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Abstrakt 
 
Sweden is a popular holiday destination for people from all over Europe. Its beautiful 

nature, the possibility of various outdoor-activities and the quintessential Swedish 

traditions and life-style attract tourists and potential holiday-home-owners alike. 

Citizens especially from countries such as Denmark, Norway and Germany are buying 

houses mainly in the southern and western parts of Sweden, searching for a better, 

easier and more relaxed life in the Swedish countryside. In my study I chose "Högsby 

kommun", a small municipality situated in the county of Kalmar in Småland as an 

exemplary case-study to show how Swedish communities deal with the steady decline 

of inhabitants. The aim of the study is to examine how arguments are used to convince 

immigrants in moving to Högsby kommun and how they relate to motives of foreign 

second home owners. Which arguments are used in promoting the place and what kinds 

of motives have foreign buyers of second homes to choose Högsby kommun as a place 

to stay? It is a qualitative case study, information is collected through interviews with 

employee of Högsby kommun and real estate agents, a content analysis of brochures 

and e-mail questionnaire with second home owners from Germany. The theoretical 

approaches are counterurbanisation in relation to lifestyle, theory of place identity and 

promotion of places and research of the motives in buying a second home. The results 

of the study show that arguments and motives building on each other. The arguments 

are promoting mainly a beautiful nature, quietness, a relaxed lifestyle and inexpensive 

housing - all of this are even motives for  foreign second home buyers moving to 

Högsby kommun. 
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1 Inledning 
 
1.1 Högsby kommun och utländska fritidshusägare 
 
I somras läste jag en kort artikel om befolkningsutveckling i Kalmar län. Bara en liten 

notis som kanske inte många av läsarna la sin uppmärksamhet på. Högsby kommun 

sticker ut ifrån de andra kommunerna. Högsby kommun är en mindre 

landsbygdskommun, centralt belägen inom Kalmar län. Kommunens befolkningsantal 

minskar och det försöks att attrahera nya inflyttande. Det är den enda kommunen i länet 

som har en bakåtgående tillväxt på befolkningen, som även ges uttryck i en artikel i 

Barometern/ OT: "Alla ökar utom Högsby - Det är Högsby kommun som avviker från 

den positiva trenden med ett tapp på 31 personer. Annars ökar alla kommuner, och 

Kalmar fortsätter att öka mest, nu med 340 personer..." (Barometern/ OT , 2015-08-17).   

 

För få arbetsplatser på landsbygden, bättre utbildnings- och jobbmöjligheter och ett mer 

varierande kulturutbud är några exempel på varför befolkningen välja att bosätter sig i 

staden (Marjavaara 2008, 25 och Boyle, Halfacree & Robinson 1998, 5-9). En del 

forskare beskriver regionen utanför städernas tätort som ett tomrum, där landsbygden 

uppfattas som kontrasten till den moderna, livliga, pulserande och attraktiva staden 

(Isacsson, 2008, 60). Utifrån artikeln drar jag slutsatsen att Högsby kommun blir 

stämplad som ett negativt exempel där alla andra kommuner i länet har fått ett positivt 

betyg. 

 

Det är ett faktum att Högsby kommuns befolkning minskar gentemot trenden i alla 

andra kommuner i Kalmar län (Statistiska centralbyrån, 2014). Men även om Högsby 

har svårt att öka antalet invånare, som har sin huvudbostad i kommunen finns det en 

stor andel fritidshus utspridda över området. En del av dessa fritidshus ägs av utländska 

människor. Av alla cirka 2670 småhus i Högsby kommun finns det, enligt Statistiska 

Centralbyråns beräkningar ifrån 2014, 517 fritidshus (Regionfakta, 2014). I hela Kalmar 

län registrerades 29.833 fritidshus i 2014, där ungefär 10% av dem är utlandsägd 

(Statistiska centralbyrån, 2014). Kulturgeografen Dieter Müller (1999, 59- 60), som 

forskar inom fritidshusturism menar att på grund av den ökande mobiliteten i dagens 

samhälle används fritidshus allt oftare och det förekommer att även utländska ägare till 

fritidshus i Sydsverige kan vistas i sitt huset flera gånger om året.  
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Under dem senaste 25 åren har det blivit alltmer populärt, att fler och fler utländska 

medelklassfamiljer utan permanent bosättning i Sverige uppfyller sina drömmar om att 

köpa ett fritidshus på landet. Möjligheten för utländska människor att investera i 

"prisvärda" äldre hus på landsbygden börjar ta fart på riktig med Sveriges inträde i den 

Europeiska Unionen tidigt på 1990-talet (Müller 1995, 59). En viktig detalj är att 

utländska spekulanter intresserar sig för fritidshus på platser som inte attrahera svenska 

köpare lika mycket (Müller 1995, 60-61). Müller ser landsbygden och dess 

utvecklingsmöjligheter som en slumrande resurs, där besöksnäringen inklusive 

fritidshusturism kan vara ett hopp för en positiv, hållbar och miljövänlig utveckling av 

landsbygdsregionen (Müller 2008, 143-153 ). En stor andel fritidshus, som även 

förekommer i Högsby kommun kan både bidra och vara problematiska för kommunens 

utveckling. Det kan bidra till en befolkningsökning under högsäsongen som leder till en 

ökad efterfråga på bland annat matvaror eller byggmaterial. Marjavaara (2008, 12) 

menar att service- och tjänstesektorn i landsbygdskommuner kan profitera av 

fritidshusturister.  Fritidshusägare och deras besökare konsumerar och spenderar pengar 

i kommunen, genom att bland annat handla mat, köpa byggmaterial eller anlita lokala 

hantverkare. En problematik som kan uppstå när fritidshusägare lämnar kommunen och 

återvänder till sina permanenta hem under lågsäsongen. Under dessa tider kan Högsby 

kommun bli folktomt, där samhällsservicen används bara av kommunens fastboende 

invånarna. Det skiftande befolkningsantalet under olika årstider kan leda till ett ojämn 

utnyttjande av samhälls- och tjänsteservicen (Hall & Page 2006, 238- 240). Trots det 

kan det finnas fördelar för kommunen att attrahera fritidsboende för att det 

överhuvudtaget är bättre att någon köper äldre före detta permanent bebodda hus. Även 

om de omvandlas till fritidshus, så tar den nya ägaren hand om huset och sköter om det, 

som annars kanske skulle stå tomt och förfalla. På så vis hålls landsbygden levande, 

även om husen bara bebos under vissa tider av året. Högsby Kommun kan hoppas på att 

det möjligtvis det ena eller andra fritidshuset blir till permanentbostad framöver.  

 

Därför är det av intresse att undersöka hur argumenten används  för att  övertyga 

inflyttare till Högsby kommun och hur de relatera till  utländska fritidshusköpares 

motiv.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Min studie syftar till att undersöka hur argumenten används för att övertyga inflyttare 

till Högsby kommun och hur de relatera till utländska fritidshusköpares motiv. 

Frågeställning: 

• Vilka argument används för att attraherar nya inflyttare till Högsby kommun? 

• Vad är utländska människors motiv för att köpa och äga ett fritidshus i Högsby 

kommun? 

 
 
 

2 Metod 
 
2.1 Ansats 
 
2.1.1 Kvalitativ fallstudie 
 
Min undersökning byggdes på en fallstudie, som kännetecknas av att den utgår ifrån de 

specifika förhållanden som man hittar på ett avgränsat fall, i mitt fall var Högsby 

kommunen det avgränsande området (Bryman 2008, 73). I fallstudier finns det 

möjligheten att använda sig av båda kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder 

(Bryman 2008, 74). En fördel med en fallstudie är att får en mångfaldig bild av 

situationen. För min undersökning var det en fördel att jag kunde samla in information 

ifrån olika håll och riktningar, som kommunens inflyttningssamordnare, 

fastighetsmäklare och utländska fritidshusägare. Det gav mig en bred och omfattande 

översikt över problematiken. En annan fördel med en fallstudie är att jag kunde använda 

olika typer av insamlingsmetoder, som intervjuer, innehållsanalys av broschyrer och 

frågeformulär. Jag valde att begränsa mig till kvalitativa metoder, genom att jag 

samlade in, analyserade och tolkade information baserande på broschyrer, semi- 

strukturerade intervjuar och ett frågeformulär. 

 

Högsby kommun är ett exempel på en mindre lantlig belägen kommun med en rad olika 

problem som är karakteristiska för kommuner på landsbygden. Landsbygdskommuner 

kännetecknas till exempel av en vanligt förekommande flyttning av befolkningen till 

större städer främst på grund av ett begränsat antal jobbmöjligheter inom kommunen. 

Högsby kommun är ett typiskt exempel för en landsbygdskommun i Smålands inland 

som kämpar emot en befolkningsnedgång. Enligt Brymans kategorisering av olika 
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falltyper är Högsby kommun en "representativ och typisk fall" (2008, 77), då det 

förekommer en vanlig problematik i Högsby kommun, som också påträffas i andra 

regioner. Med hjälp av ett konkret exempel underlättades förståelse av hur en kommun 

på landsbygden i Kalmar län arbetar med olika strategier för att kompensera 

befolkningsflykten och stärka sin ställning och konkurrenskraft mot andra kommunen. 

 
2.1.2 Hermeneutisk tradition 
 
Till min undersökning valde jag en kvalitativ forskningsstrategi. Utgångspunkten ligger 

i en hermeneutisk tradition, som fokusera på "förståelse och förklaring" (Bryman 2008, 

32) av intervjuer, bilder och texter. Aspers beskriver i boken "Etnografiska metoder" 

hur den hermeneutiska cirkeln används som "ett sätt att förstå hur kunskap om en del 

ökar kunskapen om helheten och omvänt" (Aspers 2011, 25).  För min studie är det 

viktigt att få en förståelse och förklaring för hur kommunen presenterar sina argument 

för att locka fler invånare dit och vilka motiv utländska husköpare har för att välja att 

bosätta sig inom Högsby kommun.  I den här studien undersöktes åsikter, val som 

människor gör i form av argument och motiv. Det är lämpligt att genomföra en 

kvalitativ studie, ordens innehåll och dess förståelse är av betydelse, till skillnad från 

kvantitativ forskning, då vikten istället ligger på siffror och diagram (Bryman 2008, 

340).  

 
2.2 Insamlingsmetoder 
 
2.2.1 Källor och metoder för insamling av empiriskt material 
 
För att jag får svar på utarbetade frågorna samlades information och data in med hjälp 

av tre olika metoder. Jag genomförde intervjuer med Högsby kommuns 

inflyttningssamordnare och Fastighetsmäklare, verksamma inom Högsby kommun. I 

den andra metoden skickade jag ut ett frågeformulär via e-post till utländska personer, 

som äger ett fritidshus inom studiens upptagningsområde  Den tredje metoden bestod av 

en dokumentanalys av informations- och reklambroschyrer, utgiven av Högsby 

kommuns inflyttar- och besöksservice. 

 
Lämpliga intervjupersoner hittade jag genom att använda mig av ett målinriktat urval. 

