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Abstrakt 

 

I början av 1990-talet utbröt den svenska fritidshusboomen bland tyska turister. Den 

dåvarande låga konjunkturen i Sverige drev på försäljningen av övergivna fritidshus i gles- 

och landsbygd.  För många tyska turister kunde därmed drömmen av ett eget fritidshus på 

landet förvekligas. Husköpen ansågs vara en bra investering. En möjlighet att fly det 

tätbebodda Tyskland, i hopp om ett bättre liv på fritiden. En del bländades dock av Astrid 

Lindgrens sagolika land och de frestande låga fastighetspriserna. I samtiden brottas tyska 

fritidshusturister med tankarna att avskaffa sina fritidshus då de vid förvärven tanklöst 

handlade efter känsla, snarar än förstånd.  

 

Sedan 90-talets början har infrastrukturers utveckling öppnat upp gränserna mellan Tyskland 

och Sverige allt mer. Som en påföljd av detta har även resekostnader ökats. För dem som vid 

fritidshusförvärven inte övervägt tillgängligheten kan i dagsläget brottas med höga 

resekostnader och i längden inte längre finna lönsamheten i sina fritidshus. 

Fritidshusturisterna är återkommande turister som under flera veckor, året runt vistas i 

Sverige. De besöker sevärdheter, turistmål, konsumerar samhällsenliga tjänster och driver på 

den svenska besöksnäringens omsättning. Uteblir de tyska fritidshusturisterna måste 

turismbranschen börja tänka om.   
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Inledning 
 

För Sverige är Tyskland inte enbart en närliggande granne utan även generellt ett viktigt land. 

Våra politiska, ekonomiska och kulturella relationer är av stor betydelse, så även turismen. 

För Sverige är just den tyska turistmarknaden en av den största och mest betydelsefulla 

marknaderna. Tyskarna uppgick till ca 20,6 procent av gästnätterna i Sverige under 

2011(Visitsweden, 2013a). Därmed stod tyskarna för den näst största andelen turister och 

gästnätter under 2011 (VisitSweden, 2013b). De flesta besöken sker under de tre 

sommarmånaderna juni, juli och augusti (Tillväxtverket, 2012 & ADAC, 2013a). Det finns 

dock turister som besöker Sverige utanför högsäsongen, flera gånger per år, året runt. Till 

dem hör fritidshusturister. När det kommer till termen turism, hänvisar begreppet till 

människors mobilitet och vistelse på platser som inte tillhör deras vardagliga omgivning 

under en mindre tid än ett år för fritid, arbete eller liknande (Turistdelegationen, 1995). 

Definitionen fritidshus innebär en fastighet bebyggd med småhus avsett som fritidsbostad 

som saknar folkbokförd, fast boende. I Sverige finns det ca 564 155 registrerade fritidshus, 

varav 35 045 är utlandsägda. Därmed är var femte hus i Sverige ett fritidshus. Av det totala 

antalet fritidshus ägs 6,2 procent av utländska och 2,2 procent av svenskar som är bosatta 

utanför Sverige (SCB, 2012a).  

 

Norge, Tyskland och Danmark befinner sig längst upp på listan på utländska fritidshusägare. 

SCBs undersökning om fritidshus 2011 visade att 88,1 procent av alla utlandsägda fritidshus 

ägs av de ovannämnda tre nationaliteterna. Antalet fritidshusägare från Danmark var flest 

med 11 663 fritidsbostäder följt av Tyskland med 9 964 och slutligen Norge med 9 262 

fritidshus. Antalet utlandsägda fritidshus ökar, framförallt förvärvar Norska, Danskar och 

Holländare allt fler fritidsfastigheter (SCB, 2012a). Trots ökning kan i media ses att det 

generella intresset för svenska stugor minskat. Det finns dock delade meningar kring 

stagnationsfenomenet. Tidigare drev bland annat den låga kronan på försäljningen av svenska 

fritidshus, framförallt under 90-talet. Mellan 1991 och 1996 steg antalet tyska fritidshusägare 

från 1 500 till 5 500 (Müller, 2010). Under senare tid har dock den varande finanskrisen 

påverkat de utländska fritidshusköparna (Svenskfast, 2012b, SVT, 2011, SR, 2011 & DN, 

2012). Förutom anskaffning, underhåll och renovering av fritidsbostaden tillkommer oftast 

större resekostnader för den utländska ägaren. Beroende på vart ifrån turisten kommer; 

exempelvis den tyska turisten, måste hen ta sig över havet med färja eller bro för att nå sin 

svenska fritidsbostad. I dagsläget kostar en biljett (tur och retur) resa, för fyra personer med 

en vanlig personbil, ca 1 600 SEK (Scandlines, 2013b) och en färd över Öresundsbron ca 800 

SEK tur och retur (Öresundsbron, 2013). Slutligen tillkommer även bränslekostnader och 

tullavgifter. Trots priset väljer de flesta tyskar att resa med bil (Müller, 2002 & Zillinger, 

2007a). I dagsläget finns dock flera olika transportalternativ de tyska fritidshusturisterna kan 

välja bland. Bland annat trafikerar buss, tåg och flyg regelbundet mellan Tyskland och 

Sverige (VisitSweden, 2013g). 
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Under mina år som turistvärdinna på Torsås kommuns turistbyrå har jag iakttagit och 

observerat att många tyska turister beklagat sig över resekostnaderna till och från Sverige. 

Ofta blev fenomenet ännu tydligare när de bokat färjor och önskat kostnadsberäkningar på 

turistbyrån. Även privat kunde jag observera missnöjet. Då Torsås kommun är en liten 

kommun och många tyska fritidshusägare är återkommande besökare på turistbyrån och gärna 

socialiserar även utanför arbetet, blev fenomenet lätt överskådligt. I mina trakter i Torsås 

kommun, finns flera grannhus som används som fritidshus av tyska turister. De nyttjas dock 

endast några enstaka gånger per år. I flera samtal har stugägarna delat med sig av sina 

bekymmer om resekostnaderna och de ständigt stigande priserna. En del har till och med 

reflekterat över att avskaffa sina fastigheter då de inte längre har möjligheten att besöka 

Sverige lika ofta som för ca 10 år sedan. Det finns dock en tysk familj som väckt mitt intresse. 

De reser till Sverige fler gånger, än alla andra tyska fritidshusägare jag mött i trakten. De reser 

nämligen med lågprisflygbolag som för familjen möjliggjort ett ökat antal besök. De så 

kallade lågprisflygbolagen tillhör det segment som Transportstyrelsen kallar lågkostnadstrafik 

som är anpassade att attrahera priskänsliga konsumenter (Maican & Orth, 2008). När det 

kommer till flygplatser som befinner sig i anslutning till sydöstra Småland befinner sig bland 

annat Ronneby, Kalmar och Växjös flygplatser inom bekväma avstånd för Torsås kommuns 

fritidshusturister. Bland annat erbjuder Ryanair, som är ett lågprisflygbolag, en rutt mellan 

Tyska Düsseldorf och Växjö (Trafikanalys, 2011, Ryanair, 2013b, Ronneby airport, Kalmar 

airport & Växjö airport, 2013). Dessa flygplatser kan vara betydelsefulla för Torsås kommuns 

tyska fritidshusägare, de kan komma att påverka deras besöksfrekvens och vistelselängd, och 

därmed även turismgenererade kapitalflöden. 

 

Genom mina observationer och erfarenheter har mitt intresse väckts för att undersöka 

fenomenet och föra vidare studier kring ämnet tyska fritidshusägare och deras resmönster och 

besöksfrekvens. Utifrån ett turistiskt perspektiv avsåg jag därför att undersöka tyska 

fritidshusägares relationer till olika transportmedel såsom tåg, buss, bil och flyg. Vidare 

syftade studien även till att brett undersöka fritidshusturisternas resvägar, deras val av 

transportmedel och om deras resvanor, det vill säga resmönster, förändrats över tid. Slutligen 

analyserades även möjliga konsekvenser av de tyska fritidshusägarnas mobilitetsmönster. 

Utifrån min reflektion över problematiseringen och bakgrunden till fenomenet tyska 

fritidshusägare framkom jag till följande syfte och frågeställning;  

 

Syfte:  

Studien syftar till att undersöka tyska fritidshusägares mobilitetsmönster, såsom val av 

färdvägar, distanser samt färdmedel, till sina fritidsbostäder i Sverige. Vidare studeras 

huruvida deras resmönster förändrats över tidsperioden 1990 – 2012 samt om transportmedel 

och resvägar påverkat deras besöksfrekvens och vistelselängd i fritidshusen. 

 

Frågeställning: 

Hur reser tyska fritidshusturister till sina fastigheter i Torsås kommun?  
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Metod  

Studiens ansats 

Studien fokuserades på tyska fritidshusturisters mobilitet, deras relationer till olika 

transportmedel, färdvägar samt deras förändring över tid. Vidare avsåg jag att analysera olika 

färdmedel och förbindelser mellan Tyskland och Sverige för att slutligen kunna undersöka 

åsikter om de faktorer som bidrog till deras val av resväg och fordon. Jag avsåg att basera min 

studie på en relativt öppen frågeställning; Hur reser tyska fritidshusturister till sina 

fastigheter i Torsås kommun? på ett begränsat antal undersökningsobjekt för att kunna 

genomföra en fördjupad studie inom ämnet. Det innebar att uppsatsens ansats blev smal och 

djup (Denscombe, 2009). Studiens djup uppkom då flera aspekter (färdmedel, transportfordon 

dyl.) undersöktes samtidigt samt att respondenterna bidrog med sina egna åsikter och 

erfarenheter. Då undersökningen baserades på det empiriska fältet, lades tyngden på 

respondenternas information, snarare än på annan empirisk information såsom tidigare studier 

då de var av äldre karaktär (Christersen mfl. 2011). Genom ansatsens djup har det under 

studiens gång och uppsatsens utveckling framkommit att respondenternas svar delvis påverkat 

huvudfrågeställningens utformning (Patel & Davidsson, 2003). Respondenternas förhållande 

till olika transportmedel visade sig bland annat påverka besöksfrekvens och uppehållslängd 

(Denscombe, 2009). Under studiens gång relaterades teorier löpande till empirin.  

Förhållandena mellan den empiriska och teoretiska datan genererade slutligen en möjlig 

lösning på studiens frågeställning om hur tyska fritidshusturister reser till sina fritidsbostäder 

och hur deras resmönster sett ut över tid (Patel & Davidsson, 2003 & Denscombe, 2009). 

Kvalitativ studie 

Då jag som tidigare nämnt valt att närma mig studien utifrån turisters perspektiv, respektive 

åsikter och relationer valde jag att utgå från en kvalitativ ansats, som har sin grund i det 

empiriska fältet (Denscombe, 2009 & Patel & Davidsson, 2003).  Informationen, det 

empiriska materialet, inhämtades inledningsvis genom olika textanalyser (Denscombe, 2009) 

från relevanta artiklar samt olika myndigheters hemsidor och rapporter.  Förberedelsen 

syftade till att bli förtrogen med ämnet och skapa en grund för problemområdet för att 

slutligen kunnat problematisera fenomenet ytterligare. Därefter inhämtades ytterligare 

kvalitativ information genom intervjuer med ett tiotal tyska fritidshusägare. Då jag avsåg att 

inhämta olika intryck, ståndpunkter och förhållanden från respondenterna var det för mig inte 

relevant att använda statistiska mätningar som utgångspunkt i studien. Slutligen inhämtades, 

analyserades och relaterades olika teorier från tidigare forskning för att det empiriska 

materialet skulle kunna beprövas på vetenskapliga teorier, för att avslutningsvis framkomma 

med möjliga lösningar på problemet (Christersen mfl. 2011 & Denscombe, 2009). Den 

kvalitativa metoden används i regel när insamlad data inte är mätbar och kvantifierbar. Det 

vill säga, när utkomsten inte kan omsättas siffror och statistik (Gren & Hallin, 2003 & 

Denscombe, 2009). Vidare var respondenternas svar delvis av subjektiv karaktär som 

objektivt tolkades för att kunna förstås. Sådana tolkningar är karakteristiska för den 

kvalitativa metoden (Christersen mfl. 2011 & Denscombe, 2009) och passade studiens syfte 

bäst.  
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Empiriinsamling 

Den så kallade primärdatan, den kvalitativa informationen såsom textanalyser och tolkningar, 

inhämtades inledningsvis utifrån olika myndigheters hemsidor såsom Tillväxtverket, 

Luftfartsverket och Trafikanalys, Transportstyrelsen och VisitSweden. Därefter analyseras 

olika artiklar i tidningar som bland annat Sydsvenskan och Svenskadagbladet för att sedan 

kunna jämföra fenomen, siffror och annan statistik med Visit Sweden, Statistiska centralbyrån 

(SCB) och Tillväxtverket (Christersen mfl. 2011 & Patel & Davidsson, 2003). Vidare 

intervjuades tyska fritidshusägare för att kunna förstå fenomenet och djupare kunna relatera 

till problemområdet (Christersen mfl. 2011). Slutligen formulerades teorier genom att relatera 

det inhämtade empiriska materialet till vetenskapliga artiklar och litteratur (Denscombe, 

2009).  

 

Intervjuer 

För att kunna studera fenomenet tyska fritidshusägare och deras relation till olika 

transportmedel intervjuades tolv tyska stugägare i Torsås kommun genom kvalitativa 

intervjuer (Patel & Davidson, 2010). Respondenterna utsågs utifrån VisitSwedens (2013e) 

formulerade målgrupper av tyska fritidshusturister i Sverige; Dinks, Active Family och 

Whops. De utvalda personerna, tyska fritidshusturister, äger alla ett registrerat fritidshus i 

Torsås kommun. Eftersom jag avsåg att undersöka mobilitetsfenomen över tid var det ett 

kriterium att respondenterna förvärvade sina fastigheter mellan 1990 och 2006. Den givna 

tidperioden på max 23 år (1990 -2013) och minimum 7 år (2006 -2013) skulle säkerställa att 

respondenten skulle kunna bedöma skillnad mellan exempelvis resekostnader eller 

transportalternativ från då och nu.  

 

Respondenterna intervjuades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer där jag i förhand 

formulerade riktningsvisande frågor för att fokusera på huvudämnet. Beroende på vart 

fritidshusägaren befann sig genomfördes både telefonintervjuer och personliga intervjuer 

(Christersen mfl. 2011). Respondenterna gavs även tillräckligt mycket frihet att berätta om 

olika företeelser såsom erfarenheter och personliga åsikter. Det möjliggjorde att jag som 

intervjuare kunde ställa icke förformulerade följdfrågor. Det gav mig även möjligheten att 

inte enbart erhålla information om hur och vad, utan även ifrågasätta varför en viss företeelse 

infann sig vid en viss situation (Christersen mfl. 2011). Slutligen ställdes gruppernas 

mobilitetsmönster mot varandra för att jämföra hur resorna hade förändrats över tid samt vilka 

faktorer som medförde eventuella förändringar i resebeteendena.  

 

Urval av respondenter. Genom mina egna erfarenheter från tyska fritidshusturisters besök på 

min arbetsplats på Torsås kommuns turistbyrå i samråd med en lokal byggfirma kartlades 

inledningsvis 20 möjliga respondenter. De inledande kriterierna var att respondenterna äger 

ett registrerat fritidshus inom gränserna i Torsås kommun, att de var tyska medborgare och 

var bosatta i Tyskland samt att deras bostadsort avsåg norra eller mellersta delen av Tyskland. 

Efter en inledande kontakt (via telefon och personliga besök) med respektive fritidshusägare 

klargjordes huruvida de möjliga respondenterna passade in på de förstnämnda kriterierna.  
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Det slutliga bortfallet summerades mot åtta respondenter. Bortfallet begrundades delvis på att 

personerna inte hade Tyskland som bostadsort- trots medborgarskap, att deras fritidsfastighet 

förvärvades efter 2006 och/eller att de inte själva ägde fritidshuset utan snarare lånade eller 

hyrde fritidshuset.  

 

Slutligen återstod 12 representativa respondenter. Deras svar skulle utgöra det huvudsakliga 

empiriska materialet i min studie. Avslutningsvis var det av betydelse att respondenterna 

ingick i VisitSwedens målgrupper för tyska (fritidshus)turister mellan 25-44 år och 45-65 år 

och grovt kunna tilldelas enligt Active Family, Whops och Dinks. Följande personer 

intervjuades;  

 

Kategori Active Family: 

Von Kempen, Roswita. 50 år. Musiker. Make och tre barn. Bochum. (Personlig intervju) 

Endrowait, Astrid. 30 år. Förskolelärare. Make och tre barn. Bremerhaven. (Telefonintervju) 

Kroll, Thomas. 50 år. Rektor. Fru och tre barn. Cuxhaven. (Telefonintervju) 

Roever, Ludwig. 50 år. Arkitekt. Fru och tre barn. Hamburg. (Telefonintervju) 

 

Kategori Whops: 

Lanwehr, Britta. 50 år. Företagare. Make och två vuxna barn. Düsseldorf. (Personlig intervju) 

Benke, Lisa. 70 år. Pensionär. Make och två vuxna barn. Cuxhaven. (Telefonintervju) 

Bernard, Jens. 60 år. Läkare. Fru och två vuxna barn. Düsseldorf. (Personlig intervju) 

Hidber, Johanna. 70 år. Marknadsanalytiker. Ett vuxet barn. Berlin. (Personlig intervju) 

 

Kategori Dinks: 

Bekmann, Petra. 50 år. Statsvärdinna. Köln. (Telefonintervju) 

Lemann, Tobias. 40 år. Kommunal tjänsteman. Berlin. (Telefonintervju) 

Tegeder, Holger. 40 år. Bostadsförmedlare. Hamburg. (Telefonintervju) 

Tabatt, Michael. 50 år. Marknadsförare. Hamburg. (Telefonintervju) 

 

Avgränsningar 

Med hänsyn till studiens omfång har begränsningar införts i undersökningen. Inledningsvis 

begränsades undersökningsomfånget på tyska fritidshusägare som äger en fastighet 

registrerad som fritidsbostad (som saknar folkbokförd och fast boende). Vidare avgränsades 

även undersökningsområdet geografiskt, både i Tyskland och i Sverige. Fritidshusturisternas 

bostadsort skulle tillhöra eller angränsa till de norra och mellersta delarna av Tyskland till 

Bundesländerna (delstater) Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 

Sachsen Anhalt samt de nordliga delarna av Nordrhein Westfalen (Düsseldorf) och 

Brandenburg (Berlin). I Sverige avgränsades undersökningsområdet inledningsvis generellt 

till Småland, därefter fokuserades studien på Torsås kommun i södra Kalmar län. När 

begreppet landskap omnämns avses det till ett landskap i geografisk betydelse såsom 

exempelvis Småland, Lappland eller Skåne. Vidare begränsningar avsåg antal och typ 

transportfordon efter Tillväxtverkets mätning på vanligaste transportmedel. Enligt 
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Tillväxtverket (2013c) var bland annat bil, tåg, buss, båt och flyg de mest frekvent använda 

transportmedlen från Tyskland till Sverige. När begreppet båt uppkom i studien syftades det i 

första hand till färja.  

 

För att öka läsförståelsen för respektive läsare, vill jag härmed lägga tyngd vid att mitt 

material jag införskaffat genom empiriska undersökningar och textanalyser - inte kan 

representera tyska fritidshusägares generella relationer till de omnämnda transportmedlen. 

Fenomenen som presenteras i min studie täcker endast lokala företeelser vid den givna 

tidpunkten. Efter att övervägande antalet respondenter uttalade sitt önskemål att inte ange 

exakt bostadsort, ålder samt fritidshusens direkta lokalisering i studien valde jag att 

generalisera viss data enlig följande; bostadsort till närmsta relevanta stad samt ålder efter 

närmsta tiotal. 

 

Metodreflektion och källkritik 

Inledningsvis planerades 20 intervjuer med tyska fritidshusturister. Antalet möjliga 

respondenter skulle säkerställa att relevant information kunde analyseras och tolkas för att 

slutligen motsvara den huvudsakliga empiriska datan i studien. Det kvalitativa materialet 

skulle därefter omvandlas till tabeller där läsaren tydligt kunde avläsa respondenternas olika 

svar. Slutligen skulle forskaren kunna omvandla informationen till generaliserbara siffror som 

kunde påvisa vilka transportfordon/medel fritidshusturisterna använde mest frekvent. 

Eftersom jag dock avsåg att basera min studie på en kvalitativ ansats och snarare var 

intresserad av att erhålla information om förhållandena till transportmöjligheter med 

förändringar över tid, ändrade jag metoden. Den snarare kvantitativa karaktären av det 

inledande resonemanget, att kvantifiera informationen, skulle därför inte varit relevant för 

studiens ursprungliga syfte och ansats. Istället fokuserade jag på att respondenterna skulle 

matcha de givna kriterierna. Därmed skulle de kunna leverera information av kvalitet för att 

mina tolkningar slutligen kunde resultera i en valid studie. 

 

Studiens inledande tillkomst baserades på en empirisk analys av olika myndigheters rapporter 

och hemsidor där studiens problemområden belystes. Exempelvis som SCBs statistik, 

Tillväxtverkets Fakta om svensk turism (2012) och Undersökningen om inkommande 

besökare (IBIS) (2013c). Därefter analyserades olika artiklar i media från Svenska Dagbladet, 

Sydsvenskan, Östran, SVT, Speigel, Fokus med mera. Tillvägagångssättet valdes eftersom jag 

ville säkerställa huruvida det var relevant att undersöka tyska turisters resebeteenden och 

motiv i sammanhang med ägandeskap av svenska fritidshus över tid. När det kommer till den 

angivna tidsperioden, det vill säga kriteriet att fastighetsägaren ska ha anskaffat sitt fritidshus 

mellan 1990 och 2006, innebar det för mig att jag kunde säkerställa att respondenten kunde 

förmedla eventuella skillnader över tid. De möjliga åtskillnaderna skulle återge huruvida 

förhållandena till transportmedel, kostnader, tid eller resvägar förändrats och kan ha påverkat 

den tyska fritidshusturistens mobilitet och resmönster.  Jag anser att den angivna tidsramen 

mellan 1990-2013 (23 år) och 2006-2013 (7 år) motsvarar en relevant tidsperiod för att 

eventuella förändringar i infrastrukturer, färdmedel eller prisskillnader kan ha inträffat över 

åren. Vidare var det även av betydelse att fritidshusägaren skulle ha tillräckligt med erfarenhet 
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av transporten till sitt fritidshus för att kunna avgöra eventuella skillnader. Hade en kortare 

tidsperiod angivits, exempelvis 3-5 år hade inga eller icke relevanta skillnader kunnat ses av 

respondenterna. En ny färjeförbindelse eller ett brobygge som kan ta fler år i planering eller 

byggnation tills användaren, det vill säga fritidshusturisten, skulle nyttja den nya förbindelsen 

och därmed identifiera skillnader av exempelvis priser för drivmedel eller väg/bro 

beskattning, förändringar i valutakurser dyl. Därför fann jag det nödvändigt att ange ett 

ramverk i form av en tidsperiod för ägandeskapet av fritidshusen. Det aktiva valet att 

avgränsa fritidshusturister efter deras tyska härkomst (norra och mellersta Tyskland) skulle 

förutsätta att respondenterna skulle ha liknande förutsättning för valet av transportmedel och 

resvägar till Sverige. Skulle respondenter från exempelvis södra Tyskland inkluderats skulle 

deras svar troligen påverkat studiens slutliga resultat avsevärt. Deras svar kunde ha skapat en 

obalans där exempelvis färdvägar och transportmedel inte rättvist skulle kunnat ställas emot 

varandra för att sedan analyseras på ett relevant sätt. 

