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Abstract
Eriksson Robertson, Ing-Gerd 2010: Livsstilsmigration till landsbygden och transnationella 
företagare - Nederländsk bosättning och turistföretagande i mellersta Klarälvdalen under 
2000-talet. [Lifestyle migration to rural areas and transnational entrepreneurs - Dutch 
settlements and tourist business in the middle of the Klarälven Valley in the 2000s ]. 

Human Geography, advanced level, master thesis for master exam in Urban and Regional 
planning 30 ECTS credits.
Supervisor: Charlotta Hedberg
Language: Swedish

Syftet med studien är att öka kunskapen om inomeuropeisk migration till den svenska 
landsbygden. Fokus ligger på nederländare som under 2000-talet flyttat till Klarälvdalen i 
Värmland och där driver turistföretag. Mot bakgrund av tidigare huvudsakligen kvantitativa 
studier är syftet att fördjupa kunskapen om inflyttarnas bakgrund och motiv till migrationen 
och om hur de använder sig av transnationella nätverk i sitt nuvarande liv. Kvalitativ metod 
används i form av intervjuer med  familjer/turistföretagare. Vidare har webbsidor för sjutton 
turistföretag som drivs av nederländare i området studerats, kompletterat med några 
webbsidor och en intervju med turistföretagare från ett annat nordeuropeiskt land. Resultatet 
visar att familjerna flyttat för att få en bättre livskvalité. De har upplevt stress och trängsel i 
en urbaniserad miljö och sökt sig till glesare bebyggelse med närhet till natur och en lugnare 
livsstil. Det har de funnit i Värmland och också att området ligger väl till 
kommunikationsmässigt från Nederländerna. Genom sina natur- och friluftslivsintressen och 
egna erfarenheter av turistande har de hittat en företagsnisch som de utvecklar och 
marknadsför mot sina landsmän och andra nordeuropéer. Att kunna erbjuda aktiviteter och 
information på nederländska är en fördel i deras verksamhet. Deras företagande är 
transnationellt och en del av transnationella sociala rum.

Nyckelord: migration, livsstil, transnationell, turistföretagande, landsbygd, nederländare, 
Värmland
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Förord
Sedan ett par decennier träffar man ofta på turister och fritidshusboende nederländare, tyskar 
och andra nordeuropéer i Klarälvdalen i Värmland. För några år sedan upptäckte jag också 
att flera av de välkända små hotellen och andra turistanläggningar i trakten kring Ekshärad 
hade information på nederländska och att flera nederländska familjer med barn i skolåldern 
hade bosatt sig i trakten. Genom en migrationskurs, inom ramen för masterstudierna, fick jag 
sedan tillfälle att studera registerdata för nederländare som flyttat till Hagfors kommun och 
Värmlands län. Brittiska forskares rapporter om livsstilsmigration och turismrelaterad 
migration från Storbritannien till landsbygden i Frankrike gav vidare inspiration. Sist men 
inte minst har mitt allmänna intresse för denna del av Värmland, där jag har förankring 
sedan lång tid och också ett fritidshus, bidragit till valet av uppsatsämne.

Masteruppsatsen ingår även i ett forskningsprojekt om hur den svenska landsbygden 
påverkas av internationell migration. Projektet International Migration and Rural  
Transformation bedrivs på Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Min 
uppsats ligger inom projektets frågor gällande de internationella migranternas 
transnationella nätverk och möjligheter och hinder för entreprenörskap. 

Jag vill här också framföra ett tack till de familjer i mellersta Klarälvdalen som jag intervjuat 
och som så generöst berättat om sina erfarenheter av att flytta. Ett tack också till min 
handledare Charlotta Hedberg som lämnat goda råd för uppsatsarbetet.
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1. Inledning
Handlar livsstilsmigration om svenskar som flyttar till Spanien eller Malta eller Thailand? 
Det är ju sånt man läser om i tidningar. Eller är det holländare som flyttar till små orter i 
Värmland och Västmanland eller kanske ännu längre norrut? Det läser man ju också om. 
Konstigt förresten att dom gillar det. Mörkt och trist från november till mars och mygg och 
regn i juli. Det kanske är älgarna som drar! 

Och hur blir det sen då, när dom har bott här ett tag, flyttar dom hem då? Hem förresten, 
känner dom sig som svenskar eller..? Vi bor ju här och dom kommer, eller vi bor ju här fast 
farmor och farfar är ju mest i Spanien, men dom är hemma på sommaren. Grannens Kalle 
har fått jobb i Köpenhamn och Anna är sjuksköterska någonstans i Norge, Pelle delar 
lägenhet med kompisar i London och försöker få någon som hakar på hans smarta 
dataprogram och Lisa pluggar ett år i Prag och säljer kläder från svenska designer.

Människor rör sig internationellt och bosätter sig av olika skäl och för olika lång tid på olika 
platser i olika länder. Vi ser det och funderar över det i våra dagliga liv och några forskar 
kring det. 

Vad är livsstilsmigration och vad är transnationella liv? Det finns en ökad mängd 
forskningsrapporter som beaktar ämnet livsstilsmigration med innebörden att människor 
flyttar utomlands av livsstilsskäl. Hittills har det dock skrivits ganska få artiklar och 
avhandlingar som gäller svenskars livsstilsmigration till andra länder eller livsstilsmigration 
till Sverige. Jag har inspirerats av den forskning under senare år som gäller britter som 
flyttar till spanska solkusten, där de söker ”sol och värme”, eller till franska landsbygden, 
där de söker ”lantlig stilla ro”. Många undersökningar gäller människor i och nära 
pensionsåldern, och gränsen mellan turism och migration är inte helt tydlig.1 Det finns också 
en svensk forskare som skrivit om pensionerade svenskars säsongsmigration och 
transnationella liv i Spanien.2 Den tongivande forskningen kring transnationella liv är 
emellertid mer inriktad på globala processer än på förändringar inom Europa3. Men det 
transnationella inom Europa och det intra-europeiska perspektivet på migration har tagits 
upp av några forskare.4 

I ljuset av denna forskning har jag funnit det intressant att uppmärksamma de nederländska 
familjer som under de senaste åren flyttat till Värmland och nu driver turistföretag i 
mellersta Klarälvdalen i ett område som gränsar till vildmark och dit många utländska 
turister söker sig för rekreation. Av intervjuer i flera tidningsartiklar, radioprogram mm 
framgår att sökandet efter livskvalitet i vid mening är en viktig orsak till nederländares 
migration till Sverige under 2000-talet. Naturen och lugnet på landsbygden eller i småorter 
står i kontrast till den stressade urbana miljön i det tättbebyggda Nederländerna. Följande 
citat från en av de familjer jag intervjuat illustrerar något av detta:

Han.. Vi hade en stor trädgård. Direkt bakom var det stora industrier och sedan havet. Hon.. 
och aldrig mörkt. Du vet inte hur det är när det aldrig är mörkt. Här har man stjärnor och alla 
de saker. Det hade inte vi. Alltid var det ljust från stora företag. Luften [himlen] var inte blå, 
den var lite grå. När man har simmat här i en sjö och det är så fint, och det är så vackert och 
man kommer tillbaka [till skräpiga badstränder vid havet i Holland]...då vill man inte bo där 
längre. Han Nej. Hon Nej, det var hemskt nästan. Han Vi tyckte det var 5,6,7 flygplan som 
1King,R et al (2000), O’Reilly, K. (2000a och b), Buller H, Hoggart K, (1994a och b), Stone, I. Stubbs,C, 
(2007) 
2Gustafson, P (2007)
3T.ex det banbrytande verket om transnationalism, ”Nations Unbound”, Basch et al (1994)
4O’Reilly, K. (2007), King, R (2002)
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korsade över där varje stund, inte lugnt..
----------
Hon Dom som bor här [i Värmland] dom förstår inte hur mycket vi njuter av naturen. Dom 
undrar: ”Det är ju bara träd. Det är ju bara jättemycket träd, vad är det du ser där?” Åååh, 
...ja dom vet inte vad dom har!

(Intervju med nederländsk turistföretagare/familj i Klarälvdalen i mars 2009)

Är det så att svenskar som bor i Klarälvdalen i Värmland, och kanske bott där i generationer, 
inte vet vad de har och förmår njuta av den natur som finns runt omkring dem? Svårt att säga 
generellt, men det är mycket man tar för givet när man är uppvuxen i Sverige, bl.a. naturen. 
Den finns nästan överallt och på vissa ställen i överflöd om man bara vill eller kan se. 
Kanske det behövs ”ögonöppnare”? Jag tycker mig ha funnit dem i Klarälvdalen i Värmland 
- holländska turister, fritidshusägare och permanent inflyttade familjer och turistföretagare. 
Det är den sistnämnda gruppen som är fokus i denna uppsats och som därmed representerar 
den växande grupp människor från tättbefolkade delar av Europa som söker sig till Sverige 
och naturen här.

Befolkningsutvecklingen i Sveriges gles- och landsbygder har i många år varit vikande och 
är fortfarande i huvudsak negativ med färre födda än döda och totalt sett fler utflyttade än 
inflyttade. Detta framgår av Glesbygdsverkets5 årsbok för 2008 men också att glesbygden 
lockar vissa migranter. 

”Gles- och landsbygder i Sverige är attraktiva för invandrare från andra europeiska länder, 
och det är ofta själva glesheten som är attraktiv. [ - ] Invandrare födda i ett ’gammalt’ EU-
land som Tyskland och Nederländerna står i större utsträckning för det som kan betecknas 
som ’livsstilsmigration’, medan invandrare från ’nya’ EU-länder som Polen står för en 
arbetsmarknadsrelaterad invandring [ - ] Invandrare från de gamla länderna har på så sätt 
redan blivit ett tillskott för många gles- och landsbygdskommuner, men det är inte 
osannolikt att även invandrare från de nya EU-länderna börjar bosätta sig över hela landet.” 6 

Värmlands län hör till de områden som fått en ökad invandring från Nederländerna och 
Tyskland.7 Glesbygdsverket har uppmärksammat den ökade inflyttningen från 
Nederländerna till kommunerna Hagfors och Munkfors i rapporter 2005 och 2007. Det är, 
säger verket, framför allt mäklarna i området som arbetat aktivt för att etablera kontakter på 
den holländska marknaden, vilket bl.a. lett till att cirka 150 fastigheter för såväl fritidsbo-
ende som permanentboende sålts till holländare i kommunerna Munkfors och Hagfors. Flera 
permanent inflyttade är entreprenörer som tar med sig sitt företag eller startar nya. En stor 
del av holländarna blir företagare inom turistbranschen. Att holländarna köper fastigheter i 
Värmland beror på naturen, mentaliteten och de fördelaktiga priserna på hus jämfört med 
hemlandet. Även trängseln och det sociala klimatet i hemlandet spelar in i beslutet. 
Glesbygdsverkets uppgifter bygger på en uppsatsrapport om faktorer bakom och effekter av 
en holländsk inflyttning till Värmland. I rapporten från 2007 redovisar Glesbygdsverket 
också att ett antal landsbygdskommuner i andra län aktivt marknadsfört sig i Nederländerna 
och Tyskland under 2006. 8 

5Glesbygdsverket lades ner 2009-03-31. Delar av verksamheten har tagits över av Tillväxtverket och 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. www.glesbygdsverket.se/
6Pressmeddelande 2008-12-04 till Glesbygdsverkets årsbok 2008 
7Glesbygdsverkets årsbok 2008, delen Folk och flytt, sid. 42,och 48-50
8Glesbygdsverket (2007) sid 41-42 resp. Glesbygdsverket (2005) sid. 65-67

http://www.glesbygdsverket.se/
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1.1 Syfte, perspektiv och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om utomnordiska nordeuropéers migration 
till den svenska landsbygden genom att tolka och förstå migranternas bakgrund och 
intentioner och de avtryck de ger på den nya platsen. Därvid utgår jag från ett hermeneutiskt 
förhållningssätt och perspektiv.9 

Fokus i min studie är nederländare som flyttat till Klarälvdalen i Värmland under 2000-talet. 
Mot bakgrund av tidigare huvudsakligen kvantitativa studier av denna grupp är syftet att 
fördjupa kunskapen om dessa inflyttarnas bakgrund och motiv till migrationen och också se 
hur de lever nu i Värmland. Mer preciserat vill jag därigenom se inflyttningen från ett 
livsstilsperspektiv. Vidare vill jag undersöka om inflyttarnas etablering i Värmland har gett 
några spår hos dem i form av transnationellt liv och företagande, dvs. ett transnationellt 
perspektiv på migrationen. 

De två konkreta forskningsfrågorna formuleras på följande sätt:

Varför har de nederländska familjerna flyttat till Klarälvdalen i Värmland? 

Vilka transnationella nätverk binder samman inflyttarna med hemlandet genom deras 
turistföretag och sociala liv?

2. Metoder och avgränsningar samt reflexioner kring 
metod 
En utgångspunkt när det gällde val av metoder var att söka efter tidigare studier av 
nederländsk inflyttning till Klarälvdalen/Värmland. Därvid fann jag ett par akademiska 
uppsatser och det kändes naturligt att utgå från framförallt en av dessa: Ett holländskt  
fenomen i Värmland. Faktorer bakom och effekter av en holländsk inflyttning.10 I denna 
rapport redovisas resultaten från en enkätundersökning 2005, där nederländare som köpt hus 
i Värmland för fritids- eller permanentboende svarat på frågor om detta. Särskilt intressanta 
är de öppna frågorna till dem som bosatt sig i Värmland om varför de flyttade från 
Nederländerna och varför de valde Värmland. Det är dessa frågor som särskilt intresserat 
mig och som jag valt att fördjupa genom min första forskningsfråga. 