Mitt motiv var att välja ut olika intervjupersoner, som ser på situationen ifrån olika 

synvinklar. Målet var att få en helhetsbild och inte bara ett ensidigt perspektiv. En 

intervju fördes med Carina Hansson, som arbetar som inflyttningssamordnare för 
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Högsby kommun vid avdelningen för Besök- och Inflyttarservicen. Hansson är den 

första personen ifrån kommunens sida som nyinflyttade eller intresserade kan komma i 

kontakt med. Mitt motiv att intervjua henne är att hon arbetar med att presentera 

kommunen till turister, besökare och nyinflyttade och därför har en kunskap om vilka 

argument kommunen har för att locka nya invånare till Högsby. Samtalet med 

Inflyttningssamordnaren var en semi- strukturerad djupintervju via telefon som tog 

cirka 40 minuter. Eftersom hon var den enda som jobbar som inflyttningssamordnare 

inom Högsby kommun skriver jag för enkelhetens skull "inflyttningssamordnaren" i 

undersökningen (Intervjuguide se Bilaga A). Dessutom intervjuade jag tre 

fastighetsmäklare. Jag har använt mig av ett målinriktat urval och fick möjligheten att 

intervjua tre mäklare, som jobbar på två olika mäklarbyråer. Då Högsby kommun är en 

så pass liten kommun, anser jag att de två mäklarbyråer kan ge mig tillräckligt med 

information. Mitt motiv med att intervjua mäklare var att de genom sitt arbete kommer i 

kontakt med utländska husintressenter och vet hur de måste presentera platsen för att 

attrahera människor att välja Högsby kommun som boplats. Intervjuer med 

fastighetsmäklarna var personliga semi- strukturerade djupintervjuer som pågick i cirka 

45 minuter på deras kontor. De två mäklare på Signea som har olika erfarenheter i 

yrkeslivet (en av mäklarna har jobbat länge inom yrket, den andra relativt 

nyexaminerat) intervjuade jag ihop vid samma tillfälle. Jag valde att intervjua de två 

samtidig för att får olika svar, som sedan kunde diskuteras. På så sett fick jag breda och 

variationsrika svar på mina frågor. Jag valde att använda "mäklare på fastighetsbyrån" 

och "mäklare på Signea" i undersökningen. (Intervjuguiden med fastighetsmäklarna 

finns under Bilaga B).  

 

Den andra insamlingsmetoden, som jag använde var ett frågeformulär. Den riktades 

enbart till utländska fritidshusägare och består av 14 öppna frågor med målet att 

svarande personer beskriver sina åsikter, upplevelser och erfarenheter. Jag involverade 

utländska fritidshusägare i min studie för att får information angående deras motiv att 

välja att köpa ett hus inom Högsby kommun. Upptagningsområdet sträckte sig över 

Högsby kommun samt 1,5 mil utanför. Ett målinriktat urval användes, då jag själv 

kände två familjer, som har ett fritidshus i Högsby kommun. Dessutom behövs ett 

snöbollsurval för att de familjer, som jag väljer ut förmedla kontakten till tre andra 

utländska familjer. Jag skickar ut frågeformulären till nio olika personer/familjer. Jag 

får svar ifrån tre personer/familjer. I redovisningen av insamlat material använder jag 
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mig av begreppen husägare Nr. 1, Nr. 2 och Nr. 3 (Frågeformulären finns i Bilaga C). 

En innehållsanalys av tre olika broschyrer, utgiven av Högsby kommuns besök- och 

inflyttarservicen var den tredje insamlingsmetoden som jag har använd mig av. 

Broschyrerna hittade jag vid kommunens informationshylla på biblioteket i Högsby.  

Jag valde ut de tre på grund att de handlade om att flytta till Högsby kommun och var 

riktade till såväl intresserade året - runt boende som fritidshusboende. De tre som jag 

tog med i undersökningen var de som fanns tillgängliga vid informationshyllan. 

Broschyrerna bestod av såväl text som bilder. Jag valde att använda mig av både text 

och bilder, då jag anser att de i en kombination med varandra är så uttrycksfull att jag 

inte vill särskilja text och bild ifrån varandra (en beskrivning av de utvalda broschyrerna 

finns i Bilaga D).  

 
2.2.2 Källor till teorikapitlet 
 
I teorikapitlet använde jag mig bland annat av Syssners arbeten, när jag beskrev 

marknadsföring av platser, Ek och Hultman när jag referera till platsens betydelse. Jag 

var medveten om att såväl Syssner som också Ek och Hultman inte var primärkällan när 

det gäller platser och dess marknadsföring. Auktoriteterna, som har kommit upp med 

informationen i första hand var till exempel Kotlers arbeten om platsens 

marknadsföring, då Syssner referera och tolka i sin bok Kotlers beskrivningar eller  

Agnews definiering av platsbegreppet, som används av Ek och Hultman. På så sett har 

jag använt sekundärkällor som en andrahandsinformation och tolkar Syssners tolkning 

på Kotler. Det kan uppstå en tolkning på en tolkning i flera steg, som medför risken att 

originalinformationen kan missinterpreteras.  

 
2.2.3 Diskussion 
 

Det finns för- och nackdelar med valda källor och insamlingsmetoder. Att intervjua 

Högsby kommuns inflyttningssamordnare är viktigt för att se och förstå kommunens 

perspektiv. Det blev ingen personligt intervju, men jag fick möjligheten att föra ett 

samtal via telefon. Det kan upplevas som svårare att prata och diskutera i en halvtimme 

via telefon utan att se den personen man intervjuar. Min intervjupartner hade tyvärr inte 

möjligheten att träffa mig personligen på grund av tidsbrist. Jag anser att det var det värt 

att prata med henne i all fall. Hade jag inte intervjuat henne överhuvudtaget hade jag 

missat värdefull information.  En annan punkt som har uppstått under arbetets gång var 

svårigheten att hitta och komma i kontakt med ett större antal utländska fastighetsägare 
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inom Högsby kommun. Jag bestämde mig för att utvidga insamlingsområdet på grund 

av att det inte fanns tillräckligt med respondenter tillgängligt under arbetes tidsram. Jag 

valde även att göra intervjuer med fastighetsägare via frågeformulär, som jag skickade 

ut med e-post. Jag är medveten om att jag hade kunnat göra det också i form av 

personliga möten eller intervjuer via telefon, men jag ansåg att jag fick omfattande svar 

på mina frågeställningar, som hjälpte mig att förstå deras motiv att köpa hus inom 

området. Det var inte lika lätt att diskutera och ställa efterföljande frågor till mina e-

postrespondenter som det har varit i de semi- strukturerade intervjua, som bygger på en 

mer öppen diskussion, där man som intervjuare kan leder vägen i en viss riktning. Jag 

valde att formulera öppna frågor till utländska fritidshusägare, då de fick möjligheten att 

svara fritt på mina frågor. Bryman (2008, 243-244) menar att fördelen i öppna frågor 

jämfört med slutna frågor består i att respondenter kan formulera svaret med sina egna 

ord. En annan fördel är att deras svar kan leda till nya idéer och tankar som jag inte har 

kommit på annars. I min studie var det viktigt att kunna tolka respondenternas egna ord, 

så att det var en fördel att ställa öppna frågor istället för slutna frågor, där jag hade gett 

respondenterna några möjligheter på svaret. Eftersom de utländska fritidshusägarna kom 

från Tyskland och jag själv är tysktalande skickade jag ut frågeformulären på tyska. 

Även om jag skickade ut frågeformulären till andra nationaliteter, blev det enbart 

tysktalande fritidshusägare som svarade. Jag är medveten om att det kan påverka 

resultatet. Jag formulerade frågorna på tyska och respondenternas svar översatte jag från 

tyska till svenska. Det finns alltid en risk att texten som översätts, inte helt 

överensstämmer med originaltexten, men jag anser att risken är ganska liten, eftersom 

jag själv har tyska som modersmål och svenskan som andraspråk. Jag har också 

funderat över att skicka ut frågorna på svenska till de utländska fritidshusägarna, 

eftersom de allra flesta behärska svenska språket relativt väl. Jag valde till slut att inte 

göra det, för jag ansåg att respondenterna kanske inte vågade svara lika mycket om jag 

hade bett de att skriva ner sina svar på svenska än på tyska. En annan punkt som jag 

måste reflektera kritiskt över är att inflyttningssamordnaren och mäklarna (telefon och 

personliga intervjuer) fick svara spontant på mina frågor, medan fastighetsägare fick 

mina frågor i förväg och har sedan dess haft några dagar på sig att fundera över hur de 

ska formulera sina svar. Enligt Bryman (2008, 597) kan deras svar vara mer 

genomtänkta, vilket kan vara en positiv aspekt. 

 



  
 

 

8 

I min undersökning följde jag de etiska regler som gäller för vetenskapliga arbeten. Jag 

förhöll mig enligt Brymans (2008, 131-132) rekommendationer. Det är viktigt att de 

personer, som vill vara med i min studie vet vad undersökningen huvudsakligen handlar 

om redan innan jag böjar med intervjuerna. Respondenterna deltog helt frivilligt i min 

studie, deras svar används och utvärderades av mig bara för den här undersökningen och 

lämnades inte ut till annan forskning. All insamlad information ifrån studiens deltagare 

behandlades helt konfidentiellt av mig och lämnades inte ut till någon som inte har rätt 

till det. Det är helt klart att min intention gick ut på att inte kränka någon av deltagarna 

(Bryman 2008, 131-132). 

 
2.3 Analysmetod 
 
Jag baserade min studie på tre olika sätt att samlade in data, genom intervjuer, 

frågeformulär och broschyrer. Officiella dokument fanns i text och bildform, där jag 

tittade på bilderna och texten och tolkade innebörden. Enligt Bryman är en kvalitativ 

analys av materialet som hämtas ifrån olika dokument en vanlig metod (Bryman 2008, 

505). 

 

Jag spelade in de intervjuarna, som jag förde personligt eller via telefon. På så sätt har 

jag möjligheten att transkribera det som mina intervjupersoner har sagt i efterhand. Jag 

sammanställde även svaren ifrån frågeformuläret som skickades iväg. När jag har 

samlat in och skrivit ut allt material försökte jag på ett systematiskt sätt hitta 

återkommande ledmotiven i materialet. Utifrån det jag sa i materialet valde jag att 

formulera sex kategorier, som visar upp flest likheter och överensstämmelser.  

Genom den insamlade information kan jag hitta olika bilder och föreställningar av ett 

liv på landet som båda relatera till argument och motiv. Jag delar in informationen i sex 

huvudgrupper och kallar dessa kategorier för: Läge, Närhet, Hus, Frihet, Samhällsliv 

och Natur - Kultur. Enligt Kitchin och Tate (2000, 234-236) ingår kategorisering av 

data i ett system, börjande med insamlingen av information, sen analyseringen och 

slutligen tolkningen av informationen. Genom att bryta ner och ordna in den insamlade 

datamängden i olika kategorier försökte jag att förstå den informationen, som jag har 

fått (Kitchin & Tate 2000, 234). Att kategorisera inhämtat material blev grunden till 

empirin och är en viktig del i analysen av det empiriska materialet.   
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2.4 Validitet och reliabilitet 
 
Begreppen validitet och reliabilitet användes för att tänka igenom om jag har satt in rätt 

metod för att hitta de motiv som jag presenterar? Det är viktigt att vara transparent, att 

visa och beskriva hur jag samlade in och bearbetade information på ett systematisk sätt. 

Det vara bara på grund av detta tillvägagångssätt som min studie blir trovärdig. Bryman 

(2008, 351-357) menar att såväl validitet som reliabilitet kan vara svårt att beskriva i en 

kvalitativ undersökning, som till skillnad till kvantitativa forskningsmetoder inte går ut 

på att med hjälp av siffror mäta en företeelse. Istället utvecklas det inom kvalitativ 

forskning alternativa kriterier som tillförlitlighet (Bryman 2008, 354). För mig och min 

undersökning var det viktigt att resultaten jag kommer fram till är trovärdiga. Jag var 

medveten om min position, särskilt på grund av att jag har skaffat mig likadana 

erfarenheter som de utländska husägare som deltog i studien. Genom egna upplevelser 

och erfarenheter fanns det en risk att jag tog saker för givet när jag beskrev ett fenomen. 