 

Struktur 

Studiens inledande del (del 1) behandlar bland annat fenomenet turism och dess nyckeltal 

som påvisar fritidshusturismens omfång i branschen. Här redogörs även för betydande 

begrepp såsom turism och mobilitet. I nästkommande del (del 2) belyses den tyska turisten 

och hens relation till Sverige som semesterland, hur de attraheras och hur deras resemotiv 

begrundas. I den tredje delen (del 3) analyseras fritidshusturisternas geografiska aspekter. 

Vidare redovisas turisternas lokaliseringsmönster i deras hemland och i Sverige. Slutligen 

undersöks även relevanta transportmöjligheter från Tyskland till Sydsverige, respektive 

Småland/Torsås kommun. I studiens avslutande del (del 4) redovisas de tyska 

fritidshusturisternas val av färdmedel och möjligheten till alternativa färdmedel. Vidare 

diskuteras även resvägar, deras betydelse i samband med olika transportmedel samt dess 

utveckling och förändring över tid. Utöver det diskuteras även turisternas generella åsikter om 

resorna mellan Sverige och Tyskland, slutligen nämns även aspekter som distans, pris och 

restid. 
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Del 1. Bakgrund – Turism och nyckeltal 
 

Rese- och turistindustrin är ingen bransch i sig, utan snarare ett samlingsbegrepp för ett stort 

antal verksamheter i olika branscher inom näringslivet. Alla dessa verksamheter har dock en 

sak gemensamt, de levererar varor och tjänster till de personer som utövar turism. Oftast 

handlar det om vem som konsumerar något och inte vad som konsumeras (Turistdelegationen, 

1995 & Connel & Page 2009). Enligt Kampfjord (2002) kan turism studeras utifrån en rad 

olika ämnesvinklar exempelvis historiskt, sociologiskt eller geografiskt. Då turism endast 

förekommer då människor förflyttar sig för att resa och uppehålla sig utanför sina vanliga 

platser, blir geografin en naturlig del i turismen. Turism sker inte enbart på en (turistisk 

attraktiv) plats utan även emellan olika platser. Turister reser antingen för att stanna på en 

plats eller besöka flera olika platser utan att stanna. Turisters resande ska alltid ses i relation 

till tid och rum. Därmed blir mobilitet ett centralt begrepp när det kommer till turism och 

resande (Zillinger, 2007b).  

 

För att förstå mobilitetsbegreppet är det av betydelse att förklara fenomenet. Begrepp såsom 

transport, pendling, migration och turism syftar till människors mobilitet. I dagsläget reser 

människor allt mer. De ständiga förflyttningarna mellan olika platser i våra liv har medfört att 

vi bildat relationer till de platser vi besökt. En påföljd av det är att vi återvänder till de 

relationsknutna platserna och uppehåller oss där under en viss tid. Bakgrunden till fenomenet 

kan vara ett partnerskap, familj, vänner, disponibel inkomst, fritid eller arbete. Därmed är 

även de som äger ett fritidshus i allra högsta grad mobila, då de regelbundet reser och 

migrerar till en annan plats under en viss tid.  Mänsklig mobilitet är ett ständigt 

förekommande fenomen, under hela vår livstid, så länge vi förflyttar oss (Marjavaara, 2013). 

Vidare är turism ett komplext fenomen som inte går att beskriva genom enbart ett begrepp 

(Kampfjord, 2002 & Zillinger, 2007a).  

Turismsystemet 

För att inbringa mer klarhet- och göra turismfenomenet mer överskådligt har bland annat Niel 

Leiper (1990) skapat en systematiskt organiserad modell av vad han kallar för 

Turismsystemet. Systemet nyttjats i turistiska studier av diverse olika författare inom 

branschen (Se; Kampfjord, 2002, Page 2005, och Zillinger, 2007a). Leipers grundmodell av 

turismsystemet utgår främst utifrån ett geografisk kopplat perspektiv där han framhåller tre 

kärnelement inom turismen: 1) Turisten; huvudaktören inom systemet. 2) Turistindustrin; 

aktörer såsom företagare och andra organisationer som erbjuder produkter eller tjänster som 

konsumeras av turister. Turisters konsumtion sker inte enbart vi ett tillfälle utan kan fördelas 

över modellen, från och med då turister avreser till de återvänder hem. Vad som konsumeras 

beror på vad turistindustrin erbjuder. 3) Turismens geografiska beståndsdelar; bestående av 

turisters avreseområde (Tourist-generating region), resmål (Tourist-receiving/ Tourist 

destination region) samt genomreseområde (Transit route region) (Leiper, 1990 & Kampfjord, 

2002). 
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Avreseområdet motsvarar turistens hem, det vill säga bostadsort och platsen varifrån turisten 

avreser. I vissa fall behöver avreseorten inte vara hemmet. Avreseområdet kan även vara en 

region, ett län, en flygplats eller en annan förbestämd plats. Resmålet representerar 

destinationen dit turisten ämnar färdas, det så kallade bortaområdet. Även resmålet kan vara 

ett nationellt eller internationellt område såsom en region, ett län eller land. 

Genomreseområdet är området eller områdena som turisten passerar på väg till- eller från 

resmålet. Genomreseområdet kallas även för transitområde och ligger oftast i direkt 

anslutning till avreseområdet och resmålet. Transitområdet behöver inte enbart vara ett 

område utan kan vara flera områden och platser turisten möter under resans gång (Kampfjord, 

2002). Turismsystemet förenklar och möjliggör att aktörer inom branschen kan förstå och 

förutse turisters mobilitet, både i samtid och i framtid samt kan utveckla nya, strategiskt 

lokaliserade resrutter och attraktioner. Slutligen ska turistsystemet möjliggöra upptäckten av 

tidigare outnyttjade marknader (Zillinger, 2007a). 

När turister reser, reser de inte enbart mellan två platser - tur och retur. Istället följer de en 

mer eller mindre planerad fördrutt (Tideswell & Faulkner, 2002). När turisters resmönster 

studeras är det av betydelse att ta hänsyn till vad som ligger till grund för turisters val och 

motivation att resa, restriktioner, distanser och restid mellan hem och slutdestination. Ofta 

studeras enbart turistdestinationer, det vill säga där turister uppehåller sig på sin fritid, snarare 

än att se över deras mobilitet och ser över resans konsumtionsprocess såsom resan till och 

från destinationen (Hall, 2005 & Zillinger, 2005). Turismen generellt ses enligt Zillinger 

(2007b) som en statisk företeelse där statistiska mätningar och beräkningar av turistflöden 

inkluderas. Trots föreliggande statistik om turistdestinationer hävdar hon att saknas det 

information om vad som sker mellan turistens bostadsort och resmål, det vill säga deras på 

resrutter. Det är av betydelse att känna till turisters resmönster i tid och rum. Kunskapen om 

deras resebeteende och mönster visar turistindustrin inte enbart ett tungt kapitalflöde, utan 

fungerar även som verktyg för branschens strategiska planering både i samtid och framtid 

(2007b). Då turismfenomenet är en tung apparat av begrepp och företeelser kan turismens 

ogenomskådliga komplexitet vara svårt att förstå (Kampfjord, 2002). För att förstå hur 

turisters resor från bostadsorten, det vill säga hemmet, till semesterdestinationen, i studien 

fritidshuset, ser ut utifrån ett helhetsperspektiv, kan fenomenet sammankopplas med Leipers 

och Kampfjords modell av turistsystemet. Modellen som baseras på tre områden, 

(Förenkling av Leipers modell av turismsystemet, 1990) 

                   Transit route region  
                   Genomreseområde 

Tourist -
generating 

region/Avrese
-område 

Tourist-
receiving 

region/Resmål 

Turismsystemet 
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avresområdet, transitområde och resmål är grunden till hur turismen fungerar och hur turister 

reser (Leiper, 1970 & Kampfjord, 2002). 

 

 Zillinger (2007a) hävdar emellertid att Leipers modell av turistsystemet (1990) inte helt kan 

appliceras på alla resor då inte alla turister syftar till att nå ett specifikt mål eller avser att 

stanna under resans gång. Framförallt vid rundresor, där resvägen utgör hela resan, är 

modellen svårt applicerbar. Även när resmålet blir till en utgångspunkt för andra resor, 

exempelvis dagsutflykter, ändras turisters resmönster avsevärt för att kunna förklaras med 

Leipers ursprungsmodell. Enligt grundmodellen skulle då resmålet motsvara en statisk 

uppehållsplats där turister inte är särskilt mobila (Zillinger, 2007a). Både Kampfjord (2002) 

och Zillinger (2007a) har därför vidareutvecklat Leipers (1990) grundmodell av 

turistsystemet.  Exempelvis har Kampfjord (2002) identifierat två olika resmönster där han 

presenterar resans syfte och mönster som platsbesök och områdesbesök. Utifrån hans 

exemplifieringar kännetecknas fritidshusturister att följa just plats- och områdesbesök. 

Resmönstren syftar till att turisten transporterar sig till resmålet, som fungerar som ett nav för 

vidare resor, såsom utflykter och dagsturer.  

Företeelserna innebär att turister har som möjlighet att fullt koncentrerar sig på utbudet av 

sevärdheter och besöksmål på resmålet. För att turister ska kunna tillfredsställa sin efterfråga 

på aktiviteter fokuseras deras huvudsakliga konsumtion av upplevelser på resmålet i området 

kring fritidshuset. Turister som utövar platsbesök befinner sig på resmålet och besöker 

exempelvis sevärdheter, restauranger eller butiker som finns i närheten av resmålet återvänder 

därefter till hemorten eller tillbaka till fritidshuset på semesterdestinationen. Områdesbesök 

däremot avser att turister reser till en destination som de använder som bas eller nav, 

exempelvis ett fritidshus, som utgångspunkt för semestern (Kampfjord, 2002). 

 

Kring basen (fritidshuset) befinner sig olika så kallade satelliter; sevärdheter och besöksmål, 

som är lämpliga för utflykter över en halv- eller en heldag. Därmed är det av betydelse att 

satelliterna befinner sig i närheten av fritidshuset (Kampfjord, 2002). Utöver Kampfjords 

vidareutvecklade modell av resmålet tillägger Zillinger (2007a) att det även förekommer en 

skillnad när det kommer till turisters mobilitet inom resmålet. I Leipers (1990) ursprungliga 

modell av turistsystemet kan den största delen av turisters rörelsemönster ses mellan 

Förenkling av Kampfjords modell av resmönster; områdesbesök, 2002. Figur 4.6, s. 75 

             Genomreseområde Hem  Bas 

Områdesbesök Sevärdhet 1 

Sevärdhet 2 

Övrigt 
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avreseområdet och resedestinationen, medan rörelsemönstret i exempelvis Kampfjords (2002) 

modell av områdesbesök, även är en del av resmålet. Det vill säga, turisters mobilitet inom 

resmålet är betydligt större än Leiper (1990) tidigare hävdat. Även Hall (2005) påvisar att 

konceptet kring turisters mobilitet och resande baseras på utbudet av attraktioner på 

resedestinationen. Sällan attraherar en enstaka turistattraktion, utan snarare relationen mellan 

flera olika attraktioner. Det är därmed inte en plats i sig själv, utan en plats som en del av en 

helhet, av flera olika platser, som motiverar turister att resa till, inom och från en 

turistdestination. Hall (2005) kallar fenomenet för attraction cluster.  

Att attraktioner är bidragande faktorer när det kommer till turisters mobilitet kan framförallt 

ses på turisters som uppehåller sig på landsbygden såsom fritidshusturister. (Zillinger, 2005b). 

Det som Kampfjord (2002) kallar för plats- och områdesbesök, benämner Zillinger (2005b) 

även för multidestination tourist travel. Fenomenet uppkommer när turister väljer att 

kombinera flera attraktioner under en resa eller under sin vistelse i sitt fritidshus. Att turister 

besöker flera destinationer härleds till turisters behov av upplevelser, behov som de inte 

kunna tillfredsställa om de enbart uppehöll sig på en enda plats.  Utöver turisters behov av 

omväxling spelar även den geografiska lokalisering en betydande roll när det kommer till 

turisters mobilitet. I regioner där sevärdheter är rumsligt diffusa, som exempelvis på 

landsbygden och i glesbygdsområden, blir turister automatiskt mer mobila då sevärdheter ofta 

är fördelade över större distanser. Turister som däremot uppehåller sig i städer är därmed 

mindre mobila då sevärdheter i städer är mer geografiskt koncentrerade. Framförallt i Sverige 

blir multidestination resor mer populära då turister som besöker landet generellt eftersöker 

platser där flera sevärdheter kan kombineras för att uppleva kultur och natur. I de flesta fallen 

går det ej att finna både och på en och samma destination, utan kräver att turister förflyttar 

sig. Vilket medför att multidestination resor på landsbygden och på andra avskilda områden 

inte går att undvika (Zillinger, 2005b). Turisters förhållande till transport och mobilitet har 

dock förändrats över tid. Det kan ses på turisters rörelsemönster. Då turister tidigare enbart 

avsåg att förflytta sig så snabbt som möjligt, till minsta möjliga kostnad till resmålet, kan de i 

dagsläget, enligt Kampfjord (2002) och Zillinger (2007a) i se på mobilitet ur en positiv 

synvinkel. Att vara mobil innebär för turister att de kan ta del av resmålet på ett mer aktivt 

sätt, istället för att endast uppehålla sig på en plats och inte kunna förflytta sig. Turister ser 

positivt på att vara mobila. Att kunna resa anses vara motiverande och vara en del av 

helhetsupplevelsen (Zillinger, 2007a). Transport blir därmed bli till en accepterad del av 

semestern då turister oftast är i behov av transport för att kunna förflytta sig mellan boende 

och aktiviteter på semesterorten (Page, 2005).  

Turisters rörlighet skulle kunna baseras på hur långt de är beredda att resa och förflytta sig 

under en dag samt vilka aktiviteter eller sevärdheter de vill ta del av. Vad som i teorin är 

möjligt är dock inte alltid detsamma i verkligheten då turister inte alltid finner det 

underhållande att basera hela sin semester på att resa. Även om det är fysiskt möjligt att resa 

en hel dag behöver människor stanna för att ta en paus eller för att sova och äta. Turister som 

reser med bil har därmed en stor fördel då de är självständiga resenärer. Att resa med bil 

innebär för turister att de själva kan planera när vart och hur de kör, stannar och om de ska ta 

en omväg för att besöka sevärdheter eller liknande. Förmågan att vara spontan är en 
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betydelsefull fördel när turister väljer bilen som färdmedel på semestern (Zillinger, 2005b). 

För att vidare kunna förstå hur turister reser menar Hall (2005) att det är av betydelse att se 

över hur de reser i tid och rum. Det är särskilt betydelsefullt att se över distanserna i relation 

mellan det som attraherar turister och deras bostadsort. Ju större distanserna är desto mindre 

attraheras turister vilket slutligen resulterar i färre antal resor. Zillinger (2005b) menar dock 

att distanserna mellan hemland och semesterland framkallar ett särskilt intresse bland turister. 

Fjärran destinationer förmedlar en exotisk känsla vilket för turisten berättigar att spendera 

både tid och pengar i sin resa (Zillinger, 2005b). 

 

Turismekonomi 

Turism genererar även betydande kapitalflöden. Under 2010 ökade den globala konjunkturen 

och därmed även resandet. Turismnäringen har blivit en av Sveriges mest betydelsefulla 

näringar. Tidigare dominerade primärsektorn där landets omsättning utgjordes av utvinning 

och export av bland annat järn, stål och virke. Fenomenet har dock sedan en tid vänt. I 

dagsläget är det inte längre järn och stål som utgör den största exportprodukten. Det är 

numera turismen som har det största exportvärdet (Fokus, 2009 & Tillväxtverket, 2012a). 

Men varför talar vi om turismen som exportvärde när det egentligen gäller landets inkomster? 

De utgifter turister har när de besöker ett annat land motsvarar export- och importvärden. När 

utländska turister besöker oss räknas deras utgifter som exportvärden medan svenskarnas 

utgifter utomlands räknas som importvärden. Tillväxtverket (2012a) menar därav att 

turismnäringen räknas som exportsektor, som kan jämföras med vilken annan tjänste- eller 

varusektor som helst. Turismen utgör hela 2,9 procent av Sveriges totala BNP vilket innebär 

att turismens relation till BNP befinner sig på andra plats efter energisektorn som har 3,1 

andelar av Sveriges BNP. Turismens totala omsättning ökade under 2011 med 6,4 procent 

vilket motsvarar 264 miljarder kronor (Tillväxtverket, 2012b). Turism bidrar med 

skatteinkomster för samhället samt utveckling av en större och bättre infrastruktur. Samtidigt 

skapar turismen inkomster för ett stort antal företag och bidrar även med arbetstillfällen. 

Sedan 2000 har turismen bidragit med 31 500 nya arbeten i Sverige (Tillväxtverket, 2012b). 

 

En stor del av turismomsättningen kommer från det som kallas turismens exportvärde som 

utgör de utländska besökares konsumtion i Sverige. Trots att den inhemska turismen uppvisar 

stadigt växande siffor är vi endast nio och en halv miljoner invånare i Sverige vilket gör oss 

beroende av den förväntade tillväxten av utländska besökare. Trots få invånare i relation till 

landets storlek uppkom den totala svenska konsumtionen i Sverige till hela 165,2 miljarder 

kronor under 2011 medan exportintäkterna endast uppnådde till 12,9 miljarder kronor 

(inklusive momsintäkter) av den totala turismomsättningen på 264 miljarder kronor 

(Tillväxtverket, 2012a). Ser vi dock på ökningen på svensk, respektive utländsk konsumtion 

ser vi att exportintäkterna ökat med ungefär 150 procent sedan 2000 medan den svenska 

konsumtionen endast stigit med 50 procent (beroende på valutakurs) sedan 2000 

(Tillväxtverket, 2012a). Siffrorna uppvisar att de utländska besökarnas konsumtion ökat tre 

gånger så mycket som den inhemska konsumtionen (Tillväxtverket, 2012a).  
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Det föreligger stora intressen och potential att attrahera utländska besökare till Sverige, 

framförallt när det kommer till tyska turister (Hulth, 2009, VisitSweden, 2013a). När antalet 

turister räknas utgår SCB och Tillväxtverket från det som kallas för boende och 

inkvarteringsstatistik som i sin tur utgör den officiella turiststatistiken. De boenden som 

innefattas av inkvarteringsstatistiken är bland annat campingplatser, vandrarhem, hotell, 

stugbyar och förmedlade privata lägenheter och stugor (SoL). I inkvarteringsstatistiken ingår 

också beräkning av gästnätter, logiintäkter, beläggningsgrad, geografisk spridning och gästens 

nationalitet (Tillväxtverket, 2013a). Under 2011 uppgick de inhemska gästnätterna till 39,7 

miljoner medan de 16,7 miljoner utländska besökare genererade 12,9 miljoner utländska 

gästnätter. Norge stod för de flesta utländska gästnätterna i Sverige under 2011 med 3 210 

000 övernattningar. På andra plats befann sig Tyskland med 2 650 000 gästnätter. Totalt 

genererade gästnätterna ca 20 miljarder SEK i logiintäkter i Sverige under 2011. Då Tyskland 

är den näst största marknaden, är just den tyska marknaden av stor betydelse för den svenska 

turismexportmarknaden (Tillväxtverket, 2012a). När det kommer till tyska turister, finns det 

nästan inte någon resedestination i världen som inte har ett anmärkningsvärt antal tyska 

turister (Zillinger, 2007). Varje år genomför tyskarna 50 miljoner utlandsresor varav 98,5 

procent av resorna går till andra länder än Sverige. Det innebär att endast 1,5 procent av alla 

tyska resenärer har Sverige som destination. Trots att procentsatsen är liten talas det om 

miljontals gästnätter som tyskarna generar. En halv procent motsvarar redan 500 000 

gästnätter (Hulth, 2009).  

 

Ser vi på statistiken på en mer lokal nivå ligger Kalmarregionen bland de tio största 

turistregionerna i Sverige med totalt 2 512 739 gästnätter och 416 697 utländska gästnätter 

2011. Totalt genererade gästnätterna i Kalmar 426, 4 miljoner SEK i logiintäkter 

(Tillväxtverket, 2012a). Därmed hamnar Kalmar regionen på åttonde plats. Nackdelen är att 

statistiken baseras på kommersiella boenden. I statistiken saknas därför ofta korrekta siffror 

från de turister som inte köper boende av kommersiell verksamhet. Det är turister som äger 

sitt eget boende, så kallad enskild logi (Turistdelegationen, 1995) på turistorten. Trots att de 

äger sitt eget boende bidrar fortfarande till Sveriges turistomsättning. I följande studie ska vi 

se närmare fenomenet fritidshusturist och hur hen reser till sitt fritidshus i Sverige. För att 

kunna belysa problemet inleder jag med att undersöka varför Sverige attraherar tyska 

(fritidshus)turister. 
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Del 2. Sveriges attraktionskraft  

 

Tyska fritidshusturister och Sveriges dragningskraft 

En stor bidragande faktor till Sveriges attraktionskraft och tyskarnas Sverigebild är Astrid 

Lindgrens böcker menar Tysklandsexperten Helen Rennie-Smith (Östran, 2010). Med både 

bild och text berättar hon om en annorlunda livsstil där natur och människa flyter ihop i ett. 

Även filmerna Barnen i Bullerbyn, Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga har bidragit till 

attraktionskraften I tysk media kopplas Sverige ofta till just de landskap och platser som 

beskrivs i Astrids Lindgrens berättelser (Spiegel, 2012, Bild, 2011, Focus, 2007). Enligt 

Dagens Industri (2009) är det inte enbart Astrid Lindgren som bidragit till attraktionskraften. 

Andra författare som Liza Marklund, Henning Mankell och Tv serien Inga Lindström har 

placerat Sverige på kartan för många tyskar. Dragningskraften påverkas dock framförallt av 

Sveriges Marknadsföring. Visit Sweden, som till hälften ägs av staten och till hälften av 

turistnäringen, har som uppgift att marknadsföra Sverige utomlands. Bland Danmark och 

Norge är Tyskland ett av de mest betydelsefulla besöksländerna, redan några få procent av 

tyskarna innebär stora volymer för Sverige. Därför arbetar Visit Sweden framförallt med 

riktad marknadsföring mot de tre största målgrupperna (Fokus, 2009). I en intervju i tidningen 

Fokus (2009) berättar Thomas Brühl, vd för Visit Sweden, att det vore ineffektivt och inte 

ekonomiskt försvarbart att marknadsföra och investera i hela Sveriges utbud. Därför 

marknadsförs enbart delar av Sverige, såsom Småland, Lappland eller städerna Göteborg och 

Stockholm (2013c). Då inte alla turister är jämbördiga, har de olika behov och eftersträvan på 

destinationer, upplevelser eller boenden. För att turister ska attraheras och resa till Sverige är 

det av betydelse att skala av både målgrupp och utbud som ska marknadsföras. Vidare menar 

Thomas Brül att turister som besöker Sverige söker det exotiska och rafflande som de inte 

kunnat finna någon annan stans under tidigare resor. Visit Sweden arbetar ständigt med att 

analysera trender och fokuserar på vad besökare vill få, snarare än att förvänta sig att turister 

ska gilla det som redan erbjuds (Fokus, 2009). För att kunna hantera utbud och kunder har 

Visit Sweden uttalat en övergripande målgrupp; den globala resenären. Hen kännetecknas 

bland annat av att vara globalt medveten, kulturintresserad, ha en högre inkomst och 

utbildning samt inneha resvana både privat och i tjänst. Inom den privata sektorn har 

ytterligare målgruppsindelningar gjorts.  