2.1 Metoder, datamaterial och källor
Hela studien kan ses som en explorativ utforskande undersökning. I en explorativ undersök-
ning är syftet att samla så mycket information som möjligt om ett bestämt problemområde 
för att kunna belysa det allsidigt. Ofta använder man flera olika tekniker för att samla in 
den.11  Jag har använt såväl primära som sekundära källor för att besvara forskningsfrågorna. 

Mitt viktigaste primära datamaterial är intervjuer med turistföretagarna/migranterna, men till 
primärt datamaterial räknar jag också delvis de uppgifter som jag sammanställt vid analysen 
av turistföretagens hemsidor på Internet. Sekundärt material är, förutom de nämnda akade-
miska uppsatserna, en målgruppsanalys av utländska turister i Värmland, besöksstatistik-
uppgifter från Tillväxtverket och två egna tidigare uppsatser. Materialet som innehåller både 
kvantitativa och kvalitativa studier och data presenteras närmare i avsnitt 6. I övrigt har jag 
tagit del av och också använt sekundära källor i form av tidningsartiklar, olika offentliga 
dokument och även ett par radioprogram, där nederländska turistföretagare i Värmland 

9Patel, R och Davidson, B (1994), sid. 25 - 28
10Andersen, U och Engström, H-P, (2005)
11Patel, R och Davidson, B (1994), sid. 11
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intervjuats. Detta utgör en del av min förförståelse 12. 

2.2 Avgränsningar
Intervjuundersökningen är en s.k. fallstudie, där jag undersökt en avgränsad grupp på en viss 
plats och försökt att få en så heltäckande information som möjligt utifrån ett 
helhetsperspektiv.13 Då intervjuer är tidskrävande har jag varit tvungen att begränsa 
materialet och därvid valt att intervjua fem av tio familjer som flyttat från Nederländerna 
under 2000-talet och startat eller övertagit ett turistföretag i Klarälvdalen, huvudsakligen 
inom Hagfors kommun, där de nu bor och verkar. Som referens har jag en intervju med en 
familj från ett annat västeuropeiskt utomnordiskt land. Urvalet har gjorts utifrån en lista med 
tio turistföretag som drivs av nederländare och tre som drivs av tysk eller brittisk 
entreprenör.14 Som ett komplement till intervjustudien och framförallt för att belysa det 
transnationella perspektivet har jag studerat dessa tretton turistföretags webbsidor. Därvid 
har jag  vidgat det geografiska området jämfört med intervjustudien och även tagit med 
turistföretag inom Munkfors kommun. Inom detta område, som jag kallar mellersta 
Klarälvdalen, har jag funnit sjutton nederländska turistföretagare. Listan över 
turistföretagare omfattar även det tre som drivs av tysk/brittisk entreprenör, således totalt 
tjugo turistföretag inom detta område.15 Bland de familjer som flyttat från Nederländerna till 
Hagfors och Munkfors är många entreprenörer, särskilt inom turistbranschen (se ovan 
Glesbygdsverkets rapport). Det finns också nederländska entreprenörer i andra branscher, 
tex inom byggbranschen, åkeri, fastighetsförmedling, IT, juridisk rådgivning mm, vilket jag 
kunnat sluta mig till genom uppgifter i bl.a. företagsregistret för Hagfors kommun.16 Då jag 
velat sätta fokus på turistföretagandet har jag endast intervjuat företagare i turistbranschen. 

2.3 Intervjustudien - urval och etik
I intervjustudien har jag använt mig av etnografisk metod. Med etnografisk metod menar jag 
intervjuer inom ramen för ett slags deltagande observation där jag försöker utveckla en 
förståelse av en grupps kultur och människors beteende inom denna kultur.17 

Samtliga intervjuer har genomförts som semi-strukturerade intervjuer kring teman om 
flyttningsbakgrund och företagande. Man kan också säga att de är ett slags fokuserade 
djupintervjuer.18 De intervjuade har med egna ord fått berätta om sin bakgrund och  motiv 
bakom flytten, hur de bor och lever nu och hur de ser på framtiden. Deras berättelser berör 
både intentioner och konkreta handlingar. Intervjuerna fokuserades på sex teman som 
överlämnades till intervjupersonerna som stöd vid intervjun.19 

Jag har intervjuat familjerna i deras hem eller på deras arbetsplats, turistföretaget. 
Makarna/samboparen har intervjuats tillsammans, vilket kan ha både för- och nackdelar. 
Som jag ser det överväger fördelarna, framförallt för att det är familjens erfarenheter och 
deras gemensamma projekt, dvs. flytten och turistföretaget, som är i fokus. Nackdelen är att 
eventuella skillnader i makarnas upplevelser inte kommer fram. De båda makarna har dock 
var för sig fått berätta om sin bakgrund och uppväxt. I ett fall har jag i stället för makarna 

12Aspers, Patrik (2007), sid 34
13Patel, R och Davidson, B (1994), sid 44
14 Bilaga 1, aktörerna 1 -12 och 18
15 Bilaga 1 
16http://www.uvan.net/foretag_hagfors.asp
17Bryman A, (2002), sid 277
18Bryman A, (2002), sid 127
19Bilaga 2
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intervjuat en anhörig, som är den tredje delägaren i familjeföretaget. Det är således dennes 
erfarenheter och åsikter som speglas i den intervjun. De båda makarna befann sig i 
Nederländerna vid intervjutillfället, vilket är anledningen till att de inte kunde intervjuas. 

När man intervjuar flera personer brukar det kallas fokusgrupp, vilket är en metod inom 
ramen för etnografisk metoder.20 Fokusgrupper kännetecknas av att de är sammansatta för ett 
särskilt syfte, att samtalet är fokuserat kring ett givet tema och att det finns en särskilt utsedd 
samtalsledare (intervjuaren) som har en styrande roll. I likhet med direktobservation ger 
fokusgrupper forskaren möjlighet att studera socialt samspel. En fördel i förhållande till 
enskilda samtalsintervjuer är att fokusgruppen kan minska intervjuarens styrande roll. Det 
gemensamma samtalet i en fokusgrupp visar hur deltagarna tillsammans tänker kring ämnet. 
Det är de gemensamma tankestrukturerna i gruppen som är undersökningens analysenheter.21 

I mina intervjuer anser jag således att jag har fått de närvarnde familjemedlemmarnas 
synpunkter.

Urval
Företagens namn, adresser och kontaktpersoner har jag till största delen funnit på Värmlands 
officiella webbplats för turister och besökare. Bland de tio nederländska   turistföretagen i 
Hagforsområdet och de tre övriga västeuropeiska, basen för urvalet till intervjustudien, finns 
campingplatser, hotell/värdshus, lantbruk med turistanknytning, butik för friluftsutrustning 
och aktivitets/äventyrsanordnare. 

