo van Gogh har med all säkerhet varit
starkt bidragande. Dessa mord har inneburit en högre grad av misstänksamhet bland det
Nederländska folket. På frågan om varför man sökte sig från Nederländerna var det 20 % av
de permanentboende som svarade att de flyttade enbart pga. sociala aspekter som innefattar
ett hårdare och stressigare samhällsklimat. Denna siffra blir betydligt högre om man tittar på
den grupp som vi kallar kombination i diagram 8 som innefattar svar där man nämnt både
sociala aspekter och trångt boende, 50 % av de permanentboende svarade denna kombination.
Sammanlagt svarade ca 70 % att de sociala aspekterna och trångboddheten i Nederländerna
påverkade beslutet att flytta. Om man studerar de icke-permanentboende holländarna var detta
svar inte lika tydligt då ca 7 % svarade sociala aspekter. Istället var de ekonomiska aspekterna
tillsammans med trångboddheten de viktigaste aspekterna.
Boyle, Robinson och Halfacree tar upp hur stress kan påverka beslutet att migrera. Stress är
en aspekt som är viktig att ta hänsyn till då man väljer att flytta/semestra på annan ort. För de
som migrerar kan alternativen vara att antingen höja sin stresströskel eller att överväga att
migrera. Enbart stress är sällan en anledning till att flytta men den sänker tillfredställelsen
som en person upplever på en plats. Då graden av tillfredställelse på hemorten är lägre än på
andra platser är risken stor att en person överväger att migrera. Den stress som många av
respondenterna upplever verkar vara av olika karaktärer. Dels påverkas man av ett stressigare
arbetsklimat som påverkar människors vardag men också av de politiska, sociala och
ekonomiska förändringar som påverkar människor indirekt. Det förändrade politiska klimatet
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och människors misstänksamhet påverkar attityden i det samhälle som man lever i. Vissa
accepterar att samhället förändras medan andra känner att de vill söka sig från detta klimat. I
Nederländerna har det hårdare politiska klimatet samanfallit med sociala reformer som
påverkar vissa gruppers levnadsvillkor. Även om inte alla medborgare i ett samhälle påverkas
av reformerna ger det ändå en bild av landets ekonomiska tillstånd vilket kan skapa oro.
Befolkningstätheten var den vanligaste orsaken till att söka sig från Nederländerna bland både
permanentboende och icke-permanentboende. Detta har troligtvis sin förklaring i att
Nederländerna är ett av världens mest folktätaste länder. Om man jämför Värmland och
Nederländerna är det lätt att inse problemets omfång då Nederländerna har en
befolkningsdensitet på 478 personer/kvadratkilometer, motsvarande siffra i Värmland är 14
personer/kvadratkilometer.
Den näst vanligaste orsaken till att de icke-permanentboende holländarna sökte sig från
Nederländerna var att huspriserna i Nederländerna var så pass höga i jämförelse med de
värmländska huspriserna.

Värmlands attraktionskraft – pullfaktorer
Sverige är enligt, Dieter Muller underlägset andra länder då det gäller sol, värme och bad
vilket lockar den klassiske charterturisten. Däremot kan Sverige erbjuda en relativt oförstörd
miljö, naturupplevelser och obebodda landskap vilket är attraktivt för det som Muller kallar
”Antituristen”. Detta stämmer väl in på de faktorer som respondenterna nämner som
Pushfaktorer men också om man tittar på pullfaktorerna. Den vanligaste anledningen till att
man söker sig ifrån Nederländerna är stress och trångboddhet medan den vanligaste
anledningen till att söka sig till Värmland är naturen och lugnet. Eller alternativet
”Kombination” som innebär att man i undersökningen nämner flera alternativ som
komplement till Naturen/Lugnet. Det kan vara så att man t.ex. nämner naturen och
mentaliteten hos det värmländska folket som huvudorsaker och då har man hamnat under
alternativet ”Kombination”.
”Den rurala idyllen” är ett begrepp som ofta nämns då man studerar migration till
landsbygden. Detta begrepp innebär att det existerar en konstruerad bild av landsbygden som
ständigt återskapas. Bilden av landsbygden karakteriseras ofta av social närhet, hälsosam
miljö, ett rogivande landskap och en ideal plats för barn att växa upp på. Hjort, Müller och
Boyle et al belyser alla hur den imaginära bilden av landsbygden påverkar människors attityd
till platser. Bilden av Värmland som en rural idyll förstärks genom att mäklare, turistbyråer
men också de holländska entreprenörerna inom turismbranschen i Värmland konstruerar och
förstärker denna bild.
Enlig Stenbacka, drivs de som flyttar från städer till landsbygd av en vilja av att hitta ett nytt
sätt att leva, en ny livsstil. I länder som Nederländerna och Sverige där den materiella
standarden är så pass hög anses nog de flesta ha sina materiella behov tillfredställda. Detta
leder enligt Niedomysl till att de immateriella behoven ökar och att människorna söker efter
andra saker för att tillfredställa sina behov. Ett av dessa behov kan vara att försöka hitta en
attraktiv plats att leva och bo på. Folk som turistar på vissa platser just för att de kan
tillfredställa dessa behov kanske också känner ett behov och en önskan att få bo där
permanent, kanske på grund av den fina naturen. Svaren i enkäten, både hos de
permanentboende och icke-permanentboende, visar på att det finns ett behov av att leva nära
naturen i en lugn och rogivande miljö.
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Ett tecken på att holländarna som bor permanent i Värmland blivit väl bemötta vid tidigare
besök är att många nämner den värmländska mentaliteten som huvudorsak eller som delorsak
när de tog beslutet att flytta hit permanent. 13 % svarade att enbart mentaliteten var orsaken
till flytten och räknar vi in de som svaret både mentaliteten och naturen/lugnet så blir siffran
nästan 60 %. Av de holländare som bara köpt fritidshus är det endast 2 % som svarat att
mentaliteten har varit den avgörande faktorn.

Kulturella gränser
Inom den behaviouralistiska geografin är kulturella gränser viktiga då man studerar migration.
Från vårt empiriska material kan man utläsa att holländarna upplever den svenska och
nederländska kulturen som relativt lika. Att flytta till Sverige innebär inte, enligt flera
respondenter, en stor omställning utan man uppger att svenskar och holländare har liknande
värderingar och åsikter. Sedan tidigt 1900-tal finns det en tradition i Holland att emigrera till
Kanada och holländska medier myntade begreppet lilla Kanada då de uppmärksammat
fritidshusköpen i Värmland. Detta är ett begrepp som vi har stött på flera gånger under arbetet
med undersökningen. Många känner sig välbekanta med landskapet och detta i kombination
med den geografiska närheten till Sverige och att holländare och svenskar anses ha liknande
värderingar är troligtvis orsaker till att man inte sett de kulturella gränserna som ett hinder då
man köper en fastighet i Värmland.

Platsbegreppet
Niedomysl ställer upp två påståenden som visar att platser som har en hög turistfrekvens även
blir attraktiva när det gäller migration. Det första handlar om attraktionskraft och innebär att
platser med turistattraktioner av olika slag får en större dragningskraft än andra platser. Vad
som menas med turistattraktion kan variera men är i huvudsak något som lockar människor
till besök under sin lediga tid, det kan t.ex. vara naturen. Som diagram 7 visar är det över 70
% av holländarna som varit på semester i Värmland före genomförandet av fastighetsköpet.
Och den turistattraktion som lockar holländarna till Värmland är naturen och lugnet. Detta
stämmer väl överens med de teorier som Niedomysl ställer upp. Om en individ har fri
möjlighet att välja vilken plats han/hon ska flytta till är det mest troligt att den platsen som har
den största attraktionskraften väljs. Det som Värmland har att erbjuda turister är naturen vilket
lockar en viss typ av turister, som vi tidigare nämnt som ”antituristen”. Vår undersökning
visar att detta påstående stämmer till viss del eftersom ca 80 % faktiskt hade besökt Värmland
tidigare. Men undersökningen visar också att det är ca 20 % som inte varit i Värmland före
fastighetsköpet, en siffra som vi tycker är lite förvånande eftersom det gäller ett husköp i ett
annat land. Det som framkommit i intervjuer med mäklare och holländare är att det är vissa
som låter sina släktingar eller vänner, som redan har hus i Värmland, köpa hus åt dem.
Dessutom säljs Värmländska hus direkt på plats i Nederländerna genom bomässor. Den
förutfattade bilden av Värmland som en rural idyll verkar vara djupt rotad hos holländarna.
De som köper hus i Värmland förlitar sig på denna imagebild och på släktingar och vänners
rekommendationer.
Det andra påståendet som Niedomysl ställer upp innebär att emigranter sällan flyttar till
platser som de inte vet någonting om eller inte har besökt tidigare. När turister besöker en
plats ökar de sin lärdom om just den platsen, och med det också sitt medvetanderum. Om man
besökt en plats flera gånger är det empiriskt bevisat att detta är en avgörande faktor när det
gäller migrationsbeslutet. De holländare som varit på semester i Värmland tidigare har fått en
positiv bild av de platser de besökt. Det är inte bara den vackra naturen och lugnet som
bidragit till att man fått en positiv bild av Värmland utan det kan även bero på att man har
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semester och inte har några förpliktelser. Som turist väljer man själv vilka platser man vill
besöka och finner attraktiva.