 

För att kunna fördjupa sig på de största kundgrupperna och samtidigt vara konkurrenskraftiga 

har Visit Sweden vänt sitt utbud och sin huvudsakliga marknadsföring mot friska äldre 

människor med god ekonomi WHOPs, par utan barn med goda inkomster DINKs samt aktiva 

familjer Active Families. De två inledande målgrupperna kännetecknas bland annat av deras 

frihet. De är båda vana resenärer och deras livsstil och ekonomi bjuder in till unika 

upplevelser och lyx. Den aktiva familjen representerar den största målgruppen som reser till 

Sverige under fler veckor, både sommar och vintertid. De har ofta liknande ekonomi vill 

spendera sin fritid tillsammans som familj. De bor oftast på campingplats eller i stuga och 

värdesätter upplevelse och natur och kultur (Visit Sweden, 2013e).  
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För att så många turister som möjligt ska resa så ofta som möjligt till Sverige är det av 

betydelse att turister har en bra bild av landet (Visit Sweden, 2013f). Viljan att marknadsföra 

Sverige på rätt sätt går utöver Bullerbyns röda stugor med vita knutar. Regeringen har en 

uttalad politik för turismen och hur Sverige ska ha en hög attraktionskraft. Flera nationella 

projekt har startats upp för driva på utvecklingen. Bland annat har 150 miljoner kronor 

anslagits till Visit Sweden under 2010-2012 för att marknadsföra Sverige över gränserna 

(Regeringen, 2012). Det som förmedlas utåt ska vara äkta, öppet och omtänksamt. Strävan 

efter en positiv Sverigebild ska resultera i en representation av Sverige i en position som 

förmedlar attityder, beteenden och nytänkande samtidigt som det ska utstråla en kraft. 

Slutligen ska insatserna bland annat leda till ökad attraktionskraft för besökare och studerande 

men även för ökande investeringar och exportsamarbeten (Visit Sweden, 2013f).  

 

Som tidigare nämnt behöver turister något som attraherar dem för att de ska vilja investera 

både tid och pengar i en resa. Hur ser tyska fritidshusturister på den svenska 

attraktionskraften? Vad attraheras de av och vad ligger till grund att de flera gånger per år 

reser till Sverige för att besöka sina fritidshus? I mina intervjuer med 12 tyska fritidshusägare 

i Torsås kommun ställdes frågan varför de valde att förvärva ett fritidshus i regionen 

Småland/Torsås kommun. Förutom aspekter som berörde transport, tillgänglighet och andra 

företeelser som berör fritidshuset och dess omgivning i sig (som även diskuteras senare i 

studien) kopplade den största delen av respondenterna samman Småland och Torsås kommun 

med skildringar de läst eller sett i media. Bland respondenterna som ingick i målgruppen 

aktiva familjen berättade 3 av 4 att Astrid Lindgrens berättelser om Bullerbyn, Pippi 

Långstrump och Emil i Lönneberga starkt påverkat deras bild av Sverige. Astrid Endrowait 

berättade exemeplvis att hennes fascination uppkommit genom Lindgrens beskrivningar av 

naturen, skogen och det svenska samhället. Genom hennes arbete och sina barn hålls 

kontakten och intresset för berättelserna ständigt vid liv. Även resterande de andra 

respondenterna menar att Astrid Lindgren var en avgörande faktor när deras familjer köpte ett 

fritidshus i Småland. Astrids beskrivningar av Sverige, livet på landsbygden, den oförstörda 

naturen och skogen lockade. Familjerna ville erbjuda barnen ett familjeliv som i Bullerby-

filmerna. Samtliga respondenter menar att livet i fritidshuset inte kan upplevas någon annan 

stans än på landsbygden i Småland.  

 

I början på 90-talet blev det modernt att resa till Skandinavien. I tidningar, magasin och på tv 

uppkom det plötsligt olika reportage om landet med obegränsad frihet, fantastisk natur, skog, 

sjöar och hav, menar Britta Lanwehr. När jag läste och såg på de olika artiklarna och 

reportagen föreställde jag mig Sverige som ett ända stort Bullerby. Efter att vi köpt vårt 

fritidshus och började se oss om vad som fanns runtomkring bekräftades vår tidigare bild av 

Sverige, fortsätter Britta Lanwehr, som tillhör den äldre kategorin fritidshusturister med 

utflugna barn. Bland de äldre respondenterna uppmärksammades 3 av 4 av Sverige redan 

sedan en lång tid tillbaka. Från olika reportage i media såsom tv, tidningar, samt bilder och 

reseskildringar i böcker bidrog till respondenternas föreställningar om Sverige som ett 

enastående resmål för att spendera semestern. Även bekanta och vänner som tidigare besökt 

Sverige inspirerade samtliga respondenter. Sverige förmedlades som ett land där det 
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fortfarande fanns platser där människan kunde leva ensligt utan stress och andra människor 

menar en av respondenterna. Dock upptäcker många tyskar Sverige och Småland genom 

Astrid Lindgrens böcker och filmer, hävdar Jens Bernard som köpte sitt hus 2002 på grund 

stillheten i den svenska naturen. Landskapet och naturen var även något som fascinerat 

Johanna Hidber som förvärvade sin fritidsbostad av en ren slump. Även hon upptäckte 

Sverige på grund av vänners rekommendation. Hon berättade att hon varken tidigare tänkt på- 

eller varit i Sverige. Trots att hon berest hela världen, fann hon att inget annat landskap 

attraherat henne mer än Småland. Åsikten delas även av resterande respondenter. Bland 

målgruppen dinks berättade 2 av 4 respondenter att de upptäckt Sverige med sina respektive 

partners. När de var i 20 årsåldern bereste de Sverige i husvagn och motorcykel för att 

upptäcka landet på egen hand. Först några år därefter uppkom längtan och fascinationen för 

landet tillbaka. För de övriga respondenterna inom målgruppen var lugnet och ensligheten, att 

komma bort från miljonstaden en betydande faktor för att spendera framtida semestrar i 

Sverige. Ungefär två till tre gånger per år byts storstaden ut mot landsbygden, berättar Tobias 

Lemann.  

Sveriges attraktionskraft mellan sagor och orörd natur 

Ibland kallas de tyska turisterna för världsmästarna på turism (WTO). Eftersom tyska turister 

består av ett stort antal människor kan de inte placeras i en och samma grupp, då alla inte har 

likadana resebeteenden. Tyska turister efterfrågar olika produkter, har olika motiv, bakgrund 

om hur, vart och varför de reser (Müller, 2001). Vad som lockar tyska turister att resa till 

Sverige, hur de styrs av reseskildringar och hur de påverkar deras resebeteende har bland 

annat Malin Zillinger, doktor i kulturgeografi undersökt. 

 

Den tyska turistgruppen står för ett stort antal övernattningar i Sverige. De största städerna 

såsom Stockholm, Göteborg och Malmö genererar mer än hälften av alla utländska 

övernattningar. När det kommer till tyska turister, är de dock bekanta för att undvika de 

största städerna (Zillinger, 2005). Turister från storstäder vill snarare uppleva bilden av 

Sverige som visas i Tyskland, det vill säga, den orörda naturen och vildmarken (Müller, 2001 

& Zillinger, 2005 & 2007a). Zillingers undersökningar av guideböcker uppvisade att 

författares stereotypa och subjektiva tolkningar av resvägar, turistdestinationer och 

sevärdheter avsevärt påverkat innehållet i diverse guideböcker och därmed även kan ha 

påverkat läsarna. Enligt Zillinger förstärker stereotypa begrepp i guideböcker tyskars 

befintliga Sverigebild (Zillinger, 2005). Müller (1995 & 2010) menar att tyska turisters kärlek 

och inspiration av och för Astrid Lindgren, naturen, skogen och alla andra kulturella symboler 

för Sverige såsom lingon, fjäll och sjöar är ett resultat av Sveriges marknadsföring. I tysk 

media kan tyskarna läsa rubriker såsom; den svenska naturen är semester för själen och ett 

fritidshus står redo för er, som ska sälja landet som en turistattraktion. Zillinger (2005) 

hävdar dock att tyskars resebeteende inte enbart påverkas reseskildringar. Bland böcker, 

reklam, film och tv inspireras tyska turister även av vänner och bekanta som tidigare berest 

Sverige.   

 

För att förstå varför en turist attraheras av- och reser till ett land måste turistens resemotiv och 

behov analyseras. Att resa till Sverige skiljer sig från att resa till Mallorca, även om motiven 
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slutligen är desamma (Müller, 1995). Turisternas huvudsakliga motiv är längtan efter 

upplevelser som separerar dem från vardagen, som låter dem uppleva någonting utöver det 

vanliga. Avståndstagandet från vardagen, hemmet, det alldagliga livet, är avkopplande och 

ger ro till kropp och själ. Vare sig turisten väljer att resa till medelhavsländerna eller till 

Skandinavien. Även om det föreligger flera olika resemotiv såsom status, självförverkligande, 

avkoppling och så vidare, är det alltid en gemensam nämnare som spelar den huvudsakliga 

rollen; kontrasten. Rekreation ur turisters synpunkt kan se olika ut. En del lockas av 

solsemester medan andra vill uppleva lugn, ensamhet, kultur och äventyr (Müller, 1995). 

Auliana Poon (2006) menar att turister vars huvudsakliga resemotivmotiv inte baseras på 

längtan efter strand och sol starkt differentierar sig från andra turister. Hon kallar dem för nya 

turister (eng. the new tourists) som tillhör den nya turismen (eng. the new tourism).  

 

För att förstå den så kallade nya turismen och nya turisters riskbeteenden jämförs 

inledningsvis de gamla turisters beteenden. Den gamla turismen utgjordes av 

massproduktion/distribution och mass-konsumtion. Resor, främst till varma länder med 

medelhavsklimat, togs fram en masse, förenklades, standardiserades och paketerades. De så 

kallade gamla turisterna var oerfarna turister. De attraherades av paketerade resor där 

semestern redan var förprogrammerad (Poon, 2006). Den nya turismen och de nya turisterna 

skiljde sig därmed avsevärt från den gamla skolan. Begrepp som flexibilitet, segmentering 

och miljömedvetenhet kännetecknar den nya turismen. Marknaderna började delas upp och 

inriktas mot olika målgrupper. Turisterna var inte längre okunniga utan var nu erfarna 

resenärer. De nya konsumenterna är välinformerade och vet vart de själva kan finna relevant 

information. Deras värderingar påverkas av trender som speglas genom olika kanaler i media. 

Deras förändrade livsstil medför att de värdesätter resor på ett annat sätt än tidigare. De nya 

turisterna är hybridkonsumenter, spontana och flexibla och vill gärna ha en skräddarsydd resa 

eller semester som passar just dem. Målgrupper som Dinks- double income no kids, Yuppies 

– young upwardly mobile persons och Milkies – modern introverted luxury keepers uppstod. 

De nya turisterna vill avsiktligen differentiera sig från andra, gamla turister. Istället för att 

sola på stranden behåller de sina kläder och värdesätter istället annorlunda upplevelser. De 

vill uppleva något utöver det vanliga som reflekterar deras nya livsstil, miljömedvetenhet men 

även speglar kvalitet. De nya turisterna eftersöker och längtar efter det autentiska (Urry 2002 

& Poon, 2006). I en undersökning från The European Travel Data Center kunde uppkomsten 

av nya den resetrenden ses redan i början på 90-talet. I undersökningen svarade 60 procent av 

alla tyska turister att deras resemotivation baserades på deras längtan efter naturen 

(Studienkreis für Tourismus, 1991). De nya turisterna bytte ut stranden mot landsbygden- 

skogar och naturstigar, vacker och orörd natur, historisk- och kulturellt värdefulla byggnader 

(Urry 2002 & Poon, 2006).  

 

Även Moscardo & Pearce (2004) menar att moderna turister inte nöjer sig med exempelvis en 

paketerad semester på ett kryssningsfartyg utan snarare vill ansvara för den egna transporten 

till mindre, mer avlägsna platser som landsbygden eller mindre städer och byar. Dessa turister 

har en större, självdrivande kraft, de är mer självgående. Oftast är de mer mobila eftersom de 

väljer flexibla färdmedel såsom exempelvis bilen, oavsett om de har barn eller ej. Vidare 

attraheras och motiveras de att resa över längre sträckor för att uppleva sceniskt, vackra 



 

 18 

landskap, landsbygden, djur och natur som de inte möter i sina hemländer samt möjligheten 

att fly undan sina stressiga, vardagliga liv (Moscardo & Pearce, 2004). Tidigare hade de 

naturliga, autentiska platserna såsom Sveriges skogar och fjäll en snarare skräckinjagande 

image. Människor var rädda för det vilda, otämjbara. I nuläget har fenomenet dock förändrats. 

Det verkliga och äkta har romantiserats och blivit symboliskt populära besöksmål. Naturen 

har blivit till en omtyckt attraktion som attraherar många (tyska) turister (Müller, 1995).  

 

En populär attraktion som satt Sverige på kartan är Astrid Lindgrens värld, som genom åren 

flitigt marknadsförts till framförallt tyska barnfamiljer (Müller, 1995 & 2010). För turister är 

det just attraktioner som kan vara den huvudsakliga drivkraften varför turister väljer att resa 

till en specifik plats. Det vill säga; attraktioner avgör vart turisten reser och är direkt kopplats 

till resans huvudsakliga syfte (Müller, 1995 & Kampfjord, 2002). För att attraktioner ska 

attrahera besökare kräver de att turisten har kunskap. Kunskapen får turisterna genom media, 

tv, radio, böcker, kataloger, broschyrer och filmer. Genom att information och kunskaps 

sprids blir attraktioner mer och mer populära och kan därmed även locka till sig fler turister. 

Det finns flera olika typer av attraktioner. De klassificeras efter följande; natur, skapat av 

människan, kulturarv, sport, nöjen, service och övrigt (Müller, 1995). Vidare kan de även 

delas upp efter kommersiella och icke kommersiella attraktioner (Kampfjord, 2002).  

Attraktioner kan även vara naturliga företeelser, det vill säga, där ingen människa varit 

inblandad, men även vara företeelser skapta av människan och kombinationen mellan det 

naturliga och mänskliga, det vill säga natur-och kulturmiljöer. Naturen, framförallt då den 

skiljer sig från det turister är vana vid exempelvis som fjäll- och skogslandskap tillhör tyska 

turisters mest eftertraktade attraktioner. Även hela landskap kan vara attraktioner. Ett exempel 

på präglade landskap är Lappland, Dalarna eller Småland. Även en berättelse om en region 

eller ett föremål kan omvandla regioner och landskap till en attraktion i sig och attrahera tyska 

turister att resa till Sverige (Müller, 1995). 

Den svenska fritidshusboomen 

Tyska turisters kärlek för Sveriges fridfulla, tysta natur och de sagolika röda husen har redan 

konstaterats. Hur har dock fascinationen för Sverige drivit tyskar att köpa fritidshus, resa flera 

hundratals mil år? Under 1990-talet när fritidshusboomen i Sverige varade var det 

inledningsvis danskarna och norrmännen som köpte flest fritidshus, men kort därpå upptäckte 

även tyskar Sveriges röda stugor. Inom en tid tredubblades de tyskägda fritidshusen (Müller, 

2006). Tyskar äger i nuläget 9 964 av de totalt 35 045 utlandsägda fritidshusen i Sverige. 

Vanligtvis väljer tyska turister att övernatta i privat förmedlade fritidshus och lägenheter, på 

camping eller hotell (VisitSweden, 2013a) dock finns det tyskar som väljer att köpa sitt eget, 

privata fritidsboende.  Resurs har delat in det så kallade enskilda boendet i diverse olika 

kategorier, där boende i eget fritidshus tillhör den näst största kategorin med totalt 35 986 000 

gästnätter och 500 000 utländska gästnätter inom den icke kommersiella login. Statistiken 

över nyttjandet av privata fritidshus är dock svårt mätbar, de många utlandsägda fritidshusen 

gör att det saknas korrekta siffror. Trenden för fritidshusen har dock förändrats över tiden. I 

början av 90-talet kunde ca 51,1 miljoner gästnätter redovisas medan siffrorna halverades 

redan tio år senare (Resurs, 2012). 
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En rad olika lagändringar har bidragande till ökningen av tyska fritidshusägare och resorna till 

Sverige. Den svenska staten hade sedan långt tillbaka satt restriktioner för utländskas förvärv 

av svenska fastigheter.  Redan 1916 tillkom de första regleringarna för vad som skulle komma 

bli Lag (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom. Då syftade regleringarna 

till att de svenska kulturtillgångarna skulle förbli i svensk ägo och därmed vidhålla Sveriges 

självbestämmanderätt av fast egendom. I mitten på 70-talet ökade den utländska efterfrågan 

på fritidshus vilken medförde till förnyade propositioner. Under året 1992 förändrades lagen 

(1992: 1368) om förvärv av fast egendom betydligt. Regleringarna anpassades efter europeisk 

norm som krävde fria kapitalrörelser. Det innebar att Sverige inte längre fick upprätta 

regleringar som förhindrade utländska att förvärva en fastighet i Sverige. Från och med 

årsskiftet 2000-01-01 avskaffade regeringen slutligen lagen om förvärvstillståndet 

(Regeringen, 1999 & Lag (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom).  

 

Diskussionen om vad som orsakade fritidshusboomen i början på 1990-talet diskuterades 

även i intervjuerna med samtliga respondenter. Vid frågan om varför de förvärvade sina 

fritidshus uppkom diverse likheter bland respondenternas svar.  Respondenten Astrid 

Endrowait som representerar den aktiva familjen, menar att förvärvet baserades på en 

kombination mellan ekonomiska skäl och ett bestämt livsstilsval. Familjen anlade sitt kapital 

och investerade i något de ansåg vara av nytta både i samtid och framtid. Valet att köpa huset 

var medvetet och inte spontant, vi bestämde oss att köpa ett hus i Sverige eftersom vi redan 

tidigare besökt Sverige och trivts mycket bra. Istället för att hyra ett hus var sommar 

bestämdes att vi skulle förvärva ett eget fritidshus. Att vi valde Sverige berodde på delvis på 

distansen, det vill säga, närheten till landet samt intresset för den Svenska kulturen 

engagerade oss mer än det hektiska livet i exempelvis Italien, förklarar Astrid Endrowait. 

Vidare höll samtliga respondenter tillhörande den aktiva familjen med om att Sverige var ett 

utmärkt land för att fördelaktigt anlägga sina pengar. Förvärven begrundades på ekonomiska 

förhållanden. Husen i Sverige var enligt respondenterna relativt prisvärda i jämförelse med 

andra länder på liknande avstånd såsom exempelvis Spanien, Frankrike eller Italien. Tidigare 

reste 3 av 4 respondenter regelbundet till Holland, dock ansåg respondenterna att det inte 

fanns tillräckligt med plats och frihet i jämförelse med Sverige. Förutom ekonomiska skäl 

hängde fritidshusförvärven även samman med dåtidens trender, berättar Ludwig Roever. Han 

förvärvade sitt fritidshus 1996. Då var det en trend som många familjer följde. Det var 

modernt att äga ett hus i Sverige, men självklart var det Sveriges lugna puls och natur som 

lockade.  

 

Den äldre kategorin respondenter som också köpte sina hus i slutet av 90-talet början på 

2000-talet attraherades huvudsakligen av naturen och stillheten. För samtliga respondenter var 

det längtan till ensamheten, att kunna ta en paus från storstaden som var utslagsgivande. Även 

klimatet, ljuset och närheten till hemlandet var avgörande. Dock påpekade även 

respondenterna i den äldre målgruppen att de då prisvärda fastigheterna var en stor 

motivationsfaktor. Vidare menar en av respondenterna att det var- och fortfarande är en 

speciell typ människa som köper fritidshus i Sverige. Britta Lanwehr tillägger att hon vid 

fritidshusförvärvet var i sin bästa ålder. Jag var 30 år och hade tjänat lite pengar som jag ville 

investera i något hållbart. Även barnen, som då var små påverkade. Vidare var vi redan då 
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egen företagare, vi kunde dela in vår fria tid på egen hand, vi behövde resa till ett annat land 

för att kunna koppla av. Även när vi inte jobbade på företaget tog vi alltid med arbetet hem. 

Britta Lanwehr identifierar tre olika faktorer som ligger bakom många tyskars beslut att köpa 

ett hus; Den egna ålder och/eller om barn finns i familjen, ekonomin, det vill säga att pengar 

finns över och slutligen att människor i storstäder behöver komma ut i naturen för att vila 

själen. Generellt sett gick det bra för många tyskar i Tyskland under 80- och 90-talet, menar 

Britta Lanwehr. Deras liv i storstäder skapade en längtan efter lugn och ro. Genom deras 

tidigare erfarenheter och upplevelser i Sverige fann de ha nära kontakt med landet, vilket 

slutligen även bidrog till deras fritidshusförvärv, hävdar övriga respondenter i målgruppen 

dinks (Britta Lanwehr).  

Resemotivationen bakom fritidshuskulturen  

Enligt Löfgren (2002) har den så kallade stug-kulturen (cottage culture) funnits sedan mitten 

på 1700-talet. Att resa för att sedan bo i liten och enkel stuga i enskilt läge på landet är 

därmed ingen ny företeelse. Motiven till att människor söker sig till de stilla landskapen har 

inte förändrats över tid. Människan på landet är en annan person än hen är hemma i staden. På 

landsbygden kan den vuxna människan pånyttfödas till en fri och lättsam person där nöjet står 

i centrum (Löfgren, 2002). I Skandinavien, framförallt i Sverige, har fritidshusturismen sedan 

länge varit en tradition (Löfgren, 2002, Marjavaara, 2008 & Müller, 2010). Det var 

tillgängligheten till gamla övergivna fastigheter som möjliggjorde fritidshusturismen. 

Förändringar ekonomin låg bland annat till grund för omfattande omstruktureringar av många 

landsbygdsområden. Moderniseringen av lant- och skogsbruket styrde landsbygds-

utvecklingen från många mindre- till få men stora bondgårdar. Resultatet förde till 

avindustrialisering, arbetslöshet och avbefolkning av landsbygden (Marjavaara, 2008 & 

Müller, 1995 & 2002). Utkomsten av fenomenet var många obebodda och övergivna 

fastigheter som bland annat attraherade tyska turister att förvärva fastigheterna. Därmed fanns 

en lösning på problemet med den avbefolkade landsbygden (Müller 2002 & 2004). Samtidigt, 

som ett resultat av den industrialistiska omstruktureringen, uppkom en ny form av turism som 

möjliggjorde en mer flexibel och individuell fritid. Människor blev allt mer mobila. Korta 

avbrott i vardagen nyttjas för att resa till fritidshusen. Även miljömedvetenheten växte sig 

starkare hos folket vilket även medförde ett ökat intresse för landsbygds- och fritidshusturism 

(Marjavaara, 2008 & Müller, 2002). Det var dock inte förrän i början av 1990-talet, och då 

från med året 1992 då tyska intressenter och kronans fall förvandlade Sverige till ett 

fritidshusparadis. Fenomenet härleds till fallet på 25 procent av den svenska kronans värde. 

Händelsen internationaliserade framförallt södra Sverige inom några få veckor. Sveriges 

image förvandlades över natt till ett nåbart, relativt närliggande lågprisland för tyska turister 

(Müller, 2004). 