På så sätt kan det uppstå en förförståelse, som jag tog för givet på grund att jag har 

samma bakgrund som de personer jag frågade skriftlig och intervjuade. En sorts 

förförståelse kan uppstår i valet av frågor till mina intervjuer och även i frågeformuläret. 

Risken finns att jag har redan haft en ide i huvudet på hur svaren skulle kunna ser ut och 

på så sätt formulera mina följefrågor i den riktningen som jag anser det skulle vara rätt. 

(se till exempel Bilaga B). Aspers (2011, 39) menar att det finns en "risk att man 

betraktar allt som naturligt och oproblematiskt: man ser helt enkelt fältet på samma sätt 

som deltagarna". Någon annan som inte har upplevt det kanske inte förstår och på så 

sätt blir studien inte lika trovärdig. Å andra sidan kan det också vara en fördel att vara 

insatt i ämnet, då det kan vara lättare att förstå och tolka deltagarens åsikter. 

 

En annan aspekt som hänger ihop med resultatens trovärdighet är att jag utgår i min 

studie från utländska fritidshusägarna, då jag enbart kontaktade husägare som har ett 

fritidshus. När jag intervjuar mäklare och inflyttningssamordnaren kan de bara utgå 

ifrån inflyttningen överhuvudtaget och skiljer inte mellan fritidshus och permanent 

bostad, på grund av att det inte förs någon statistik över vem som har ett fritidshus i 

kommunen. 
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3 Teoriram och centrala begrepp 
 
3.1 Landsbygdens omstrukturering   
 
Marjavaara (2008, 25) beskriva landsbygden som en region, som under alla tider har 

genomgått förvandlingar, men den mest omfattande strukturomvandling sker med 

startpunkten under Industrialiseringens tidsepok. Han menar att man kan se en konkret 

avbefolkningstrend i Sverige redan från och med 1930- talet, då majoriteten av de 

människor som flyttar ifrån landsbygden samlar sig främst runt större städer. En 

omstrukturering av landsbygdens näringsliv är anledningen till en kedjereaktion som 

börjar med att situationen för många industrier på landsbygden försämras, flyttas ifrån 

landsbygden till konkurrenskraftigare platser eller i värsta fall läggs ner. Arbetsplatser 

flyttas eller försvinner (Marjavaara 2008, 25-26).  Delar av landsbygden av med en stor 

andel av sin befolkning, vilket leder till att hus blir lediga och som kan användas för 

fritidshusändamål (Müller 1999,10). Dagens tillstånd av landsbygden kallas för en post- 

produktiv eller ett konsumtions landskap (Ilbery & Bowler 1998). Landsbygdens 

konsumenter är bland annat turister, ägare till fritidshus och livstilsmigranter, som ofta 

har en mycket idealiserad bild av livet på landet (Halfacree, 1995). Det har skett en 

övergång från landsbygdens befolknings traditionella livnäringar, som förr i tiden 

baserade på produktion och tillverkning till dagens huvudförsörjning på landsbygden, 

som baserar sig på besöksnäringen med natur- och kulturupplevelseindustrin i spetsen. 

 
3.2 Undersökningens centrala begrepp 
 
3.2.1 Kontraurbanisering 
 
Studien utgå ifrån en teori om kontraurbanisering (på engelska: counterurbanisation) 

som fokusera på människors migration från stadsregionen till landsbygden. Istället för 

en på 1900-talet mycket vanligare flytt från landsbygden in till staden beskriver 

kontraurbaniseringen motsatsen till det, där begreppet står för ett flyttningskoncept från 

staden till landsbygden, där människor förväntar sig mer livskvalitet på landet 

(Halfacree 2009, 772). En av pionjären inom forskningen av kontraurbaniseringen ar 

den amerikanske kulturgeografen Brian Berry, som på 1970-talet undersöker hur 

migration från staden till landsbygden i USA såg ut. Berry utgår ifrån att en migration 

från staden till landsbygden sker på grund av människor vill "upplever nytt, längtar efter 

närheten till naturen, upplever energin, att kommer till sin gräns, känner friheten att 
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flytta och att säkra sin individualitet" (Boyle & Halfacree & Robinson 2013, 143, egen 

översättn.). Woods beskriver två olika typer av fenomen, som uppstår och förekommer 

främst i utvecklade länder. Den första typen kallas för decentralisering, som 

kännetecknas av människors flyttning från staden till närliggande landsbygdsregioner, 

runtomkring staden, men fortfarande med pendlingsavstånd in till staden. På så sätt 

växer staden kontinuerligt och breddar ut sig på förre detta landsbygds områden. Det 

andra fallet kallas för dekoncentration. I motsatts till decentralisering förekommer en 

bredare och mer utspridd förflyttning från exempelvis en storstadsregion till resten av 

landet. Den sortens flyttning ut på landet kallas även för livstilsmigration. (Woods 2005, 

74). Benson och O'Riley (2009, 2, egen översättn.) beskriver livsstilsmigration som 

"den rörligheten i rummet av relativt förmögna personer i alla åldrar, som flyttar på 

deltid eller heltid till betydelsefulla platser som erbjuder potentialen för ett bättre liv". 

 

Migration genomförs av majoriteten av människor för att förbättra sin livssituation, att 

lämna hemlandet på grund av krig, undankomma arbetslösheten eller även hitta 

kärleken och skaffar familj. Men inte alla former av migration kallas för 

livstilsmigration.  Migration i förhållande till dekoncentration skiljer sig från de andra 

migrationsformer, för att den personen, som helt frivilligt migrerar, är oroad över sin 

egen livsstil och därför bestämmer sig att ändra sitt liv (Boyle, Halfacree & Robinson 

2013, 128). I samband med kontraurbanisering kan man även se en koppling till 

fenomenet "rural gentrification", en trend i dagens samhälle där välställde stadsbor 

köper fritidsfastigheter i attraktiva lägen på landsbygden. Små, charmiga fiskebyar längs 

kusten eller orter nära skidanläggningar i fjälltrakten är mest efterfrågad. Resultat av 

detta beskrivs av Marjavaara (2008, 22-24) som en undanträngning av den ekonomisk 

svagare lokala befolkningen, som på grund av stigande fastighetspriser och högre 

levnadskostnader inte har råd att leva kvar i sina hus och tvingas flytta till mindre 

attraktiva platser. Hjort (2009, 91- 92) skildrar i artikeln "Rural gentrification as a 

migration process: Evidence from Sweden" att en migration till landsbygden är en del 

av dagens konsumtionssamhälle, det handlar inte enbart om att förvärva en fastighet, 

men även att konsumera landsbygdens natur- och kulturlandskapet. Hon relaterar mest 

till den inkomststarka medelklassen, som har ekonomiska möjligheter. 
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3.2.2 Plats som utgångspunkt 
 
Kulturgeografen T. Cresswell (2009, 1) beskriver "plats" som den centrala 

utgångspunkten för hela geografiämnet. En punkt på en karta är en plats. Har man ingen 

relation till platsen så är det bara en av många punkter på kartan. För människor, som 

har en koppling till den platsen på kartan fylls platsen med innehåll, erfarenheter eller 

upplevelser som har ägt rum på den specifika platsen. Hultman och Ek menar att det 

svårt att täcka hela området med en enkel beskrivning av platsbegreppet. Den politiska 

geografen J. Agnew (refererad i Hultman & Ek 2007, 16) utvecklar en definiering, där 

han delar in platsbegreppet i tre kategorier, där alla kategorierna samarbetar med 

varandra: 

• Läge (location) 

• Känslan för platsen (sense of place) 

• Materiella och sociala kontext (locale) 

Även Creswell definiera platsen som "ett läge fyllt med mening" (Creswell 2004, 1890, 

egen översättn.), som "förena läge, utseende (det materiella, till exempel byggnader) 

och känslor och emotioner som platsen framkallar" (Creswell 2009, 1, egen översättn.).  

 

Platser, landskap och regioner blev ett viktigt forskningsområde i samband med den 

humanistiska kulturgeografins uppkomst på 1960- talet (Gren & Hallin 2003, 134). 

Humanistiska geografer, som till exempel Y. Tuan sätter sin forskningsfokus på den 

enskilda människan och hur den uppleva olika platser. Han utgår ifrån att det uppstår 

och etableras känslosamma bindningar mellan människan och platser. Tuan utveckla 

begreppet "Topofili", som kan översättas till "kärlek till platsen" (Gren & Hallin 2003, 

144, Nayak & Jeffrey 2011, 63). För oss människor kan olika platser bringa fram såväl 

positiva som negativa emotioner. Det trygga (eller även otrygga) hemmet är en viktig 

plats för avkoppling efter dagens arbete, semesterhuset är kanske en plats som vi kan 

förknippa positiva känslor av värme, bad och lugna stunder. Bilder och föreställningar 

om platsen ingår också i den humanistiska kulturgeografin, då människor målar upp och 

konstruerar en bild av en plats i sin fantasi. Gren och Hallin menar dessutom att vi tar 

med oss alla erfarenheter som vi redan har skaffat genom livet när vi flyttar till en annan 

plats. Vi konstruerar den nya platsen utifrån det som vi har upplevt tidigare och utifrån 

den kunskapen vi har (Gren & Hallin 2003, 141). I samma riktning beskriver den 

amerikanske kulturgeografen E. Relph hur platsidentiteten skapas. Han menar att om en 

person känner sig bekvämt och hemma, avslappnad och trygg, ju mer kan den personen 
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identifiera sig med den platsen, Han kallar det för "insideness". Motsatsen till detta är 

"outsideness", då känner en person ingen tillhörighet till platsen. Den starkaste känslan 

som man kan får av en plats är "existentiell insideness", "existentiell outsidness" 

beskriver en djupt obehaglig känsla av en plats (Seamon & Sowers 2008, 45-46). Att 

har en stark "sense of place" att känna en stark koppling och förbindelse till platsen 

innebär att man kan identifiera sig med platsen, man känner sig trygg och säker. 

Creswell (2009, 1) menar dessutom att människor kan utveckla individuella och även 

delade känslor för platser som till exempel kan förmedlas genom olika slags 

representationer, bland annat genom litteratur, media, film och musik. På så sätt 

behöver vi inte ens fysiskt ha varit på en plats för att känna av positiva eller negativa 

kopplingar till den platsen (Gren & Hallin 2003, 141). Relph anser att platslöshet är en 

faktor i dagens moderna, globaliserade samhälle som uttrycka sig genom att "en 

anpassad inställning ligger över en autentisk känsla för en plats" (Relph refererad i 

Seamon & Sowers 2008, 46, egen översättn.) där människor inte kan identifiera sig med 

platser längre. Platslöshet kopplas till att människor kan känna sig otrygga, stressade 

och oroliga. B. P. Kaltenborn (1998) menar att globalisering, de starka och snabba 

förändringarna i världen gör att många människor håller sig till det regionala. 

Människor föredrar det säkra, välkända, beprövade och stabila. Han beskriver att en 

plats, som man kan dra sig tillbaka till, som exempelvis ett fritidshus kan ge människor 

stabilitet och beständighet, något många längtar till (Hall, Müller & Saarinen 2009, 

175). Däremot menar Ek och Hultman att det inte finns någon anledning att vara rädd 

för skapandet av en värld med "platslösa platser" (Ek & Hultman 2007, 27). Deras 

synpunkt är att dagens platser inte står stilla, det finns alltid rörelse. Idag kan människor 

uppehålla sig och känna sig hemma på flera olika platser.  