De holländska företagarna
Att så många som 60 % av alla holländare som väljer att flytta hit permanent är egna
företagare stödjer Anders Bäckers påstående om entreprenörsinriktade holländare. Många
väljer att satsa på Turismbranschen och ser utvecklingsmöjligheter med den Värmländska
naturen. Det är dock viktigt att dessa nya företag satsar på en hållbar företagsverksamhet. Det
finns flera exempel på företag inom turismbranschen som gjort stora investeringar men som
inte haft underlag för sin verksamhet. Detta har lett till att de stora svenska bankerna är
återhållsamma när det gäller att bevilja lån till stora projekt och investeringar inom
turismbranschen i Värmland. Det är inga problem att låna ut kapital till mindre investeringar
men för att få låna till större projekt krävs det att bankerna ser en ökad turismtillströmning till
Värmland. Det gäller också att hitta en verksamhet som kan bedrivas året runt. Många av de
verksamheter som startats upp av holländare är säsongsbetonade eftersom de flesta turister
besöker Värmland under sommarhalvåret. Det blir viktigt att försöka hitta verksamheter som
kan bedrivas även under vinterhalvåret. Flera av de holländska entreprenörerna är medvetna
om detta problem och försöker hitta nya vägar till att locka turister även under vinterhalvåret,
bl.a. genom att erbjuda skridskoåkning och vinterfiske.
Vi kan alltså, precis som Niedomysl pekar på, se ett samband mellan turism, migration och
företagslokalisering. Traditionella lokaliseringsfaktorer som företagsklimat visar sig vare av
mindre vikt, det kan alltså vara så att turism har blivit viktigare som bakomliggande faktor till
omlokaliseringen av företag. De holländska entreprenörer som flyttar till Värmland gör det
inte för det goda företagsklimatets skull utan av andra värden. De kommer hit för att leva nära
naturen och för att få en bättre livskvalitet. De värmländska kommunernas möjligheter att
rekrytera och skapa arbeten är i dagsläget begränsade. Tidigare har många bygder i Värmland
varit beroende av sina bruk och då dessa lagts ner har det inneburit stora påfrestningar för
kommunerna. För att kunna försörja sig väljer många att starta egna företag eftersom de tror
på turismbranschens möjligheter i Värmland.
Näringslivscenter som UVÅN i Hagfors underlättar för entreprenörer och självklart kan också
holländarna dra nytta av detta. Här kan man få hjälp med att fylla i blanketter och komma i
kontakt med olika myndigheter. Detta underlättar de kulturella och språkliga hinder som kan
uppkomma. Enligt Hans Nilsson, näringslivsutvecklare i Torsby kommun, måste man arbeta
med att lotsa in holländska entreprenörer i den svenska näringslivsstrukturen. INVA har också
en betydande roll för kontaktskapandet för de holländare som vill starta eget företag. Diagram
16 visar att 80 % av de holländska företagarna tycker att möjligheterna till att starta upp
företag i Värmland är mycket goda eller goda. Detta kan vara en konsekvens av att man inom
kommuner som Hagfors och Munkfors arbetat med att hjälpa holländska entreprenörer. Detta
är säkert inte den enda faktorn som styr om man upplever företagsmöjligheterna som goda
men undersökningsmaterialet visar att det är en viktig del i processen.

Kontakt med svenska myndigheter
Kontakten med svenska myndigheter upplevdes av holländarna generellt som bra eller mycket
bra. Om vi jämför svaren som vi fick på frågan om de holländska entreprenörerna upplevde
några problem med att starta eget företag kan man tydligt se att svaren är de samma. Problem
med att få personnummer och information om skattesystem är problem som nämns av de som
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inte varit nöjda med kontakten med svenska myndigheter men också av de som varit nöjda.
Detta beror troligtvis på att man har olika uppfattningar om problemets omfång. De som ser
det som ett stort problem har varit missnöjda medan de som varit nöjda men ändå nämnt
problemet i de öppna svarsalternativen inte sett det som ett betydande problem.
Att snabbt få ett personnummer då man flyttar till Sverige kan vara av stor betydelse,
framförallt för de som ska starta upp en egen verksamhet. Detta är ett av de problem som
nämnts främst av egenföretagare och holländare som vill starta upp företagsverksamhet i
Värmland. INVA stöter ofta på holländska entreprenörer som nämner att de har eller har haft
problem med just detta. Utan personnummer är man mycket begränsad då man inte ens kan
öppna ett telefon/Internetabonnemang vilket är nödvändigt både för företagare och privat
personer. Detta kan få stora ekonomiska konsekvenser för egenföretagare då det blir problem
att behålla/skaffa kundkontakter, marknadsföra sig m.m. För att få ett personnummer måste
man vara folkbokförd i Sverige och därför kan man inte påskynda processen genom att söka
innan man flyttat.