 

Enligt Müller (1995) föreligger det flera grunder till varför tyska turister valde att resa till 

Sverige för att förvärva en svensk fritidsfastighet.  I Müllers rapport om Svenska fritidshus 

under tysk flagg (1995) har flera konkreta faktorer identifierats om vad som låg till grund för 

tyskars intresse för svenska fritidshus. En rad sammanhängande aspekter har utvecklat 

Sverige till en måltavla för tyska turister som inte huvudsakligen attraheras av charterresor. I 

slutet av 70-talet annat återväcktes intresset för det naturliga, ursprungliga lantliga livet. 
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Bland annat kunde följande faktorer ligga till grund för tyskars intresse att förvärva svenska 

fritidshus. (Müller, 1995); 

 

 Landskap och natur; Tyska fritidshusturister sökte fastigheter i ensliga lägen med 

utrymme och tillgång till skog och sjö för friluftsaktiviteter. Stress och konkurrens 

bidrog till tyskars vilja att fly sin vardag.  

 

 Fallande krona och prismedvetenhet; Hösten 1992 föll kronans värde gentemot 

dåvarande DM (Deutsche Mark) avsevärt. Även ränteläget medförde att svenska 

fastigheter ökade i efterfråga.  

 

 Social anknytning; Fritidshusturisters sociala relationer i landet var av nytta även när 

de inte befann sig i Sverige. Kontakt med bekanta, arbetskollegor eller släkt kunde 

inspirera till Sverigeresor. 

 

 Upphävning av lagstiftning; När lagstiftningen kring Lag (1992:1368) om tillstånd till 

vissa förvärv av fast egendom slutligen upphävdes, ökade det möjligheten för tyskar 

att förvärva fritidshus. 

 

 Tid; Tidsaspekten var avgörande för huruvida turister såg lönsamhet i 

fritidshusförvärven. Pensionärer och företagare har makt över indelningen av sin fritid. 

För andra baseras fritiden dock på helger och lagstadgade semesterdagar. 

 

 Påverkande hemort och avstånd; De flesta fritidshusägare kom- och kommer 

fortfarande, från de norra delarna av Tyskland. Ofta styrde avståndet mellan hemort 

och semesterort vid fritidshusförvärven. En koncentration av fritidshusägare kunde ses 

i de tyska miljonstäderna som bland annat Berlin och Hamburg. Mobilitet och 

tillgänglighet var av betydelse. Även distanserna till färjehamnar påverkade valet av 

semesterorten, Småland stod därmed högt på listan i jämförelse med andra landskap 

(Müller, 1995). 

 

Kombinationen att eftersträva något bättre än det som infinner sig i ens vardag och attraheras 

av det motsatta livet kan appliceras på tyskars kärlek för Sverige (Müller, 1995). Oavsett vad 

turister eftersträvar på sin fritid har alla en sak gemensamt. De reser från något- till något. 

Vad föranleder då tyska Sverigefantaster att resa flera hundratals mil till sina fritidshus? En 

naturlig del av människans beteende baseras på eftersträvan att förbättra sin livssituation 

vilket inleds med biologiska och fysiologiska behov och slutar med personlig utveckling och 

självförverkligande (Hsu & Huang, 2008). Enligt Cai & Jang (2002) kan olika 

resemotivationer härledas till en av de mest använda motivationsteorierna, Maslows 

behovshierarki. Maslow (1970) hävdar att människors beteenden och handlingar baseras på en 

hierarki av behov. Han identifierar fem kategorier varav de understa stegen avser naturliga 

biologiska och fysiologiska behov såsom tillgång till mat, vatten, värme, sömn m.m. Även 

strävan efter säkerhet, lagar och regler som skyddar människan från brott och liknande 
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infinner sig på Maslows behovstrappa. Innan högre rankade behov uppkommer ligger det i 

människans natur att inledningsvis försöka tillfredsställa de (understa) så kallade basbehoven. 

När dessa är tillfredsställda fortsätter människans strävan efter tillhörighet, familj, kärlek och 

andra sociala relationer, därefter följer behovet av självkänsla väckt genom ansvar, 

prestationer och status. Slutligen infinner sig strävan efter självförverkligande på toppen av 

behovstrappan. När tillfredställandet av basbehoven blivit vardagliga förlorar de nedre 

behoven i behovshierarkin betydelse och blir mer självklara. Människor kan då finna de 

översta behoven såsom tillhörande, självkänsla och självförverkligande, mer betydelsefulla än 

andra (Maslow, 1970).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearce (1982) applicerar Maslows behovshierarki på resemotiv, dock kontextualiserar han 

behovstrappan efter det han kallar för Travel Career Ladder (TCL) och Travel Career 

Patterns (TCP). Pearce menar att turisters resvanor, respektive karriärsteg, sammanhänger 

med individers resemotivation. Det vill säga att turisters resemotivationer förändras över tid 

ju större deras resvanor blir. Inledningsvis söker en oerfaren turist enbart avkoppling och 

säkerhet på sin resa. När dessa delar kommit att bli självklara ökas turistens krav på 

tillfredsställelse. Såsom i Maslows (1970) behovshierarki identifierar även Pearce (1982) 

turisters efterfråga på relationer, självkänsla och slutligen även självförverkligande. Ju mer 

självsäker och erfarna turister blir desto större växer deras anspråk. Vidare har Lee & Pearce 

(2003) vidareutvecklat en ny modell utifrån TCL, travel career patters (TCP) som bidrar till 

turisters resemotivationer. I två av Lees & Pearces undersökningar (2002 & 2003) där 

turisters resemotivationer studerades, framkom bland annat att turister värderar sina 

motivationsfaktorer efter det som de finner mest betydelsefullt på sin fritid; 1) nyskapande, 2) 

undkomma vardagen och koppla av, 3) självförverkligande, 4) naturen, 5) relationer, 6) 

självkänsla, 7) romantik, 8) tillhörighet 9) självständighet, 10) personlig utveckling 11) 

nostalgi, 12) stimulans, 13) isolering och slutligen 14) igenkännande. Enligt Lee & Pearces 

(2002, 2003) undersökningar tenderade erfarna turister, turister som befann sig i de högsta 

skeden av TCL samt hade de största anspråken på sin fritid, lägga större tyngd vid de externt 

orienterade motivationsfaktorerna. Exempelvis motiveras erfarna turister mer av möjligheten 

till personlig utveckling på semesterorten genom att skapa och vidhålla nya relationer med 

Grundläggande biologiska & fysiologiska behov 

Trygghetsbehov, stabilitet & säkerhet 

Tillhörandebehov, sociala kontakter 

Behov av självkänsla 

Självförverkligande 

(Förenkling av Maslows behovshierarki, 1970). 
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människor på destinationen och generellt engagera sig mer med värdlandet och dess kultur 

och natur. Medan oerfarna turister som befinner sig lägre på TCL motiveras av avkoppling, 

romantik och tillhörande. Gemensamma resemotivationer för båda turistkategorierna är dock 

deras eftersträvan att fly, det vill säga undkomma, det vardagliga livet, som även är det 

huvudsakliga resemotivet för alla fritidsturister (Lee & Pearce, 2003, 2003).  

 

Det föreligger emellertid olika anledningar varför turister vill resa från något, exempelvis för 

att fly sin vardag för att resa till något, exempelvis en semesterdestination. Exempelvis kan 

personliga preferenser motivera turister att besöka en destination som kan komma att 

tillfredsställa längtan efter exempelvis avkoppling, ensamhet eller prestige (Andreu et.al., 

2005). När det kommer till turisters resemotivation har flera forskare (Jang & Cai, 2002, Hsu 

& Huang, 2008) konceptualiserat sina studier till så kallade push and pull faktorer. Push och 

pull faktorer kan ses som en typ av motivationsfaktorer som driver turister att besöka en viss 

destination (Andreu et.al., 2005).  Push-faktorer motsvarar interna faktorer det som 

framkallar en önskan att resa för att tillfredsställa sina behov. Pull-faktorerna baseras på 

turisters kunskap om slutdestinationen och avgör turisters destinationsval. De flesta push-

faktorerna är inneboende motivationsfaktorer såsom turisters längtan efter lugn och ro, frihet, 

avkoppling eller prestige. Pull-faktorer däremot genereras genom destinationers attraktivitet 

gentemot turister, exempelvis genom röda fritidshus i ensliga lägen, vacker natur, sjöar eller 

stränder. Generellt sett är det push-faktorerna som är av störst betydelse när det kommer till 

resemotivationer (Andreu et.al., 2005, Connel & Page, 2009 & Hsu & Huang, 2008). De 

ensliga fritidshusen på landsbygden blir därmed till oaser, långt från miljonstädernas hektiska 

tempo, stress och konkurrens (Müller, 1995).   
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Del 3. Fritidshusägarnas geografi 

 

Lokaliseringsmönster 

Generellt sett är de kustnära fritidshusen mest 

populära, enligt SCBs kartläggning (se grafik till 

höger) av utlandsägda fritidshus är närheten till 

havet dock mindre betydelsefullt. På kartan ses 

att de flesta utlandsägda fritidshusen infinner sig 

spridda i områdena kring Västra Götaland, 

Värmland och Kronoberg, varav de två sist 

nämnda länen inte ligger sig i kustnära läge. 

Tyskar representerar den näst största kategorin 

utländska fritidshusägare, de har bildat kluster i 

västra och södra delen av Sverige såsom i 

Kalmar län, Kronoberg, Västra Götaland och 

Värmland (SCB, 2012b & Svensk 

Fastighetsförmedling, 2012a). De flesta tyskägda 

fritidshusen ligger dock i Småland, i Kalmar län 

(SCB, 2012a, Östran, 2010). Av totalt 29 125 

fritidshus ägs 1 900 stugor av tyska medborgare 

(SCB, 2012a).  Även Torsås kommun tillhör 

Kalmar län. Då studiens geografiska begränsning avser tyska fritidshusägare från norra och 

mellersta Tyskland kommer följande tolkningar, analyser och undersökningar baseras på 

förhållanden och företeelser mellan respondenternas bostadsort och fritidshusens lokalisering 

i Torsås kommun.  

 

Torsås är en mindre kommun på 

495 km
2
 med endast med 6 858 

invånare i södra Kalmar län i 

Småland (Torsås, 2013). Enligt 

SCB beskrivs kommunen som en 

tillverkningskommun där flest 

människor verkar inom 

produktionssektorn (SCB, 

2013a). Dock har serviceyrkena, 

även inom turismen ökat och 

blivit allt mer betydelsefulla i 

kommunen (Torsås, 2013). 

Siffror och statistik om 

utlandsägda/ tyskägda fritidshus 

är i nästintill obefintliga, men 

uppskattas till ca 114 stycken 

(Anne-Sofie Gränefält, 2013). I 

Respondenternas bostadsorter. Karta: Google Maps (2013) 

Grafik; Bild 1. SCB, 2013 

Tyskägda 

fritidshus 

Utlandsägda 

fritidshus 
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en analys kartlades de tolv respondenternas bostadsorter i hemlandet Tyskland. När det kom 

till den geografiska lokalisering hade de, på grund av studiens geografiska avgränsning, redan 

inledningsvis en aspekt gemensam. Samtliga respondenter kom från mellersta och norra 

Tyskland och har sin bostadsort i - eller i direkt anslutning till en stad med max två mils 

avstånd. Av de 12 intervjuade personerna bor tre respondenter i Hamburg, tre i Düsseldorf, 

samt ytterligare tre respondenter i Cuxhaven, två från Berlin och slutligen en respondent från 

Köln. Tysklands befolkning uppnådde 2012, 82 miljoner invånare (Statista, 2013) som 

fördelades på en yta på 357 000 km
2
. I jämförelse med Sverige delar 9,5 miljoner invånare 

(SCB, 2013c) på en yta som totalt motsvarar 528 000 km
2
 (SCB, 2013b). Jämförs alltså 

respondenternas hemorter och dess invånarantal med Torsås kommuns befolkning skillnader 

ses. Vidare är det även av betydelse att belysa avstånd och städernas geografiska läge i 

förhållande till fritidshusdestinationen Torsås kommun.  

 

Hansastaden Hamburg i Nordtyskland gränsar till båda delstaterna Schleswig-Holstein och 

Niedersachsen och har ca 1,8 miljoner invånare. Düsseldorf ligger i Nordrhein-Westfalen som 

inte kan inräknas i Nordtyskland har till skillnad från Hamburg, enbart ca 600 000 invånare. 

Intill Düsseldorf befinner sig staden Köln som är Tysklands fjärde största stad med ca  

1 000 000 invånare. Tysklands huvudstad Berlin har 3,5 miljoner invånare, staden ligger i 

delstaten Brandenburg i nord-östra Tyskland. Den lilla staden Cuxhaven med ca 60 000 

invånare ligger i den nordligaste spetsen av delstaten Niedersachsen (Köln, 2012, Berlin, 

Cuxhaven, Düsseldorf, Hamburg, & Norddeutschland24, 2013). Distanserna mellan de tyska 

städerna och respondenternas fritidshus i Torsås kommun kan komma att skilja mellan ca 1 

000 kilometer
3
 från staden Düsseldorf till Hamburg med endast 600 kilometers

1
 avstånd 

(Google maps, 2013). Men hur långt är tyska fritidshusturister beredda att resa och vilka var 

de bakomliggande förutsättningarna för deras hus förvärv? 

 

Vid frågan hur långt respondenterna var beredda att resa för att nå sina fritidshus i Sverige 

som svarade inledningsvis nio av tolv respondenter men hänsyn till kilometeravståndet mellan 

deras bostadsort och fritidshuset. Vid en konkret fråga om varför det valde Torsåsregionen 

som semesterdestination menade samtliga respondenter de inte gjorde ett medvetet val utan 

baserades på spontana beslut.  Även bland den äldre målgruppen menar samtliga att besluten 

inte berodde på ett aktivt val utan snarare baserades på slumpvisa företeelser som utgjorde ett 

attraktivt helhetspaket. Thomas Kroll berättar exempelvis att en vän tillfälligt passerat 

fastigheten och filmat huset. Därefter köpte han huset utan att närmare se på omgivningen 

eller regionen. Dåvarande kriterier var endast att huset var nåbart inom en dags resa. 

Avståndet mellan Cuxhaven och Torsås är cirka 600 kilometer vilket är ett angenämt avstånd 

förklarar Thomas Kroll vidare. Det är av betydelse att se över hur länge vi kunde stanna. Det 

är inte lönt att resa hundratals kilometer tur och retur om vi inte kan vistas i huset under minst 

tio dagar. Även antalet möjliga besök var avgörande för huruvida vi ens skulle förvärva en 

fastighet. Sedan vi har huset har vi alltid besökt huset minst fem gånger per år, mellan 10 – 20 

dagar, upp till 4 veckor. Hade jag inte haft så många lediga dagar hade vi nog inte köpt ett hus 

i Sverige menar Thomas Kroll slutligen.  

                                                        
1
 Avstånden mättes med färdväg över Öresundsbron 
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Även Roswita Von Kempen framför att det var av ett kriterium att fritidshuset skulle vara 

nåbart inom en dags bilresa. När barnen mindre kunde hon och hennes familj inte resa i flera 

dagar, det var då endast av betydelse att snabbt kunna nå semesterdestinationen. Valet av 

regionen var även för henne snarare en slump än ett medvetet val, bekanta till familjen 

rekommenderade Torsås kommun. Vidare menar två av respondenterna att Torsås kommun 

sammanfattade deras bild av Småland som ett attraktivt helhetspaket. Tre av fyra i 

målgruppen whops menade att de dock troligen inte hade köpt en fastighet längre ifrån än 

Torsås kommun. Att det slutligen blev Östkustregionen begrundar de med närheten till 

Östersjön, även om det inte var avgörande. Två av de äldre respondenterna menar dessutom 

att Torsås kommun förmedlade en känsla av lugn och ro.  

 

”I Astrid Lindgrens filmer verkade det som att världen fortfarande var hel i Småland.  

När vi körde igenom Torsås kommun såg vi alla röda trähus  

och vi kände direkt att det var så vi ville bo”  

Britta Lanwehr, Intervju 130331 

 

 

För Roswita Von Kempen var det var snarare kärleken för fritidshuset och dess läge i skogen 

som slutligen avgjorde destinationsvalet. De vuxna i familjen har endast sex veckor semester 

som de vill kunna nyttja effektivt. Familjen Von Kempen reser till Sverige cirka fem gånger 

per år. Besöken delas upp i tre längre vistelser där de stannar i flera veckor, samt i två kortare 

besök, över helger eller kortare helgdagar. Hade vi köpt ett hus länge bort hade det inte varit 

möjligt, tillägger Roswita Von Kempen. En av respondenterna hävdar dock att kärleken för 

ett hus och dess läge avgör det slutliga valet för en region eller en ort.  

 

Geografiska förhållanden, stugor i tid och rum 

Tyska fritidshusägares lokaliseringsmönster i Sverige baseras på en balansgång mellan 

turistens fritid och avståndet mellan hemland och semesterdestination. I genomsnitt har tyskar 

ca 30 semesterdagar per år. Vilken tidpunkt semesterdagarna infaller beror dock på hur 

skolloven är fördelade. I Tyskland går inte alla skolbarn på lov samtidigt eftersom det bland 

annat skulle orsaka stora trafikproblem i landet. Istället fördelas skolbarnens lov under 

sommarmånaderna ända in i september vilket innebär att industri- och tjänsteproduktionen 

inte kan ta ett fullständigt uppehåll såsom i Sverige. Istället minskas kapaciteten i 

produktionerna vilket i sin tur medför att tyska turister generellt endast har 15 semesterdagar 

under sommaren. Resterande helger och semesterdagar kan därefter fritt disponeras över året. 

Indelningen påverkar därför även den potentiella vistelsetiden och antalet besök i de svenska 

fritidshusen. Enligt Müller (1995) har många tyskar generellt sett endast 3-4 tillfällen att 

besöka sitt fritidshus i Sverige.  Ofta reser familjer tillsammans vilket innebär att 

reselogistiken kan möta motstånd som kräver organiserad samordning. Vidare är även 

avståndet till och från fritidshuset av betydelse (Müller 1995). 
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Många fritidshusägare kommer från Nordtyskland eller de norra delarna av Tyskland från 

storstadsområden som Hamburg och Berlin. Även tyskar från mellersta Tyskland till om med 

Frankfurt finns representerade (Müller, 1999 & 2002). Att resa mellan Sverige och Tyskland 

kan vara tidskrävande och påverkar slutligen också vistelsetiden i fritidshuset. Att resa från 

södra Tyskland för att nå södra Sverige kan ta upp till två dagar. Därav blir det så kallade 

rekryteringsområdet för framtida, potentiella fritidshusförvärvare inskränkt. Att äga ett 

fritidshus kommer för många tyskar därför inte i fråga eftersom det inte är lönsamt att resa så 

lång för så få semesterdagar. Som ett alternativ till den egna fastigheten väljer många därför 

att hyra ett fritidshus. Det största rekryteringsområdet för tyska fritidshusturister är norra 

Tyskland. De korta avstånden tillåter förutom sommarsemestern, även kortare besök över 

helgdagar eller helger (Müller, 1995). Närheten till färjehamnarna spelar enligt Müller (2002) 

en betydande roll. Ju längre ifrån hamnarna desto mer sjunker antalet tyska fritidshusägare. 

Det högsta antalet fritidshusägare befinner sig inom en radie på 100 kilometer från 

färjehamnarna samt storstäderna Göteborg och Stockholm.  Generellt sett växte dock antalet 

fritidshusägare inom ett område från ett avstånd på 200- 400 kilometer från färjehamnarna 

(Müller, 2002).  

 

Som tidigare nämnt är Småland en av de mest tätbebyggda fritidshusregionerna i Sverige. Det 

är framförallt Kalmar och Kronobergs län som haft störst attraktionskraft gentemot tyska 

fritidshusturister. I Müllers undersökning (2002) om Tyskarnas fritidshusmönster kunde de 

flesta tyskägda fritidshusen ses i närheten till sjöar och hav. De flesta fritidshusen i Sverige 

återfinns på landet. Trots att många fritidshus ligger på landsbygden i- eller i direkt anslutning 

till skog ligger endast 40 procent av alla tyskägda fritidshus på landsbygden. Resterande 60 

procent ligger i urbana områden (Müller, 2002). Att den sydöstra delen av Småland blivit så 

populära begrundas bland annat i landskapets utbud av sevärdheter och turistmål. I 

Kalmartrakterna är det staden och slottet som attraherar, i Kosta Emmaboda är det glasriket 

och slutligen det övergripande naturlandskapet som erbjuder ett helhetspaket av skog, sjö och 

kust. Dessa komponenter är omtyckta välkända dragplåster som även tillhör många 

fritidshusturisters kriterium. Många av sevärdheterna regionen motsvarar en dagsutflykt och 

kan nås med en relativt kort bilfärd på ca en till två timmar. Utöver attraktionerna är det även 

det anrika historiska kulturlivet, klimatet och närheten till olika färjeanslutningar som är 

avgörande för fritidshusturisternas lokalisering. Det är framförallt Kalmar län som fick den 

största ökningen av fritidshusägare. Så tidigt som 1993 kunde fler än 200 fritidshus per 

kvadratkilometer redovisas (Müller, 1995 & 2002).   
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Del 4. Mobilitet 

 

Färdmedel till fritidshus 

Ekoturismföreningen redovisar att allt fler tyskar upptäcker Sverige som semesterdestination. 

Föreningen menar att majoriteten främst väljer bil och flyg som transportmedel till Sverige 

(Ekoturism, 2011). I den nationella gränsundersökningens resultat för inkommande besökare 

(IBIS) 2011 redovisades Tyskland som den näst största enskilt mätta utlandsmarknaden. 

Tyskland bidrog med 1,8 miljoner besökare i Sverige under 2011 vilket motsvarar 11 procent 

av alla utländska besök i landet (Tillväxtverket, 2012c). Ungefär en av tre tyskar väljer att 

resa med bil (VisitSweden, 2012). Men hur ser fördelningen av transportmedel ut i jämförelse 

med andra alternativ? Bilens förekomst i reseprocessen verkar vara självfallet. Tillväxtverket 

(2012c) delar upp de olika transportmedlen enligt följande; bil, båt, flyg, kryssning, tåg samt 

övriga. Av alla tyska fritidsturister som besöker Sverige använder ca 28 procent bilen och 41 

procent färjan som färdmedel (Tillväxtverket, 2012c). Huruvida precisa siffrorna är kan dock 

diskuteras. Troligtvis hänvisar dessa siffror till en kombination mellan färja och bil som 

transportmedel. Vidare kan det även diskuteras vilka färjor som avses. Reser turisten med 

direktfärjan från Travemünde till Trelleborg eller väljer hen förbindelsen mellan Rödby och 

Puttgarden. Beroende på val av färja kan det slutligen påverka fördelningen av bil respektive 

båt som främsta färdmedel. Utöver det kan vi även ställa oss frågan om tyska turister befinner 

sig på sin slutdestination när hen ankommit med färja till Sverige eller om och hur hen 

fortsätter sin resa. Utöver bil och färja mättes bland annat även flyg- och tågresor. Här kan 

betydligt lägre siffror ses i jämförelse till bil och färja. Endast 23 procent väljer att flyga och 

fem procent väljer tåget till Sverige (Tillväxtverket, 2012c). För att se närmare på företeelsen 

färdmedel och bakgrunden till valet av transportmedel undersökte jag respondenternas svar 

till fenomenet.  