 
3.2.3 Platsens image och dess marknadsföring 
 
I dagens samhälle är det vanligt förekommande att olika platser på lands-, regions-, 

kommun- och stadsnivå konkurrerar med varandra. Platser utvecklas som varumärken i 

ett långsiktigt perspektiv. Platsmarknadsföringen mål är att få positiv uppmärksamhet 

och att människor känner igen platsen och kan framöver dela platsens positiva värden. 

Kulturgeografen J. Syssner (2012, 23) beskriver situationen som att platsens goda image 

är mycket viktig för att kunna vara delaktig och överleva i konkurrenskampen mot 

andra platser. Genom att medvetet förmedlar en bild av platsen ska det leda till en 

framgångsrik utveckling. Att marknadsföra en plats utförs genom att "förmedlar utvalda 
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bilder av ett specifikt geografiskt område" (Ek & Hultman 2007, 28). Syssner definierar 

platsmarknadsföring som "ett långsiktig, strategiskt arbete som syftar till att förändra, 

förbättra eller förstärka bilden av en plats" (Syssner 2012, 10) Målet är att genom 

användning av bilder skapa en ny image eller ersätta en negativ image (Ek & Hultman 

2007, 28). Bilder kan fungera som ett verktyg för att lyfta fram platsen karakteristiska 

egenskaper och dess budskap. Enligt Syssner (2012, 11) "synliggörs vissa aspekter av 

platsen". Det är viktigt att vara medveten om att man aldrig kan marknadsföra platsen i 

sin helhet. Istället lyfts den positiva sidan fram som regionen, kommunen eller staden 

vill använda sig av, som till exempel en fin natur, attraktiva möjligheter för nya 

företagare eller ett omfattande föreningsliv. Det är den sidan som potentialen och 

utvecklingsmöjligheter finns i. Andra synpunkter, som kanske inte är lika positiva tas 

inte hänsyn till i första hand (Syssner 2013, s. 15). Platsens marknadsföring riktar sig 

enligt Ek och Hultman (2007, 28-29) huvudsakligen till näringslivet, besökare/ turister 

och potentiella nya invånare. Av dessa grupper kan man vidare skilja åt två olika 

samhällsgrupper, en extern och en intern grupp. Den externa gruppen kommer till 

platsen, exempelvis turister, besökare, investerare och ska med hjälp av 

marknadsföringen och de aspekter som visas genom bilder lockas till platsen. Den 

gruppen attraheras till platsen på grund av dess image och beskrivningar i form av till 

exempel text och bilder. Den interna gruppen består av personer som är bosatta runt 

platsen, till exempel kommunens invånare. De innehar en viktig funktion för en lyckad 

marknadsföring av platsen. Ek och Hultman (2007, 28- 29) menar att om man kan 

motivera lokalbefolkningen att delta och stå bakom stadens, regionens eller kommunens 

marknadsföringsstrategi, så blir hela processen mer trovärdig och övertygande. Genom 

att invånare skapar en enhet, en gemensam identitet och en stolthet över platsen kan det 

leda till en större attraktionskraft och en positiv, autentisk utstrålning till den externa 

gruppen.  

 
3.2.4 Former av fritidshus och motiv till förvärv och ägandet av fritidshus 
 
Müller (2004b, 246) utgår ifrån att det förekommer två olika former av fritidshus, på 

ena sidan fritidshus, som redan från början byggdes som fritidshus och på andra sidan 

fritidshus, som från början är byggd som året - runt bostad men användningssyftet 

ändras och omvandlas till fritidshus. Fritidshus, som från början var tänkta och byggda 

som fritidsbostad, till exempel sportstugor, blev populära från och med början av 1900-

talet, då industrialiseringen och en stigande urbaniseringen gjorde att stadsbefolkningen 



  
 

 

15 

vill komma ut på landet. Omvandlade fritidshus, som från början byggdes som 

permanent bostad, men lämnades på grund av att arbetstillfällen minskades på 

landsbygden och befolkningen tvingades flytta till andra platser, främst till 

stadsregionen. Müller (2004b, 247-249) ser en koppling mellan husets läge i landskapet 

och vilket ändamål huset har haft ifrån början. Han beskriver att fritidshus, som byggdes 

som fritidshus förekommer oftast inte långt ifrån städernas tätort, främst i attraktiva 

lägen i närheten av kusten, skärgården eller på sjötomter längre in i landet. Dessa hus är 

sällan till salu och det är inte ovanligt att husen stannar i samma familjs ägo i flera 

generationer. Till skillnaden från byggda fritidshus där ett attraktivt läge är mest 

betydelsefullt, så hittas omvandlade fritidshus till största delen i inlandets 

landsbygdsregioner och skogsområden, som kämpar mot befolkningsflykt, avsaknad av 

arbetsplatser som resultera i en ekonomisk nedgång. (Marjavaara 2008, 25). 

 

Att vara ägare till ett fritidshus förekommer ofta och är därför ett vanligt fenomen i 

Sverige. Många fritidshus är en viktig del av livet för många människor och en naturlig 

mötesplats för familjen.  Fritidshus innehar värden, som människor kan identifiera sig 

med och det anses vara en del av det nordiska kulturarvet (Hall, Müller & Saarinen 

2009, 172). Det finns många olika motiv som kan ligga till grunden för människor att 

äga ett hus på landet. Hall, Müller och Saarinen (2009, 180) beskriva ett antal generella 

anledningar som kan ligger till grunden för att äger ett fritidshus på landet. Dessa kan 

vara: 

• Inversion: kontrast till vardagslivet. 

• Tillbaka-till-naturen : erfarenheter av landsbygden och naturen som många 

ifrån staden inte upplever i vardagslivet. 

• Identitet : fritidshus innehar en geografisk förgreningspunkt för utformningen av 

identitet som baseras hellre på fritid än arbete. 

• Säkerhet: en fast mötesplats för familjen och vänner, som man kan återvända 

till. 

• Kontinuitet : Fritidshus är knutpunkter för stabilitet i ägarens liv, man kan alltid 

komma tillbaka. Ibland genom hela livet och sen ge till nästkommande 

generation. 

• Arbete: Fritidshus är platser för kreativt arbete, som att jobba i trädgården eller 

att inreda huset 
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• Elitism  (elittänkande): Att äga ett fritidshus kan ibland stå för ägarens sociala 

och ekonomiska status. 

 
3.3 Sammanfattning 
 
Min studie syftar till att undersöka hur argumenten används för att övertyga inflyttare 

till Högsby kommun och hur de relatera till utländska fritidshusköpares motiv. För att 

besvara frågan om vilka argument Högsby kommun har för att värva utländska köpare 

av fritidshus till kommunen tar jag hjälp av hur platser marknadsförs. Jag utgår ifrån att 

en utveckling av positiva argument i marknadsföringssyfte är ett viktig redskap för att 

locka till sig turister, besökare eller invånare till regionen. Enligt Syssner (2012, 23) 

utvecklas och används strategier inom marknadsföringen med målet att lyfta fram 

positiva argument som ska skapar en konkurrenskraft mot andra platser. En del av 

positiva argument beskriver Relph, när han uttrycker att människor identifierar sig mest 

med platser som man känner sig trygg, bekväm och hemma på (Relph refererad i 

Seamon & Sowers 2008, 45-46). Landsbygden är en plats, som många människor har en 

bild och en föreställning om, hur livet på landet kan ser ut. Idag konsumeras 

landsbygden fram för allt av turister, fritidshusägare och livsstilsmigranter. (Hall, 

Müller & Keen 2004, 15). 

 

Den andra frågeställningen handlar om vilka motiv utländska människor har för att köpa 

ett fritidshus i Högsby kommun. För att besvara frågan använder jag mig av teorin om 

Kontrarurbanisering, som beskriver migrationen från staden till landsbygden (Woods 

2005, 74). En del människor har tröttnat på livet i staden och flyttar till landsbygden 

med förhoppningen att kunna ändra livsstilen och hitta en för återhämtning. En 

föreställning hos stadsmänniskor är att livet på landsbygden är framförallt lugnt och 

fridfullt och en motsatts till det vardagliga och stressiga livet i staden. Jag vill visa 

varför och med vilka motiv människor väljer ut sin plats. Förklaringen sker med hjälp 

av John Agnews definiering av platsbegreppet (Hultman & Ek 2007, 16). Människor 

utvecklar känslor för platser, en "sense of place" är viktig när jag kommer att relatera till 

kontraurbaniseringens dekoncentration i min studie. Argument för Högsby kommun och 

utländska fritidshusköpares motiv sätts ihop genom olika bilder, som kan vara 

karakteristiska för platsen. Föreställda bilder hos intresserade fritidshusköpare är av 

betydelse för att välja ut platsen.    
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4. Bilder av Högsby kommun - en empirisk undersökning  
 
4.1  Presentation av Högsby kommun 
 
Högsby kommun är beläget i centrala Kalmar län. Vid sidan av centralorten Högsby, 

förekommer det fem tätorter inom kommunen: Berga, Ruda, Fågelfors och Fagerhult (se 

Figur 1). Enligt Statistiska Centralbyrån kallas byar med mer än 200 invånare och där 

husen inte står mer än 200 meter ifrån varandra som tätort (2010).                                              

 

       

 

Fig. 1. Karta över Högsby kommun, 2011 (Källa: Högsby kommun, © med tillstånd av 

F. Sandqvist, informatör i Högsby kommun) 

 
 
Högsby kommuns befolkningsantal har minskat kontinuerligt. 2014 är det totalt 5782 

personer som är bosatta i kommunen (Regionfakta, 2015).  Kommunens befolkning 

sjönk under de senaste 25 åren från 7182 (1989) till 5782 invånare (2014) med cirka 

19,5% (Regionfakta, 2015). Befolkningsnedgången under denna 25- års period rankar 

kommunen i topp av alla kommuner i Kalmar län, ingen annan kommun har haft en 

större minskning av antalet i befolkningen (Regionfakta, 2015). Högsby kommun gör 

olika insatser och arbetar för att stoppa eller i alla fall begränsa denna utvecklingstrend 

med att invånare flyttar till andra kommuner. En insats är att kommunen satsar en del av 
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sina resurser på att en inflyttningssamordnare kan jobbar för att utveckla strategier som 

ska locka fler nya invånare till kommunen (Högsby kommun, 2015 a.). 

 
Låga priser på småhus kännetecknar Högsby kommun. Enligt en sammanställning från 

2014 finns det 2669 småhus i Högsby kommun, varav 19,5%  (517 hus) av dessa 

används som fritidsbostad och bara bebos vid olika tillfälle om året (Regionfakta, 

2014). Det såldes 60 småhus under 2014 i hela kommunen, varvid det genomsnittliga 

medelpriset låg på 456.000 SEK (Statistiska Centralbyrån, 2015) . Enligt statistiska 

centralbyrås beräkningar har medelpriset på småhus i kommunen stigit med 51% under 

en 20 års period, från 1994 till 2014. Jämför man dessa siffror med andra kommuner i 

länet hamnar Högsby kommun med Hultsfreds kommun längst ner i listan. I toppen av 

medelprislistan ligger Kalmar kommun, där medelpriserna har stigit med 196% under 

samma tidsintervall. Väljas en kortare tidsperiod, som till exempel prisutvecklingen från 

2013 till 2014, så har medelpriserna stigit med 3%. (Statistiska Centralbyrån, 2015).  

Även om en större andel av den yrkesverksamma befolkningen, nära 1400 människor 

bor och jobbar inom kommungränsen, så pendlar nästan lika många, cirka 1026 

personer över kommungränsen för att arbeta i de stora industrierna som OKG 

(Oskarshamns Kärnkraftverk), Scania och Saft Nife i Oskarshamns kommun eller Södra 

Såg/ Massa i Mönsterås kommun (Högsby kommun, 2015 b.).   