Skola / SFI
Det fanns inga svarsalternativ till frågan om hur de holländska barnfamiljerna upplevde
möjligheten till bra skolgång men flera respondenter hade ändå skrivit vad de ansåg var bra
och dåligt med den svenska skolan. Det positiva som nämnts om den svenska barnomsorgen
och skolan är att det är ett lugnt tempo och att barnen får vara utomhus mycket. Det som
upplevdes som negativt var också just det lugna tempot i skolan då man i Nederländerna har
en mer individualistisk skola istället för att alla barn arbetar i samma takt. Alla
permanentboende barnfamiljer besvarade frågan. Från Intervjuerna fick vi liknande svar och
dessa familjer var mycket nöjd med att barnen fick vara utomhus. Familjen Lensink som har
fyra barn upplevde att det var lätt för barnen att anpassa sig till den svenska skolan. Barnen
fick extra hjälp i skolan innan de lärt sig det svenska språket. Skolorna kan erbjuda
hemspråksundervisning men så krävs det att det är ett visst antal barn på skolan som pratar
samma språk. Detta är fallet i Munkfors där man har fem holländska barn. Tillskottet av
holländska barn till de Värmländska skolorna är positivt eftersom många kommuner har ett
negativt födelsenetto.
Viljan att lära sig prata svenska är stor bland holländarna. 55 % anser sig prata svenska
hjälpligt men endast 17 % som har lärt sig prata svenska genom SFI. Då 28 % av
respondenterna är permanent boende skulle kommunerna kunna arbete mer för att få dem att
utnyttja kommunens språkundervisning. En möjlighet är att ha svenskundervisning på
kvällstid så att de som arbetar kan dra nytta av detta. Vad vi märkt genom intervjuerna är att
det verkar som om de flesta tycker att det är viktigt att lära sig det svenska språket för att
integreras i det svenska samhället.
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8. Egna reflektioner
Vi tyckte det var lite konstigt att de ekonomiska aspekterna var av större betydelse för de
icke-permanentboende än för de permanentboende eftersom de som flyttar permanent kan
sälja sitt hus och göra en stor vinst då de billigt kan köpa ett hus i Värmland. Detta gäller inte
de icke-permanentboende eftersom de måste ha kvar sitt hus/lägenhet i Nederländerna. De
intervjuer vi gjorde med holländarna visade att de ekonomiska aspekterna var av stor vikt då
man kunde klara av att leva på pengarna från husförsäljningen i Nederländerna den första
tiden i Sverige.
En av anledningarna till att de icke-permanentboende tycker att ekonomiska konsekvenser är
en betydande pushfaktor kan vara att de inte skulle ha råd att köpa ett fritidshus i andra länder
där huspriserna är högre än i Värmland. Detta har inte framkommit av de öppna svaren i
enkäterna men kan vara en trolig förklaring till att man nämner huspriser som pushfaktor.
Detta är egentligen en pull faktor eftersom de låga huspriserna i Värmland lockar men som vi
nämnde i empiridelen hade många respondenter problem med att hålla isär push och
pullfaktorer och om man tolkar svaren som vi gjort ovan borde denna faktor passa in under
pull faktorer. Detta är dock vår tolkning av svaret så det vore lite djärvt att ta sig friheten att
kategorisera dessa ekonomiska faktorer som pullfaktorer.
Att det sociala och politiska klimatet har förändras i det nederländska samhället var något vi
tidigt upptäckte. Efter ett samtal med Jasper van Dorrestein från holländska ambassaden i
Stockholm fick vi en inblick i hur debatten om invandrarpolitik kommit upp på den politiska
dagordningen i Nederländerna. Tidigare fanns det en högre tolerans mot invandrare och med
tanke på landets roll som kolonialmakt var det många som kände en skyldighet gentemot
landets invandrare. Efter de båda politiska morden blev det en öppen, hätsk debatt om
invandrare i Nederänderna. Invandrarfientliga röster började höras allt tydligare i media och
invandrarpolitiken har delvis fått ett nytt ansikte. Detta tillsammans med sociala och politiska
reformer är faktorer som många människor kan tycka är svårt att påverka men som ändå har
en stor inverkan på människors vardagliga liv. Man kan stanna kvar och leva i det hårdare
politiska och sociala klimaten med man kan också välja att söka sig från detta klimat. Den del
av respondenterna som angett detta är troligtvis en liten del av den nederländska befolkningen
men dock ett bevis på att dessa faktorer spelar in och påverkar människors vardagsliv.
Som Müller nämner är det en speciell typ av turist som söker sig till den svenska
landsbygden. Vi vill poängtera att även om de holländska turisterna är av stor betydelse för
Värmland och att fritidshusköpen har ökat markant så väljer flertalet holländare att turista på
andra platser där sol och bad är viktiga aspekter vid val av turistorter som exempelvis
Spanien. Müllers teori om hur det urbana samhället skapar en längtan till landsbygden
stämmer väl in på de push och pullfaktorer som nämnt av holländarna. Både trångboddheten,
brist på natur i Nederländerna och Värmlands unika natur och rogivande landskap är det som
är avgörande faktorer för fritidshusköpet. Längtan efter en annan livsstil och få uppleva
naturen tror vi är strakt sammankopplat med att människor är trötta på de negativa faktorer
som det urbana samhället i Nederländerna medfört.
Anledningen till att så många föredrar den värmländska mentaliteten kan vara att de som
flyttar permanent är de som inte vill leva med de sociala förutsättningar som finns i
Nederländerna. Att motsvarande siffra för de holländare som köpt fritidsbostad i Värmland är
så pass mycket lägre kan bero på att de som flyttat permanent ser så allvarligt på
förändringarna i det sociala klimatet att de till och med väljer att flytta. De som bara köpt
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fritidsbostad kanske inte ser detta som ett så allvarligt problem och därför inte heller känner
något behov av att flytta. Många av dem som köpt fritidshus i Värmland kunde tänka sig att
flytta hit då de blev pensionärer eller då barnen flyttat hit.
De många nya företagen inom turismbranschen kan säkert bidra till att fler turister kommer
hit på lång sikt. Däremot kanske en del företag som inte satsat på en hållbar
företagsverksamhet kommer att få problem eller till och med gå i konkurs innan det finns ett
tillräckligt underlag. Vi tror ändå att detta kommer att vara positivt för Värmland på lång sikt.
Företag som satsat fel och inte har tillräcklig grund för sin verksamhet kommer kanske att
försvinna medan de som satsat rätt kommer att bidra till en utveckling av det Värmländska
näringslivet. Att lotsa in de holländska företagarna i de befintliga nätverken kan vara ett sätt
att få en inblick i hur den värmländska marknaden fungerar men också för att få en inblick i
hur den lokala ekonomins seder och bruk fungerar.
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Framtida forskning
Ett problem som vi upptäckt under undersökningens gång är att det händer så mycket kring
detta ämne just nu. Vi är mitt uppe i fenomenet och nya siffror kommer in nästan varje dag,
men vi anser ändå att undersökningen har varit väldigt relevant och att den kanske till och
med kommer att bidra till ett ökat intresse för Värmland. Redan nu har arbetet
uppmärksammats i olika medier, t.ex. lokal och nationell tv, radio samt olika tidningar bl.a.
DI. Det skulle dock vara väldigt intressant att följa upp undersökningen om några år, för att se
vad som hänt. Har inflyttningen fortsatt i samma utsträckning? Har den ökat? Eller har
intresset till och med minskat? Det skulle också vara intressant att se hur kommunerna har
skött sig, har de rättat till de problem som fanns? Eller har de varit likgiltiga? Stannar de
holländare som bor här idag kvar eller har de flyttat hem igen? Det finns otaliga frågor som
skulle vara intressanta att få svar på i framtiden. Om inte vi får tillfälle att komma tillbaka till
detta ämne hoppas vi att någon annan i framtiden vill göra en uppföljning, kanske som ett
ämne till en D-uppsats.
Något som vi gärna skulle ha tagit reda på, med en lite större tidsram, hade varit varifrån i
Holland fastighetsköparna kom ifrån. För att se om vissa platser är överrepresenterade och på
det sättet kanske se nått samband med bomässor eller liknande.
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9. Slutsatser
I slutsatsen kommer vi kortfattat att besvara de frågeställningar som vi satte upp som riktlinjer
för hur arbetet skulle utformas.
Vilka faktorer är avgörande när holländare väljer att köpa fastigheter i Värmland?
De faktorer som är avgörande när holländare köper fastigheter i Värmland är Naturen
Mentaliteten och de Ekonomiskt fördelaktiga priserna på hus. Dessa tre faktorer tillsammans
är de absolut viktigaste orsakerna till att holländarna söker sig just till Värmland. De är inte de
enda faktorerna men de övriga har inte nämnts i någon betydande utsträckning. Naturen, som
även innefattar lugnet, är den största av de tre och många har nämnt denna faktor i
kombination med någon av de två andra faktorerna. Mentaliteten är den faktor som vi tycker
har varit trevligast att höra och läsa om. Många holländare har skrivit längre texter om de
trevliga och öppna Värmlänningarna som de stött på, vilket känts väldigt smickrande och
gjort arbetet än mer inspirerande. När det gäller Priserna på husen i Värmland så har ju dessa
börjat stiga till en viss utsträckning men än så är de ändå så pass låga att många av de
holländare som sålt sitt hus i Nederländerna och köpt i Värmland kan leva på vinsten ett bra
tag.
Vilka faktorer är avgörande när holländare väljer att söka sig ifrån Holland?
De faktorer som fått holländarna att ta steget eller känna viljan till att lämna Nederländerna
antingen permanent eller under sin lediga tid är Trängseln i Nederländerna, det Sociala
klimatet eller de höga Priserna på boende. Även här finns det andra svarsalternativ men de
har inte varit så frekventa att de ansetts vara av betydelse. Eftersom, som vi tidigare nämnt,
Nederländerna är ett av världens mest folktäta länder är det inte så konstigt att många nämnt
trängseln som en faktor bakom sitt husköp i Värmland. Precis som med naturen är det många
som nämnt denna faktor tillsammans med någon av de två övriga. Det sociala klimatet är en
faktor som överraskat oss något, att det var så många som kände av en förändrad attityd
människorna emellan var för oss något nytt. Många tycker att holländarna inte bryr sig om
varandra längre och är hårdare mot varandra. Den tredje viktiga faktorn är de höga priserna på
boende i Nederländerna. Det har blivit så dyrt att leva där så att man till och med flyttar eller
överväger att flytta.
Hur upplever holländare kontakten med svenska myndigheter?
Kontakten med den svenska myndigheten har fungerat mycket bra eller bra enligt de allra
flesta men det finns fortfarande saker som skulle kunna förbättras. Många nämner, även de
som varit nöjda med kontakten, problem med att få sitt personnummer eller problem med
information om skattesystemet. Att som egen företagare inte få sitt personnummer inom
rimlig tid innebär att man heller inte får tillgång till telefonabonnemang eller Internet vilket
behövs för marknadsföringens skull. Det är ju även viktigt att förstå sig på skattesystemet som
egen företagare så att det inte leder till missförstånd eller problem senare när verksamheten
redan är igång.
Vilka konsekvenser får inflyttning av holländare för det Värmländska näringslivet?
Den holländska inflyttningens konsekvenser för det Värmländska näringslivet är svårt att få
en täckande överblick över, men eftersom hela 60 % av de holländare som flyttar hit
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permanent är egna företagare, eller startar upp en verksamhet när de kommer till Värmland,
innebär detta en ökning i antalet Värmländska företag. De flesta väjer att starta sin verksamhet
inom turismbranschen och detta leder ju säkerligen till ett ökat intresse för Värmland på
turistsidan eftersom utbudet på aktiviteter och boendemöjligheter ökar. Det Värmländska
näringslivets viktigaste uppgift blir att hjälpa dessa företagare så att de kommer in i och lär sig
förstå hur företagandet i Sverige och Värmland fungerar. Eftersom turismbranschen i
Värmland är ganska säsongsknuten till sommarhalvåret är det även viktigt för de holländare
som startat verksamhet inom turistbranschen att hitta nya vägar för att locka turister även
under vinterhalvåret för att på så sätt lättare klara av ekonomin.
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10. Sammanfattning
Under de sista fem åren har det skett en betydande invandring från Holland till Värmland i
Sverige. INVA, Invest in Värmland, ville få detta fenomen belyst och kontaktade därför
Karlstad Universitet. Man ville att det på universitetsnivå skulle göras en undersökning om
hur stor migrationen är och vilka konsekvenser detta får för näringslivet och de lokala
myndigheterna i Värmland. Vi blev lyckligtvis utvalda att göra denna undersökning.
För att besvara frågorna upprättade vi en enkät och skickade den till 200 holländare som köpt
en fastighet i Värmland. Våran ambition var att undersöka alla holländska husköpare i
Värmland, men vi fick begränsa oss till 200 hushåll på grund av att det skulle bli för
tidskrävande att undersöka mer. En annan orsak var att de lokala myndigheterna hade
problem med att ta fram data om de holländska husköparna eftersom många inte hade nått
söksystem för denna grupp. För att samla på oss mer data så gjorde vi även 11 intervjuer med
holländska familjer, mäklare och lokala myndigheter.
Den vanligaste orsaken till varför holländarna söker sig till just Värmland är naturen och
lugnet. Andra faktorer som nämndes i undersökningen är mentaliteten hos människorna som
lever i Värmland, att Värmland är ett bra ställe för barnen att växa upp på och huspriserna
ligger på en bra nivå. Huvudskälen till att lämna Holland var bristen på utrymme, sociala
aspekter, arbete samt ekonomiska motiv.
Den första stora investeringen som görs av de holländska husköparna är just husköpet.
Konsekvensen av detta blir att huspriserna går upp. Konsumtionen hos de lokala handlarna är
en annan indirekt investering som är positiv för det lokala näringslivet. 60 % av de holländare
som flyttar till Värmland permanent startar en egen rörelse eller tar med sitt företag från
Holland.
Ett av de vanligaste problemen vid husköpet var de bristande språkkunskaperna hos de lokala
mäklarna. En del av respondenterna efterfrågade bättre engelskkunskaper och en del tyckte till
och med att de borde kunna prata holländska. I framtiden kanske detta problem kommer att
försvinna då det under de senaste åren har funnits holländare som har en affärsidé som går ut
på att hjälpa de lokala mäklarna, bl.a. med översättningar. Kontakten med de svenska
myndigheterna ansågs överlag vara positiva men vissa holländare hade problem med att få
personnummer och vissa hade problem med att hitta information om det svenska
skattesystemet.