Då jag har inte haft tid och möjlighet att intervjua alla har jag använt mig av strategiskt  
urval och teoretisk mättnad22 för att komma fram till ett lämpligt antal intervjuer. En 
teoretisk mättnad består i att man anser sig ha hittat samtliga relevanta kategorier och 
förhållningssätt som finns i populationen. Vanligen kombineras anspråk på teoretisk mättnad 
med att undersökningen behandlar en avgränsad grupp.23 Begreppet mättnad introducerades 
inom Grounded theorytraditionen och man kan också uttrycka det som att inget ytterligare 
empiriskt material förändrar bilden.24  

Urvalet av intervjupersoner har jag också stämt av med näringslivsutvecklaren vid Uvåns 
Näringslivscenter AB i Hagfors. En av de tillfrågade turistföretagarna ville av tidsskäl inte 
medverka inom den tid jag hade till förfogande 3 – 10 mars 2009. Jag kontaktade då ett 
annat av de tio nederländska familjeföretagen, där jag fick möjlighet att göra en intervju. 
Detta förändrade egentligen bara proportionen mellan antalet intervjuade företagare med 
hotell/värdshus respektive campingplatser.

Av de sex företagare/familjer jag intervjuat har fyra drivit sina företag i 3-4 år och två i 1-2 
år. Det är gifta eller samboende par som äger och driver företagen. I ett fall ingår ytterligare 
en anhörig som delägare i företaget. Åldersmässigt är de flesta personerna i 40 – 50 
årsåldern. Ett par personer är under 30 eller över 55 år. Bland företagarna finns familjer med 
barn i skolåldern och familjer utan barn.

Genomförande och etik
Intervjuerna har genomförts på svenska eller engelska. De spelades in och jag har därefter 
transkriberat ljudfilerna ord för ord så nära det talade språket som möjligt inklusive pauser 
och hummanden. I ett fall misslyckades dock ljudupptagningen. Kvaliteten var så dålig att 
det inte var möjligt att göra en transkribering. Lyckligtvis upptäckte jag detta direkt efter 

20Bryman A, (2002), sid 127
21Esaiasson P et al (2007), sid 361-362
22Esaiasson P et al (2007), kap 9 sid. 75 - 193
23ibid sid. 190 - 191
24Aspers, Patrik (2007), sid. 186-187
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hemkomsten från intervjun och kunde, ur minnet och med stöd av anteckningar vid själva 
intervjun, skriva ned vad som sagts.

Då jag har intervjuat fem nederländska familjer ur en grupp på tio och ytterligare en familj 
ur en grupp på tre är hela gruppen totalt sett så liten att enskilda familjer skulle kunna 
identifieras. Jag har sagt till de intervjuade att jag kommer att citera men inte namnge dem 
vid citatet. I redovisningen har jag efter citaten angett om det är en man eller kvinna som 
citeras. Den uppdelningen har jag gjort för läsaren för att den eventuellt belyser någon 
genusaspekt25. De intervjuade familjerna benämns F1, F2… F6 med tillägget man eller 
kvinna. När citatet gäller båda intervjuade finns inget tillägg.

För att belysa mina forskningsfrågor har jag valt ut citat från de transkriberade intervjuerna. 
När jag återger citat i denna uppsats är det dock av två skäl inte den exakta ordalydelsen som 
redovisas. Det första och viktigaste skälet är etiskt, då citaten i annat fall skulle kunna knytas 
till en viss person på grund av språket, engelska eller svenska. I de tre intervjuer som 
genomförts på svenska finns dessutom flera språkliga ordvändningar som är vanliga bland 
dem som inte har svenska som modersmål. Jag har vidare velat översätta de tre intervjuer 
som gjorts på engelska till svenska för att få kontinuitet och sammanhang. Det andra skälet 
gäller metod. I en del etnografiska studier återges citat exakt som de framförts, inklusive 
hummanden och pauser, med syfte att man genom språket ska komma närmare den 
intervjuades upplevda värld och verklighet. Samtidigt kommer man ändå inte åt denna värld 
eftersom ansiktsuttryck och gester inte finns i texten, dvs läsaren kan inte uppfatta det på det 
sätt som intervjuaren ser dessa. Jag har valt att transkribera så nära den intervjuades tal 
möjligt för att själv kunna gå tillbaka till transkriberingen i min analys och tolkning.26 De 
justeringar jag gjort i de svenskspråkiga citaten är främst grammatiska. Beträffande 
intervjuerna på engelska ligger förståelse för andemeningen med i översättningen av citatet.

2.4 Studie av turistföretagens webbsidor
Den andra delen av mitt insamlade material är en studie med en begränsad analys av 
turistföretagens hemsidor på Internet. Den ska ses som ett komplement till intervjustudien 
och bidra till förståelse av den studerade gruppens migration till det aktuella området. Den 
ska särskilt bidra till att belysa de turistföretagarnas transnationella kontakter.

När jag började samla uppgifter till föreliggande uppsats och inte minst vid intervjuerna med 
företagarna blev jag uppmärksammad på att turistföretag som drivs av nederländare i stor 
utsträckning marknadsför sig mot besökare från Nederländerna och andra utomnordiska 
länder. Syftet med denna delstudie är att visa hur detta avspeglar sig på företagens 
webbsidor, dvs en analys av företagens webbsidor från ett transnationellt perspektiv. 
Begränsningen innebär att jag främst undersökt om turistföretagens webbsidor har några 
länkar till företag, organisationer etc. i Nederländerna eller till webbsidor på det 
nederländska språket.27 De undersökta företagen och deras webbsidor redovisas i Bilaga 1. 

2.5 Validitet, reliabilitet och källkritik
Validitet 

25Jag har inte utvecklat genusaspekter vidare. Det kräver en helt annan analys.
26Aspers, Patrik (2007), sid 149
27Nederländska är det officiella språket i Nederländerna och norra delen av Belgien (Flandern). Tidigare 
förekom benämningarna holländska och flamländska, men efter att Flandern och Nederländerna bildat en 
språkunion 1980 är dessa beteckningar föråldrade. http://www.bafity.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=13808 
(2010-05-28)

http://www.bafity.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=13808
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Med validitet brukar man mena att man mäter det man avser att mäta, frånvaro av 
systematiska fel och att det finns en överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen 
och den operationella indikatorn.28 En god överensstämmelse mellan teoretiska begrepp och 
definitioner kallar man också intern validitet medan möjligheten att generalisera till andra 
sociala miljöer och situationer benämns extern validitet.29

I kvalitativ forskning är man inte som i kvantitativ forskning inriktad på att mäta  företeelser 
utan mer på att tolka och förstå. Då blir tillförlitligheten och trovärdigheten i en 
undersökning viktigare. Ett sätt att säkerställa denna är att göra en återkoppling till dem som 
blivit intervjuade, en respondentvalidering, för att få bekräftelse på att den beskrivning som 
forskaren förmedlat är riktig. Jag har inte bedömt att detta är nödvändigt för mina slutsatser 
utan har i stället använt mig av triangulering. Med detta menas att man använder mer än en 
metod eller datakälla. En sådan källa är den tidigare nämnda enkätundersökningen 2005 om 
holländsk inflyttning i Värmland. Vidare kompletterar analysen av turistföretagarnas 
webbsidor intervjustudien beträffande  transnationella kontakter och nätverk. Även det 
övriga material som jag nämnt under rubriken Metod, datamaterial och källor ingår i denna 
triangulering. När det gäller  generalisering av resultaten, överförbarhet, har jag strävat efter 
att göra beskrivningen så fyllig som möjlig för att underlätta vid jämförelser med andra 
liknande undersökningar.30 

Reliabilitet
Reliabilitet är ett annat viktigt begrepp för bedömning en studies värde. En hög reliabilitet 
innebär frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel.31 I kvalitativa undersökningar kan 
man se det som att det ska vara möjligt att granska grundmaterialet. Detta kriterium har jag 
sökt uppfylla genom att redogöra för alla faser av forskningsprocessen som 
problemformulering, val av undersökningspersoner, källor etc. Vidare har jag bandat och 
transkriberat intervjuerna så att det finns möjlighet att gå tillbaka och kontrollera och 
därmed säkerställa att reliabiliteten och materialet är pålitligt och trovärdigt.32. 