 
4.2 Bilder av den moderna landsbygden 
 
4.2.1 Läge 
 
Alla utländska familjer som jag intervjuade äger redan ett hus inom Högsby kommun  

och för alla familjer står det fast att det naturnära läge var viktigaste motivet, när de 

letade efter ett hus och det är på grund av kommunens läge nära naturen de bestämde sig 

för att välja ett hus i Högsby kommun. Husägare Nr.2 beskrivet lägets betydelse genom 

att "...vi hyrde ett antal olika hus i regionen och vi  kan verkligen identifiera oss med 

den platsen där huset ligger och dess område. Vi njuter av tanken att vi nu vet att vi 

alltid kan komma till ”vårt eget hus". Husägare Nr.1 menar att läget var ett viktigare 

motiv än huset: "Ärligt talat: det var det enda huset med sjötomt som låg inom vår 

budget. Då tog vi chansen".  

 

Mäklare på Signea har skaffat sig erfarenheten att tomtens och husets läge spelar en roll 

för att sälja hus till utländska intressenter. Är huset placerat i ett naturnära läge utan 



  
 

 

19 

grannar tätt intill, i lugnet och utan kraftledningar, så menar Signeas mäklare är det ett 

perfekt geografisk läge för att möta utländska intressentens önskemål. Fastighetsbyråns 

mäklare påstår att intressenter använder sig främst av "Hemnet", den virtuella 

fastighetsmarknaden på Internet, där man söka efter hus som är till salu. Hon menar att 

många utländska fritidshusköpare, som inte har en anknytning till regionen tittar först på 

hur huset är beläget och att det stämmer överens med deras föreställningar och tillägger 

att det spelar en underordnande roll om huset ligger i Högsby kommun eller i en annan 

kommun i Småland. Husägare Nr.3 tillför dessutom att de valde kommunen och dess 

läge på grund av att de visste om den låga brottsligheten. Husägare Nr.1 och Nr.2 

kommenterar att kommunens läge är provinsiell och att närmaste affär är belägen långt 

ifrån huset.  

 

För Inflyttningssamordnaren är kommunens centrala läge ett argument, där hon ser det  

som en positiv aspekt för utländska personer att välja köper ett fritidshus i Högsby 

kommun. Det är möjligt för utländska fritidshusägare att pendla till sitt fritidshus (även 

under kortare perioder), på grund av en bra infrastruktur med flygplats, tågstation eller 

buss inom ett rimligt avstånd. Inflyttningssamordnaren har skaffad sig erfarenheten att 

eftertraktade lägen för utländska fritidshusägare är närheten till naturen, i enskilda och 

lugna lägen. Ett annan argument är att det fortfarande finns prisvärda hus i efterfrågade 

lägen på marknaden.  Men inflyttningssamordnaren ser också problem med kommunens 

läge och menar att ”...problemet för Högsby kommun är att det finns för få 

arbetstillfällen i kommunen”. Arbetstagaren har vid många tillfällen inte lust att lägga så 

mycket tid på att pendlar till jobbet utanför kommunen, ”...då flyttar de flesta hellre till 

större städer”. I informationsbroschyrerna finns en bild med som presenterar 

kommunens centrala läge i sydöstra Sverige med (se  Bilaga D). 

      
4.2.2 Närhet 
 
Utländska fritidshusägare anser att närhet på olika sätt är ett motiv som spelar en 

betydande roll i deras föreställning om livet på landet i Högsby kommun.  Husägare 

Nr.1 tycker att: "Det viktigaste var närheten till en sjö och att det finns möjligheten att 

komma till havet. Idag skulle jag se till att det finns en större stad i närheten. Jag tycker 

inte om att köra bil i en timme eller mer för att kommer till Kalmar eller Västervik." 

Husägare Nr.2 uttrycker betydelsen av närheten: "Det absolut viktigaste var närheten till 

naturen, närheten till staden och en bra kommunikation underordnades." För Husägare 
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Nr.3 handlar närhet mer om avståndet från hemstaden till platsen, där fritidshuset är 

belägen: "För oss är var det viktig att huset ska inte ligger mer än 7,5 timmers bilresa 

ifrån vår hemstad Hamburg, sen prioriterade vi också naturen, tystnaden och lugnet!" 

Signeras mäklare anser att husets närhet till kommunikationer, närhet till naturen och 

även närhet till stadens utbud efterfrågas av husköpare. Men på andra sidan förklarar 

mäklarna att köpare inte alls är intresserat av hus belägen i närheten av till exempel 

kraftledningen, då detta förstör bilden av livet på landsbygden.  

 

Närhet som ett argument finns med i broschyrerna, där det visas en bild av närhet till 

attraktiva besöksmål inom och utanför regionen, men även närhet till sociala kontakter. 

I "Gemytliga Högsby kommun" står det till exempel "Här är närhet viktig, såväl mellan 

människor som till aktiviteter" (se Bilaga D). Inflyttningssamordnaren menar att närhet 

är viktigt för småkommuner som Högsby att stick ut. Hon lägger märke till att det 

"...finns närhet och korta, okomplicerade vägar för alla av  kommunens invånare att nå 

beslutsfattande institutioner."  

 

4.2.3 Hus 
 
Fastighetsbyråns mäklare berättar att det inte finns några typiska fritidshusområden i 

Högsby kommun, istället är de allra flesta hus som ägs av utländska ägare utspridda 

över hela kommunen. Husägare Nr.2 beskriver motivet för att köper ett eget fritidshus 

som en naturlig process, eftersom de har hyrt olika fritidshus under de senaste 20 åren. 

För Husägare Nr.2 är det viktigt att "...komma till sitt eget hem, nu måste man inte fråga 

hyresvärden i förväg och planera sin resa långt i förväg". Fastighetsbyråns mäklare och  

mäklare på Signea upplever att en stor del av husen som säljs på landsbygden i 

kommunen är före detta permanent bebodda hus, som i många fall byggs om för att 

sedan användas till fritidsändamål. Dessutom efterfrågar de allra flesta utländska köpare 

hus där äldre detaljer finns bevarade. Fastighetsbyråns mäklare upplever att många 

utländska husköpare till största delen gärna köper gamla hus med renoveringsbehov, för 

att själv göra i ordning huset, så att en egen prägel kan sättas på huset.  Husägare Nr. 1 

berätta att det var en viktig förutsättning för dem att huset var av äldre modell, gärna 

orenoverat, så att den antika, gammalmodiga charmen, med bland annat breda 

golvbrädor, passande original dörrar och fönster, en vedspis i köket finns bevarad. 

Husägare Nr.3 säger att: "det är roligt att renovera i sitt eget hus, man kan förvandla 

husets utseende och förverkliga egna inredningsidéer". Bilden av det gamla, 
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orenoverade och charmiga huset förstördes för Husägare Nr. 1, när de upptäcker 

hussvamp under badrumsgolvet, som var även på vag att sprider ut sig i stommen och 

bjälkar på husets krypgrund. För husägare Nr.1 medförde det stora renoveringsåtgärder 

- och oväntade kostnader, som även påverkade deras bild av det gamla trähuset.  

 

Enligt inflyttningssamordnarens påståenden har kommunen förhoppningen att de hus 

som säljs idag och används som fritidshus senare kan bli till året - runt bebodda hus.  

Hon menar att ett av argumenten för att välja kommunen bero " på grund av de låga 

huspriserna i kommunen har många köpare råd med att äga två fastigheter, en i 

kommunen och en i hemlandet". Fastighetsbyråns mäklare ser en fördel för Högsby 

kommun att priserna på hus är fortfarande lågt. I informationsbroschyrer visas det bilder 

av röda hus med vita knutar. Även i textform görs reklam för prisvärda hus (se Bilaga 

D). Det beskrivs i en broschyr att "de låga priserna på villor och sommarhus gör att du 

kan fullfölja dina drömmar och bygga upp ett liv med hög livskvalitet" (ur "Gemytliga 

Högsby kommun", se Bilaga D).   

 
 
4.2.4 Fritid  
 
Alla husägare säger att fritiden som ett motiv för att välja Högsby kommun spelar en 

viktig roll, man kommer till sitt hus för att ta det lugnt och njuta av tystnaden. Husägare 

Nr.2 uttrycker att man kan känner en sorts frihet så fort man kommer till sitt fritidshus, 

som inte finns i den utsträckningen i Tyskland. Husägare Nr.1 tycker mest om att 

vandra genom skogen med sin hund och badar flera gångar om dagen på sommaren i 

sjön. De uttrycker det: "Livskvalitet är att bara vara vid huset. Att koppla av och njuta 

av stillheten. Det enda jobbiga är att hålla på med underhåll av huset varje sommar!" 

Husägare Nr.3 menar att renoveringen av huset har blivit som en aktivitet och 

sysselsättning som tar all fritid. De resonerar också att de "skulle aldrig renovera huset 

på  det sättet vi gjorde. Överaktivt och fort. Nu känns det som vi har investerat för 

mycket pengar i ett gammalt hus".  

 

Argument för att flytta till Högsby kommun förekommer i alla tre 

informationsbroschyrerna. Det finns bilder av fritidsaktiviteter såsom fiske, skidåkning, 

cykling och vandring i naturen finns. Bilder av kantareller och lingon är med. I 

broschyren "Gemytliga Högsby kommun" kan man se bilder som har en koppling till 
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fritidsaktiviteter, som bland annat knytning, målning och olika bollsporter. Det skrivs 

om kommunens varierande föreningsliv (se Bilaga D). 

 
4.2.5 Samhällsliv 
 
Argument för Högsby kommun beskrivs i intervjun med Inflyttningssamordnaren. Hon 

berätta att småkommuner som Högsby har många fördelar och menar att en fördel är att 

människor känner varandra och att det inte är lika anonymt som i stora städer.  Särskilt 

välkomna i kommunen är familjer med barn, hon påpekar att barnen som bor i 

kommunen kan växer upp som i Bullerbyn. Hon anser att bilden av trygghet är av 

betydelse för kommunen, där alla på något sätt känner alla. I broschyren "Gemytliga 

Högsby kommun" och "Välkommen till den moderna landsbygden" står det att "I 

Högsby kommun är alla någon" och "Trygghet för alla". I "Högsby är nära" visas det en 

bild med 6 människor med glada ansikten. Under bilden står det "Här är det roligt" (se 

Bilaga D). Mäklaren på Signea upplever att utländska fritidshusägare, även de som bara 

använder huset under några veckor varje år försöka lära sig det svenska språket. 

Fastighetsbyråns mäklare menar att den senaste tiden har allt fler utländska ägare till 

före detta fritidshus valt att bosätta sig permanent i kommunen. Hon hänvisar till 

Fågelfors, ett litet samhälle, där flera utländska familjer har flyttat permanent in i sina 

hus. Fastighetsbyråns mäklare anser att det är väldigt positivt för samhället, då till 

exempel skolan och dagis får in fler barn och på så sätt slipper oron för nedläggning.  

 

De utländska fritidshusägare uttrycker hur välkomna de kände sig efter har köpt huset. 

Husägare Nr.2 skildrar första tiden som nyinflyttad i byn: "Vi välkomnades mycket 

varmt och hjärtlig av byns invånare, som vi knappt kunde föreställa oss innan." 