65

11. Litteraturförteckning
Boyle P, Halfacree K, & Robinson V, Exploring contemporary migration, Addison Wesley
Longman, Harlow, 1998
Bouge, Donald J., Principles of Demography, New York, 1969
Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Malmö, 2002
Denscombe M, Forskningshandboken, Studentlitteratur, Lund, 2000
Glesbygdsverket, Årsbok 2001, Norstedts tryckeri AB, Stockholm, 2001
Glesbygdsverkets årsbok, Årsbok 2004, Edita Värstra Aros, Västerås, 2004
Gren Martin & Hallin Per-Olof, Kulturgeografi – en ämnesteoretisk introduktion, Liber,
Malmö, 2003
Hall & Williams, Tourism and migration: New relationships between production and
consumption, Luwer Academic, 2002, Dordrecht
Hjort S, Rural migration in Sweden: a new green wave or a blue ripple, Umeå Universitet,
Umeå, 2005
Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och
kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund, 1997
Karlsson & Niedomysl, Den mobila kohorten : om värmländsk ungdomsmigration 1999,
GRF, Karlstad, 2000
Kitchin T, & Tate N.J, Conducting Research into Human Geography theory, methodology &
practice, Pearson Education Limited, Harlow, 2000
Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997
Lundahl Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer,
Studentlitteratur, Lund, 1999
Svenning Conny, Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, Lorentz förlag, Malmö,
2000

Rapportserie
Müller D, Svenska fritidshus under tysk flagg (tysk fritidshusturism i Kronobergs och Kalmar
län), Umeå Universitet, Umeå, 1995
Muller D, German second homeowners in the Swedish countryside: on the
internationalisations of the leisure space, Umeå Universitet, Umeå, 1999

66

Stenbacka S, Landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv; intention och handling i
lokalsamhället, Uppsala universitet, 2001, Uppsala

Publikationer
Tomas Niedomysl, Evaluating the effects of place marketing campaigns on interregional
migration in Sweden, 2004
Tomas Niedomysl, Tourism and Interregional Migration in Sweden, 2005

Internetkällor
www.landguiden.se 050725
www.regionfakta.com 050727
www.varmland.se 050729
www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nl.html 050803

Intervjuer
Näringslivsutvecklare
Hans Nilsson, näringslivsutvecklare, Torsby kommun 050609
Yvonne Thorén, Näringslivsutvecklare, Munkfors kommun 050531
Anders Bäcker, UVÅN:s näringslivscenter, Hagfors 050509
Mäklare
Bengt Pettersson, Mäklarhuset, Hagfors 050509
Hans Mellqvist, klarälvdalens Mäklarbyrå, Munkfors 050510
Skolchefer
Birgitta Olsson, Skolchef, Torsby kommun 050602
Erik Lenne, Skolchef, Munkfors kommun 050531
Björn Dahlin, Skolchef, Hagfors kommun 050531
Jan-Olof Atterberg, Skolchef, Sunne kommun 050531
Holländare
Familjen Lensink, Forshaga 050607
Vessel Voorthuijsen, Swedenhuset, Hagfors 050509
67

Bilaga 1
Enkät och följdbrev
1. Beskriv Ditt hushåll: Antal vuxna_____ Ålder _____________
Antal barn (under 18) ______ Ålder _____________
Namn:______________________________________
Svensk postadress:___________________________
____________________________________________
2. Är Du permanent boende i Värmland?
Nej

Ja

3. Var i Nederländerna är/var Du senast varit bosatt?
___________________________________________________

4. Hur ofta reser Du mellan Nederländerna och Värmland?
Aldrig

< 1gång / år

1 gång / år

1gång / kvartal

2 gånger / år
1 gång / månad

5. På vilket sätt reser Du oftast mellan Nederländerna och Värmland?
Bil
Båt
Buss
Tåg
Flyg
6. Om Du flyger, vilka flygplatser flyger Du till och från?
___________________________________________________
7. Hur åker Du till och från flyget?
___________________________________________________

8. Om det fanns en direktflygförbindelse mellan Nederländerna och
Värmland, skulle Du utnyttja den?
Ja

Nej

Vet ej

9. Om ja, skulle detta innebära att Du oftare reste mellan Nederländerna
och Värmland?
Ja

Nej

Vet ej
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10. Hade Du besökt Värmland före fastighetsköpet?
Ja

Nej

Antal gånger (cirka): ________

11.Om ja, i vilket syfte?
Hälsa på släkt / vänner

Semester

Arbete

Utbildning

Annat, nämligen_____________________________________

12. Hur väcktes Ditt intresse för fastighetsköp i Värmland?
Media/Internet

Tidigare besök i Sverige

Bomässa

Av andra holländare bosatta i Värmland

Släkt/vänner

Annat, nämligen________________________________________

13. Hur fick Du kontakt med din mäklarfirma?
_______________________________________________

14. På vilket sätt genomfördes fastighetsköpet?
Svensk mäklare

Nederländsk mäklare

Privat

Annat, nämligen ____________________________________

Vilket år köpte Du din första fastighet i Värmland?___________
15. Hur har Du upplevt kontakten med svenska myndigheter vid
fastighetsköpet och vid ev. flytt?
Mycket bra

Bra

Mindre bra Dålig

Mycket dålig

16. Finns det något som inte fungerat i samband med fastighetsköpet och ev.
flytt, i så fall vad?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
17. Vad kan göras annorlunda och bättre? Förslag till förbättringar:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

18. Talar Du svenska hjälpligt?
Ja

Nej
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19. Har Du gått SFI, Svenska för Invandrare?
Ja

Nej

20. Vill Du lära Dig mer svenska?
Ja

Nej
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Fråga 21-32 besvaras endast av Dig som är permanent boende i Värmland.

21.

Av vilken/vilka anledningar sökte Du dig ifrån Nederländerna?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

22.

Varför valde Du just i Värmland?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

23.

Vilket år blev Du permanent boende i Värmland?____________

24.

Är Du egen företagare?
Ja

25.

Nej
Om ja, vilken bransch:
________________________________________________________________

26. Om Du har egen företagsverksamhet, hur upplevde Du möjligheten
att etablera ditt företag i Värmland?
Mycket Goda

Goda

Mindre goda

Dåliga

27. Om Du inte är egen företagare planerar Du att bli det?
Ja
28.

Nej
Om ja, vilken bransch?
________________________________________________________________

29. Är Du anställd?
Ja

Nej

30. Om ja, vilken typ av arbete?
____________________________________________________________

31. Om Du är arbetslös, önskar Du anställning?
Ja

Nej

32. Om ja, vilken typ av arbete?
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________________________________________________________________

33. Om Du har medflyttande barn, hur upplever Du möjligheten till en bra
skolgång i Värmland?
Mycket goda

Goda

Mindre goda
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Dåliga

Fråga 34-44 besvaras endast av Dig som icke är permanent boende i Värmland.

34. Önskar Du bli permanentboende i Värmland?
Ja

Nej

Vid ja, av vilken/vilka anledningar söker Du dig ifrån Nederländerna?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

35. Varför valde Du att köpa fastighet just i Värmland?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

36. Är Du egen företagare?
Nej

Ja

37. Om ja, vilken bransch:
________________________________________________________________

38. Planerar Du att bli egen företagare?
Ja

Nej

39. Om ja, vilken bransch?
________________________________________________________________

40. Är Du anställd?
Ja

Nej

41. Om ja, vilken typ av arbete?
____________________________________________________________

42. Önskar Du anställning?
Ja

Nej

43. Om ja, vilken typ av arbete?
________________________________________________________________

44.