Forskarens urval av personer är viktigt. Ett råd som jag följt är att välja främlingar, eftersom 
det är svårare att upprätthålla vetenskaplig distans till personer som man känner33 Jag hade 
inte träffat någon av intervjupersonerna tidigare, dock berättade jag kort om mig själv och att 
jag har ett fritidshus i området, vilket innebär att vi kan komma att träffas senare i ett annat 
sammanhang. Man kan inte bortse från den påverkan forskaren har som person i 
intervjusituationen, intervjuareffekten.34 Men det går knappast heller att undvika det helt utan 
man får försöka göra redovisningen så transparent som möjligt. Ett exempel är uppsatsen 
som en nederländsk ung kvinnlig masterstudent skrev efter det att hon, ett halvår före mig, 
intervjuat några av dem som jag intervjuade. Hon fokuserade bl.a. på kulturella skillnader 
och redovisade att de  intervjuade tyckte att det var svårt att göra affärer med svenskar i 
allmänhet och särskilt  med värmlänningar.35 Någon sådan tydlig åsikt kom inte fram i mina 
intervjuer med samma personer, något som eventuellt kan ha med vår olika bakgrund att 
göra eller helt enkelt att vi fokuserat på olika saker i våra intervjuer.

Källkritik
Intervjustudien är i första hand en respondentundersökning. Det är svarspersonerna själva 
28Esaiasson P et al (2007)sid 64 
29Bryman A, (2002), sid 257
30Bryman A, (2002), sid 258-261
31Esaiasson P et al (2007) sid 70
32Bryman A, (2002), sid 260-261
33Esaiasson P et al (2007), sid 291-292 (enligt Grant McCracken 1988)
34Esaiasson P et al (2007), sid 265-266
35Vries de, M (2009), sid 76
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och deras tankar som är studieobjekt. Deras uppfattningar kan inte vara ”sanna” eller 
”falska”. Hela meningen är ju att försöka fånga deras synpunkter och deras livsvärld.36 Men 
när det gäller fakta kan de ju minnas fel och själva metoden har sina begränsningar. De 
intervjuade berättar ju om sin migration och andra händelser bakåt i tiden. En del av 
svårigheten med ett sådant retrospektivt berättande är att den som berättar gör det utifrån sin 
nuvarande situation och synvinkel, där senare händelser medvetet eller omedvetet påverkar 
minnesbilden. Detta är inte mycket att göra åt, men man måste ha detta i minnet när man 
tolkar materialet. 37

När det gäller fakta som kan kontrolleras mot andra källor har jag försökt göra det, tex. via 
officiella dokument. I andra fall har jag samlat information från olika håll, tex genom olika 
webbsidor. 

2.6 Reflexioner kring metodologi
I rapporter om migrationsstudier ser man ganska ofta diskussioner om det lämpliga i att 
använda kvantitativ eller kvalitativ metod. Möjligtvis är detta ett passerat stadium för den 
forskning som bedrivs idag. Alltfler anser att metoderna kompletterar varandra, och  kan 
användas för att nå både bredd och djup i en migrationsstudie. Några forskare har särskilt 
framhävt fördelarna med multipla metoder tex Findlay&Li.38 

I min studie av den aktuella migrationen, huvudstudien, har jag valt ett biografiskt  
angreppssätt som Halfacree&Boyle utvecklat. De menar att man behöver göra djupintervjuer 
med migranter för att förstå vilka intentioner som ligger bakom migrationsbeslutet. Orsaken 
till migrationen finner man inte om man bara ser till situationen vid tidpunkten för flytten 
eller då personen beslutade sig för att flytta. Orsaken, eller snarare orsakerna för det finns 
ofta flera orsaker av olika vikt, bör sökas i personens hela livshistoria, i det förflutna, i det 
närvarande och i den tänkta framtiden. Man får bygga upp en bild av migrationsbeslutet från 
olika vinklar och fråga ”runt” personen vid intervjutillfället.39 

För att se hur saker förhåller sig måste man tolka den information man får. I en redovisning 
av intervjuer som har samtalsform blir det fråga om att välja ut de delar som belyser 
forskningsfrågorna. De val man gör vid redovisningen påverkar naturligtvis resultatet. I 
redovisningen av intervjuerna och i analysen har jag eftersträvat ett synsätt som bygger på 
förståelse och tolkning (interpretativism) med anknytning till Max Webers uppfattning om 
verstehen.40

36Esaiasson P et al (2007), sid 257-258, 291
37Giele, J.Z, Elder, G.H. Jr, (1998), sid 26, 73, 98
38Findlay, A M ,och Li, F.L.N.(1999)
39Halfacree, K och Boyle, P.J. (1993), sid 333-338
40Bryman A, (2002), sid 25 - 30
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Migration definieras vanligtvis som en gränsöverskridande rumslig förflyttning,41 dvs 
migrationen har en geografisk dimension. Den geografiska gränsen kan vara en nationsgräns 
eller en gräns inom landet. Man talar i det första fallet om internationell och i det senare om 
intern migration. Det innebär tex. att relativt långväga flyttningar i en del av 
migrationssystemet inte räknas därför att den inte sker över en gräns, medan mycket kortare 
flyttningar kommer att räknas i en annan del av migrationssystemet därför att de korsar en 
gräns. Migration definieras även tidsmässigt, eftersom det är allmänt accepterat att det  
måste finnas en viss varaktighet för att en förflyttning ska räknas som migration.42 Att 
definiera migration på detta sätt innebär vissa nackdelar eftersom det ger en statisk bild av 
hur människor lever, dvs att man bara kan ha en bostad i taget när verkligheten är mer 
flexibel. 43 Nuvarande forskning är därför inte heller så statisk angående detta.