Husägare Nr.1 menar att det finns ytterst lite kontakt med lokalbefolkningen. De 

upplever att: "...det delvis beror på att vi inte kan språket men också att det inte finns så 

många möjligheter att möta andra människor, särskilt  svenskar. Vi upplever också att 

många inte är intresserad av att ha kontakt med tyska sommargäster. Det har jag upplevt 

på annat sätt i andra länder". Men även om Husägare Nr.1 inte har mycket kontakt alls 

till lokalbefolkningen, är deras uppfattning att det är bra att det finns permanent 

bebodda hus i byn. De menar att "... permanent boende gör att det känns tryggare i byn 

och att de hålla även koll på vårt fritidshus när vi inte är där". 2 av 3 utländska 

fritidshusägare nämner att de kan tänka sig att bosätta sig permanent i sitt fritidshus i 

pensionsåldern.  
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4.2.6 Natur - Kultur 
 
När jag fråga de utländska fritidshusägare om vad de förknippar med livet på landet i 

Sverige, så svarar nästan alla på samma sätt. Det nämns namn av svenska författare, 

bland annat Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf och Sven Nordqvist. Som ett motiv för att 

välja kommunen menar Husägare Nr.1 att Högsby kommun förknippas med "Sommar: 

knallblå himmel, strålande färger och glasklar vatten. Vinter: Snö, tystnad, 

gemytlighet." Husägare Nr.3 skriver att den friska luften och den härliga naturen är 

något som knyts till Högsby kommun.  

 

I broschyrerna visas det bilder av skogen, röda lingon och svamp, folktomma sjöar, 

betande djur i en gammeldags kulturmiljö och rödmålade hus med vita knutar som 

argument för kommunen. Det  framkommer också att besöksmål, som Glashyttor, 

utställningar och Greta Garbos museum finns inom kommunen. I alla tre broschyrer 

skrivs om kulturbygden som ett skäl att flyttar till Högsby kommun (se Bilaga D).  

 

 

5 Analys av undersökningen   
 
5.1  Argument för Högsby kommun  
 
Natur- och Kulturmiljön, det centrala läget mitt i Kalmar län, prisvärda hus, olika, 

varierande fritidsaktiviteter och ett tryggt samhällsliv är argument som Högsby 

kommun kan framföra för att locka utländska köpare av fritidshus till kommunen. Målet 

med att använda sig av utvalda bilder med dessa argument är att de förmedlar en viss 

föreställning om Högsby kommun (Ek & Hultman 2007, 28). I samtalet med 

kommunens inflyttningssamordnare berättar hon att det är viktig för kommunen att satsa 

på sina starka sidor, det positiva och att det långsiktig resulterar i att kommunen kan 

växa och utvecklas.  Om man ser alla dessa positiva aspekter, som Högsby kommun kan 

använda sig av i sin marknadsföring och utveckling av en positiv image, så kan 

kommunen enligt Syssner (2012, 23) vara en aktiv del av och hävda sin plats i 

"konkurrenskampen" mot andra platser.  

 

Kategorier som användes i empiriredovisningen (läge, närhet, hus, fritid, samhällsliv 

och natur - kultur) återkommer i varierande utsträckning i bild- och textform i 

kommunens informationsbroschyrer. Vissa bilder, som till exempel Greta Garbo museet 
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har en tydlig koppling till kommunen, medan andra bilder, bland annat lingon eller röda 

hus återge en generaliserad bild av Småland, de inte bara symboliserar Högsby 

kommun. Ek, Hultman och Syssner anser att kommunerna måste välja ut de bilderna 

som människor har positiva relationer till för att marknadsföra sin plats på ett 

fördelaktigt sätt (Ek & Hultman 2007, Syssner 2012, 14). Argument för Högsby 

kommun i marknadsföringssyfte är dess läge som beskrivs i broschyren "Högsby är 

nära" (se Bilaga D) som centralt och nära till olika besöksmål. Tomtens och husets läge 

spelar enligt Signeas mäklare en stor roll för att locka utländska husköpare. Placeringen 

av huset i naturnära lägen och nära sjöar, men med avstånd till kraftledningar är en 

förutsättning. Röda, äldre hus har en stor attraktionskraft och är en viktig faktor i 

marknadsföringen. Ett argument, som motsätter sig marknadsföringsteorin, är att två av 

tre utländska intervjupersoner berättar att deras fritidshus genomgick omfattande och 

dyra renoveringar, som inte räknades in när huset köptes. Jag kan se att äldre hus 

används som ett positiv argument men kan utveckla sig även till ett negativt argument. I 

alla informationsbroschyrer är tillgång till prisvärda hus ett viktigt argument. Eftersom 

fastighetsbyråns mäklare förklarar att det inte förekommer några fritidshusområden, 

tolkar jag det som att det främst före detta permanent bebodda hus, som säljs. Att hus är 

prisvärda tolkar jag inte riktig som ett argument inom marknadsföringen. Men prisvärda 

hus i efterfrågade lägen skapar en större attraktionskraft. Jag kan även se det som ett 

tydligt försök att rikta utländska husägares intressen för kommunen. Närheten är också 

ett viktigt argument. Kommunen erbjuder enligt inflyttningssamordnaren närhet till 

kommunens institutioner, när det gäller en bra service eller korta beslutsvägar. Jag 

tolkar det som man vill ifrån kommunens sida skapa en föreställning av närhet som ska 

förmedla en trygghet för de som kommer till kommunen. Har man frågor eller 

funderingar är man välkomna att kontakta inflyttningssamordnaren. Närheten kan man 

också tolka som det rimliga avståndet till kontinenten. Mäklare på Signea menar med 

närhet kommunens relativt korta avstånd till bra kommunikation. Kommunikation 

verkar enligt min uppfattning som ett argument, som inte får lika mycket 

uppmärksamhet i marknadsföringssyfte, för att locka utländska fritidshusägare till 

kommunen. I informationsbroschyrerna finns kommunikationer inte med. 

Fritidsaktiviteter är ett argument som spelar en viktig roll och som finns med i alla 

informationsbroschyrer. Fritiden kopplas ihop med naturen. Jag tolkar det som att 

kommunen vill presentera sig som en plats i en hälsosam naturmiljö, där man 

fortfarande kan fiska, plocka bär och kan koppla av i en stressfri miljö. 
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5.2 Läget i naturen, lugna livet och korta avståndet till hemstaden - 
motiv att köper ett fritidshus i Högsby  
 
Mina utländska fritidshusägare understryker att grunden till deras bilder och 

föreställningar om livet på landet kommer ifrån traditionella svenska berättelser, som 

skapar ett intresse för landsbygden i Sverige. De berättar att tystnaden, lugnet och 

friheten är viktiga motiv för deras val att köpa ett fritidshus i Högsby kommun.  

 

Att fly ifrån det vardagliga livet i staden till ett annat, nytt liv på landsbygden omfattas 

av kontraurbanisering. Enligt Berrys definition beskriver han fenomenet som 

dekoncentration, en livsstilsmigration och som innefattar längtan efter ett liv nära 

naturen, skaffa sig nya erfarenheter och nya upplevelser (Woods 2005, 74). I 

kommunens informationsbroschyr "Högsby är nära" (se Bilaga D) beskrivs livet i 

kommunen som går i "ett lugnare tempo" eller med en bild av 6 människor med glada 

miner, inklusive texten "Här är det roligt". Jag tolkar det som man ifrån kommunens 

sida vill förmedla en livsstil som skilja sig ifrån stadens. Detta argument bekräftas av 2 

utländska fritidshusägare, som anser att en livsstil i en lugn och stressfri miljö är viktiga 

motiv för att komma till Högsby kommun. Att vara i närheten av naturen är för alla 

utländska intervjuade utländska fritidshusägare ett viktigt motiv för att komma till sitt 

fritidshus. En annan sak som också nämns är att vara ute i naturen, njuta av tystnaden 

och alla nya intryck. Det finns delade meningar om avståndet till staden. För en 

husägare Nr.1 är avståndet för långt från Högsby till nästa större stad, för en husägare 

Nr. 2 är närheten till staden inte alls viktig. Jag anser att en del av livsstilmigrationen 

hänger ihop med att hitta nya saker, göra nya erfarenheter, men för mina 

intervjupersoner handlar det sig om ett tidsbegränsat besök på landet, eftersom alla 

återvänder hem till staden. Husägare Nr. 3 berättar att renoveringen av deras fritidshus 

har blivit en del av deras fritidsliv, de anser att det är roligt att renovera. Husägare Nr.1 

har skaffat sig dåliga erfarenheter med renoveringsarbeten och lägger sin fritid gärna på 

andra aktiviteter.  

 

När jag analyserar fritidshusägarnas motiv att flytta till Högsby kommun och sätter det i 

relation till teorin om platsbegreppet, som enligt Agnew kan detta delas in i tre 

kategorier som läge, känslan för platsen och materiella och sociala kontext (Hultman & 

Ek 2007, 16), så uppfattar jag hur bra kategorierna stämmer överens med 

fritidshusägarnas motiv. Det är också uppenbart att inte alla tre kategorierna värderas 
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lika högt av fritidshusägare. Läget är viktigt för alla tre husägare, men jag tolkar det 

som det är viktigast för Husägare Nr. 1 som var ute efter en sjötomt till ett rimligt pris.  

Känslan för platsen är en viktig faktor för Husägare Nr. 2, som redan har goda minnen 

ifrån Högsby kommun och medvetet välja att köper ett hus i kommunen. För Husägare 

Nr. 1 och Nr. 3 handlar det mer om att hitta en plats som motsvara deras föreställningar, 

men är inte lika känslomässigt kopplad till Högsby kommun. Av alla tre kategorierna 

anses det att den tredje kategorin, den materiella och sociala kontexten var mindre 

betydelsefull för de tre fritidshusägare, som jag frågade. Husägare Nr.1 var den enda 

som svarade att till exempel byggnader med en gammaldags charm var ett viktigt 

kriterium vid valet av platsen. Jag tolkar det som att hitta rätt plats är ett viktigt motiv 

för utländska fritidshusägare. Sätts resultaten av vad de utländska fritidshusägare har 

svarad på mina frågor i relation till teorin om motiven att äger ett fritidshus, så stämmer 

en del av de generella anledningar, som Hall, Müller och Saarinen (2009, 180) beskriver 

det överens med de motiv att äger ett fritidshus, som mina fritidshusägare anger. 

Inversion, tillbaka-till-naturen, identitet och arbete är de generelle anledningar som även 

nämns av mina respondenter och som anses vara viktiga motiv för att äger ett fritidshus.  

 

Det är av stor betydelse att trivas i och med sitt hus: att tanka ny energi i en lugn miljö, 

slappna av i naturen och leva ett liv på landet under några veckor varje år. Att har 

tillgång och kunna erbjuda attraktiva platser till utländska fritidshusköpare är också ett 

argument att välja kommunen.    