 

I intervjuerna med de tyska fritidshusägarna framkom det att 11 av 12 respondenter i första 

hand använder sin egen bil som transportmedel till sina fritidshus i Torsås kommun. Även 

Anne-Sofie Gränefält som är Tf. turistchef på Torsås kommun menar att tyska 

fritidshusturister i Torsås kommun främst reser med bil. Vidare menar hon att de ofta stannar 

under en längre tid och därmed har större mängder bagage. Det kan ses framförallt bland 

familjer där barn och husdjur följer med semestern. Oftast är då bilen det mest bekväma och 

praktiska alternativet. Även trenden där tyskarna tar med sig mat och dryck från Tyskland 

håller sig kvar. Framförallt i nuläget när den svenska kronan är starkare än Euron, då sparar 

turister gärna sina pengar och köper sin mat i hemlandet. På landet och i skogen är alla 

beroende av en bil, även om de skulle resa med tåg, buss eller flyg har jag personligen inte 

sett många hyrbilar vid tyskägda fritidshus, tillägger Ann-Sofie Gränefält slutligen. 

 

I samtalen med 3 av 4 respondenter tillhörande den aktiva familjen samtliga att de 

huvudsakligen använder bilen som främsta transportmedel. De beroende av bilen som 

färdmedel eftersom de oftast reser med hela familjen samt hund till sitt fritidshus. Deras 
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fritidshus är avsides belägna i skogen. Förutom barn, husdjur och livsmedel ska även bagage 

och fritidsredskap såsom instrument, fiskespön dyl. få plats. Eftersom livsmedel är mer 

prisvärda i Tyskland tillkommer en och annan låda med mat. Att resa med bilen innebär 

frihet, flexibilitet och oberoende för de 11 respondenterna som regelbundet nyttjar bilen som 

transportmedel. 

 

”Det vardagligliga livet flyter på efter ett schema där vi ständigt måste följa hålltider,  

visa hänsyn till andra och ställa oss i kön när vi vill göra något på fritiden.  

Bilen möjliggör att vi själva kan bestämma vårt tempo”  

(Ludwig Roever, intervju 130410). 

 

 

Förutom bilen som transportmedel nämner även 6 av 12 respondenter flyget som ett 

andraalternativ till bilen. Britta Lanwehr berättar att hon frekvent använder flyget för kortare 

uppehåll i sitt fritidshus. När jag reser bort längre än en vecka väljer jag självklart bilen, då 

behövs det mer packning och därmed även mer plats. Stannar jag endast några dagar lönar det 

sig inte att resa med bil. Det priset som slutligen avgör om vi flyger till Sverige eller inte 

säger. Bokar vi flygbiljetterna långt i förväg kan resan bli betydligt mer prisvärd än en bilresa 

tur och retur till Sverige, förklarar Britta Lanwehr fortsättningsvis. Även Joahnna Hidber, som 

är den enda respondenter som enbart flyger till Sverige håller med fenomenet. Jag är troligtvis 

en av få tyska turister som enbart väljer att flyga. Den som bokar minst två – tre månader, 

eller ännu längre i förväg kan spara pengar, säger Johanna Hidber. En respondent menar dock 

att en flygresa kräver större koordination. Istället för en resa med bilen tillkommer flera del 

resor; resan till- och från flygplatsen, till busshållplats eller tågstation och eventuellt även 

andra anslutningar eller till och med behovet av en hyrbil. En respondent menar även att det 

är invecklat att organisera en flygresa. Så länge hon har hälsan och kraften kommer hon och 

hennes man alltid att köra med bilen till sitt fritidshus.  

 

Petra Bekmann ser dock positivt på både flyget och bilen som möjliga transportmedel till 

Sverige. Hon har själv inte flugit ofta till Sverige, på grund av sina hundar, då väljer hon 

hellre att köra med bilen till fritidshuset då hundarna ogillar omständigheterna en flygresa. 

Dock reser hennes man, som oftast inte har lika mycket fritid som hon själv, gärna med 

flyget. För honom är det enkelt att flyga då jag kan hämta upp honom med bilen. Situationen 

innebär mer flexibilitet förklarar Petra Bekmann vidare. Ibland lämnar hon även kvar sin bil 

på flygplatsen. I Köln behöver jag ingen bil. Om jag enbart behöver utföra några ärenden i 

Tyskland och inte behöver stanna så länge är det en smidig lösning att kunna lämna kvar min 

bil på flygplatsens långtidsparkering. Återvänder jag därefter till Sverige är det bara att hoppa 

av planet och köra till fritidshuset. Holger Tegeder däremot ogillar att flyga till Sverige. Även 

om det går att hyra en bil vid de flesta flygplatserna i Småland menar han att han vill ha lugn 

och ro redan under resan till Sverige. Det är stressigt och det gäller at hålla tider, det kan även 

förekomma mycket oljud på flygplanet, menar Holger Tegeder. Även för respondenterna 

tillhörande familjekategorin är flyget inget alternativ då flygbiljetter för en hel familj är för 

kostsamma. Dock kunde respondenterna med mindre barn föreställa sig att resa med flygplan 

när barnen blivit äldre och föräldrarna kan resa utan barn.  
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En analys över transportmedel till sydöstra Sverige 

Av alla resor som tyskar genomför, är det endast tre procent som sker till de nordiska 

länderna. Av de tre procenten, är det en procent som kommer till Sverige. När tyskar planerar 

sin semester, vill 50 procent av alla resenärer självständigt planera sin resa (Zillinger, 2007a). 

Det finns många olika sätt på hur den tyska fritidshusturisten kan transportera sig till Sverige. 

De vanligaste transportmedlen är bil/hyrbil, tåg, buss, flyg eller en kombination av olika 

transportmedel. Förutom fordonsval gäller det för turisten att finna en passande anslutning till 

Sverige exempelvis med färja eller bro (Tillväxverket, 2012c, VisitSweden, 2013g, 

Smålandsturism, 2013).  

 

Bil;  

Bilen har blivit de flesta tyskars förstaval när det gäller att resa till Sverige. Sedan år 2000, då 

Skandinavien fick en fast förbindelse till övriga Europa, har det blivit betydligt enklare att 

resa med bilen till Sverige, framförallt för tyskarna som bor i de Nordligare delarna av 

Tyskland. De flesta tyska turister den så kallade fågelflyg-linjen (Vogelfluglinie). Sträckan 

går från Puttgarden med färjan till danska Rödby, vidare över Öresundsbron (VisitSweden, 

2013g & Oh-Schweden & Autoreise, 2013).  

 

Exempel på drivmedelskostnader Tyskland – Sverige
2
 

Från Till Avstånd Ca. Pris Diesel Pris Bensin Färdvägar Restid 

Berlin Torsås 700 km € 91 € 167 E55 & E22 9 h 

Cuxhaven Torsås 700 km € 91  € 167 B73 & E22 9 h 

Dresden Torsås 900 km € 117 € 215 E22 11 h 

Düsseldorf Torsås 1000 km € 130 € 238 A1 & E22 11 h 

Hamburg Torsås 600 km € 78 € 143 A1 & E22 7,5 h 

Köln Torsås 1000 km € 130 € 238 A1 & E22 11 h 

(Google maps: Vägbeskrivningar, 2013 Volvo, 2013) 

 

Färja; 

Det finns flera tyska hamnar med färjeanknytningar till södra Sverige. Sassnitz, Rostock,  

Travemünde och Puttgarden är de mest populäraste anslutningarna. Utbudet av 

färjeförbindelser brett och passar de flesta resenärerna (VisitSweden, 2013g). 

 

Öresundsbro; 

Bron är ett relativt nytt fenomen (öppnades juli 2000) som sträcker sig 16 kilometer över 

Öresundet mellan Köpenhamn och Malmö. I dagsläget finns flera olika betalningsalternativ. 

Med ett bro pass kostar en resa (tur och retur) 41 Euro medan kontantpriset motsvarar hela 90 

Euro tur och retur (Öresundsbron, 2010). 

 

 

                                                        
2 Urval av städer som befinner sig i norra delarna av Tyskland 
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(Stena Line, TT-Line & Finnlines, 2013 & Scandlines, 2013b). 

 

Buss; 

Att åka buss tar betydligt längre tid än med andra transportmedel. Bussarna mellan Tyskland 

och Sverige kör dock inga dagliga turer. Passagerare måste därför anpassa sig efter 

bussbolagets scheman. Fördelen är att bussarna kör genom flera städer vilket gör att 

passagerare kommer närmare sin slutdestination (VisitSweden, 2013g & Eurolines, Swebus, 

Schwedenstube, 2013). 

 

 

Tåg: 

Det finns två sträckor från Tyskland till Sverige. En från Hamburg till Malmö samt en 

nattförbindelse från Berlin till Köpenhamn. Från Köpenhamn trafikerar ett direkttåg till 

Stockholm som även stannar vid mindre orter i södra Småland. För fritidshusturisten i Torsås 

kommun finns tre närbelägna tågstationer (VisitSweden 2013g, Schwedenstube, DB & 

Veolia, 2013). 

                                                        
3 Färjeförbindelserna är ett urval av förbindelser som täcker södra Sverige. 
4 Priser beräknade på fem personer- två vuxna och tre barn, tur och retur med bil under 6m.  

  Utresa från 1 maj, returresa 7 maj 2013 
5 Bussförbindelserna är ett urval av förbindelser som täcker södra Sverige. Resedatum efter tillgängligt utbud i början av maj. 
6 Restid enkel väg, efter mest prisvärda alternativ 
7 Priser beräknade på en vuxen person tur och retur (endast begränsad prisinformation) 
 

Färjeförbindelser
3
 

Från Till Restid Ca.pris
4
 tur & retur 

Stena Line 

Sassnitz (Rügen) Trelleborg 4 h 90 Euro 

Rostock Trelleborg 6,5 h 220 Euro 

Scandlines 

Puttgarden -Fehmarn Rödby (DK) 45 min 80 Euro 

Rostock Gedser (DK) 2 h 110 Euro 

TT-Line 

Travemünde Trelleborg 6,5 h 250 Euro 

Rostock Trelleborg 6,5 h 200 Euro 

Finnlines 

Travemünde Malmö 9 h 300 Euro 

Bussförbindelser
5
 

Från Till Restid6 Ca.pris
7 

Eurolines 

Düsseldorf, 

Hamburg, Bremen 

Malmö, Jönköping, Ljungby 16, 5 h 195 Euro 

Swebus    

Berlin Malmö, Jönköping, Kalmar 21 h 275 Euro 

(Eurolines & Swebus, 2013). 
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Tågförbindelser
8
 

Från Till Restid
9
 Ca.pris

10
 

Die Bahn    

Düsseldorf Karlskrona 16,5 h 410 Euro 

Veolia Nattåg    

Berlin Malmö 14 h 455 Euro 

SJ    

Malmö Kalmar 3 h 215 Euro 

(DB, Veolia & SJ, 2013). 

 

Flyg; 

Att resa med flyg är ett relativt prisvärt och snabbt resealternativ. Flygbolag som SAS, 

Lufthansa, Ryanair med flera, flyger bland annat rutter från Düsseldorf, Berlin och Hamburg. 

De flesta flygbolagen flyger dock till de större städerna såsom Stockholm och Köpenhamn 

(VisitSweden, 2013h). Ser vi på södra Småland och Torsås kommun som slutdestination, 

skapar de flesta flygrutterna stora omvägar för fritidshusturisten som kräver ytterligare 

anslutningar för att nå slutdestinationen (VisitSweden, 2013h). 

  

Flygförbindelser11 

Från Till Dagar Byten Restid
12 

Ca.pris 1p. Ca.pris 5p.
13

 

Ryanair       

Düsseldorf Växjö mån & fre 0 1,5 h 50 Euro 255 Euro 

SAS/Air Berlin 

Hamburg Jönköping/ fredagar 1-2 5 h 400 Euro 2000 Euro 

Norwegian       

Berlin Köpenhamn sön-fre 0 1 h 57 Euro 290 Euro 

Lufthansa       

Berlin Ronneby fre & sön 1-2 3,5 h 300 Euro 1500 Euro 

 

 

 

 

 
 
 

 

8 Tågförbindelserna är ett urval av förbindelser med relevanta avstånd till Torsås kommun 
9 Restid enkel väg, efter mest prisvärda alternativ 
10 Priser beräknade på 5 personer, 2 vuxna, 3 barn, 2:a klass, tur och retur, resedatum efter tillgängligt utbud i början av maj. 
11 Flygförbindelserna är ett urval av rutter med relevanta avstånd till Torsås kommun 
12  Restid beräknad på enkel väg, snabbast möjligast med avdrag för väntetider över 3 timmar 
13 Priser beräknade på mest prisvärda alternativ, resedatum efter tillgängligt utbud i början av maj.  

(Flüge.de, 2013, Ryanair, 2013a & Norwegian, 2013a). 
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Transportmedel, flexibilitet och mobilitet 

Transporten är en av de mest betydelsefulla komponenterna inom turism och ekonomi 

(Aguilo, et al, 2012 & Speakman, 2005). Tack vare teknologiska framåtskridanden såsom 

internets utveckling har fenomenet transport blivit allt mer tillgängligt och flexibelt de senaste 

åren. Den massiva tillämpningen av internet har medfört till stagnerande efterfråga av 

paketresor och istället pådrivit turisters efterfråga på egenplanerade resor som utkomst av 

turisters ökade mobilitet (Aguilo, et al. 2012). För att kunna förstå turistens relation till olika 

transportmedel är det av betydelse att klarlägga ett ramverk för att vi ska kunna förstå olika 

faktorer, processer och andra aktiviteter som associeras till- och påverkar turisters resande 

(Page, 2005). För att turistens resmönster ska kunna identifieras måste innebörden av 

turismbegreppet inledningsvis vara klarlagt. Begreppet turism innebär att en resande person 

det vill säga en turist, förflyttar sig från en plats till en annan som inte tillhör det vanliga eller 

vardagliga uppehållsområde (Kampfjord, 2002). Turisters resmönster kan se olika ut. Enligt 

Kampfjord föreligger fyra olika resmönster; affärsbesök, rundresa, platsbesök och 

områdesbesök. De två sistnämna begreppen, platsbesök och områdesbesök kopplar han 

närmst till fritidshusturister eftersom resmålet utgör en bas där turisten aningen stannar under 

hela sin semester eller använder som en utgångspunkt för hel-eller halvdagsutflykter. Även 

Zillinger (2007a) har identifierat olika resmönster som kan appliceras på fritidshusturister; 

Point-to-point, inkluderar en direkt utresa och en retur resa med samma resväg till och från 

destinationen. För turisten innebär det att hen kan maximera sin uppehållstid på resmålet. Ett 

annat resmönster som kan ses i kontexten är The complex pattern. Det komplexa resmönstret 

baseras på turistens slumpvisa förflyttningar på resmålet. Resedestinationen fungerar som ett 

nav för turistens aktiviteter på resmålet som exempelvis utflykter eller utövandet av 

fritidsintressen dyl. (Zillinger, 2007a). Gemensamt för resmönstren är att de för turisten 

innebär att resmålet, det vill säga, slutdestinationen är dem mest betydelsefulla delen av resan 

(Kampfjord, 2002 & Zillinger, 2007a).  

 

När det kommer till begreppet transport skiljer Page (2005) mellan olika typer av transport. 

Bland annat diversifierar han transportbegreppet och kontextualiserar begreppet till turist 

transport. Vidare innehåller begreppet olika sorters transportmedel som klassificeras efter 

transport på land, vatten och i luften;  

 

Vattentransport Landtransport Lufttransport 

   

Färjor Tåg Charterflyg 

Kryssningsfartyg Bil Regulärflyg 

Inlandsvattenvägar Buss Rundtursflyg 

Schemalagda passagerarfartyg Husbil/Husvagn  

(Collier, 1994). 

 

Enligt Müller (2002) reser tyska fritidshusturister sällan med ett annat transportmedel än 

bilen, som är det mest populära och frekvent använda färdmedlet. Bilen är ideligen en 

nödvändighet för att nå de ofta avskilda fritidshusen. Utöver själva resan från Tyskland till 
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Sverige är bilen även av betydelse 

för att nå livsmedelsbutiker, kunna 

åka på dagsutflykter samt besöka 

vänner och bekanta (Müller, 2002). 

Även Dickinson och Robbins (2008) 

menar att bilen är det huvudsakliga 

transportmedlet när turister ämnar 

resa till landsbygden där 

infrastrukturen inte är lika 

välutvecklad som i urbana områden. 

De flesta aktiviteter på landsbygden 

befinner sig på längre avstånd, 

isolerade från kollektivtrafiken och 

andra samhällsinstitutioner vilket 

medför att bilen blir till ett betydelsefullt transportverktyg. I Dickinsons och Robbins 

undersökning (2008) om turisters relation till bilen som huvudsakligt färdmedel och 

resebeteende framkom bland annat att bekvämlighet spelar en betydande roll. Vidare 

uppvisade deras undersökning att turister ser bilen som ett användarvänligt och enkelt 

transportmedel där förutom personer även bagage och fritidsutrustning kan transporteras 

(Dickinson & Robbins, 2008).  

 

Förutom bagageutrymmet var bilen även ett avgörande transportmedel när barn eller flera 

personer skulle färdas. På själva semesterdestinationen möjlig- och tillgängliggjorde bilen 

besök av sevärdheter och besöksmål. Förutom tillgängligheten till färdmedlet ansågs bilen 

vara en snabbt och tidsbesparande alternativ i jämförelse med exempelvis kollektivtrafiken 

som anses försvåra transporten av flera passagerare och större mängder bagage. Även 

resekostnader differentierade sig starkt i jämförelse med bilen. Flexibilitet och självständighet 

sågs som ett annat alternativ till varför turister valde att resa med bilen Dickinson & 

Robinson, 2008). Turisters egna fordon, innehar en betydande större roll än enbart transport, 

de fungerar även som mobila sightseeingverktyg (Butler och Hannam, 2012, Speakman, 

2005). 

 

”The modern car is a comfortable, superbly designed people-cocoon  

which requires minimal physical effort to enjoy.  

It insulates its occupants from the outside world  

with all its noise, smells and dangers” 

Speakman (2005) s. 129. 

 

Samtidigt som är bilen en naturlig del av den samtida turistupplevelsen, tillgängliggör det 

egna fordonet mer unika och djupare upplevelser. Upplevelserna kan generera olika 

känslomässiga och fysiska sammankopplingar mellan en turist, ett landskap eller en 

uppehållsplats (i studien: fritidshuset). Känslor såsom intimitet, frihet, anonymitet eller 

ensamhet kan komma att sammankopplas mellan turistens möjlighet att färdas i sin bil till 

avsidesliggande landskap såsom landsbygden. Att resa till platser där tillgängligheten är 

(Dickinson & Robinson, 2008. Table 2) 
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begränsad innebar för turister att de blev till heliga, autentiska, och magiska platser.  Turistens 

val av färdmedel kan därför även utgöras av hens erfarenhet och tidigare upplevelser (Butler 

& Hannam, 2012). Bilen har uppmärksammats mer än alla andra transportmedel och därmed 

blivit det primära transportmedlet, framförallt när det kommer till utlandsresor, hävdar 

Speakman (2005). Att köra bil kan vara en fritidsaktivitet, samtidigt som det är ett verktyg för 

att transportera sig från en plats till en annan. Enligt Speakman (2005) dominerar dock inte 

enbart den privata bilen som det absoluta färdmedlet. På 2000-talet delar flyg och bil på 

förstaplatsen. Turister har dock endast börjat utnyttja och uppskatta inrikes och utrikes 

flygtrafik till fullo. Ännu har merparten turister inte upptäckt alla destinationer och fördelar 

lågprisflygbolagen bär med sig. Visserligen har bolagens låga priser uppmärksammats men 

turisterna verkar inte än realiserat att de möjliggör prisvärda korttidssemestrar vilket blivit till 

en trend i samtiden (Speakman, 2005).  

 

Alternativa transportmedel  

I mina intervjuer svarade 11 av 12 respondenter att de använder bilen som sitt huvudsakliga 

färdmedel till sitt fritidshus i Sverige. Men hur såg respondenterna på alternativa 

transportmedel, vilka relationer och erfarenheter har de av andra färdmedel i jämförelse till 

bilen? Respondenterna tillhörande målgruppen aktiva familjen har sett över alternativa 

transportmedel, enbart två av fyra har dock prövat andra färdmedel. Bland den äldre 

målgruppen har tre av fyra undersökt och prövat alternativa transportmedel. Bland 

målgruppen dinks har däremot endast 1 av 4 sett på andra alternativ och nyttjat alternativa 

transportmedel. De mest nämnda alternativ var tåg, flyg och buss. 

 

Tåg 

Ett bra sätt att åka tåg mellan Tyskland och Sverige är med nattåget, den så kallade Berlin 

Night Expressen. Tåget går enbart nattetid och är det snabbaste alternativet till Sverige, menar 

Johanna Hidber. Hon finner det problematiskt att resa med nattåget då resenärer blir tvungna 

att boka en sängkabin, vars kostnader överträffar en flygresa.  

 

”Problemet är att jag är tvungen att boka en sängkabin,  

då stiger priserna oerhört, då är det mer prisvärt att flyga.  

I jämförelse med flyget tar tåget evigheter” 

(Johanna Hidber, intervju 130403). 

 

Ytterligare två respondenter av målgruppen whops har sett över tåget som alternativ till bilen, 

men framkom med slutsatsen att en tågresa är ineffektiv och allt för tidskrävande. Astrid 

Endrowait, som enbart reser med bilen till Sverige, skulle gärna vilja pröva att resa med tåg. 

Tågresan skulle möjliggöra att vi stressfritt kunde resa, tågresan skulle kunna bli till 

sightseeingtur. I dagsläget ser vi dock inte tåget som ett alternativ till bilen då restiden är 

betydligt längre än med bilen. Även logistiken med barnen, hunden och bagage skulle vara för 

omständligt, tillägger Astrid Endrowait. Övriga respondenter anser sig vara beroende av en bil 

på semesterdestinationen och att en tågresa därför inte skulle komma i fråga. Även 
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Tillväxtverkets siffror redovisar att tåget inte är det mest populära transportalternativet. Under 

2011 nyttjande endast ca fem procent tåget från Tyskland till Sverige, varav åtta procent var 

privatresenärer (Tillväxtverket, 2013c). 

 

Buss 

Trots att en bussresa från Tyskland till Sverige är ett miljövänligt alternativ kräver det att 

turisten har tid (VisitSweden, 2013i). Bussens impopularitet kan även ses bland 

respondenterna. Endast 1 av 12 respondenter har prövat att resa med buss. Johanna Hidber 

berättar att hon vid ett tillfälle rest från Berlin till Torsås kommun. Bussen är inget alternativ, 

det är betydligt mer kostsamt än tåget och flyget. Restiden är för lång och det är omständligt, 

förklarar hon vidare. Vid ett annat tillfälle reste jag med tåget till Köpenhamn och växlade 

därefter till buss till Kalmar. Det är dock heller inget alternativ för mig. Att resa med bussen 

från Kalmar eller Karlskrona till Söderåkra är inget problem. Jag reser oftast själv och har inte 

mycket bagage. Ska jag dock resa längre sträckor, från Tyskland eller Danmark ser jag inte på 

bussen som ett alternativ, förklarar Joahnna Hidber slutligen.  Bland Tillväxtverkets siffror på 

utländska besökares val av färdmedel går det inte att utläsa hur många procent som väljer 

bussen som transportmedel. Troligen finns statistiken inkluderad i posten övriga färdmedel 

(se Tillväxtverket, 2013c). 