3.1 Teorier och modeller i migrationsforskningen
Under lång tid handlade migrationsforskningen främst om flyttningar som en konsekvens av 
tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Tidigt försökte forskarna hitta mönster och förkla-
ringar som Ravenstein med ”migrationslagar” på 1870/80-talet. Många av de tidiga 
migrationsteorierna grundades på neoklassisk teori och handlade om arbetskraftens 
migration som svar på marknadens behov. Olika modeller har tagits fram för att hitta 
mönster och förklaringar. Enligt Boyle et al har dock även sofistikerade lönebaserade 
modeller visat sig vara alltför begränsade även om man bara beaktar arbetskraftsmigration. 
De nämner Greenwood, som i sin redovisning 1975 konstaterade att löneskillnader mellan 
olika områden var en svag förklaring till migration, och Wood, som 1982 sa att man inte 
funnit någon geografisk ekonomisk jämviktsnivå för löner vare sig globalt eller inom 
enskilda länder. Mot denna bakgrund finner Boyle et al att det är naturligt att forskningen 
söker efter andra faktorer som påverkar eller driver fram en migration44 

Så småningom utvidgades det neoklassiska perspektivet på migration med ett mer in-
dividualistiskt, ”human capital theory”, med inriktning på individens eget val och värdering 
av nytta i såväl det långa som det korta perspektivet. Teorin förutsätter dock att individen har 
kunskap om alternativen, d.v.s. i samband med eventuell migration, har fullständig informa-
tion om löner och andra nyttigheter på den egna bostadsorten och på alla andra möjliga 
bosättningsorter vid en viss tidpunkt. Det är dock inte så realistiskt och det leder också fram 
till att ett nytt synsätt utvecklas, en behavioristisk modell . I stället för att redovisa mönster 
för den observerade och mätbara migrationen betonar modellen mekanismerna bakom, dvs. 
hur individen uppfattar, tar till sig och bearbetar information om flyttalternativ. Ytterligare 
en migrationsteori som kan nämnas är den strukturalistiska, som betonar underliggande 
strukturer som kan begränsa individens möjlighet att välja fritt. De ovan redovisade migra-
tionsteorierna anknyter till olika filosofiska betraktelsesätt och tillhör alla det deterministiska 
sättet att betrakta migrationen. De som är kritiska till detta sätt att beskriva migration anser 
att de potentiella migranterna först och främst måste betraktas som individer som fattar sina 
egna beslut om att flytta eller inte flytta och att flyttningar inte kan förutsägas eller 
prognostiseras utifrån speciella karakteristika för individer och platser.45 

41Boyle et al, (1998) sid 34
42Boyle et al, (1998) sid 35
43Boyle et al, (1998) sid 36
44Boyle et al. (1998) sid. 59-61
45Boyle et al. (1998) sid. 58, 62-71
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3.2 Migrationsmönster under livscykeln, livsloppsperspektiv och 
den biografiska ansatsen i migrationsforskningen
Genom att lägga samman flyttmönster från ett stort antal individer i olika västeuropeiska 
länder, USA, Japan och Australien och från olika tidpunkter skapade Rogers och Watkins 
(1987) en modell som visar fyra migrationstoppar under livscykeln. Dessa inträffar under 
den tidiga barndomen, vid tiden för det första jobbet (ca 25 år), vid tiden för pensionering 
(drygt 60 år) och i livets slutfas i sen ålderdom. Warnes (1992 ) associerade detta 
flyttmönster med övergångsfaser under livsloppet och lade till information om motsvarande 
flyttningsfrekvenser och flyttavstånd.46 Kunskap om migrationsmönster och hur det hänger 
samman med olika faser under livscykeln kan vara användbar som information och allmän 
bakgrund för beslutsfattare, tex i kommuner. Men det är ett perspektiv på migration som är 
begränsat i tid och rum och dessutom alltför generellt för att man ska förstå komplexiteten i 
migrationens olika delar. 

Livsloppsperspektiv är ett både djupare och bredare begrepp där migrationen placeras i sin 
kontext till tid och rum, kulturellt och historiskt sammanhang och till individens egna 
intentioner och relationer till andra människor. En av de första som beskrev migration utifrån 
ett individuellt livslopps- eller livsbaneperspektiv baserat på personliga biografier och yttre 
händelseförlopp var Glen H. Elder Jr. Tillsammans med Janet Z. Giele utvecklade han en 
modell för analys av individens livsbana, ett ”livsloppsparadigm” med fyra element:47 

- Placering i tid och rum, kulturell bakgrund,
- Länkade liv, sociala relationer 
- Individens mål, handlingsförmåga och utveckling
- Timing och strategisk anpassning  

Författarna beskriver timing och strategisk anpassning som att de olika elementen i 
livsloppsparadigmet samlas i en ”tratt”, (funnel of timing). Hur delarna än ser ut för den 
enskilda individen i form av social ställning, kulturell bakgrund, nätverk, vänner, personliga 
motiv etc. så samlas allt detta och erfars genom individens anpassning till konkreta 
situationer och händelser. I denna tratt eller korsning uppstår en strategisk anpassning utifrån 
vilken olika livsbanor kan utvecklas.48  

I en artikel från 1993 föreslår Keith H Halfacree och Paul J Boyle att man ska använda sig 
av kvalitativa djupintervjuer med migranter för en ökad förståelse av migrationen. Dessa 
intervjuer kan utformas som ett slags livsberättelser med utgångspunkt i ett humanistiskt 
synsätt på människan som individ och inte enbart som någon som rationellt svarar på olika 
stimuli. Människors berättelser om sitt vardagsliv är utgångspunkten och dessa ses i ett 
kulturellt sammanhang. Den biografiska ansatsen är påverkad av struktureringsteorin som 
man vanligtvis förknippar med Anthony Giddens.49

Den biografiska ansatsens tre dimensioner: 50 

- Migrationsprocessen ses som en händelse i tid, (action in time), dvs. migrationen kan inte 
förstås enbart från tidpunkten strax före flytten, tex. genom jämförelse av olika platsers 
egenskaper och möjligheter utan måste förstås utifrån individens tidigare liv och vad 
han/hon har för förväntningar inför framtiden. 

- Bakom varje specifik migration finns många olika skäl eller faktorer av större eller mindre 
46Boyle et al. (1998) sid. 110 - 113
47Giele, J.Z, Elder, G.H. Jr (1998)
48ibid sid 9-11, fig 1.1
49Halfacree, K.H och Boyle, P.J. (1993)
50Ibid sid 337 – 342 och Boyle et al (1998), sid 80 - 82
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betydelse, men sammantaget utgör de delar i den enskilda individens migrationsprocess.

- Migration är en kulturell process där den kultur som individen lever i ses som en 
övergripande struktur som formar individens beteende i förhållande till omgivningen. 
Migration sedd som en kulturell process lyfter fram identiteten som centralt begrepp för 
individens agerande och ser beteendet som en reaktion på omgivningen. 