Vad är viktigt för att Du skall ta steget och flytta till Värmland?
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tack för Din medverkan!
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Karlstad 2005-05-17
Hej!
Vi är två studenter som studerar kulturgeografi vid Karlstads universitet. På uppdrag av
INVA, Investera i Värmland ska vi under våren 2005 kartlägga inflyttningen från
Nederländerna till Värmland. Vi tycker det är positivt för Värmland att allt fler holländare
väljer att bosätta sig och semestra i Värmland och det är viktigt för INVA att få en förståelse
för hur omfattande inflyttningen är, hur det fungerar i praktiken och vad som kan förbättras
och göras annorlunda.
Framtida förhoppningar är att fler utländska företag och turister ska söka sig till Värmland. Vi
har därför tillsammans med INVA utarbetat en enkät, som nu skickats till Dig som är från
Nederländerna och som köpt fastighet i Värmland.
Hoppas att Du har möjlighet att ta Dig 10 minuter av Din tid i anspråk för att besvara enkäten.
När Du besvarat enkäten skickar du svaret till oss i det frankerade svarskuvertet. Enkäten ska
vara oss tillhanda senast 24 / 5.
Frågor rörande enkäten besvaras av Gun-Marie Östedt Axelsson, Projektledare, INVA,
Investera i Värmland , telefon: +46 (0)54 22 14 87 eller via e-post: gunmarie@wermland.cci.se.
Ditt svar är mycket betydelsefullt för vår kartläggning. Varje besvarad enkät emottages med
stor uppskattning. Alla svar kommer att behandlas så att enskilda personer inte kan
identifieras.
Alla som besvarar enkäten kommer vi att bjuda in till ett möte, då resultatet av kartläggningen
kommer att presenteras.
Tackar på förhand!
Med vänliga hälsningar
Ulrika Andersen & Hans-Peter Engström
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Bilaga 2
Intervjuer med näringslivsutvecklare
Anders Bäcker Intervju, Uvåns näringslivscenter, 050509
Varför väljer många holländare att starta upp företag i Värmland?
Den grundläggande orsaken är att de vill ha en högre livskvallitét. De kommer från Holland
där det är trångt boende och svindyra huspriser. Här kan de få ett bra boende, börja med att
köpa ett fritidshus som de kommer till tre, fyra år innan de bestämmer sig för att de vill flytta
hit med sina barn. Då det inte finns så många lediga jobb här är det många som väljer att
starta eget, många är duktiga affärsmän och entreprenörer
Är det vanligt att man först köper fritidshus och sedan efter några år flyttar hit?
Ja, de köper ett permanent hus för att ha som fritidshus först, så bor de har ett tag och så får de
nya kontakter vilket gör det svårare att åka tillbaka till Holland.
Hur länge har detta fenomen pågått?
Den första jag fick in var nog ca fem år sedan (pensionat Hedegård). För tre år sedan började
det komma allt fler.
Hur omfattande är holländarnas investeringar i näringslivet i Hagfors / Munkfors?
Den första investeringen de gör är att köpa fastigheten, som brukar ha ett snittpris på 400 000.
De företag som de statar upp är ju inga större utan mer turism och eventföretag; som Bed &
breakfast, världshus. Till dessa företag söker de nya kundmarknader och marknadsför sig
mycket i Holland. Än så länge är det inga stora investeringar. Den största vi har än så länge är
Erik som köpte slalombacken han hade en investering på 190 miljoner. Etapp ett var på 36
miljoner då han fick pengar från bl a. NUTEK. Men det gick i lås för att bankerna inte ville va
med och investera. Bankerna ser det som ett riskföretag, de tänker ganska svenskt och
resonerar som att ingen vill ha en slalombacke i Hagfors. Många holländare vill ha tysthet,
stillhet, fiske jakt. Det finns i Europa just nu nåt som kallas secondhome marknad där
människor som har gott med pengar vill ha ett lyxigt fritidsboende. Med deras mått mätt är det
dålig kvalité på de svenska stugbyar som finns idag. Det var denna marknad som man ville
vända sig till då man köpte Värmullsåsen. Hade detta blivigt av hade det nog varit det bästa
som hänt Hagfors sen de byggde järnvägen här. På sikt hade detta kanske lett till
nyanställningar och att det hade blivit en bra rusch på affärer. Men för tillfället ligger detta på
is. Man letar efter företag som kan vara med som medfinansiärer.
Är det säsongsbetonad verksamhet som startas upp?
Nja, båda delarna. De tycker att vintern är lite exotisk men naturligt vis ar det mest på
semestern som turisterna kommer och det är ju under sommarhalvåret.
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Varför tror du att just Hagfors/ Munkfors attraherar Holländare?
Det är två saker; i Hagfors har vi väldigt låga villapriser, i Hagfors har det blivigt lite dyrare
nu. I Munkors är det väldigt billigt. I Holland köper de sig ett hus för fem miljoner och här
kan du få ett för 4-500 000 och då har du ju ganska mycket pengar att acklimatisera dig och
att hitta på nåt nytt för. En del har företag kvar i Holland som de kör parallellt. Pendlar de då?
Ja, en del gör det. Sen har du ju sjumilaskogen runt omkring och det är det som de tycker e så
fantastiskt. De kallar det lilla Kanada.