 

Flyg 

Resan med flygplanet till Sverige är bekväm och restiden är relativt kort. Det finns flera olika 

alternativ; charterflyg, regulärflyg och lågprisbolag. De Småländska flygplatserna, såsom 

Jönköping, Ronneby, Kalmar och Växjö är nåbara från diverse Tyska flygplatser 

(VisitSweden, 2013h). Flygplanet är det tredje mest populära färdmedlet mellan Tyskland och 

Sverige bland tyska turister. Ca 22 procent av alla tyskar reser med flyg, varav de flesta 

resenärerna stannar i flera dagar. enbart 17 procent är dock privatresenärer (Tillväxtverket, 

2013c). Som tidigare nämnt ser 6 av 12 av respondenterna flyget som ett andra alternativ till 

bilen, 5 av 12 respondenter har rest med flyg från Tyskland till Sverige. Dock nyttjar endast 3 

av 12 flyget regelbundet. Bland den äldre kategorin använder 3 av 4 sig av flyget för att resa 

till sina fritidshus. Sedan tillkomsten av rutten mellan Düsseldorf Weeze och Växjö har 

respondenterna funnit en möjlighet att oftare kunna besöka sina fritidshus. Från att de tidigare 

rest till Sverige ca fem gånger per år har de nu kunnat lägga till flera korta besök över 

exempelvis helgdagar och helger.  Britta Lanwehr reser ca 12 gånger per år till Sverige. Både 

restider och resekostnader är betydligt lägre än med bilen. Själva flygresan till Växjö varar 

endast ca 1 timme och 20 minuter, i jämförelse bilresan som tar ca 10 – 11 timmar. När Britta 

Lanwehr bokar sina flygbiljetter långt i förväg kan hon köpa biljetter för € 250 för två 

personer tur och retur (Britta Lanwehr). 

 

Även Johanna Hidber medhåller om flygets bekvämligheter. Resan från Berlin till 

Köpenhamn inklusive tågresan till Kalmar samt byte till lokal kollektivtrafik till fritidshuset 

kostar ca € 250. Det är dock alltid av betydelse att boka biljetter i förtid. Spontana resor kan 

kost upp till tre gånger så mycket, förklarar Johanna Hidber. Att resa med flyg är dock inte 

alltid enkelt. Att resa hela vägen med alla byten innebär att bagage måste förflyttas ett antal 

gånger. Vidare exemplifierar hon att en del anslutningar mellan flygplats, buss och tåg inte 
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alltid är optimala. Ofta saknas buss med bra anslutningar till flygplatsen, tågen är ofta 

försenade och taxiresor kan bli kostsamma, tillägger Hanne Hidber slutligen. Även Jens 

Bernard menar att det går snabbt att flyga, dock består en resa till Sverige inte enbart av en 

flygresa. Bil, buss, taxi, parkeringsavgifter med mera kan tillkomma. Allting måste planeras, 

från Düsseldorf till flygplatsen i Weeze är det 100 kilometer. På utresan till flygplatsen måste 

resvägen, restiden och trafiken beräknas, berättar Jens Bernard vidare. Kostnaden för 

parkeringsplatsen på flygplatsen motsvarar också cirka € 35. När jag väl är framme i Växjö 

krävs att någon hämtar upp mig eller att jag hyr en bil. Då tillfaller ytterligare kostnader. Det 

är omständligt, jag reser därför hellre med bil. Jag mer flexibel och kan planera resan bättre, 

då är jag heller inte beroende av andra, säger Jens Bernard slutligen. Respondenterna i 

målgruppen dinks menar att semestern redan påbörjas på vägen till Sverige. En flygresa kan 

vara stressig och förstöra semesterkänslan på utresan. De ser inte flyget som ett resealternativ 

på grund av olika inskränkningar de skulle bemöta vid en flygresa. För de flesta 

respondenterna är flexibiliteten och friheten av stor betydelse. Men vilka andra aspekter ligger 

bakom de tyska fritidshusturisternas val av transportmedel? Ann-Sofie Gränefält, Tf. 

turistchef på Torsås kommun menar att tyska fritidshusägare i Torsås lägger stort värde vid 

just mobilitet. I anslutning till Torsås kommun befinner sig glasriket, Hultsfred och 

Vimmerby, Karlskrona, Kalmar och Öland. Dessa destinationer är omtyckta turistmål och 

dagsutflykter. Vill turisterna besöka dessa platser är de beroende av bilen. Infrastrukturen i 

Torsås kommun koncentreras mestadels till våra centrum som Gullabo, Torsås, Söderåkra och 

Bergkvara. Kollektivtrafiken stäcker sig oftast inte till avskilda platser, förklarar Anne-Sofie 

Gränefält Slutligen.  

 

Alla respondenter är överens att flexibilitet är det mest betydelsefulla när det kommer till 

resan till och från Sverige men även på plats i fritidshuset. För Thomas Kroll var det en 

självklarhet att alltid resa med bilen. Det fanns aldrig i mina tankar att se mig för vilka andra 

alternativ det fanns när vi köpte huset. Vi visste inte vad som fanns runtomkring vid 

förvärvet, förklarar han vidare. Då var det heller inte av betydelse, det enda som var viktigt 

var att huset skulle ligga avsides från allt annat, vi hade ingen tanke på framtiden. I dagsläget 

har vi dock blivit bättre, vi har undersökt olika transportmedel både till och från Sverige och 

när vi är här men slutligen använder vi alltid bilen. Det spelar ingen roll om jag reser ensam 

eller om vi reser som familj. Utrymmet i bilen är oumbärligt, det menar samtliga 11 

respondenter. Dessutom är de alla av behov av bilen när de ska besöka turistmål och 

sevärdheter under semestern i fritidshuset. Det är en fördel att flyga när få personer ska 

färdas, det är samtliga respondenter överens om. Slutligen är det reskostnaderna som avgör 

valet mellan flyg och bil. Spontanitet är ytterligare ett begrepp som respondenterna lägger stor 

värde vid. Medan en bilresa kräver relativt få och små förberedelser måste en flygresa alltid 

förbokas. Även vid transporten av husdjur krävs omfattande förberedelser. Även vid längre 

resor, där fritidshusturisterna inte väljer den direkta resvägen mellan bostadsort och fritidshus, 

förenklas av bilens flexibilitet. På semesterdestinationen möjliggör tillgången till bilen även 

spontana utflykter där turister annars är beroende av kollektivtrafikens tidsscheman, menar 

samtliga respondenter från målgruppen dinks. Vid frågan om deras val av fritidshus och dess 

läge hade påverkats av bättre anslutningar till diverse transportmedel svarar alla respondenter 

att det inte hade influerat dem. 11 av 12 respondenter menade att de vid fritidshusförvärvet 
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inte lade hänsyn till kollektivtrafik eller andra transportmedelsanslutningar. Enligt den äldre 

målgruppen fanns tidigare inget behov att behöva tänka så långt. I dagsläget ser det dock 

annorlunda ut menar två av respondenterna, som i samtiden troligtvis skulle se över 

tillgängligheten till kollektivtrafik eller andra färdmedel vid fritidshusförvärvet. 

 

Transport, en nödvändighet eller en del av helhetsupplevelsen?  

Det föreligger tunga krafter ligger mellan begreppen turism och kultur i samtidens mobila 

värld. Det är inte enbart turister som reser utan även objekt, kulturer och bilder som alla 

påverkar vår mobilitet (Rojek & Urry, 1997, Urry, 2002). Turisters mobilitet består av 

rumsliga sammankopplingar och interaktioner mellan människor, information, varor och 

kapital och dess förflyttning från en plats till en annan. Rumsliga förflyttningar kan ses inom 

flera områden och kan anta olika former. Även migration, kapital- och informationsflöden, 

pendling, rekreations- och fritidsresor, är alla olika former av mobilitet. Att inbegripa 

turismmobilitet som en del av människors olika mobilitetsformer är dock snarare en nyare 

företeelse. Människor, turister, tillbringar allt mer tid utanför sina hem, på och emellan 

platser. Därmed blir även mobilitetsbegreppet allt mer betydelsefullt inom turismen (Zillinger, 

2007a). Mobilitet är en betydelsefull aspekt, framförallt bland många unga människor, bland 

dem som äger ett hem utanför sina landsgränser och för de äldre, välmående människorna 

(Urry, 2002). Att vara mobil innebär för många turister att vara självständig och oberoende. 

Mobilitetsbegreppet innehåller olika värden som är av betydelse under turisters resor (Butler 

& Hannam, 2012). Att vara oberoende kan kopplas samman med att vara äventyrlig och 

därmed även vara mobil. Butler och Hannam (2012) talar om den oberoende turisten, som ett 

samtida fenomen som hittills endast begränsat undersökts. Att kunna välja resa, 

transportmedel, ha kontroll och kunna vara flexibel är för den oberoende turisten betydligt 

viktigare än destinationen. Turisters behov av flexibilitet och mobilitet kan dock endast 

tillfredsställas när färdmedel matchar deras livsstil (Butler & Hannam, 2012).  

 

Oberoende turister lägger inget värde vid resebyråer och paketresor utan planerar sina resor 

själva. De har en förmåga att själv kunna bestämma hur de reser och vart de ska bo. Trots att 

mobila turister är oberoende och självbestämmande kan deras resvanor, beteenden och motiv 

ses ur ett mönster turister gemensamt följer (Butler & Hannam, 2012). Deras resemotivation 

baseras bland annat på eftersträvan på individualitet och deras försök att undvika att följa 

andras resebeteenden(Desforges, 2000). Oberoende turister kan färdas över långa distanser 

och upptäcka stora geografiska områden. Även om deras resor endast syftar till transporten 

från hemmet till slutdestinationen har genomresor blivit till betydelsefulla element när det 

kommer till turisters semester i helhet. Turisters mobilitet, deras resor över nationsgränser får 

dem att känna sig gränslösa, vilket är ett av de fenomen de gemensamt delar med vanliga 

turister (Butler & Hannam, 2012).  

 

Den oberoende turisten är en erfaren och modern turist som använder alla givna 

transportmedel såsom flyg, tåg och buss. Deras självständiga resebeteende hamnar därmed i 

obalans. Butler och Hannam (2012) finner en paradoxal relation mellan deras vilja att vara 

annorlunda och differentiera sig. De väljer avvikande resvägar och transportmedel, tar 
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avstånd från folksamlingar och formar sina resor för att uppnå maximal flexibilitet. Då bussar, 

flygplan och tåg i huvudsak syftar till att kollektivt transportera en större mängd personer till 

platser där många människor uppehåller sig, motsäger dessa färdmedel dock de oberoende 

turisters distinkta vilja att differentiera sig från andra. Butler och Hannam (2012)  

understryker därmed vikten av studier kring turisters paradoxala relation till individualitet och 

nyttjandet av kollektiva färdmedel. 

 

Bilen 

Då människor besöker landsbygden är de oftast beroende av bilen för att nå till de i allmänhet 

utspridda sevärdheterna, besöksmålen och samhälleliga servicefunktionerna. Landsbygden 

kräver mobila människor. Turisters boenden såsom privata stugor kan emellertid vara belägna 

på avskilda och ensliga platser, utan anslutning till offentliga vägar och övrig infrastruktur.  

Kollektivtrafik kan delvis förekomma, dock i begränsade former som kan differentiera sig 

från reguljär kollektiv i urbana områden. Därmed kan det vara svårt för turister att orientera 

sig efter lokal kollektivtrafik på semesterdestinationen (Butler & Hannam, 2012, Dickinson & 

Robbins, 2008). I en undersökning om turister som främst nyttjar bilens om transportmedel, 

studerade Dickinson och Robbins (2008) bland annat turisters inställning till framtida 

minskning av bilnyttjande. Deras respondenter delades in i tre grupper varav en av gruppen 

benämndes till nöjda bilägare. Gruppen hade nära och goda relationer till sina bilar och såg 

positivt på bilen som transportmedel. Enligt Dickinson och Robbins (2008) skulle dessa bil-

bundna turister inte överväga att överge bilen, dess bekvämligheter och heller inte se över 

andra transportalternativ. Även Speakman (2005) menar att människor i bland annat 

Västeuropa ser bilen som ett standardiserat transportmedel. Bilen ses inte enbart som ett 

verktyg eller en produkt. I samtiden har människans livsstil byggts upp kring självklarheten 

att äga en bil. Redan vid förvärvandet av en bil lovordas konsumenten med trygghet, status, 

personlig frihet över en öppen väg, makt, sexualitet men även tillgång till den naturliga miljön 

såsom berg, landsbygd och skog. Speakman (2005) ser dock paradoxalt på fenomenet då det 

är bilens egenskaper (som bland annat förstör naturen) som vidhåller vår fascination för- och 

vårt beteende kring bilen. Sedan turister upptäckt fördelarna att resa med sina personliga bilar 

har andra transportalternativ som inte erbjuder lika mycket flexibilitet, fallit bort. Bil 

resenären kan sammansätta sin egen resa, bestämma om, när och hur hen stannar på vägen till 

sin slutdestination (Butler & Hannam, 2012). Vägen friar turister med valmöjligheter som 

människor som reser med andra färdmedel inte har tillgång till (Urry, 2000). Människors 

relation till bilen har gjort att de blivit till individualister som ser på mobilitet som en naturlig 

del i deras dynamiska kultur (Butler & Hannam, 2012). 

 

Tåget 

Även om tåget har identifierats som ett alternativ till bilen ses det enbart som en delvis möjlig 

lösning. Tåget anses vara ett stelt och oflexibelt transportmedel i jämförelse med bilen. 

Medan tågen endast mobiliserar människor representerar bilen frihet och bjuder till 

obegränsade turistiska upplevelser i både tidsmässig och rumslig bemärkelse. Turister som 

reser med tåg är både plats- och tidsbundna till järnvägsspår och tågstationer, medan en 

bilresa kan förändras då bilföraren är en självständig själ som kan göra avstickare vid sidan 

om den huvudsakliga resan (Larsen, 2001, Butler & Hannam, 2012). I Dickinsons och 
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Robbins undersökning (2008) om turisters val av transportmedel fann Böhler et al. (2006) att 

turister generellt, framförallt tyska turister, har en positiv inställning till tåget som alternativ, 

dock begränsades deras kunskap om nyttjandet då de saknar personliga erfarenheter. Få 

turister har rest utomlands på semester med tåget. Trots saknad erfarenhet sågs hinder och 

problem med bagage, resekostnader och andra komplikationer som skulle kunna uppstå under 

en tågresa, vilket slutligen även hindrade turister från att välja tåget. Även Blainey et al. 

(2012) menar att turister ofta ser tåget som en barriär under deras resa. Även om tågets 

resekostnader skulle vara lägre i jämförelse med andra färdmedel, undviker turister tåget för 

att se på alternativa transportmedel till sin semesterdestination. Tågresor kräver oftast längre 

restider i jämförelse med bilen. Även tillgängligheten till tågstationer spelar en betydande roll 

vid transportvalet. Förutom statiska restider och resrutter brottas tågtrafiken även med 

samtidens lågprisflyg, menar Blainey et al. (2012).   

 

Flygplanet 

När det kommer till färdmedel turister i allmänhet har störst tillgång till, är det framförallt bil- 

och flygresor som framhävts löpande generera nya, flexibla resmönster bland turister. Medan 

flygresors popularitet ökat allt mer de senaste åren, har bilen som transportmedel delvis 

förlorat andelar (Page, 2005 & Zillinger, 2007a). Trots ökning menar Page (2005) att många 

turister tenderar att missa möjligheten att flyga då bilen som transportmedel blivit till en 

självklarhet. En övervägande fördel med båda färdmedlen är att de tillgängliggör olika sorters 

destinationer. Medan flygplan passerar (flyger) över diverse barriärer måste bilen dock 

transportera människor över gränser och hinder såsom sjöar, berg och hav med hjälp av 

bilfärjor, tunnlar eller broar. Ytterligare en aspekt som skiljer flyget från bilen är de minskade 

restiderna. Flygresor är oftast betydligt kortare än bilresor. Flygets utveckling och den 

internationella turismens expansion har skapat ett stort transportnätverk bestående av 

flygplatser och olika flygrutter emellan. Sammanlänkningarna mellan olika flygplatser har 

minskat de geografiska distanserna mellan länderna. Vidare har även konkurrens på 

marknaderna medför att kostnaderna för flygresor ständigt pressas (Page, 2005). Även 

Zillinger (2007a) redovisar att flygresor till Sverige blivit allt mer populära, dock nyttjas 

flyget oftast av andra målgruppen än de som reser med bil. Tyska turister som väljer flyget 

tillhör den nya sortens turister som endast besöker landet för kortare uppehåll. De som 

emellertid reser med bil och bor i privata eller hyrda fritidshus och uppehåller sig oftast länge 

i Sverige (Zillinger, 2007a). 

 

Bussen 

Intresset för bussresor som sträcker sig över längre distanser har starkt avtagit. Även om deras 

förekomst fortfarande är vanlig har antalet bussresor sjunkit drastiskt över tid. Beroende på 

vart bussarna trafikerar är linjerna sparsamt schemalagda för att säkerställa att platserna fylls. 

Oftast nyttjas långdistansresor med buss av äldre människor som ser resan som en 

betydelsefull del av helhetsupplevelsen, som en slags sightseeing resa (Page, 2005). Även om 

bussen är kollektiv och därmed även mer miljövänlig i jämförelse med exempelvis bilen 

jämförs bussen ofta med tåget som ett stelt och omständligt färdsätt (Larsen, 2001, Butler & 

Hannam, 2012). 
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Oavsett med vilket färdmedel turisten väljer att resa, så förhåller hen sig alltid till ett visst 

antal givna kriterier. När det kommer till turisters val av transportmedel under semestern 

föreligger sju avgörande nyckelkomponenter, som turisten lägger stort värde vid. 

Komponenterna gäller oavsett typ av färdmedel och utgör grunden för turisters resa 

(Speakman, 2005);  

 

- Information; turister har ett behov att exakt veta när och vart de ska resa, även när de 

beräknas ankomma och vilka resekostnader som anfaller. 

 

Säkerhet; vare sig turister befinner sig på motorvägen, vid en tågstation, busshållplats eller i 

ett flygplan vill de känna sig säkra och inte utsatta för faror. 

 

- Tillförlitlighet; kunna ankomma på resmålet, oavsett om resan drabbas av förseningar, 

plötsliga avbrott eller påverkas av väderförhållanden. 

 

- Komfort; turister har ett behov av komfort och bekvämlighet under resans gång. Tillgång till 

mat, dryck, tillräckligt med utrymme, även när eventuella väntetider infaller, är betydelsefulla 

tillgångar. 

 

- Kostnadseffektivitet; resan måste uppnå ett visst värde för att turisten ska välja respektive 

färdmedel och/eller färdväg. 

 

- Gemensamma värderingar; turisten har valt sin resa för att den speglar hens livsstil, normer 

och värderingar.  

 

- Rekreation; Semestern innebär avståndstagande av det vardagliga livet och arbete. Resan 

måste vara rekreativ, underhållande och bidra till en annorlunda upplevelse och vara speciell 

(Speakman, 2005). 

 

Förutom att turistens preferenser och personliga livsstil avgör valet av transportmedel, spelar 

även tillgänglighet, disponibel inkomst och social grupptillhörighet en betydande roll när det 

kommer till turisters mobilitet. Saknar turisten information om resan eller destinationen, kan 

hen komma att välja det transportmedel som gör dem mest oberoende, flexibla och mobila. 

Även om vissa transportmedel eller är mer omtyckta än andra, avgörs valet slutligen av 

distansen mellan hemort och resmål (Page, 2005). Enligt Kampfjord (2002), Page (2005) och 

Zillinger (2007a) kan en resa mellan bostadsorten och resmålet inneha två olika syften. Därför 

skiljer de på begreppet resa till nöjesresor och vanliga transportresor. Page (2005) 

begreppsliggör fenomenet genom att diversifiera transport för turism och transport som en del 

av turismupplevelsen. Transport för turism innebär att resenären ser på resan som ett måste 

för att förflytta sig mellan avreseort och semesterdestination, snarare än att se resan som en 

del av helhetsupplevelsen. Hen avser huvudsakligen att förflytta sig så kostnads- och 

tidseffektivt som möjligt. Transport som en del av turismupplevelsen ses emellertid som en 

naturlig del av helhetsupplevelsen. Anfallande kostnader ses snarare som en investering. 

Samtidigt som transport verkar som ett verktyg för att nå en slutdestination, kan den likväl ses 

som underhållande då resan inte enbart syftar till att förflytta turister från en plats till en 

annan. Turister som ser transporten som en del av semestern väljer medvetet omvägar och 

avstickare för att uppleva omgivningen (Page, 2005).  
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Analys av respondenters färdvägar och dess förändring över tid 

Vilka färdmedel tyska fritidshusturister föredrar har nu klarlagts under studiens gång. För att 

kunna avsluta diskussionen om hur tyska fritidshusturister reser till sina fritidshus i Torsås 

kommun är det även av betydelse att analysera deras resväg och distanser mellan bostadsort 

och fritidshus samt dess förändring över tid. Vid frågan om vilken eller vilka färdvägar 

respondenterna väljer vid sina resor till fritidshusen framkom de med flera alternativ. De 

flesta respondenterna upptäckte Sverige som semesterland genom tidningar eller blev 

rekommenderade av bekanta, vänner och familj som tidigare besökt Sverige. Därmed hade de 

även tidigare viss kännedom om möjliga färdvägar mellan Tyskland och Sverige. Bland 

respondenterna som främst använder bilen som transportmedel väljer 9 av 11 (en respondent 

reser enbart med flyg) regelbundet rutten mellan den Nordtyska ön Fehmarn mot Danmark 

och därefter mot Sverige över Öresundsbron. Medan 2 av 11 skiftar rutter mellan Tyskland, 

Danmark och Sverige mot direkta förbindelser från Tyskland till Sverige. 

 

Mot Femahrn; Puttgarden – Rödby, över Öresundsbron 

Thomas Kroll som ägt sitt fritidshus 

sedan 1993 berättar att han reser från 

Cuxhaven på väg B37 mot Hamburg. 

Beroende på trafiksituation anpassas 

respektive färdväg för att undvika 

köbildningar. Efter Hamburg 

fortlöper resan på väg E22 och E47 

mot Nordtyska Fehmarn, där även 

färjehamnen befinner sin. Färjan 

avgår varje trekvart från Puttgarden 

mot Danska Rödby. Därpå följer en 

timme och 40 minuters resväg över 

väg E47 och E20 mot Kastrup – 

Öresund. Därefter passeras den 16 

kilometer långa Öresundsbron mot 

Malmö. Slutligen återstår en ca 250 

kilometer lång färd mellan Malmö 

och fritidshuset i Thomas Krolls fall, 

beläget i Gullabo. Vägen mot Torsås 

kommun leder honom genom Skåne 

på väg E22 mot Rödeby i Blekinge, 

som slutligen övergår till väg 28 mot 

Gullabo.  

 

10 av 11 respondenter väljer alltså rutten mellan Hamburg, Rödby och Öresundsbron. 

Samtliga tio respondenter anser att resvägen är den mest bekväma och tidsbesparande rutten 

till sina fritidshus. Bland dem (9 av 11) som enbart nyttjar denna rutt framkom att deras val 

baseras på att tillbringa minsta möjliga tid på vägen respektive bilen. Medan 2 av 11 enbart 

Respondenters färdvägar. Karta: Google Maps 2013. 
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stannar för att rasta sina hundar, kör resterande respondenter direkt mot Torsås. Även om 

semesterkänslorna redan uppkommer på väg mot fritidshuset, påbörjas deras huvudsakliga 

semester inte förrän de befinner sig på plats vid fritidsbostaden. Respondenterna anser att 

uppehållet på färjan ger en tillräckligt lång paus för att därefter kunna fortsätta den direkta 

resan mot slutdestinationen. Astrid Endrowait, som är småbarnsförälder, tillägger att hon kan 

komma att stanna vid ett extra tillfälle då barnen måste besöka toaletten. Annars vilar, äter 

och dricker även hennes familj på färjan. Resvägen över Öresundsbron har dock inte alltid 

varit möjlig. För 5 av 10 respondenter som förvärvade sina fritidshus innan den första juli 

2000 var resan till Sverige inte lika lättillgänglig. De som anskaffade sina fastigheter mellan 

1993 och 1998 var beroende av färjeförbindelserna mellan Travemünde och Trelleborg eller 

Helsingör till Helsingborg.   