 

5.3 Jämförelse mellan argument för Högsby kommun och 
fritidshusköpares motiv 
 
Relphs teorier om platsidentiteten handlar om att ju mer en person känner sig bekvämt 

och hemma, avslappnad och trygg, ju mer kan den personen identifiera sig med den 

platsen. Att utveckla en positiv känsla till en plats är en viktig förutsättning för att 

trivas, viljan att återvända och att engagera sig. När jag analyserar frågan om vilka 

argument som attraherar nyinflyttande och motiven utländska fritidshusköpare har för 

att äga ett hus inom Högsby kommun är identifikationen med platsen en mycket viktig 

del för argument och motiv. Husägare Nr.2 känner till och kan identifiera sig med 

Högsby kommun på grund av många semesterminnen. I det fallet är Högsby kommun 

den platsen man väljer att flytta till. Här är argumentet ifrån kommunens sida att kunna 

erbjuda en trygg plats, fritidshusköparens motiv är att genom tidigare erfarenheter och 
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upplevelser veta att man trivs i Högsby. Husägare Nr.2 har enligt Relph skapat en 

"insideness" där hon känner sig trygg, hemma och kan identifiera sig med platsen och 

med kommunen (Relph refererat i Seamon & Sowers 2008, 45-46). Husägare Nr.1 anser 

att platsens läge är viktig, det måste vara en sjötomt och priset sätter en begränsning. Att 

de hittar en sjötomt i Högsby kommun beror på fastighetens pris. Argument för Högsby 

kommun är prisvärda hus i attraktiva lägen, som efterfrågas av utländska 

fritidshusköpare. På så sätt valdes platsen ut på grund av köparens föreställning av hur 

platsen skulle vara (egen sjötomt) och möjliggörs av det låga priset. Här ser jag hur 

motiv och argument går hand i hand. Jag tolkar det som känslan av platsens omgivning 

nära sjön i samband med husets pris är motivet för att välja att köpa ett fritidshus i 

Högsby kommun. För husägare Nr.3 har avståndet från hemstaden till fritidshuset varit 

ett central motiv. Högsby kommun valdes på grund av platsens rimliga avstånd till 

hemstaden. Argument för Högsby kommun är en bra utbyggd kommunikation, som gör 

att avståndet till fritidshuset blir ett mindre problem. Även här ett möjligt motiv att välja 

Högsby kommun för att flyttar till. Det spelar mindre roll hur platsen väljas ut, det som 

jag tolkar är att der har varit viktigare för de fritidshusägare, som deltog i studien, att 

deras känslor för platsen var bra. Fritidshusägarens motiv var att hitta en plats som 

passande in i deras föreställningar. 

 
 
 
 

6 Slutsats och diskussion 
 
6.1 Argumenten övertyga utländska fritidshusköpare att välja Högsby 
kommun   
 
Min studie syftar till att undersöka hur argumenten används för att övertyga inflyttare 

till Högsby kommun och hur de relatera till utländska fritidshusköpares motiv. 

Frågeställningen är vilka argument som används för att attraherar inflyttare till Högsby 

kommun och vad utländska människor motiv är för att köpa ett hus i Högsby kommun. 

 
Undersökningen visar att utländska köpare av fritidshus attraheras av argumenten som 

Högsby kommun marknadsför sin region med. Viktiga argument är bland annat 

närheten till natur, prisvärda hus, ett samhälle med vänliga invånare, en levande 

kulturbygd och utbudet av besöksmål som kommunen har som argument och även 

fritidshusägarens motiv att komma till kommunen. I min studie kommer jag fram till att 
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Högsby kommun förmedlar precis de argument som utländska köpare av fritidshus 

längtar efter och önskar sig. Men inte alla argument är inte lika viktig för mina 

respondenter. Att det finns en tillgång till hus i attraktiva lägen är ett viktig argument 

och ett motiv. Det som jag anser är avgörande för utländska fritidshusköpare skall välja 

Högsby kommun är en kombination av prisvärda hus i lägen som tilltala utländska 

köpare i förbindelsen med en närhet till naturen. Det kommer fram att mina utländska 

intervjupersoner kan förverkliga sina drömmer och föreställningar i Högsby kommun. 

Det visar sig också att utländska ägare välja platsen på grund av att man kan identifiera 

sig med kommunen, att avståndet till kontinenten är lagom eller att drömtomten nära 

sjön hittas till ett överkomligt pris. Det är precis det Högsby kommunen marknadsföring 

går ut på, genom att tilltala utländska fritidshusköparens behov. I vissa fall är det 

avståndet som prioriteras, i andra den positiva känslan till kommunen eller det prisvärda 

huset vid sjön. Högsby kommun lyckas med marknadsföring av platsen som griper tag. 

Då kommunens förutsättningar med utländska köparens föreställningar försöka 

matchas. Det kommer fram genom de 3 analyserade broschyrer att kommunen genom 

bilder och text vill förmedlar en livsstil, som bygger på avslappning, gemytlighet, 

sympatiska människor och gemenskap i samhället. Det kommer också fram i studien att 

en sådan livsstil värderas högt för de utländska fritidshusägare, som svarade på 

frågorna. Det finns ett antal argument som Högsby kommun använder sig av som 

skapar en allt större attraktionskraft när de kombineras med varandra. Jag tolka det som 

att Högsby kommun kombinerar till exempel argumentation prisvärda hus med 

natursköna områden i sina informationsbroschyrer för att förstärka kommunens starka 

sidor. Högsby kommun är en mindre landsbygdskommun, som konkurrerar med andra 

kommuner inom och utanför länet.  Även om det är omöjligt att överföra alla detaljer i 

resultatet av min studie till andra fall, så anser jag att problematiken med att försöker 

lockar nya inflyttare till kommunen är typisk för många kommuner på landsbygden. 

Därför finns det en överförbarhet av undersökningens huvudresultat till andra 

småkommuner i södra Sverige. Det som jag ser som en möjlighet att generalisera är 

utländska fritidshusköpares motiv, som till en viss del är bunden till Högsby (när det 

handlar om känslor till Högsby), men motiven som det naturnära läge, det rimliga 

avståndet till kontinenten eller prisvärda hus kan även finnas i andra delar av södra 

Sverige. De argument som ska attrahera intressenter till Högsby kommun är inte bara 

begränsat till kommunen, då bilder av skog, sjöar, bär kulturbyggd förekommer även i 
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andra delar av landet.  Det som gå att generalisera är att argumenten stödjer utländska 

fritidshusköpares motiv.  

 
6.2 Studiens realisering och framtida forskningsansatser 
 
Nu när studien är genomförd kan jag kritisk reflektera hur undersökningen har gått och 

vad som skulle ha gjorts annorlunda. En begränsning som jag upplevde var den korta 

tidsramen. En annan svårighet var att hitta personer, som skulle passa och ställa upp i 

min studie. Jag fick till exempel i informationsinsamlingen av frågeformulären bara 

svaren ifrån tyska fritidshusägare. Hade jag fått möjligheten att motivera flera olika 

nationaliteter av utländska fritidshusägare till undersökningen skulle det ha gett fler 

motiv, åsikter och synpunkter och därmed skulle jag ha fått en bredare grund att stå på. 

När jag intervjuade fastighetsmäklare påpekade de att de har kontakt till utländska 

mäklare som också finns på den svenska marknaden. Dessa mäklare får inte själva 

genomföra en fastighetsaffär i Sverige, om de inte är godkända för detta i Sverige. Men 

de kan arbeta som en slags förmedlare av fastigheter i Sverige, där de skapar kontakter 

mellan intresserade utländska köpare och svenska mäklare. Det skulle ha varit intressant 

att intervjua utländska förmedlare av hus i Sverige, för att fråga dem efter utländska 

fritidshusköpares motiv. De utländska intervjupersoner svarade i ungefär samma 

riktning, det hade varit intressant att få ett svar som skulle vara annorlunda och sticker 

ut. Men eftersom jag bara har haft en begränsad tid på mig tycker jag att jag fått in ett 

bra antal svar i alla fall. Att utvärdera kvalitativa intervjuer, broschyrer och 

frågeformulär är en tidskrävande process och jag anser att mina genomförda intervjuar, 

innehållsanalys och frågeformulär har gett mig tillräckligt med information och material 

för att komma fram till ett resultat som är lämpligt för den givna tidsramen. Att 

undersöka Högsby kommun som en fallstudie hjälpte för att få en förståelse hur 

kommunen agerar i kampen med att lockar nya invånare till sin plats. Även om Högsby 

kommun inte är unikt med detta problem, begränsade jag min undersökning på en 

kommun som representerar problematiken.  

 

En väl fungerande kommun behöver en bra balans mellan människor, som äger ett 

fritidshus och människor, som bor permanent i kommunen. Men i Högsby kommun 

flyttar den permanentboende befolkningen ifrån och fritidshusköpare in till kommunen.  

På grund av detta anser jag att det viktig för Högsby kommun att utveckla en starkare 

attraktionskraft för människor som vill bosätta sig permanent i kommunen. En 
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intressant fråga kan vara att undersöka vilka argument Högsby kommun kan använda 

sig av för att locka fler fasta boenden till kommunen. Vad är det som saknas i 

kommunen, som gör att andelen permanent bosatta befolkningen minskar varje år.  

Högsby kommuns förklaring bygger på att det finns för få arbetstillfällen inom 

kommunen, en stor del av kommunens befolkning tvingas pendla över kommungränsen 

till sina arbeten. Vad kan kommunen göra för att förbättra situationen? Finns det 

möjligheter att starta en undersökning? Hur kan man hitta förbättringsmöjligheter för 

kommunens pendlare? Här kan jag tänka mig att undersöka bland annat hur 

kollektivtrafiken är organiserad och ge eventuella förslag på förbättringar.  

 

En annan passande fråga för en vidare forskning skulle vara att granska om det sker en 

gentrifiering av landsbygden i Högsby kommun. Müller (1999, 194) beskriver 

situationen i andra regioner i Sverige, där en större efterfråga på fritidshus särskilt vid 

bästa lägen resulterar i en förflyttning och undanträngning av permanentboende. Vad 

händer i Högsby kommun när fritidshusmarknaden stagnerar, när det inte finns 

tillräckligt många prisvärda hus till salu. Kommer efterfrågan av utländska 

fritidshusköpare också att minska eller blir det en kamp om varje hus, som kan resultera 

i stigande huspriser? Det är ett faktum att under de senaste decennier så har allt fler 

fritidshus köpts av utländska människor. En fråga som jag ställer mig är hur och om 

bilden om Sverige, Småland och livet på landet har ändrats och hur den lokala 

befolkningen uppfattar situationen. Det skulle vara intressant att undersöka vidare.   

 

 

7 Sammanfattning  
 
Under de senaste 25 åren har det blivit allt mer populärt för utländska människor att 

välja att köpa fritidshus på den svenska landsbygden. Deras bilder och föreställningar 

om livet på landet i Sverige hämtas ofta ifrån traditionella svenska berättelser och 

handlar mycket om en orörd natur, ett levande kulturlandskap med betande djur och 

rödmålade trähus med vita knutar och den svenska gästfriheten. I min undersökning 

utgår jag ifrån ett specifikt fall. Den småländska kommunen Högsby används i studien 

som ett exempel på en landsbygdskommun. Problematiken ligger på att fler och fler 

permanent boende flyttas ut från kommunen. En grund för många som flyttar ut är det 

långa pendlingsavståndet till arbetsplatsen. kommunen satsar på att locka nya invånare 

till Högsby kommun för att bosätta sig. En inflyttningssamordnare marknadsför 
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kommunen, med målet att stärka kommunens konkurrenskraft mot andra regioner. 

Syftet med den här studien är att undersöka hur argumenten används för att övertyga 

inflyttare till Högsby kommun och hur de relatera till utländska fritidshusköpares motiv! 

Jag vill genom studien besvara frågan om vilka argument som attraherar inflyttare till 

Högsby kommun och vad är utländska människors motiv för att köpa ett fritidshus i 

Högsby kommun?  

 

Jag väljer att genomföra en kvalitativ fallstudie. För att får en förståelse för människors 

åsikter och motiv väljer jag att använder mig av olika insamlingsmetoder av data och 

information. Intervjuer, en innehållsanalys av broschyrer och ett frågeformulär är 

grunden till all information som används i undersökningen. Jag genomför semi- 

strukturerade intervjuar med Högsby kommuns inflyttningssamordnare och två olika 

fastighetsmäklarbyråer, verksamma i kommunen. I innehållsanalysen väljs ut 3 olika 

broschyrer, som alla handlar om att skapar ett intresse för inflyttningen till kommunen.  

Ett frågeformulär med 14 öppna frågor skickas ut till utländska fritidshusägare via e-

post. Efter insamlingen av data analyseras all information. Utifrån detta skapas det olika 

passande kategorier, som kallas för Läge, Närhet, Hus, Frihet, Samhällsliv och Natur - 

Kultur. All information bryts ner och ordnas in i kategorierna. Kategorierna är 

underläget för en analys av insamlad data.    