Är det välbärgade holländare som flyttar hit?
Nja, får man tre fyra miljoner över då du säljer av ditt hus så har du ett bra startkapital. Sen är
det ju rätt ålder på dem, det är ju mellan 40-50 år och unga. Det e ju väldigt bra att de har barn
med sig. Jag bor ju själv i Sunnemo och där är det ju 5 nya barn i skolan. De lägger ju ner
många skolor men skolan ska ju till och med bygga ut nu då. Sunnemo har ju blivit en sån där
plats som man funderat på att göra som pendlingsort. Det är ju väldigt populärt att köpa hus
där. Det kommer bli massa nya medborgare i kommunen nu.
Kan man märka hur det sprider sig till hela samhället som skola, näringsliv m.m?
Ja det har rullat igång ordentligt sen vi hade holländardagen sen dess har vi fått stor
uppmärksamhet i media. Men de vill inte träffa varandra utan de vill träffa svenska företagare.
De vill samarbeta med svenska företag. Det finns ingen intresseorganisation för holländare.
Men kanske det kan komma efter ett tag när man blir hemsjuk.
Hur upplever svenska företag att holländare kommer hit och startar egna företag?
De tycker det är bra. Enligt alla marknadsundersökningar som görs här av bl. a. Svenskt
näringsliv och turistrådet så är denna typ av verksamhet bra för bygder som Hagfors. För de
som håller på med ……? Söker eventsupplevelser och då är det jättebra att det kommer hit
och startar upp sin verksamhet så att det byggs upp ett närverk där man hjälper varandra. Det
har funnits för lite sånt här. Men nu börjar det komma upp lite större projekt som
klarälvsbanan. När den kommer till Hagfors och går ända till Karlstad kommer det nog locka
holländare eftersom de är som tokiga i att cykla. Förhoppningsvis kommer det att byggas upp
entreprenörs företag längs med banan så att man kan bo och göra andra aktiviteter längst med
gatan. Det finns värdshus och andra företag längs med banan som kan få det bättre i och med
det. För tillfället tror jag att det är det största turism projektet i Sverige just nu. Man kör också
olika typer av safari. Detta är nåt som svenskar kanske inte uppfattar som exotiskt med
utländska turister tycker det är spännande.
Hur är det med andra kommuner I Värmland, upplever de samma trend att holländare
flyttar till kommunen?
Det är ju Hagfors munkfors så vi har kört igång företag och hjälp dem med skatten. Främst.
Det kan ha att göra med holländardagen och att vi har kontakter med migrationsverket. Det
verkar som Hagfors och munkfors är där de flesta är.
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Kan det bero på personer som Bengt Pettersson och Vessel?
Absolut. Den första är ju mäklaren Bengt som fått hit de flesta. Han var den första som fick
hit holländarna.
Om man tittar på Värmland i stort, är det andra än holländare som startar företag här?
Det har blivit en otrolig attitydförändring de senaste åren. Om man tittar på svensk
näringslivsstatistik har vi gått från 248:e plats till trettonde plats i nyförtagande i Hagfors. Vi
hade ett EU projekt här mellan Finland, Estland Tyskland så då anställde de folk till
näringslivscenter för tre år sedan. Så det är många svenska också. Förut så anställdes många
på bruket men u måste man starta eget för att bli sysselsatt.
Hur arbetar ni för att underlätta för utländska företag att etablera sig i Värmland?
Vi hjälper dem med att fylla i nödvändiga papper och talar om för dem var de ska vända sig
när de ska söka landsbyggdsstöd och liknande. Skatt och momsregertering, kontakt med
banker men också att kontakta skola.
Finns det någon organisation liknande UVÅN som ni samarbetar med i Holland?
Nej.
Finns det några hinder som holländare stöter på då de ska starta eget företag.
Nej det tycker jag inte.
Tror du att trenden kommer att hålla i sig?
Ja vi ser att det fortfarande sprider sig mellan bekantar som också kommer hit. Men sen
kommer troligtvis huspriserna att ha ökat om kanske fem år. Så då blir det färre billiga hus.
Då kanske man får bygga och då blir det lite dyrare även om tomtpriserna är billiga.
Finns det andra utländska turister som stannar här för permanentboende?
Nej det är holländare.
Det är inga problem med mindre investeringar då man vänder sig till bankerna?
Det är ju inte de lokala bankerna som bestämmer i slutändan men för att få igenom små
projekt och investeringar är det inga problem. Det behövs nog att man ser att turismen ökar
för att bankerna ska våga låna ut till större projekt.
Finns det någon skillnad på holländares och svenskars syn på Värmland som tillväxtregion?
holländarna frågar ju ofta för de får ju hora lite olika om vart man ska satsa och vart man inte
ska satsa. Men jag tror på den här bygden. Jag tror att vi bor i framtidens byggd. Jag ror inte
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folk vill bo i storstäder när de får barn. Man vill nog satsa på livskvalitet eftersom det blir
skitigare och trängre i städerna.
Tror du att det finns en positiv framtid för skolorna i bygden?
Det föds ju för lite barn här men nu kommer det folk hit i rätt ålder som har barn i skolålder.
Sunnemoskolan ska ju tillexempel byggas ut nu. Det sker ju en viss inlfyttning av svenskar
där också nu. För lanthandeln är det ju också positivt för man vill ju försöka handla där för att
få dem kvar. Det är en bra service. Det är några holländare som ska öppna en dilikatessbutik
och en herrgård här i Sunnemo nu. En svensk ska öppna en glassbutik i samma område
eftersom det kommer komma turister dit. Holländarna har väldigt lätt för att lära sig svenska,
när de har varit här ett halvår så blir man alldeles paff när man hör dem.
Kan man lära sig Svenska här i Hagfors?
Ja vi har gymnasiet här som har svenska för invandrare. Det finns både på dagtid och
kvällstid. Många holländare är intresserade av att lära sig svenska. Det brukar vara det första
som de frågar.
Är det nån som kan utan att ha gått svenskundervisning?
Ja det finns de som har haft fritidshus här en längre tid som har lärt sig själva undertiden.
Barnen har ju lätt att lära sig och då är det ju lättare för föräldrarna att lära sig sen också.
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Yvonne Thorén, Näringslivsutvecklare i Munkfors 050531
Varför tror ni att så många holländare väljer att starta upp sin verksamhet inom erat
närområde?
De ser möjligheterna här med den vackra naturen o.s.v. och i många fall har de redan ett
fritidshus i Värmland. Det är trångt i Nederländerna och huspriserna här är fördelaktiga så de
ser möjligheter i att antingen starta upp nya verksamheter här eller ta med sig sin verksamhet
ifrån Holland.
Hur länge har det här fenomenet pågått?
Ja, just med det här med att starta upp företag har jag sett har ökat de senaste två åren.
Senhösten 2004 och fram till nu har det verkligen dragit igång rejält, det kryllar av dem. Jag
har många sittningar med holländare inbokade framöver. Det är några nästan varje vecka.
Varför tror ni att just Munkfors attraherar Holländare?
Först och främst kan det bero på att våra mäklare har riktat in sig på den holländska
marknaden, skaffat sig holländska mellanhänder. Sen är ju huspriserna är förmånliga man får
mycket hus för pengarna. Sen får de ett positivt bemötande här, de trivs bra här de tycker vi är
lika i sinnelaget.
Vilka konsekvenser får detta för det lokala näringslivet?
Positiva, många fastigheter har några år på nacken och då tar holländarna kontakt med de
lokala entreprenörerna och hantverkarna. Kontaktytor och insikt i hur det fungerar ute i
Europa.
Finns det andra kommuner som upplever samma trend?
Hagfors är ju ungefär i samma situation som oss, annars vet jag inte.
Vilka indirekta konsekvenser har holländarnas flytt till Munkfors?
De lokala entreprenörerna får ju mer kunder och mataffärerna får ju även de mer kunder,
skolorna får ju också mer barn vilket är positivt.
Hur kan ni underlätta för holländare som vill investera och starta upp sin verksamhet i
Värmland?
Vi hjälper till med kontakter och nätverk och det här med finansiering. Vi hjälper även till
med kontakten med myndigheter t.ex. migrationsverket om de inte klarar av det själva. De
kommer hit med de mesta frågorna och kan inte jag hjälpa dem bollar jag dem vidare till
någon som kan.
Finns det något forum där holländska företagare kan mötas?
Jag jobbade ju tidigare för UVÅN och där hade vi en holländardag där vi bjöd in samtliga
som vi fick adresser till inom Hagfors/Munkfors. Där informerade vi om vilka möjligheter
som finns, vi var då runt 80 personer.
Upplever ni några hinder för holländare som vill starta upp sin verksamhet i Munkfors?
Nej, inte direkt men med just det här med att starta upp en verksamhet så är det lite så att
svensken tänker mer noga igenom beslutet, medan holländarna de kör mer på vilket i och för
sig inte är något hinder men vissa som kommer hit stöter på ganska mycket problem som de
skulle ha kunnat undvika om de tagit mer hjälp innan de drog igång. Många som kommer hit
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har inte någon erfarenhet av att driva ett företag, och då speciellt inte inom turismbranschen
och de märker även att vi har en kort säsong här. Vi kanske behöver hjälpa dem lite tidigare
eftersom vi vill att det ska gå bra för dem bl.a. genom att de får lära sig språket direkt. Det
finns ett intresse och behov av att lära sig språket och det skulle behövas mer kurser även på
kvällstid för de som jobbar med sina företag på dagen.
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Hans Nilsson, näringslivsutvecklare i Torsby 050609
Hur många holländare är det som flyttat till Torsby?
Ungefär 20 familjer.
Är de holländare som flyttar till Torsby egna företagare?
Flertalet av dem tror jag startar eget företag.
Varför tror du att flera holländare väljer att starta upp sin företagsverksamhet i
Torsby?
Om man tittar generellt så har nog de flesta till en börjat varit här som turister eller passerat
förbi Torsby då de semestrat. På så sätt har de sett turismvärdena och det goda livet och då är
Torsby en av de kommunerna som de kan tänka sig bosätta sig i. Där man kan hitta hus, där
tror jag att man så småningom hamnar.
Tror du att det är nåt annat än husen som attraherar holländarna att flytta till Torsby?
Jag tror att det är det goda livet som lockar men också att det börjar bli trångt i Holland.
Tidigare fanns det nationalparker i Holland men det verkar ha blivit för trångt även där.
Holländarena är ju ett strövande folk som gillar naturen. Vår möjlighet att fritt vara i naturen