 

Mot Femahrn; Puttgarden – Rödby, över Helsingör till Helsingborg 

Roswita von Kempen är 1 av 3 

respondenter som tidigare kört rutten 

över Helsingör till Helsingborg. 

Resvägen ledde över Hamburg mot 

Puttgarden, med färjan till Rödby. Då 

Öresundsbron inte tillkom före 2000 

följde hon vägarna E47 och E55 förbi 

Köpenhamn, mot Helsingör. I Sverige 

fortlöpte en ca 250 kilometer och 4 

timmar långa resa över väg E4 över 

Tingsryd mot Torsås kommun. I 

dagsläget reser även hon över 

Öresundsbron, som hon anser underlättat 

resan till Sverige. Två av respondenterna 

däremot använder, trots att hon 

förvärvade sin fritidsfastighet efter 2000, 

fortfarande rutten mellan Helsingör och 

Helsingborg. Beroende på med vem hon 

reser, sin man eller sin dotter, syftar inte 

enbart till att resa igenom Danmark så 

snabbt som möjligt, utan reser runt för att 

uppleva landet. Bland annat har hon, från 

Helsingborg, rest till Göteborg och 

Mariestad Jönköping för att upptäcka 

landskapen kring Vänern och Vättern 

efter Öresundsbrons tillkomst.  

 

Mot Lübeck; Travemünde – Trelleborg och mot Rostock till Trelleborg 

Den ca 230 kilometer långa sträckan mellan Travemünde och Trelleborg motsvarar ca 10 

timmars restid. Färjeförbindelsen mellan Rostock och Trelleborg är dock betydligt kortare. 

Den ca 180 kilometer långa sträckan över Nordsjön varar i jämförelse med färjan från 

Respondenternas flygrutter. Karta: Google Maps 2013. 
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Travemünde, endast sju timmar. Av de fem respondenterna som ägde sitt fritidshus innan 

Öresundsbrons tillkomst nyttjade 4 av 5 rutten mellan Travemünde och Trelleborg. 

Respondenterna anser att de flesta tyskar väljer denna rutt. Att köra ända upp till Helsingör 

var enligt dem inget alternativ. Även om den långa och snarare kostsamma färden mellan 

Travemünde och Trelleborg var mindre underhållande än färdvägen över Helsingör, var den 

tidskrävande färjeförbindelsen allmänt accepterad. En fördel flera respondenter upptäckte för 

sig själva var komforten under längre resor, då de på TT-Lines färjor kunde övernatta, utan att 

behöva avbryta resan.  

 

Från Düsseldorf- Weeze mot Växjö eller från Berlin mot Köpenhamn 

För kortare uppehåll, över helger och speciella helgdagar, nyttjar 4 av 12 respondenter 

regelbundet flygrutten mellan Düsseldorf- Weeze till Växjö – Småland Airport. Weeze airport 

ligger ca 100 kilometer från städerna Düsseldorf och Köln, som är de mest närliggande 

städerna. Trots den relativt stora distansen mellan städerna och flygplatsen 

anser de fyra respondenterna att de bor inom bekväma avstånd till flygplatsen. Ryanairs 

förbindelse till Växjö möjliggör en resa från Tyskland till Sverige inom 3-4 timmar. 

Resealternativet förkortar inte enbart vägen till fritidshuset, utan är även mer 

kostnadseffektivt. Flygplatsen är lättillgänglig och flygresan varar endast 1 timme och 20 

minuter. Väl i Växjö återstår enbart 1,5 timmars resväg till fritidshuset, förklarar bland annat 

Britta Lanwehr. Samtliga fyra respondenter medhåller och menar att en flygresa är det 

bekvämaste, mest prisvärda och snabbaste alternativet till bilen. När flygbiljetterna förbokas i 

god tid och fyra eller färre personer ska färdas, är flygresan ett det bästa alternativet.  

Hanne Hidber, som är den enda respondenten som endast använder flyget som 

transportmedel, flyger mestadels mellan Berlin och Köpenhamn. Även hon menar att flyget är 

det mest prisvärda resealternativet om man bokar flygbiljetter i god tid. Efter ankomsten i 

Köpenhamn byter hon färdmedel till tåget som befinner sig i direkt anslutning till flygplatsen. 

Därefter följer en ca 3 timmar och 20 minuters lång tågfärd till Kalmar centralstation, där hon 

byter till den lokala busstrafiken som transporterar henne till sitt fritidshus i Söderåkra. Även 

hon har prövat att resa från Weeze till Växjö. Dock enbart en gång, då hon fann fler nackdelar 

än fördelar med förbindelsen. 

Komfort, pris och distans 

När det kommer till respondenternas åsikter och förhållandena till distanser mellan bostadsort 

och fritidshus, resekostnader, val av transportmedel samt bekvämlighet menar samtliga 

respondenter att de vant sig vid resorna. 5 av 11 respondenter (då en respondent endast nyttjar 

flyget bortser jag här från hens svar) framförde att det blev viss omställning efter 

Öresundsbrons tillkomst, den nya färdrutten var dock en positiv förbättring som 

respondenterna snabbt vande sig vid. Samtliga respondenter menar att de i dagsläget besöker 

sina fritidshus oftare än för ca 6- 10 år sedan. Öresundsbron och flygrutten mellan Weeze och 

Växjö har medfört att resorna blivit snabbare, mer bekväma och mer prisvärda. När det 

kommer till bilresors bekvämlighet menar Astrid Endrowait att färdvägen över Öresundsbron 

är relativt bekväm då de passerat Hamburg. Då lättas trafiken och vägarna blir nästintill fria. 

Behovet och längtan efter frihet, lugn och ensamhet är starkare än att resvägen skulle utgöra 

ett hinder. Bland 6 av 12 respondenter framgår att de är i stort behov av utomlandssemestern 
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då det är deras enda möjlighet att kunna slappna av och njuta av sin fritid. När det kommer till 

färdmedlens och färdrutternas bekvämligheter nyttjar endast två respondenter den gamla 

färdrutten med TT-Line mellan Travemünde och Trelleborg. Tidigare var rutten den enda 

förbindelsen som kom i fråga för fritidshusägarna (Thomas Kroll & Michael Tabatt).  

 

Oftast valde vi kvällsfärjan, då kunde vi äta i lugn och ro, barnen blev underhållna, när vi 

vaknade dagen därpå var vi i Sverige och endast tre timmar resväg återstod, förklarar Thomas 

Kroll. De övriga fyra respondenterna som tidigare nyttjade TT-Linefärjorna menar att dessa 

resor alltid var avkopplande. Dock var de allt för tidskrävande menar bland annat Jens 

Bernard. Framförallt när han åkte dagsfärjan, som enligt honom endast bestod av nio timmars 

väntetid och ödslande med värdefull semestertid. Tre av respondenterna skulle i dagsläget 

därför aldrig mer välja denna förbindelse. Michael Tabatt är den enda respondenten som 

fortfarande, sedan deras stugförvärv 1999, reser med TT-Line. Det har blivit en vana, att 

kunna sova och äta på färjan sparar tid på vägen, tillägger Michael Tabatt slutligen. 

 

När det kommer till resekostnader ser bland annat Ludwig Roever tydliga skillnader i 

prisutvecklingen. För ca 10 år sedan var sträckan mellan Travemünde och Trelleborg 

sammankopplad med höga reskostnader. När Öresundsbron tillkom var det nya alternativet 

betydligt mer prisvärt i jämförelse med färjan TT-Line. Sedan dess har dock resekostnader 

generellt ökat med ca 50 procent.  Förutom prisökningen var Tysklands valuta tidigare stark 

gentemot den svenska kronan, i dagsläget är det tvärtom. Kronan är starkare än euron vilket 

tydligt märks framförallt när det kommer till livsmedel, berättar Ludwig Roever slutligen. 

Prisförändringarna märker även resterande respondenter som huvudsakligen reser med bil. De 

oroar sig bland annat för hur prisutvecklingen kommer att se ut i framtiden, framförallt när det 

kommer till drivmedelskostnaderna. Stiger priserna ännu mer i framtiden blir det aktuellt att 

se över besöksfrekvensen, hävdar Astrid Endrowait. Då är det inte längre aktuellt att resa till 

fritidshuset för enbart kortare uppehåll, menar hon vidare. Eftersom det är oljan som styr 

påverkas även färjorna och flygen, tillägger Astrid Endrowait slutligen. 

 

Även Hanne Hidber, som enbart flyger till Sverige, har märkt tydliga skillnader bland 

biljettpriserna. Sedan hon förvärvade sitt fritidshus har flygpriserna sjunkit allt mer, 

framförallt över de senaste sex åren har hon kunnat se att biljetterna blivit betydligt mer 

prisvärda, anser Hanne Hidber. När det dock kommer till flygbekvämligheten anser föredrar 

hon att flyga mellan Berlin och Köpenhamn då hon anser att förbindelsen är mest fördelaktig. 

Då hon helt avstår från bilen som färdmedel är hon beroende av kollektivtrafiken för att nå sitt 

fritidshus. Med kollektivtrafiken mellan Köpenhamn och Torsås kommun kommer hon direkt 

till sitt fritidshus. Skulle hon däremot flyga från Weeze skulle det inte vara möjligt. 

Anslutningarna från Växjö är betydlig sämre än de från Kalmar. Hon berättar att taxiresan 

från flygplatsen till centralstationen kan vara mer kostsam än flygbiljetten. Skulle hon 

däremot nyttja transferbussen skulle hon missa tåganslutningen. För att undvika eventuella 

besvärligheter föredrar hon därför att flyga från Berlin till Köpenhamn, även om det är lite 

dyrare, förklarar Hanne Hidber slutligen.  
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Respondenterna som dock regelbundet flyger mellan Weeze och Växjö för kortare uppehåll är 

dock positiva till resealternativet då de nyttjar flygplatsens hyrbilar. Britta Lanwehr ser många 

fördelar med den korta flygresan som trots hyrbil fortfarande är mer prisvärd än en bilresa 

mellan Düsseldorf och Torsås. Det finns dock nackdelar att resa med lågprisbolag som 

Ryanair, berättar Jens Bernard, som inte är lika positiv till alternativet. Han berättar att 

lågprisbolagets priser lätt kan överstiga kostnaderna för en bilresa. De flesta som flyger med 

på rutten har endast handbagage på maximalt 10 kilo. Allt bagage som överstiger max-vikten 

beräknas extra med höga tilläggskostnader. En resenär som behöver mer utrymme än de 10 

kilo handbagage måste stå för kostnader som delvis motsvarar en envägsresa till Sverige eller 

kosta lika mycket som en all-inclusive resa. Även flygdagarna spelar en betydande roll. 

Ryanair flyger endast fredagar och måndagar. Stannar jag enbart över helgen missar jag 

måndagen som arbetsdag, därmed förlorar jag ca € 2000 i omsättning, förklarar Jens Bernard 

slutligen.  

 

Distansen, det vill säga avståndet mellan fritidshuset och bostadsorten är också en betydande 

del i prisdiskussionen, hävdar två av respondenterna. För 8 av 12 respondenter ligger 

fritidshuset inom det maximala reseavståndet. Samtliga åtta respondenter är eniga om att de 

under semestern helst inte vill köra mer än 1000 kilometer under semestern och mellan 

bostadsort och semesterdestination. Vid frågan om de reser mycket medan de är i Sverige i 

sitt fritidshus, menade 10 av 12 att de endast gör 2-4 dagsutflykter till de kringliggande 

besöksmålen såsom glasriket och städerna Kalmar och Karlskrona och besöker närliggande 

badsjöar eller stränder. Två av respondenterna förflyttar sig enbart i syfte att inhandla 

livsmedel, då de anser att de inte orkar mer då deras huvudsakliga syfte med semestern är att 

komma till ro och koppla av. Bland två respondenter tillhörande den aktiva familjen 

förekommer det besök på nöjesparker såsom Astrid Lindgrens Värld, High Chaparall eller 

Ölands djurpark. 

 

Ju längre distanserna är mellan hemmet och fritidshuset desto mer ökar 

drivmedelskostnaderna och tidsåtgången för ut och hemresa, förklarar Tobias Lemann. Då 

skulle det inte längre vara lönt att besöka Sverige för endast en eller två veckor, även om de 

flesta stannar längre. Jens Bernard tillägger även att han inte vill tillbringa semestern i bilen, 

utan hellre spenderar sin tid i fritidshuset. Det föreligger en tunn balansgång mellan restiden, 

resekostnaderna och avståndet till fritidshuset och längden på deras semester, menar Tobias 

Lemann. Samtliga respondenter menar att det betalar mellan € 200 och € 300 för en resa till 

och från Sverige med bil på en restid mellan 7 och 11 timmar eller med flyget mellan Weeze 

och Växjö, Berlin och Köpenhamn samt transport till och från flygplatserna på ca 6 timmar. 

Distansen, respektive restiden samt resekostnaderna måste ligga inom ramen för att det 

överhuvudtaget ska vara lönsamt att äga och nyttja ett fritidshus, menar samtliga respondenter 

avslutningsvis.  
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Rörelsemönster i tid och rum 

Turister attraheras av att kunna överskrida nationella gränser, känslan av det kända och det 

okända mellan turisters hemländer och utländska destinationer medför att turister medvetet 

söker efter olikheter och efter det exotiska. Att kunna överskrida nationella gränser 

sammankopplar turister med känslan av semester, frihet, att inte behöva arbeta och fly 

vardagen. Därmed bidrar och påverkar nationella gränser turisters mobilitet. Då det är av 

betydelse för turister att känna att de lämnat sitt hemland bakom sig och anlänt till landet där 

de ska spendera sin semester, reser de flesta turister generellt sett en relativ lång sträcka för 

passera nationsgränsen så snabbt som möjligt. Det medför att de flesta turister troligtvis inte 

stannar förrän de når eller har passerat gränsen (Zillinger, 2005b). 

När det kommer till val av färdvägar och rutter baseras de på diverse faktorer. Därmed blir 

genomreseområdet, det som Leiper (1970) benämner transitområde ett betydelsefullt område 

inom turisters resemönster (Kampfjord, 2002 & Zillinger, 2007a). Beroende på hur lång tid- 

och hur mycket pengar turisterna vill investera på genomresan påverkar slutligen hur de reser 

till sin semesterdestination. En del turister avser att resa fortast möjliga väg oavsett kostnader, 

medan andra snarare baserar sin resväg efter lägsta möjliga kostnad, eller både och. Även om 

turisten avser att förflytta sig på snabbast möjliga sätt, kan intressanta platser eller sevärdheter 

påverka turistens slutliga resväg (Kampfjord, 2002). Det föreligger flera, både interna och 

externa faktorer bakom turisters mobilitet och deras rörelsemönster i tid och rum, hävdar 

Zillinger (2007b). Vidare menar hon att turisters val av transportmedel och resvägar kan 

delvis härledas till deras individuella val, de interna faktorerna, medan omvärlds faktorer, det 

vill säga de externa faktorerna inte kan påverkas av turisten dock kan påverka deras mobilitet. 

Ett sådant exempel är infrastrukturens förekomst och kvalité. Beroende på hur välutvecklad 

infrastrukturen är längs med turistens resväg, kan i sin tur påverka den totala restiden och val 

av transportmedel (Page, 2005 & Zillinger, 2007b).  

När de kommer till de tyska turisternas 

möjlighet att resa till Sverige begränsas 

av de få tillgängliga resvägarna och 

anslutningarna emellan Tyskland och 

Sverige. Även vart turistens boende  

(i studien; fritidshuset) befinner sig 

påverkar slutligen val av resetid, 

transportmedel och färdvägar 

(Zillinger, 2007b). Förutom de interna 

och externa faktorerna som påverkar 

turisters mobilitetsmönster, kan även 

turisters inneboende reserytm influera på resmönster. Rytmen baseras på kombinationen 

mellan turistens mobilitet och samt deras uppehåll under resan. En del turister föredrar att resa 

de längsta sträckorna på första och sista dagen under deras semester, medan andra snarare 

delar upp sin resa och inkluderar flera stopp och pauser emellan. Turisters reserytmer är 

därmed i allra högsta grad individuella företeelser och kan differentieras mellan deras val av 

aktiviteter längs resvägen och på resmålet, förbestämd resrutt och bero på hur många personer 

(Daily travel distance. Figur 11 S.31. Zillinger, 2005b). 
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som reser (2007b). Enligt Zillinger (2005b) tillhör fritidshusturister den gruppen turister som 

baserar sin semester på en bas där de tillbringar den största delen av sin semester. Enligt 

tidigare studier Zillinger (2005) genomförde framkom att tyska fritidshusturister tillbringar 

generellt mellan 19 och 20 dagar av sin semester i Sverige. Då de spenderar den största tiden i 

fritidshuset är de endast begränsat mobila i jämförelse med en turist som baserar hela 

semestern på att resa runt. Det innebär dock inte att de är helt immobila utan snarare alltid 

återvänder till basen för att sova och äta. Tyskars närhet till Sverige (beroende på vart i 

Tyskland de bor) medför att de generellt inte reser mer än två dagar till och från 

semesterdestinationen i Sverige. Alla turister har en individuell reserytm beroende på fler 

olika faktorer (distans, bostadsort, resmål, demografi dyl.) dock har tyska fritidshusturister en 

aspekt gemensam. De reser längst den första och sista dagen på semestern då de reser mellan 

700 och 800 kilometer. De flesta eftersträvar att nå semesterdestinationen inom en dags resa, 

eventuellt under en tvådagars resa. Turister associerar semester med stora geografiska 

distanser. Avstånden distanserar dem från deras vardagliga liv, vilket kan vara en bidragande 

faktor den distinkta reserytmen under den första och sista dagen. Generellt reser tyska 

fritidshusturister ca 1000 kilometer under deras 22 dagars vistelse. Oftast uppehåller sig 

stugturister i fritidshusens närområde som motsvarar maximalt ca 200 kilometer. Kortare 

dagsutflykter förekommer relativt ofta, dock ligger de flesta sevärdheter inom en räckvidd på 

100 kilometer (tur och retur), längre utflykter förekommer ca fyra gånger under deras 22 

dagar långa vistelse, dock befinner sig dessa besöksmål oftast längs de större vägarna 

(Zillinger, 2005b).  

Turisters resmönster baseras generellt på en kombination mellan tid och rum. Ju fler 

semesterdagar desto längre kan turister resa och uppehålla sig på en semesterdestination.  När 

en person väljer att resa bort för exempelvis två veckor, måste hen avgöra huruvida den fria 

tiden ska tillbringas på en plats långt ifrån hemorten och spendera mindre tid på semester 

destinationen eller om hen föredrar att resa en kortare sträcka för att spendera mest möjliga tid 

på semesterorten. Ett sådant beslut kan avgöra beroende på vilket transportmedel turisten har 

tillgång till. I samtiden kan vi människor resa mer tidseffektivt då vi har tillgång till allt 

snabbare färdmedel, vilket slutligen även påverkar valet av resmål. Den tekniska utvecklingen 

och samhällets utveckling möjliggör att turister i samtiden kan resa dubbelt snabbt eller resa 

dubbelt så långt på samma tids. Att turister överskrider nationella gränser i det omfång som 

kan ses idag beror även på tågens och flygplanens utbredning. Vart och hur turister reser styrs 

av deras inkomster. Ekonomiska restriktioner kan därmed även påverka hur länge turister 

uppehåller sig på en semesterdestination. I de fall då höga resekostnader anstår, kan turister 

välja att spendera mindre på resmålet eller välja resmål som ligger inom kortare avstånd till 

hemorten. Ett tredje alternativ är att minimera resekostnaderna genom att välja det mest 

kostnadseffektiva färdmedlet och den mest effektiva färdvägen för att kunna spendera mest 

möjliga tid på semesterdestinationen (Zillinger, 2005b). Turisters mobilitet sammanhänger i 

nära relation med tid och rum. För att kunna förstå deras resvanor har geografiska 

undersökningar genomförts mellan turisters hemort och semesterdestination. Generellt 

eftersträvar turister allmänna attribut såsom lugn och ro, sol och bad eller kulturella 

sevärdheter. Dessa attribut kan turister finna på flera olika platser, därmed är deras efterfrågan 

inte platsbundna till speciella platser. Därmed blir semesterdestinationer utbytbara. Varför 
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väljer då turister att resa till specifika platser? Den mest betydelsefull faktorn är avståndet i tid 

och rum, mellan hemort och resmål, som alltid kommer att påverka turister ekonomiskt. Då 

nästan alla turisters finansiella tillgångar är begränsade, begränsas de även geografiskt. Även 

om moderna färdmedel i samtiden mobiliserar människor över hela världen (Hall, 2005 & 

Zillinger, 2005). 
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Diskussion och Slutsats 
 

Då mitt syfte var att undersöka hur tyska fritidshusturister reser till sina fritidshus i Torsås 

kommun fann jag att det var av betydelse att först klarlägga varför turister reser. För att 

turister ska vilja spendera sina oftast fåtaliga semesterdagar i Sverige måste de känna sig 

attraherade av landets utbud. Därför arbetar VisitSweden aktivt med att marknadsföra Sverige 

och försöka matcha turister efterfråga. Tyskland är en av de mest betydelsefulla 

turismmarknaderna, framförallt när det kommer till exportvärdena. VisitSweden som 

kontinuerligt bevakar och arbetar med att attrahera tyska turister har bland identifierat tre 

målgrupper, Whops, Dinks och Active Family, som huvudsakligen besöker Sverige 

(VisitSweden, 2013e). Utifrån dessa tre målgrupper närmade jag mig även respondenterna 

från de 12 genomförda intervjuerna. Då jag ville utläsa och undersöka skillnader bland 

fritidshusägarnas åsikter och erfarenheter lade jag stor vikt vid att de förvärvade sina 

fastigheter mellan åren 1990 och 2006. Därav skulle även de som förvärvat en fastighet 2006 

ha minst 7 års erfarenhet av Sverige som semesterdestination.  

 

Respondenterna tillfrågades inledningsvis hur de uppmärksammades på Sverige och vad som 

väckte deras intresse att köpa ett fritidshus i Torsås kommun. Bland respondenterna 

tillhörande målgruppen active family berättade 3 av 4 att de blivit påverkade av Astrid 

Lindgrens sagor om Barnen i Bullerbyn, Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga. Dels ville 

de själva kunna uppleva och det småländska samhället enligt Lindgrens böcker, men även 

erbjuda sina barn ett liv på landsbygden, i det sagolika landskapet. Bland de äldre 

respondenterna spelade media en betydande roll. Sverige presenterades som landet med den 

oändliga naturen och den gränslösa friheten, vilket attraherade många tyskar. Att äga en 

fritidsfastighet i Sverige blev därmed till en trend under 90-talet. Flera av respondenterna blev 

rekommenderade av bekanta att besöka eller köpa ett fritidshus. Genom slumpvisa företeelser 

blev de slutligen ägare till stugor på landsbygden. Även bland målgruppen dinks visade det 

sig att tidigare erfarenheter av resor genom Sverige medförde till fascinationen av landet, 

vilket bidrog till de slutliga fastighetsförvärven. För respondenterna var det av betydelse att 

fly sin vardag, ta avstånd från stress, konkurrens och de tätbefolkade städerna de bodde i. 