 

De teoretiska utgångspunkterna i undersökningen ligger i kontraurbanisering, 

platsbegreppet, marknadsföring av platsen. och att det finns olika former av fritidshus. 

Omstruktureringen av landsbygden leder till en ökad migration av befolkningen från 

landet till staden. När städerna och samhällen växer, utvecklar människor en längtan 

tillbaka till naturen och en lugnare livsstil. Kontraurbaniseringen beskriver en motsatt 

migration från staden till landet för att människor vill ändra sin livsstil, komma närmare 

naturen och letar efter förändringar i livet. För att människor ska trivas och känna sig 

bekväma i områden är det viktig att utveckla en positiv känsla till platsen, en så kallad 

"sense of place". Många människor utvecklar en känsla till platser och väljer att flytta 

dit. Marknadsföring av platsen görs för att lyfta fram platsens positiva aspekter i syfte 

att kunna konkurrera med andra platser Att äga ett fritidshus på den platsen, där man 

känner sig bekväm och trygg är populärt. Det finns olika former av fritidshus i Sverige, 

fritidshus, som planerades och från början byggdes som det och omvandlade fritidshus. 

Från början byggda fritidshus förekommer oftast vid attraktiva lägen till exempel nära 
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kusten. Omvandlade fritidshus är före detta permanent bebodda hus och är efterfrågad 

av framför allt utländska fritidshusköpare. Omvandlade fritidshus förekommer oftast i 

landsbyggds kommuner.         

 

Resultatet och analysen av studien visar att Högsby kommun skapar attraktiva bilder i 

sin marknadsföring som attraherar utländska fritidshusköpare, till exempel en närhet till 

natur, prisvärda hus, ett samhälle med vänliga invånare, en levande kulturbygd och 

närheten till varierande besöksmål. Kommunens marknadsföring förmedlar precis de 

argument som utländska köpare av fritidshus längtar efter och önskar sig, då det 

framkommer att utländska fritidshusägarnas motiv visar sig är främst närhet till naturen, 

lugnet och att hitta på aktiviteter, som man inte kan göra i hemstaden.
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Bilagor 
Bilaga A: Intervju med  Inflyttningssamordnare, Högsby kommun 
 

 

1. Det finns utländska husköpare som vill etablera sig i kommunen eller redan har 

gjort det! Hur uppleva ni intresset för Högsby kommun av utländska människor i 

samband med fritidshus? 

 

2. Vilka argument används för att locka utländska husköpare till Högsby kommun? 

Handlar det mest om en bra service (affärer/vårdcentralen/ bra kommunikation 

ut över kommungränsen), det korta avståndet till kontinenten eller målar ni upp 

en bild av det fina landskapet och hur livet kan ser ut der?  

 

3. Vilka bilder är viktiga för kommunen? 

 

4. Vad är utländska människors motivation/förväntning att förvärvar ett hus i just 

eran kommun?  

 

5. Ni visar upp (och/eller har gjord det tidigare) Högsby kommun på bomässor i 

utlandet. Hur presentera ni kommunen, hur försöker ni sticker ut ifrån alla andra 

deltagare?  Kan du beskriva vilka resultat som förväntas?  

 

6. Högsby kommun erbjuda en inflyttningsservice med rådgivning och stöd till 

köpintresserade! Finns det något mer utöver det ifrån kommunens sida som kan 

möjliggöra en bra start för nya husägare?  (till exempel Kunskapsnätverk med 

viktiga länkar till hantverkare?)  

 

7. Satsar ni som kommun aktivt på en marknad för utländska fritidshusägare, 

kanske i samarbete med lokala fastighetsmäklare? Var ser ni chansen och/ eller 

hinder för både kommunen och permanentboende i Högsby kommun?  

 

8. Finns det ett samarbete mellan mäklare och kommunen? Meningen med detta 

kan vara att köparen kan känna sig trygg och kanske även mer välkomna i 

kommunen?!  
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9. Kan utländska fritidshusägare bidra till kommunens attraktionskraft? På vilket 

sätt? Vad är positiv, vad kan vara negativ för kommunen? 
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Bilaga B: Intervju Fastighetsmäklare Högsby/ Oskarshamn 
 

1. Är det någon skillnad av hur du går tillvägas när du sälja fastigheter till svenska 

eller utländska intressenter?   

 

2. Hur presentera du till exempel Högsby kommun när du vill sälja ett hus till 

utländska köpare? Det är ju välkänd vad många utländska köpare tycker om i 

Sverige. Använda du dig av bilder och föreställningar som många har om livet 

på landet för att lättare kunna sälja objektet?  

 

3. Vilka argument används för att locka utländska fritidshusköpare till Högsby 

kommun? Handlar det mest om en bra service (affärer/vårdcentralen/ bra 

kommunikation ut över kommungränsen), det korta avståndet till kontinenten 

eller målar man upp en bild av landskapet och hur livet kan ser ut der?  

 

4. Finns det vissa platser eller hus där man redan från början vet att ett köpintresse 

ligger antagligen bara hos utländska köpare?    

 

5. Vad tycker du är viktigast för utländska köpare? Huset, läge i naturen, närhet till 

staden eller annat?  

 

6. Hur uppleva du utländska husintressenter ? Känns det som de flesta har tänkt 

igenom affären ordentligt? (eller kan det även vara en hastig semesterdröm?!) 

 

7. Hur mycket eller hur lite är intressenter beredd på att betala för ett gammalt 

torp? Är de flesta medvetna om höga renoveringskostnader?  

 

8. Med hänsyn till gamla hus som är i behov av omfattande renovering: är 

utländska köpare mer tveksamma att köper huset på grund av de språkliga 

begränsningar som kan resultera i en kommunikationsbrist med hantverkare?  

 

9. Finns det ett samarbete mellan mäklare och kommunen som erbjuda stöd vid 

eventuella problem till utländska fastighetsägare?  

 

10. Vilka hus säljs inte till utländska köpare?  
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Bilaga C: Intervju utländska husägare 
 
 

1. Hur länge har ni ägt ett fritidshus i Sverige och hur ofta använder ni huset i 

genomsnitt per år? 

 

2. Vilken relation har ni till Sverige? Finns det litteratur, filmer, musik, minnen och 

emotioner som ni kan förknippa med Sverige?  

 

3. Vilket relation har du till regionen kring Högsby? Vad är det första som du 

spontant tänker på?  

 

4. Finns det även negativa saker, som ni inte tycker om på landsbygden och vilka 

begränsar er personligen?  

 

5. Varför tog ni beslutet för att köper en fastighet i Sverige? Det finns ju även 

möjligheten att hyra fritidshus veckovis, med fördelen att man även kan ser 

andra regioner och kan upptäcker nytt? 

 

6. När ni letade efter hus, har ni haft några regionala begränsningar, till exempel 

bara landsbygden, närhet till staden eller stora vägar etc,? Var det främst 

omgivningen, som fascinerades, eller var det huset, erbjöd sig som ett charmig 

andra hem? 

 

7. Vad var viktigare? omgivningen eller huset?  

 

8. Vad var ett viktig kriterium för er, när ni tog beslutet att köper just detta huset?  

 

9. Fanns det  hinder och svårigheter för er personligen i tiden innan, under och 

efter  husköpet? Vilka? 

 

10. Tycker ni att ni var tillräckligt bra informerat? Har fastighetsmäklaren varit till 

hjälp för er?  Lyssnade hon på era föreställningar? Fanns det andra 

kontaktpunkter, till exempel kommunen, som hjälpte er? 
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11. Känner ni er välkomna i  bygemenskapen? Finns det kontakt till 

lokalbefolkningen eller andra Fritidshusägare (svenska eller utländska!)?  

 

12. Kan ni tänker er att bosätter er permanent i Sverige i framtiden? 

 

13. Har ni tipps eller råd, som ni kan ger andra nyligen blivna fritidshusägarna med 

på vägen 

 

14. Om ni hade möjligheten att resa tillbaka i tiden, skulle ni köper samma hus i 

samma område en gång till även med de erfarenheter ni har skaffat er under 

tiden? Vad skulle ni göra annorlunda? 
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Bilaga D: Beskrivning av utvalda broschyrer 

 
a.) "Högsby är nära"  

Text:  5 skäl att flytta till Högsby (text centralt anordnat på huvudsidan med 5 

punkter):  

1. Landsbygdsboende, 2. Landsbygdsskolor, 3. Huspriser du hittills bara kunnat 

drömma om, 4. ett lugnare tempo, 5. Kulturbyggd   

 

Fotografier på huvudsidan (ramar in texten): prisvärt Boende (Röda hus med vita 

knutor); Cykel- och vandringsleder; Studioglashyttor; Här är det roligt (leende 

människor); Karta över södra Sverige - Högsby ligger centralt, i närheten till många 

attraktioner; spännande fiske; 50- tals utställning i Fågelfors (Bild på utställning: 

Nostalgia  - leksaker och design); Garboutställning (Bild på Greta Garbo).    

 

 

b.) "Välkommen till den moderna landsbygden - Högsby kommun" 

Text: 12 skäl att flytta till Högsby (text i punktform centralt anordnat på insidan av 

broschyren) 

1. Prisvärt boende 2. Närhet till natur 3. Trygghet för alla 4. Småskalighet 5. Fina 

besöksmål 6. Ett äkta Småland 7. Kulturbygd 8. Kantareller 9. Ostkakor 10. En levande 

landsbygd       11. Fantastisk fiske 12. Här tar vi hand om varandra 

 

Fotografier på insidan (ramar in texten): vita får framför en gammal stenmur; 

vinterlandskap med snö/ is/ skinande sol; en äldre herre som spelar badminton med en 

ung pojke, ett röd hus med vita knutar bakom en gammeldags jordkällare; en vattenfylld 

roder båt (träbåt) liggande vid en insjö;  plockade lingon, skylt som hänvisas till Café, 

Örtagård och Museum; Ko med sin kalv på betesmarken; glaskonst liggande framför en 

stenmur; en pojke stående på en stege vid ingången till ett litet hus uppe i ett träd; två 

leende pojkar som bära på  fyra nyfångade fiskar   

    

c.) "Gemytliga Högsby kommun  - Kulturbygd, Vildmark, s måländsk Gästfrihet" 

Text på framsidan handlar om: Kulturbygd, Vildmark och Småländsk gästfrihet 

används för att beskriva Högsby kommun. Kommunens Inflyttarservice presentera sin 

funktion, sitt arbete och beskriver fördelarna med att flytta till Högsby kommun. 

Fördelarna är enligt broschyren till exempel:  



  
 

 

vii  

 

• låga huspriser gör det möjligt för de flesta att köper sitt drömhus,  

• trygg miljö för barnfamiljer med ett bra utbud av fritidsaktiviteter 

• fungerande skol- och fritidsomsorgen 

• att når upp till en bra livskvalitet i en "ren och naturskön miljö" 

• Kommunen är centralt belägen, med närhet till större städer som Kalmar, Växjö 

och Oskarshamn.      

 

Text på baksidan handlar om: Nyinflyttade invånare berättar varför de valde att 

bosätter sig just i Högsby kommun. En familj återvände till barndomsstaden, då längtan 

efter familjen och naturen blev avgörande för flytten till Högsby. För en annan familj 

var det centrala läget i Kalmar län och utbudet av passande fastigheter med tillgång till 

egen mark centrala och väsentliga punkter.  

 
Det visas fotografier / bilder på ett levande föreningsliv, olika fritidsaktiviteter under 

alla årstider, bland annat skidåkning på vintertiden (på båda sidor).  
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