3.3 Platsens egenskaper - push- och pullfaktorer 
I migrationsstudier har man länge talat om push- och pullfaktorer, där push står för 
bortstötande och pull för attraherande faktorer. I den ursprungliga versionen föreställde man 
sig att en kombination av pushfaktorer på ursprungsplatsen och pullfaktorer på 
destinationsorten framkallar en flyttning. Bouge summerade 1969 ett antal sådana push- och 
pullfaktorer. Att förklara observerade migrationsmönster enbart utifrån push- och 
pullfaktorer enligt modellen betraktas numera som alltför enkelt. Vi kan också se att push- 
och pullfaktorer kan knytas till såväl ursprungsplatsen som destinationsorten. Dessutom 
måste man vara uppmärksam på flera bakomliggande faktorer och hinder som stör modellen, 
tex. ekonomiska möjligheter att flytta, förpliktelser mot familj på ursprungsorten eller helt 
enkelt hinder p.g.a. lagstiftning. 51

Begreppen push och pull används fortfarande relativt frekvent i kvantitativa migra-
tionsstudier som enkäter, men inte på det sättet att de tilldelas ett bestämt definierat innehåll 
knutet till en viss modell utan mer som beskrivning av olika faktorer som påverkat den 
enskildes flyttbeslut. 

3.4 Kontraurbanisering, den rurala idyllen, landsbygdsboende och 
”gröna vågen”
Under 1970-talet talade vi om en ”grön våg” i Sverige. Storstäderna upplevde i början av 
decenniet en nettoutflyttning medan landsbygden och många småorter noterade en 
nettoinflyttning. Det fanns en idyllisering av landsbygden i media, där tidningar skrev om de 
nya ”gröna vågarna”, ofta unga familjer som ville ge sina barn en uppväxt på landet i 
närheten av djur och natur. I England skedde en motsvarande och förmodligen ännu 
tydligare idyllisering av landsbygdsboende ”the rural idyll”. Begreppet ”den rurala idyllen” 
innebär att det finns en bild som ständigt återskapas där landsbygden ses som problemfri 
med en social närhet mellan människor och en hälsosam miljö.52 Landsbygdens 
dragningskraft, ”ruralism”, har en lång historia och har egentligen funnits sedan städer 
bildades. Ruralism är närvarande i kulturen i västvärlden och har ofta förkroppsligat själva 
nationen, exempelvis det som uppfattas som engelskt.53 

Ett annat begrepp som ägnats mycket forskning är kontraurbanisering, (counterurbanising). 
I brittisk forskning har det ofta handlat om medelklassens utflyttning till lantliga miljöer. 
Begreppet dök dock först upp i USA i mitten av 1970-talet och användes för att beskriva den 
befolkningsökning som skedde i områden utanför storstadsområdena samtidigt som 
befolkningen minskade i storstadsområdena. Flera studier därefter visade på motsvarande 
mönster i nordvästra Europa, Japan, Australien och delar av Skandinavien. Detta bröt mot 
den tidigare trenden av ständig urbanisering och väckte därför stort intresse. Under början av 
1980-talet vände trenden och befolkningen i storstäderna i USA ökade igen.54

51Boyle et al (1998), sid 67 Box 3.4 (Bouge 1969 och Lewis 1982)
52Stenbacka, S, (2001), sid 39 (Short 1991)
53Boyle et al (1998), sid 141 (Short 1991 m.fl) 
54Boyle et al (1998), sid 13 -15 och Halfacree, K (2008), sid 480
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Forskningen om kontraurbanisering utfördes i början mestadels på makronivå. Senare kom 
enkätundersökningar om boendepreferenser, tex. som den brittiske forskaren Keith 
Halfacree gjorde 1994 och som visade att den fysiska och sociala (den engelska rurala) 
miljön hade stor påverkan vid flyttarnas val av bostadsmiljö. Denna och liknande studier 
visar att uppfattningen om det finns en högre miljökvalitet på landsbygden fungerar som 
viktig pullfaktor.55 Relativt nyligen har Keith Halfacree i en artikel redovisat hur forskningen 
kring kontraurbanisering stagnerat och kommit att handla om stereotyper inom 
populärkulturen, inte minst om den sofistikerade medelklasstadsbon som flyttar med sin 
familj för att börja ”ett nytt liv " i vad som uppfattas som en idyllisk landsbygdsmiljö. 
Halfacree föreslår att forskningen i kontraurbanisering breddas och att internationella 
aspekter förs in.56 

Hur ser det ut i Sverige? Under 1980-talet skedde både en koncentration och en spridning av 
befolkningen. I en analys av migrationsdata för perioden 1970 – 1995 sammanfattar Amcoff 
resultaten i flera alternativ beroende på hur begreppet kontraurbanisering ska förstås eller 
definieras. Om man därmed menar befolkningstillväxt i lantliga boendemiljöer anser han att 
det kan beläggas, särskilt när det gäller familjer med barn.57 När det gäller orsakerna till 
kontraurbanisering avvisar Amcoff på empiriska grunder både den brittiskinspirerade 
möjliga förklaringen som baseras på medelklassens bild av den rurala idyllen och också en 
förklaring om förvärv av billiga hus, budgetboende. Förklaringar som ökad tillgänglighet för 
landsbygdsboende, t.ex. förbättrade pendlingsmöjligheter, menar han, stämmer bättre med 
hans empiriska data.58 

I avhandlingen ”Landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv” säger Susanne Stenbacka att 
hennes övergripande syftet är att beskriva landsbygden som boendemiljö genom att 
syntetisera inflyttarnas intentioner, värderingar, boendeform och handlingar. Hon tar även 
upp begreppet kontraurbanisering i sin avhandling. Stenbacka ser flyttbeslutet som en följd 
av individernas intentioner med boendet och menar att man kan förstå det som repellerande 
och attraherande krafter mellan två rum, som förhållandena i staden (pushfaktorer) 
respektive på landsbygden (pullfaktorer). Hon ger stor tyngd åt sambandet mellan 
människors intentioner och deras handlingar. Bl.a. tar hon upp detta samband för att fördjupa 
kunskapen om naturens betydelse för människors val av boendemiljö och hur olika hushåll 
förhåller sig till naturen. Det är  teman som hon inte anser utvecklats närmare inom den 
tidigare “kontraurbaniseringsanalysen.” 59 

3.5 Transnationella perspektiv i den internationella migrationen 
När flyttningen går över en nationsgräns talar man om internationell migration, där 
emigration är flyttning från och immigration flyttning till ett annat land. Den internationella 
migrationen är omfattande. I en rapport till Globaliseringsrådet 2008 redovisas uppgifter om 
migrationsstocken i världen. År 2005 fanns 190 miljoner internationella migranter vilket 
utgjorde 3 procent av befolkningen i hela världen.60 Siffrorna ger en uppfattning om hur 
sammankopplade människorna är i världen, särskilt om man betänker hur dessa migranter 
var och en bildar en länk mellan minst två nationer. Att det finns en dynamik i sådana 
transnationella länkar har uppmärksammats allt mer i migrationsforskningen. 