är viktig för dem.
Hur länge har detta pågått?
Ca 4-5 år.
Hur omfattande är holländarnas investeringar i Torsby?
Jag tror inte att de är så omfattande men man köper ju hus i miljonklassen.
Vad får det för konsekvenser för i näringslivet i Torsby?
Rent generellt är det nog så måste man vara noga med att inte bygga upp nåt luftslott utan
vara realistiska. Det finns olika företagsstrukturer i Holland, Tyskland och Sverige och det är
viktigt att vi kan lotsa in dom i den strukturen. Det viktiga är inte att det blir ett sträck på ett
papper att det kommit en holländare till Torsby. Det viktiga är att de hittar in i nätverken och
att de trivs här. Det är inte samma sak som att mäta företagsverksamhet i statistik utan man
måste förstå hur företagandet fungerar i Sverige och hur beslutsfattandet är i Sverige. Om de
inte förstår det så kommer det bli en backflash på det här. Holländarna får inte tro att man i
Sverige sitter i slips och skjorta och fattar beslut utan man tar besluten i vardagskläder, i
nätverk i enkla former. Vi har haft några fall där de inte har förstått processen och då får vi
badwill av det.
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Tycker du att det fungerar generellt?
Det fungerar men vi får inte ta dem förgivna utan vi måste vara noggranna i vårt jobb ute i
kommunerna när det kommer holländarna. Man måste släppa in dem i nätverken och berätta
hur nätverken fungerar i Sverige. Där tycker jag att vi gör det lite för lätt ibland.
Finns det någon skillnad på svenska och holländska företagares syn på Värmland som
tillväxt region?
Nej det kan man inte säga. Många av holländarna kommer hit av andra värden än att bli
företagare. I grunden tror jag att naturen är det som man kommer hit för sen tror jag att man
använder de nätverk man har för att hitta en försörjning.
Får detta några indirekta konsekvenser för näringslivet i Torsby?
Det är mycket positivt eftersom det ger en kompetensvidd som ger en ökad kunskap eftersom
deras bakgrund är annorlunda eftersom de bott i ett annat land, det ökar helhetskompetensen.
Om man tittar på postkontor, skolor affärer…
Ju mer människor som finns i bygden ju bättre är det. Det är ju människor som är mitt i livet
och de har ju barn vilket är mycket positivt.
Tror du att finns andra kommuner som upplever samma trend?
Ja det började ju i Hagfors- Ekshäradsområdet det växte ram en hagforskoloni, detta var
ungefär 15-20 år sedan.
Hur kan ni underlätta för Holländare som vill starta upp eget företag i er kommun?
Vi kan lotsa in dem i de närverk som finns. Det vi måste bli bättre på är språk så att vi kan
kommunicera med varandra.
Hur upplever ni svenska företagares syn på holländare som flyttar hit och startar egen
verksamhet? Positivt!
Finns det något forum i Torsby som holländare kan träffas?
Nej och jag tror inte att de vill ha det. Jag har frågat holländarna om de ska bilda någon
holländsk pub men det vill de inte. De har inget behov av att träffa varandra man flyttar nog
för att man är trött på holländare. Vi berättar vilka som finns och det kanske kommer senare
då man så småningom bildar sina nätverk.
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Finns det några hinder för företagare som vill starta upp sin verksamhet i kommuner?
Det är detsamma som för svenska företagare; bankerna som jag tycker är ett hinder för
företagsverksamheten de är väldigt restriktiva, framförallt på landsbygden. Besluten tas idag
av bankerna i Göteborg, inte ens i Värmland. Ofta har de ett startkapital från husförsäljning
när de kommer hit.
Tror du att det är en trend som kommer att hålla i sig, att holländare flyttar till Torsby?
Jag tror det är en trend som kommer att hålla i sig. Det är för mycket människor i Holland, det
är det budskapet man får när man pratar med dem. Bildas det en koloni har så är det ju
positivt. Det är ett kompetenstillskott och det är bra att få värderingar från människor som har
bott i andra länder. Helheten blir ju allt större. Vi tycker det är spännande med en
kulturgeografisk syn på utvecklingen i det platsunika.
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Intervjuer med mäklare
Bengt Pettersson mäklarhuset, Hagfors 050510
Hur kommer det sig ätt er mäklarfirma säljer till holländska husköpare?
Jgg tykckte att den lokala marknaden var för svag, det är ungefär fem år sedan. Då var jag
först i Värmland med att vända mig till den holländska marknaden. Vi åkte ner och hade
utställningar i holland. Det var så vi började, jag riktade mig målmedvetet till Holland.
Tidigare hade jag sålt till tyska, danska och normän men när den tyska marknaden blev svag
vände jag mig mot Holland och anställde en tjej som jobbade år mig. Jag jobbar också år
England.
Hur marknadsför ni er i Holland?
Det är utställningar som vi åker ner till.
Vilka är de främsta argumenten som holländare har för att köpa fastighet i Värmland?
För det första visste de inget om Sverige, så vi fick börja med att tala om vad Sverige låg. Sen
är det naturen som lockar eftersom det är då tätbebyggt i Holland så är detta en oas för dem
eftersom avståndet inte är så långt. Priserna här är ju väldigt attraktiva för utländska kunder.
Naturen är nog den första positiva kontakten de får när de flyttar hit.
Har det skett en generell ökad efterfrågan av fastigheter i Hagfors eller är det bara
speciella grupper som holländare?
Vi kommer närmare Europa och vi märker att fler är intresserade. Vi har sålt till fransmän
också men det är flest holländska kunder. De svenska husköparna har också börjat kvickna
till, om de ska vara med så måste de kvickna till nu.
Vad har det för konsekvenser för huspriserna i Hagfors/Munkfors?
Det har skett en viss prisstegring men det är inte pga. utländska kunder utan det är väl
klimatet här uppe som blivit bättre också. Det är företagsvänligt.
Hur tror du det upplevs av svenska husköpare att fler hus säljs på den utländska
marknaden? Är de oroliga för stigande huspriser eller tycker de att det är positivt?
Jag tror att det generellt upplevs som positivt att det kommer hit folk utifrån. Holländare och
svenskar har en likvärdig syn på varandra naturen.
Vilka typer av fastigheter är det som Holländare köper?
Villor fritidshus, stugbyar, hotell, värdshus det är ett brett spektra de är intresserade av.
Har andra mäklare i Hagfors/ Munkfors märkt av samma trend?
Ja eftersom vi startade upp här så går ju kunderna runt och tittar. De går ju inte bara till en
mäklare.
Finns det fler mäklare som riktar sig till den holländska marknaden?
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Jag har ju varit ensam på mässor men det ger ju ringar på vattnet då jag lockar hit dem så får
ju andra möjlighet att sälja till dem.
Tror du att andra mäklare i Värmland har märkt en ökad försäljning till holländare?
Ja, kommer det hit många och upptäcker Värmland så tittar de ju på andra områden också.
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Hans Mälkvist, mäklare 050510
Varför har er mäklarfirma valt att inrikta er på holländska husköpare?
Vi märkte ett ökat intresse fån den holländska marknaden från de som tidigare varit på
semester här. Sen är det deras ekonomiska situation i Holland som gjort att de köpt hus nu.
När vi såg att intresset ökade så la vi ut lite krokar.
Har ni satsat på att marknadsföra er i Holland?
Ja, vi har varit med på lite mässor i Holland där vi har folk som hjälper oss att visa upp oss
där nere.
Hur länge har ni inriktat er på den holländska marknaden?
Vi har hållt på i två eller tre år. Den första kunden vi hade var för tretton år sedan men då var
det endast enstaka fall. Efter det var det inte så mycket. Den riktiga vågen kom lite senare.
Vilka är de främsta argumenten som Holländarna har för att köpa fastighet i
Värmland?
Det är mer plats här de bor ju väldigt trångt där nere. Sen finns det ju vildmarksnatur, när de
åker hit åker de förbi Dalslandsslätten och när de närmar sig oss så blir det berg och skogar
och då tycker de att de kommit rätt. De kan också resa hit på en dag vilket gör att de slipper
övernatta. Det är väldigt viktigt.
Har det totalt sett skett en ökad efterfrågan på fastigheter i etr område eller är det bara
vissa grupper som köper fastigheter?
Det har blivit lite mer tryck överlag eftersom fastigheterna försvinner ganska snabbt och då
måste de andra hänga på om de vill ha en fastighet.
Vilka konsekvenser har detta fått för huspriserna i Munkfors?
Det är ju tillgång och efterfrågan som styr så det har ju gjort att priserna har stigit. Inte
drastiskt men priserna har gått upp. Det är ju sällan som långkörarna som tidigare pressat ner
priserna som de gjort förut. Man kan hålla uppe priserna lite lättare nu.
Hur tror du att detta fenomen upplevs av de Svenska husköparna?
De har inget emot utländska köpare, bara de hinner köpa sitt först. Holländarna är väldigt lika
oss, vi har samma mentalitet. Grannsämjan upplevs som positiv. Jag har inte hört nåt negativt.
Har du märkt en uppgång av svenska husköpare också?
Ja, de måste hänga med mer nu. Innan kunde de vänta ut och få de huspriser de ville ha, men
så är det inte nu.
Vilken typ av hus är det holländarna väljer i första hand?
Merparten av hus är hus för permanentboende, det kan vara hus som ligger i villaområden,
utanför centrum. De har inga krav på att de måste bo ute i skogen som tyskarna vill. Men vi
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har också andra kundgrupper som vill köpa herrgårdar. På detta finns det ett bra intresse.
Andra kommer hit och vill starta egna förtag.
Upplever andra mäklare i Munkfors samma trend?
Bengt Petterson arbetar också mot den holländska marknaden. Hagfors Munkfors har ju
samma typ av natur och omgivning så vi kan rikta oss till samma målgrupp.
Har du märkt om andra mäklare i upplever samma trend?
Då vi varit på mäklarträffar runt om i landet har vi märkt att vi är ensamma om detta fenomen.
I Sunne har de framförallt norska köpare. Men der är ju holländare som vi har mest av här.
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Intervjuer, skolchefer
Björn Dahlin, skolchef Hagfors 050531
Har skolorna i er kommun märkt av den ökade inflyttningen av holländare?
Ja
På vilket sätt då?
Det senaste året har vi haft en inflyttning av holländska barnfamiljer med barn i skolålder, det
rör sig om bl.a. 15 barn. Det är främst det senaste året, 2004 som den största ökningen av
holländska barn skett. Men de senaste fem åren har holländska bran börjat i våra skolor.