 

Även Müller (2005) och Zillinger (2007a) menar att media öppnade ett fönster för tyska 

turister. Det trånga Tyskland skapade en längtan efter frihet, plats och ensamhet. Efter 

charterturismens stora andelar på turistmarknaden efterfrågades autenticitet mer än överfyllda 

badstränder. Moderna och erfarna resenärer efterfrågade andra attribut än de som enbart 

längtade efter sol och bad. Det menade även de intervjuade fritidshusägarna, som snarare var 

hungriga efter ensliga platser och äventyr i skogen. Tack vare Astrid Lindgren, media och 

marknadsföringen blev Sverige till ett eftertraktat semesterland. När den svenska 

lågkonjunkturen nådde sin höjd 1992, blev den svenska gles- och landsbygden ett paradis för 

turister som då kunde förverkliga sin dröm av ett andrahem, mitt i naturen, i ett relativt 

närbesläktat grannland.  Ett liknande utbud av prisvärda röda stugor kunde inte ses någon 

annan stans än i Sverige. Därmed började den svenska fritidshusboomen bland tyska turister. 
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Framförallt bland dem som bodde i den norra delen av Tyskland, blev Sverige en attraktiv och 

tillgänglig destination, nåbar inom en dags resa.  

 

Varför den svenska fritidshusboomen uppstod kan förklaras med den generellt goda 

ekonomin i Tyskland under både 80- och 90-talet. Det kunde även ses bland respondenterna 

som såg de svenska fritidshusen som en bra investering. För respondenterna verkade 

fritidshusförvärven bero på deras dåvarande livssituation. Exempelvis Britta Lanwehr, 

tillhörande den äldre åldersgruppen, förklarade sitt husköp med att hon befann sig i rätt ålder 

(30 år), hade fått barn och sökte efter något hållbart att kunna investera sina pengar i. Tyskars 

val att förvärva en fritidsfastighet är därmed ett aktivt livsstilsval som baseras på 

demografiska förhållanden. Fritidshus i länder som Italien, Frankrike eller Holland hade för 

många inte varit intressanta ur ett ekonomiskt perspektiv. Den dåvarande starka D-marken 

(senare även den starka Euron) och den låga kronan möjliggjorde att en speciell grupp 

människor, som annars inte skulle haft råd, kunde förvärva en fritidsfastighet. Många tyskar, 

framförallt dem som bor i- eller kring storstäderna och miljonstäderna, kunde förverkliga sin 

dröm och få sina behov av självförverkligande tillfredsställda. För dem som befann sig i rätt 

livssituation, som hade partner och familj samt ett arbete, och hade en sund ekonomi, var de 

mest grundläggande behoven redan tillfredsställda. Tyska fritidshusturister särskilde sig även 

genom sin moderna livsstil. De var och är självständiga, erfarna och har höga anspråk, 

framförallt på semestern. För de moderna och erfarna tyska fritidshusturisterna är begreppet 

mobilitet, av största betydelse. Då de i vardagen följer ett strukturerat liv, mellan arbete och 

hem, vill de under semestern vara självständiga. Att vara självständig innebär för turisterna att 

de själva bestämmer hur, vart och när de reser, att de är oberoende, flexibla och kan vara 

spontana. Därmed tillfaller turisters behov att vara mobil. Enligt Zillinger (2005b) är tyska 

fritidshusturister mindre mobila än andra turister då mestadels uppehåller sig vid sina 

fritidshus. Jag anser dock att tyska fritidshusturister i allra högsta grad är mobila då de 

attraheras av hus i ensliga lägen. Turisterna med fritidshus belägna i gles- och landsbygd 

måste vara mobila och är beroende av bilen för att nå samhällsenliga servicefunktioner, 

inhandla livsmedel eller för att besöka sevärdheter och andra turistmål. Även till skillnad från 

klassiska turister som föredrar charterresor, är fritidshusturister mer mobila då de själva 

ansvarar för transporten mellan hemland och semesterland. Det är dock avstånden mellan 

bostadsort och fritidsbostad som utgör de största problemområdena. 

 

En betydelsefull aspekt för tyska fritidshusturister är därför distansen, det vill säga närheten, 

till semesterdestinationen. Det största antalet tyska turister kommer från mellersta och norra 

delen av Tyskland, så även de 12 intervjuade tyska fritidshusägarna. Samtliga respondenter 

bor inom avstånd mellan 700 och 1000 kilometer från Torsås kommun, där deras fritidshus 

befinner sig. Det innebär att samtliga respondenter har möjligheten att nå 

semesterdestinationen och deras fritidshus inom en dags bilresa på en restid mellan 7,5 och 11 

timmar (beroende på färdrutt). 
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Distanser mellan bostadsorter och fritidshus 

Från Till Avstånd Ca. Ca. Restid 

Berlin Torsås 700 km 9 timmar 

Cuxhaven Torsås 700 km 9 timmar 

Dresden Torsås 900 km 11 timmar 

Düsseldorf Torsås 1000 km 11 timmar 

Hamburg Torsås 600 km 7,5 timmar 

Köln Torsås 1000 km 11 timmar 

(Google maps: Vägbeskrivningar, 2013 Volvo, 2013) 

 

Då samtliga respondenter fann att fritidshusen ska vara nåbara inom en dags resa, var distans 

och restid centrala begrepp genom hela studien. Respondenternas krav på tillgängligheten 

berodde främst på att deras disponibla semesterdagar. Enligt Müller (1995) har tyskar 

generellt ca 30 dagar semester per år varav fritidshusägare disponerar ca 15 dagar i Sverige 

under sommaren. Totalt besöker de Sverige mellan 3 – 4 gånger per år. Enligt Zillingers 

(2005b) undersökning spenderar tyska fritidshusägare dock ca 22 dagar i Sverige. Det 

motsvarar ytterligare en veckas semester. Då det endast fanns begränsad information om 

tyskars semesterdagar kan den förlängda veckan vara en utkomst av generellt förlängda 

semesterdagar i Tyskland, men även vara en speciell grupp människor som har mer fritid än 

den genomsnittliga arbetande tysken. De intervjuade fritidshusturisternas besöksfrekvens ser 

skiljer dig dock. Respondenterna tillhörande Active Family gruppen besökte sitt fritidshus 

fem gånger per år, oftast mellan 10-20 dagar, men även upp till en månad under 

sommarmånaderna. De äldre respondenterna däremot reste mellan 5 till 12 gånger per till sina 

fritidshus och respondenterna tillhörande målgruppen dinks enbart 2- 3 gånger per år. Alla 

respondenter försöker resa till Sverige så ofta som möjligt, dock är de beroende av sina 

semesterdagar. Vidare påverkade även resekostnaderna. För respondenterna är lönsamheten 

av betydelse i två bemärkelser: Tillgängliga semesterdagar influerar huruvida det lönar sig 

för turisterna att förvärva, respektive äga ett fritidshus. Även distansen mellan fritidshuset och 

bostadsorten avgör hur lång restiden mellan destinationerna, vilket även avgör hur lång tid av 

den totala semestern som går åt till att resa mellan hemma och borta. Vilket för diskussionen 

vidare till val av färdmedel och färdvägar.  

 

Då det var ett kriterium för samtliga respondenter att kunna nå fritidshusen inom en dags resa, 

var även en analys av färdmedel och färdväg av betydelse. Beroende på vilken resväg och 

vilket transportmedel som väljs, påverkas även restiden, och därmed även hur mycket 

semestertid som blir över på destinationen. För en del turister är resan till resmålet en del av 

semesterns helhet, medan den för andra enbart utgör en störfaktor, men ett måste för att kunna 

nå resmålet. Det menar även Page (2005) och Zillinger (2007a). För respondenterna, som alla 

rest mellan Tyskland och Sverige i minst 7 år, har genomresan blivit en accepterad del av 

semestern, dock inte av helhetsupplevelsen. 11 av 12 respondenter avser att resa så snabbt 

som möjligt mellan hemort och fritidshus, medan 1 av 12 vid vissa tillfällen, avsiktligen väljer 

omvägar för att uppleva Sverige mer än enbart genom dagsutflykter från fritidshuset. När det 

kommer till fritidshusturisternas val av färdmedel är bilen det mest omtyckta alternativet. 

Bland respondenterna väljer 11 av 12 att resa med bilen till Sverige. Endast en respondent 
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reser uteslutande med flyg, som jag anser är ett undantag. Även Tillväxtverket (2012c) 

redovisar att bilen är det mest omtyckta färdmedlet bland tyska turister. 28 procent av alla 

tyskar som besöker Sverige reser med bil och 41 procent med färja. Det kan dock antas att de 

som väljer att resa med färja även reser med bil, då skulle siffrorna ökas till 69 procent. 

Vidare väljer 23 procent att flyga och 5 procent att resa med tåg. Även bland respondenterna 

var flyget det näst mest omtycka transportmedlet. 6 av 12 respondenter ser flyget som ett 

andra alternativ till bilen. Bilens stora andel på transportmedelslistan beror på den komfort 

och bekvämlighet som erbjuds. Flexibilitet och spontanitet är två begrepp som respondenterna 

värdesätter när det kommer till resan till fritidshuset. I jämförelse med andra färdmedel såsom 

tåg och buss, som anses vara stela, oflexibla och tidskrävande färdmedel, är den som väljer 

bilen självständig och inte lika beroende av omvärlden såsom med bussen, tåget eller flyget. 

Tyska fritidshusturister vill vara oberoende av andra. De vill själva kunna bestämma när, var 

och hur saker sker under semestern. Medan de tre sistnämna färdmedlen endast trafikerar 

enligt statiska tidsscheman och enbart följer specificerade rutter, ger bilen mer utrymme för 

turister att välja reserytm, färdväg och om, vart och när pauser inkluderas. Även omvägar för 

att besöka sevärdheter eller liknande kan planeras in, vilket är en omöjlighet med exempelvis 

flyget. Det är dock inget som är av intresse för respondenterna, då de tar sina pauser på 

färjorna mellan Tyskland och Sverige, och snarare föredrar en så direkt genomresa som 

möjlig.  

 

När det kommer till alternativa transportmedel befinner sig flyget på andraplats. Då tåg och 

buss anses för omständliga faller dessa hädanefter bort som alternativa färdmedel. För dem 

som bor inom räckhåll av den tyska flygplatsen Weeze i Düsseldorf är flyget ett populärt 

alternativ, framförallt för kortare uppehåll. Det anser bland annat även Britta Lanwehr, som är 

1 av 3 respondenter som regelbundet nyttjar flygrutten sedan dess tillkomst.  Fördelen med 

förbindelsen från Weeze är att lågprisflygbolaget Ryanair trafikerar rutten. Det möjliggör inte 

enbart en bekväm och relativ snabb resa på 1 timme och 20 minuter mellan Düsseldorf och 

Växjö, men även ett mer prisvärt alternativ. För turister som reser med mindre än fyra 

personer, kan en flygresa vara betydligt mer kostnadseffektivt än en resa med bilen. 

Nackdelen med flygresan är att varje persons resekostnader beräknas vid en flygresa. 

Beroende på rutt och anslutning, påverkas kostnaderna för en bilresa inte nämnvärt om en 

eller fem personer färdas. För respondenterna som upptäckt rutten till sin fördel, har flyget 

ökat turisternas besöksfrekvens. Framförallt för kortare uppehåll i fritidshusen, då en vistelse 

över tre till fyra dagar inte är lönsam med bilen. Då flygets restid och pris kan vara avsevärt 

lägre än en bilresa, kan tyska turister nyttja sina fritidshus allt oftare. Därmed får fritidshusen 

en större betydelse, då de utvecklas till ett andra hem. Enligt respondenterna och Müller 

(2002) var det av betydelse att fritidshusägarna hade tillräckligt många dagar tillgängliga för 

att besöka sina hus för att de skulle vara lönsamt att äga en fritidsfastighet i Sverige. Om 

tillgängligheten till transportmedel och/eller specifika färdvägar möjliggör ett ökat antal besök 

(vare sig korta eller långa uppehåll) till fritidshusen får tyska turister en ökad lönsamhet från 

sina fritidsfastigheter. Motsvarar tillgängligheten vidare även prisvärda och tidseffektiva 

lösningar som därtill matchar turisters krav på bekvämlighet och självständighet, kan 

fenomenet vara en lösning på diskussionen kring lönsamheten att äga en fritidsfastighet eller 

inte.  
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De tyska fritidshusturister som förmedlade mig sina bekymmer kring lönsamhet och höga 

resekostnader till fritidshusen, skulle kunna avhjälpas med en analys av prisvärda, alternativa 

färdmedel, exempelvis såsom lågprisflygbolagets rutt mellan Weeze och Växjö. En sådan 

lösning kan dock endast fungera för fritidshusägare som bor i närheten, det vill säga i 

omlandet av en flygplats, där lågprisflygbolag eller i allmänhet prisvärda flygbolag erbjuder 

rutter till områden inom fördelaktiga avstånd till deras fritidshus. Vidare spelar distanserna 

mellan bostadsort, respektive fritidshus och flygplatsernas en betydande roll. En bilresa från 

exempelvis Düsseldorf över Puttgarden- Rödby till Torsås kommun motsvarar en distans på 

1000 kilometer. Distansen mellan Düsseldorf och flygplatsen Weeze motsvarar ca 100 

kilometer, och avståndet mellan Växjö Småland airport till Torsås kommun är ca 120 

kilometer. Det innebär att fritidshusturister, även om de flyger, måste resa (oftast med bil) 

ytterligare 220 kilometer innan de når fritidshuset, respektive bostadsorten, med adderad 

restid på ca 3 timmar. Totalt motsvarar en resa mellan Düsseldorf med flygrutten från Weeze 

till Växjö till Torsås ca 4,5 timmars restid, enkel väg (bortsett från väntetider dyl.). Reser 

fritidshusturisterna dock den 1000 kilometer långa sträckan med bil och färja över Puttgarden 

– Rödby kostar resan 11 timmars restid, enkel väg. Med en skillnad på 6,5 timmars restid 

tjänar de tyska fritidshusturisterna i Torsås kommun ca en halv dags extra semester genom att 

flyga med från Weeze Växjö (om de bor i Düsseldorf). För fritidshusturisterna som 

fortfarande nyttjar färjeförbindelsen mellan Travemünde och Trelleborg kan liknande 

tidsskillnader ses. En resa från Düsseldorf till Travemünde med färjeförbindelsen till 

Trelleborg mot Torsås varar i 14 timmar (enkel väg), vilket i jämförelse med flygrutten är en 

tidsskillnad på 9 timmar.  14 timmar motsvarar nästan ett halvt dygns vistelse längre för dem 

som flyger över Weeze-Växjö. Med dessa beräkningar blir det tydligt hur mycket semestertid 

tyska fritidshusturister kan tjäna, respektive förlora, beroende på färdmedel och färdrutt. 

Siffrorna kan appliceras på alla respondenterna, dock differentierar sig siffrorna beroende på 

vart deras bostadsort befinner sig, vilket är självskrivet. Cirka hälften av respondenterna såg 

flyget som ett möjligt resealternativ. Då dock inte alla har tillgång till flygplatser med 

fördelaktiga flygrutter till Småland måste fler och bättre förbindelser skapas. Både i Tyskland 

och i Sverige. Dessa skulle inte enbart vidhålla redan befintliga tyska fritidshusturister, men 

även motivera nya turister att förvärva fritidshus, allt för att vidhålla och generera ökade 

kapitalflöden från turismexporten.  

 

För tyska fritidshusturister är det dock inte enbart reskostnaderna och restid som är av 

betydelse. Då de flesta, enligt respondenterna reser med flera personer samtidigt, transporterar 

bagage, livsmedel, barn eller djur, är de beroende av utrymme och flexibilitet under resan. 

Dessa faktorer kommer avslutningsvis alltid att avgöra vilket färdmedel och vilken 

färdsträcka som väljs till fritidshusen. Då det verkar föreligga en oro över framtidens stigande 

resekostnader för drivmedel och anslutningar såsom Öresundsbrons tullavgift och 

färjebiljetter, kan det i värsta fall leda till att fler tyska fritidshusägare separerar sig från sina 

stugor. Det skulle kunna medföra till en förändring i de målgrupper VisitSweden identifierat 

som huvudmålgrupper bland tyska turister. Istället för demografiska kännetecken, kan 

framtida målgrupper börja identifieras efter geografiska lägen. Befintliga fritidshusägare 

måste därmed acceptera och tolerera sina tidigare spontana husköp eller avskaffa 
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fastigheterna för att förvärva nya stugor med bättre anslutningar till exempelvis kollektivtrafik 

eller med närhet till en flygplats. Samtliga respondenter förklarade att de vid deras spontana 

förvärv inte såg sig för vad fanns i fritidshusens omland. Förhoppningsvis lär sig den nya 

generationen tyska fritidshusägare att inledningsvis beakta vad som finns kring fritidshusens 

omland. För att undvika höga resekostnader måste de se över tillgängligheten när det kommer 

till anslutningar till och från sina andrahem. De måste betänka fritidshusens tillgänglighet och 

sin egen mobilitet, oavsett om de inledningsvis är två personer, därefter bildar en familj med 

barn eller kommer upp i åldrarna. För att tyska fritidshusturisters dröm av en stuga inte enbart 

ska förbli en dröm, får de inte låta sig bländas av det vackra landskapet i landet Bullerby. 
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Muntliga källor  

Benke, Lisa. 70 år. Pensionär. Make och två vuxna barn.  

Telefonintervju 130423 

 

Bernard, Jens. 60 år. Läkare. Fru och två vuxna barn. Düsseldorf.  

Personlig intervju 130331 

 

Endrowait, Astrid. 30 år. Förskolelärare. Make och tre barn. Bremerhaven. 

Telefonintervju 130411 

 

Gränefält, Anne-Sofie. Tf. Turismansvarig, Torsås kommun. (Även med information från 

KSRR) Personlig intervju 130306 

 

Hidber, Johanna. 70 år. Marknadsanalytiker. Ett vuxet barn. Berlin.  

Personlig intervju 130403 

 

Kroll, Thomas. 50 år. Rektor. Fru och tre barn. Cuxhaven.  

Telefonintervju 130404 

 

Lanwehr, Britta. 50 år. Egen företagare. Make och två vuxna barn. Düsseldorf.  

Personlig intervju 130331 

 

Roever, Ludwig. 50 år. Arkitekt. Fru och tre barn. Hamburg.  

Telefonintervju 130410 

 

Tabatt, Michael. 50 år. Marknadsförare. Hamburg.  

Telefonintervju 130415 

 

Tegeder, Holger. 40 år. Bostadsförmedlare. Hamburg.  

Telefonintervju 130417 

 

Von Kempen, Roswita. 50 år. Musiker. Make och tre barn. Bochum.  

Personlig intervju 130331 

 

Grafik: 

Bild 1. SCB (2013) <http://www.scb.se/Pages/Article____336883.aspx> 130205 13:50
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Bilagor 

 

Beräkning  drivmedelskostnader;  
 

Beräkning dieselkostnader 

Fordon & 

förbrukning 

Volvo V70 D4 2,0 

4,5 l/100 km blandad vägtyp 

Dieselpris Genomsnittligt literpris € 1.44. Tidpunkt för prismätning: 130410 14:39 

Utgångspunkt: Beräkning: liter per 100 km x avstånd x pris per liter x tur & retur: 

 

Berlin 4,5 l/100 x 700 km = 31,5 L x € 1,44 = € 45,36 x 2 = € 91 

Cuxhaven 4,5 l/100 x 700 km = 31,5 L x € 1,44 = € 45,36 x 2 = € 91  

Dresden 4,5 l/100 x 900 km = 40 L x € 1,44 = € 58.32 x 2 = € 117 

Düsseldorf 4,5 l/100 x 1000 km = 45 L x € 1,44 = € 64,8 x 2 € 130 

Hamburg 4,5 l/100 x 600 km = 27 L x € 1,44 = € 38,88 x 2 = € 78 

Hannover 4,5 l/100 x 750 km = 33,75 L x € 1,44 = € 48,6 x 2 = € 97 

(Google maps: Vägbeskrivningar, VolvoCars & T-Online, 2013). 

 

 

 

Beräkning bensinkostnader 

Fordon & 

förbrukning 

Volvo V70 T5 2,0 

7,4 l/100 km blandad vägtyp 

Bensinpris Genomsnittligt literpris € 1.61. Tidpunkt för prismätning: 130410 14:39  

 

Utgångspunkt: Beräkning: liter per 100 km x avstånd x pris per liter x tur & retur: 

 

Berlin 7,4 l/100 x 700 km = 51,8 L x € 1,61 = € 83,40 x 2 =  € 167 

Cuxhaven 7,4 l/100 x 700 km = 51,8 L x € 1,61 = € 83,40 x 2 =  € 167 

Dresden 7,4 l/100 x 900 km = 66,6 L x € 1,61 = € 107,23 x 2 = € 215 

Düsseldorf 7,4 l/100 x 1000 km = 74 L x € 1,61 = € 119,14 x2 =  € 238 

Hamburg 7,4 l/100 x 600 km = 44,4 L x  € 1,61 = 71, 48 x 2 = € 143 

Hannover 7,4 l/100 x 750 km = 55,5 L x € 1,61 = € 89,36 x2 = € 179 

(Google maps: Vägbeskrivningar, VolvoCars & T-Online, 2013). 
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Intervjufrågor 

 
Transport och tillgänglighet; 

 

 Hur kom du/ni att välja den plats/område/region för en fritidsbostad? 

 När du/ni köpte fastigheten, vilka var de avgörande faktorerna för fritidshusförvärvet? 

 Hur reser du/ni till fritidshuset? (Färdvägar, färdmedel och förändring över tid? 

 Vad påverkar ditt/er val av transport (färdväg kontra färdmedel) till Sverige? 

 Har du/ ni sett på andra transportalternativ? 

 Eventuell följdfråga; nyttjar du/ni kollektivtrafiken eller annan transport som flyg, tåg 

eller buss för att resa till fritidshuset? 

 Om det funnits bättre/sämre anslutningar till olika transportmedel när ni köpte huset, 

skulle du/ni valt ett annat område för fritidshuset? Då och nu perspektiv? 

 Påverkas din/er vistelse och resa till fritidshuset av den ekonomiska situationen i 

Europa? 

 Reser du/ni också till andra länder under semestern eller enbart Sverige?  

Om ja, hur reser ni? 

 Besöker du/ni andra destinationer/besöksmål på vägen till fritidshuset? 

 Reser du/ni under tiden du/ni är i fritidshuset? 

 Hur långt är du/ni beredda på att resa för att semestra i ett fritidshus i Sverige? 

 Har du/ni lärt känna andra tyskar som äger fritidshus, familj (vänner, bekanta)  

Om ja, hur har du/ni lärt känna dem? 

 Om föregående fråga besvarats positivt; finner ni några fördelar av varandra när det 

kommer till resan till- respektive från fritidshuset? 

 

Fritidshuset generellt;  

 

 Varför äger du/ni ett fritidshus? 

 Hur upptäckte du/ni Sverige som semesterland? 

 Varför valde du/ni att köpa ett en fastighet i Sverige? 

 Hur ofta nyttjar du/ni fritidshuset? Har nyttjandet förändrats över tiden? 

 Hur nyttjar du/ni fritidshuset? (Utlåning till vänner, bekanta, privat uthyrning?) 

 Hur hittade du/ni Svenska fritidshus som var till salu? 

 Hur föreställer du/ni er ett svenskt fritidshus? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet.  

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och 

forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en 

attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

 

 
Linnéuniversitetet 

 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

 

Telefon 0772-28 80 00 

 
 

 