Har ni behövt sätta in några extra åtgärder för exempelvis svenskundervisning?
Ja vi har extraundervisning i Svenska men vi har också satt in hemspråksundervisning. Sen
har vi SFI undervsning och det är det många holländare som är intresserade av. Men det är ju
för vuxna.
Hur har det fungerat för dessa barn att acklimatisera sig i den svenska skolan?
Vad jag vet så har det gått bra. Vi har inte märkt av några problem.
Har ni fått lättare att få anslag för skolprojekt och material?
Nej
Hur såg det ut tidigare? (nedläggningar? Sammanslagningar, ingen skillnad….)
I Sunnemo har vi byggt ut skolan eftersom vi märker att detta är ett ställe som fler flyttar till,
även barnfamiljer. Ökningen av holländska barn har inte varit enda orsaken till att skolan
byggts ut. I hela kommunen är inflyttningen lika stor som utflyttningen. Problemet är att det
inte föds tillräckligt med barn.

Hur tror du detta påverkar landsbygdsskolorna?
Det är ju positivt för landsbygdskolorna i kommunen att fler flyttar hit.
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Jan-Olof Atteberg, skolchef Sunne 050531
Har skolorna i er kommun märkt av den ökade inflyttningen av holländare?
Ja
På vilket sätt då?
Vi har haft en ökad inflyttning med holländare till vår kommun jag vet inte exakt hur många
holländska barn som har börjat i vår skola men ungefär 7-8.
Har ni behövt sätta in några extra åtgärder för exempelvis svenskundervisning?
Ja de här barnen får extra svenskundervisning.
Hur länge har detta pågått?
Jag vet inte exakt hur länge det har pågått men ungefär fem år.
Hur har det fungerat för dessa barn att acklimatisera sig i den svenska skolan?
Ja det det har fungerat bra.
Har ni fått lättare att få anslag för skolprojekt och material?
Nej
Hur såg det ut tidigare? (nedläggningar? Sammanslagningar, ingen skillnad….)
Vi har de senaste åren haft en ökad inflyttning i kommunen. Så till den grad att det har börjat
bli bostadsbrist. De som flyttat hit är främst barnfamiljer och äldre. De holländska
barnfamiljerna är en liten del av inflyttningen men det är också svenska barnfamiljer som
flyttar hit.
Hur tror du att detta påverkar landsbygdsskolorna?
Positivt
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Erik Lenne, Skolchef Munkfors 050531
Har skolorna i er kommun märkt av den ökade inflyttningen av holländare?
Ja
Om ja, på vilket sätt?
Det är ca fem holländska barn som börjat i skolan i vår kommun. Detta har inneburit att vi
har börjat men hemspråksundervisning på holländska under 2005. Vi har en viss policy som
är att ett visst antal barn krävs för att man ska få ha hemspråksundervisning. Dessa barn får
också svenska 2 undervisning.
Hur länge har detta pågått?
Detta är en ny företelse senaste och har främst pågått under det senaste läsåret .
Hur har det fungerat för dessa barn att acklimatisera sig i den svenska skolan?
Det har fungerat bra.
Har ni fått lättare att få anslag för skolprojekt och material?
Nej
Hur såg det ut tidigare? (nedläggningar? Sammanslagningar, ingen skillnad….)
Det har varit äldre personer utanbarn som flyttat till. Nu har vi några holländska
barnfamiljer..Inflyttningsnetto är positiv men det är som sagt ålder utan barn som flyttar till
kommunen. Vi har ett negativt födelsetal i kommunen. Så på så sätt är det ju positivt att det
flyttar in barnfamiljer till kommunen.
Hur tror du att detta påverkar landsbygdsskolorna?
Inflyttningen är positiv men det minskade minskat barnunderlaget gör att vi måste anpassa
skolorna efter detta. Den störta förändringen har vi gjort nu men det kommer att ske
successivt under en längre tid. Om fler holländska barnfamiljer flyttar hit kanske det blir
ringar på vattnet och fler tar steget och flyttar hit. Munkfors har ju blivit lite av en holländsk
koloni.
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Birgitta Olsson, skolchef Torsby kommun 050602
Har skolorna i er kommun märkt av den ökade inflyttningen av holländare?
Ja
Om ja, på vilket sätt?
Fler elever på SFI inom gymnasiet.
Till Stölletområdet har skett en ökad inflyttning, 3 grundskolebarn och 2
förskolebarn kommer under sommaren. Lekvattnet är ett populärt område för Holländare.
Någon familj har tillkommit.
Har Ni behövt sätta in några åtgärder för extra svenskndervisning?
Svenska 2 för holländska barn.
Hur länge har detta pågått?
Sedan ca år 2000
Ungefär hur många barn rör det sig om?
3-4 vuxna elever/år. 3-5 barn i grundskolan
Har det fungerat att acklimatisera sig i den svenska skolan?
Ja ofta allldeles utmärkt. Barnen har ofta goda kunskaper med sig. I det
holländska skolsystemet börjar tidigare än i Sverige.
Har Ni fått lättare att få anslag för skolprojekt och material?
Nej
Hur såg det ut tidigare?
Elevunderlaget sjunker varför vissa skolor på sikt kan vara
nedläggningshotade.
Har Ni haft problem med att barnfamiljer med barn i skolålderna flyttar från
kommunen?
Vårt stora problem är inte att barnfamiljer flyttar från kommunen utan att
det föds för få barn.
Hur tror Ni att detta påverkar landsbygdsskolorna?
Inflyttningen av holländska barn tror vi kommer att påverka våra skolor
positivt eftersom vi får fler elever. Dessutom kommer det hit engagerade
familjer som till stor del ordnar sin egen försörjning.
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Intervju, familjen Lensink, Deje, 050607
Vilka var de främsta orsakerna att ni flyttade hit?
Det var spännande och man lär sig mycket, både vi och barnen lär sig mycket.
Hur såg er situation ut i Nederländerna men arbete, utbildning bostad mm.?
Vi hade inget arbete i Nederländerna och så hade vi tänkt länge att vi skulle flytta till
Skandinavien. Vi sökte först i Norge men ångrade oss även om de har jättefin natur, för det
var mycket lättare att få kontakt i Sverige. Jag jobbade heltid och min fru jobbade halvtid. Vi
sa upp oss innan vi flyttade till Sverige och sålde huset vilket gjorde att vi fick pengar över till
ett hus här i Forshaga och pengar till att försörja oss. Än så länge har vi inte skaffat oss några
jobb i Sverige, men jag (fru) planerar att kanske starta eget inom turismbranschen.
Lärde ni er prata svenska innan ni flyttade hit?
Vi lärde oss prata lite svenska hos en privat lärare som bodde i närheten av oss. Nu läser vi
svenska på SFI och det är roligt. Man utvecklas och lär sig se saker på ett annat sätt. Tidigare
hade vi bra jobb och man identifierade sig genom jobbet och sin utbildning. Nu fick vi starta
om på nytt och vi kan inte språket och våra tidigare meriter spelar inte längre så stor roll. Man
måste lära sig vara stark.
Har ni kontakt med andra holländare?
Vi har inte så mycket kontakt med andra holländare för vi tycker det är viktigt att träffa
svenskar och på SFI träffar vi andra som är i våran situation. Vi vill inte bo grannar med andra
holländare för det är inte så bra för integreringen.
Tycker ni det går bra att acklimatisera sig här i Värmland?
Det tar lite tid eftersom vi har fyra barn och i början kan man ju inte språket och då blir det
först så att man bara hälsar på varandra men efterhand lär man känna grannar och andra lite
bättre. Nu går det bra med kontakter eftersom vi tar barnen till skolan m.m. och då lär vi
känna andra föräldrar.
Vilka förväntningar hade ni när ni flyttade hit?
Vi flyttade hit i hopp om att lära känna oss själva och varandra. Vi vill bo här en tid men vi
vill inte spekulera för mycket om framtiden eftersom man inte kan förutse den, och vi vill inte
heller veta hur det blir i framtiden, vi får se. Vi var här förra året i en månad och barnen fick
då pröva på hur det är att gå i skola här.
Hur tyckte barnen det var att flytta?
Det var med blandade känslor, då vi var här i vintras var de lite oroliga. Den minsta förstår
inte så mycket men de andra undrade varför vi skulle bo här när vi hade ett stort och bra hus i
Nederländerna. Det blev så mycket för de två minsta barnen när vi flyttade att vi inte tyckte
det skulle vara så bra om de också var tvungna att gå på dagis så vi väntar lite med det. När
det gäller kompisar så går det bra nu när de pratar språket och det är många barnfamiljer som
bor i närheten. Kompisarna tycker det är lite spännande när vi inte pratar deras språk så bra.
Barn ges mer utrymme till att vara barn här i Sverige, och undervisningen är inte lika
individualistisk. I Nederländerna sätter föräldrarna mer press på sina barn både när det gäller
skola och fritidsaktiviteter vilket gör att barnen blir stressade.
Hur går det för de två äldsta barnen när det gäller anpassning till skola m.m.?
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Båda två tyckte det var bra de två första månaderna i skolan för då fick de mycket
uppmärksamhet och hjälp ifrån läraren, sen när de lärt sig språket fick de inte lika mycket
hjälp och det tyckte de var lite jobbigt.
Får barnen någon hemspråksundervisning i skolan?
Nej, det är inte tillräckligt många andra holländska barn på skolan. Vi försöker lära dem själva
genom bl.a. holländska böcker.
Hur fungerade det med personnummer och sånt?
Det fungerade bra och gick jättefort, vilket var lite förvånande för vi hade hört att det kunde ta
tid. Vi fick fylla i papper på den svenska ambassaden i Nederländerna.
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Intervju Vessel Voorthuijsen 050509
Varför valde ni att flytta till just Värmland?
Vi har haft fritidsbostad här de senaste 5 åren, jag gillar naturen och vädret, temperaturen är
lagom. Människorna är trevliga här, i Nederländerna är det stressigt och individualistiskt. De
tycker inte om grannar och andra människor på samma sätt som här. Den ekonomiska biten
bidrog också eftersom husen är mycket billigare här. Vi sålde huset i Nederländerna och min
fru vill gärna stanna här. Här finns det också mer utrymme än i Nederländerna.
Det var bådas beslut att flytta hit?
Ja, hon jobbar i mitt företag här och jobbade tidigare inom telekom i Nederländerna. Min fru
trivs här men jag reser två gånger i månaden till Nederländerna eftersom jag har två företag
kvar där. Det tar lite tid innan jag kan avveckla eller flytta min verksamhet i Nederländerna
för jag kan ju inte säga till kunden att de vi inte kan hjälpa dig.
När startade du upp ditt företag i Sverige?
Jag startade Swedenhuset i augusti förra året och det går bra och just nu håller vi på att starta
upp det på flera ställen i Sverige bl.a. i Dalarna och i Västergötland.
Lärde du dig prata svenska innan du flyttade hit permanent?
Jag har inte gått någon kurs för jag jobbar så mycket så jag hinner inte. Jag vill lära mig prata
bra svenska för jag tycker det är viktigt att kunna språket. Min fru pratar bra svenska, min
treåring som går på dagis lär sig också, det går fort i den åldern.
Vem/vilka vill du rikta din verksamhet till?
Jag riktar min verksamhet inte bara mot holländare utan mot tyskar, engelsmän och norskar.
Hade du några kontakter inom det värmländska näringslivet innan du flyttade hit?
Nej, jag skaffade mig kontakter när jag flyttade hit och startade upp min verksamhet. Nu har
jag mycket kontakter med olika kommuner och statsarkitekter och liknande. Det var lätt att
skaffa kontakter här i Sverige, i Nederländerna är det lite svårare och omständligare. Här kan
man ringa kommunen och lätt få tag i den man söker. Nederländare är entreprenörer och tittar
mycket på vad de kan göra på en viss plats så därför tror jag det är intressant för många att
starta verksamhet här. Turism kommer nog bli stort men det behövs aktiviteter som man kan
göra även under vintern.
Har du stött på några problem med svenska myndigheter när du flyttade hit eller när
du statade upp ditt företag?
Ja, jag hade lite problem med momsskrivningen. Lite lättare med pappersarbetet i
Nederländerna, här måste man veta precis vad det är för papper man ska fylla i. Anders
Bäcker på UVÅN:s näringslivscenter hjälpte mig här, jag har fått mycket hjälp av honom.
Hur har kontakten med kommunen fungerat?
När jag åker till kommunen med några frågor så hjälper dom mig mycket bra, t.ex. har jag bra
kontakt med statsarkitekten i Hagfors som är en bra person som hjälper mig direkt, så det
fungerar bra.
Har du någon kontakt med andra holländare i Värmland?
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Ja, många av mina kunder är ju från Nederländerna men annars har vi inte så mycket kontakt,
vi tycker inte om att klumpa ihop oss. Det är viktigt att umgås med svenskar för integrationen
så man vet hur svenska människor tycker och tänker.
Tycker du holländare och svenskar skiljer sig mycket åt?
Nederländare är mer stressade som personer, när det gäller jobb i Sverige så är det normalt att
du slutar klockan fyra sen åker du hem och tänker inte så mycket på jobbet. I Holland är detta
inte normalt. Svenskarna tänker mer på familjen och tar sig tid till fru och barn det gillar jag.
Min fru har mycket kontakt med andra föräldrar och grannar så integrationen går bra.
Hur ser du på Värmlands möjligheter att utveckla näringslivet?
Jag tycker det ser positivt ut, Handelskammaren i Värmland har en idé om att skapa ett
skandinaviskt centrum här så det ser bra ut, det är ett bra mål. Jag tror också att norska företag
kan etablera sig här eftersom vi är med i EU. När det flyttar in nya människor leder det till
nya idéer och företagsverksamhet. Många människor vill investera i Värmland.
Finns det något som du tycker borde förändras för att underlätta utvecklingen av
Värmland?
Jag skulle tro att det kan vara bra om man fick in inflyttande människor inom kommunen för
det är bra med nya idéer, det skulle vara bra för utvecklingen men det inget stort problem.
Har dina förväntningar som du hade innan flytten uppfyllts?
Det var så naturligt för oss eftersom vi hade haft vårat fritidshus här i fem år. Vi visste
ungefär vad som väntade oss, men man kan säga att det blev bättre än vad vi förväntade oss,
speciellt med barnen det fungerar så bra med dagis det är bra. Det är mycket personal i
förhållande till antalet barn det är bra och det leder till att barnen får mycket uppmärksamhet.
När det gäller vård så är det inte ett så stort problem för oss än så länge men det är ju lite långt
eftersom vi måste åka till Torsby om det är något. En annan sak som är bra är att man kan
vara hemma med barnen längre här än i Nederländerna.
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