Bland de första att föra fram den transnationella aspekten i forskningen om internationell 
55 Boyle et al (1998), sid 144
56 Halfacree, K (2008), sid 479
57 Stenbacka, S, (2001), sid 33
58 Amcoff, J (2000), sid 1
59 Stenbacka, S, (2001), sid 10-11, 13–14, 32–33, 133 och 166-173
60 Hedberg, C, Malmberg B, sid 23 – 24 
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migration var socialantropologerna Linda Basch, Nina Glick Schiller och Cristina Szanton 
Blanc. Deras gemensamma bok ”Nations unbound: transnational projects, postcolonial 
predicaments and deterritorialized nation-states” är ett verk som många migrationsforskare 
refererar till.61 De definierar transnationalism som:

”..the processes by which immigrants forge and sustain multi-stranded social relations that 
link together their societies of origin and settlement.”62 

Detta kan översättas som (min översättning) - ”de processer genom vilka invandrare skapar 
och upprätthåller flera sociala relationer som länkar samman det samhälle de kommer ifrån 
med det där de bosatt sig.” Dessa länkar kan tex. vara sociala, ekonomiska, kulturella eller 
politiska och utvecklas till gränsöverskridande nätverk, transnationella nätverk, mellan 
migranter. 

I en artikel från 1989 tar Monica Boyd upp utvecklingen av sociala nätverk som strategi för 
migration och menar att olika nätverk förbinder migranter över tid och rum. När 
migrationsflödena väl börjat blir de ofta självförsörjande, vilket beror på att speciella 
nätverk utvecklas mellan invandrare i det mottagande samhället för information och för stöd 
och hjälp till släkt och vänner i det sändande området. Dessa nätverk länkar befolkningen i 
ursprungsländerna med de mottagande länderna och medverkar till att flyttrörelser mellan 
länderna inte nödvändigtvis begränsas i tid, riktning eller varaktighet63

Fr.o.m. mitten av 1990-talet har flera forskare diskuterat migration utifrån ett transnationellt 
perspektiv och därmed gett begreppet ett innehåll, som dock inte alltid sammanfaller, 
framförallt gäller det begreppets vidd och hur det använts i de tidiga studierna. 

Alejandro Portes skiljer mellan olika typer av transnationella organisatoriska strukturer och 
verksamheter som ibland används synonymt i olika rapporter. Med begreppet internationell 
avser han aktiviteter och program av nationell karaktär medan multinationell hänvisar till 
stora institutioner som företag eller religiösa organisationer vars aktiviteter äger rum i flera 
länder. Begreppet transnationell slutligen hänför han till verksamhet som initieras och 
upprätthålls av icke-institutionella aktörer, vare sig de är organiserade grupper eller nätverk 
av personer över gränserna.64

Thomas Faist diskuterar begreppet transnationella sociala rum i förhållande till migration.65 

Han definierar tre typer av transnationella rum som uppstår i samband med migration; 
transnationella släktskapsgrupper, transnationella kretsar och transnationella samfund. I 
sådana transnationella sociala rum uppstår dynamiska processer. Det kan vara kulturella, 
politiska eller ekonomiska processer som involverar ackumulering och användning av olika 
typer av kapital, ekonomiskt kapital och resurser som ingår i socialt kapital eller överförs via 
sociala och symboliska band. Det verkliga livet i transnationella sociala rum antyder att 
flyttning eller återflyttning inte är några definitiva beslut. De kan ändras och vidare kan 
transnationella liv i sig bli en strategi för överlevnad och förbättring. Faists tre 
transnationella sociala rum:66 

Transnationella släktskapsgrupper (transnational kinship groups) är mindre grupper som 
präglas av ömsesidighet där det som den ena parten får från den andra kräver en gengåva 
eller gentjänst. Typiskt exempel är remitteringar mellan familjemedlemmar i immigrations- 
respektive emigrationslandet. 

61Basch, L, Schiller, N. G et al (1994) 
62Ibid sid 7
63Boyd M, (1989), sid 641
64Portes A, (2001), sid 185 - 187
65Faist, T (2000), sid 191-194
66Faist, T (2000), 195-196
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Transnationella kretsar (transnational circuits) kännetecknas av utnyttjandet av s.k. 
insiderfördelar som kännedom om språk och starka och svaga sociala band i ”peer 
networks”.67 Transnationella kretsar kännetecknas vidare av att det råder en ständig 
cirkulation av varor, människor och information över nationella gränser genom en 
instrumentell ömsesidighet i utbytet. 

Transnationella samfund (transnational communities) karaktäriseras av solidaritet genom 
gemensamma värderingar och symboler, vilka uttrycker en slags kollektiv identitet som 
nationalitet, etnicitet eller religion. Typiska exempel är diaspora, som judar, kurder och 
gränsregioners befolkningsgrupper. 

Min Zhou menar att ett transnationellt perspektiv i forskningen har flyttat fram vårt 
tänkande om etniskt företagande och transnationellt entreprenörskap trots att iakttagelserna 
främst har kommit från etnografiska fallstudier av ett begränsat antal nationella 
ursprungsgrupper. Hon nämner som exempel att potentiella invandrarföretagare, 
lågutbildade såväl som högutbildade, inte bara reagerar på de strukturella nackdelar som de 
möter i sina värdländer utan också aktivt söker möjligheter och nischer på marknaden 
bortom de nationella gränserna för mottagarländerna. De använder därvid sin tvåspråkighet, 
dubbla kulturella kompetens och sina etniska nätverk i båda länderna. Zhou tar också upp 
transnationella företagares möjligheter att välja boendemiljö, tex ett visst land, och att däri-
från bedriva sin verksamhet.68

3.6 Migration, turism och fritidshusboende
Sambandet mellan turism och migration har studerats av olika forskare. Williams&Hall har 
bl.a. beskrivit den turismanknutna migrationen som konsumtions- och produktionsstyrd. 
Med konsumtionsstyrd migration avser de migranter som lockas av olika faciliteter i 
turistmiljön, där pensionärsmigration utgör en viss form. Den produktionsstyrda migrationen 
innefattar dem som flyttar för att få arbete i turismindustrin eller själva driver ett företag 
inom turistverksamheten.69 

Williams och Hall diskuterar också människors rumsliga rörlighet och hur den förhåller sig 
till den tid som förflyter på en kontinuerlig skala alltifrån den kortaste temporära 
förflyttningen från hemmet till permanent migration.70 Att ha ett eget fritidshus, ett ”second 
home” kan innebära att man regelbundet växlar mellan att bo i sin permanenta bostad och i 
sin fritidsbostad. Man är en temporär konsumtionsmigrant. I Williams och Halls modell för 
relationer mellan turism och flyttning finns också begreppet VFR-turism, där VFR står för 
Visiting Friends and Relatives. Platser och miljöer knyts samman genom den enskilde 
turistens eller migrantens kontaktnät av släktingar och vänner på hemorten och nya vänner 
eller släktingar på turistorten.71 

Dieter Müller har undersökt tyskar som köpt fritidshus i södra Sverige och beskriver  hur 
nätverk skapas mellan dessas hemorter i Tyskland och platsen där de har sitt fritidshus i 
Sverige. Genom sådana migrationsnätverk kan tex. nya fritidshusköpare attraheras till 
platsen. Även turister kan skapa nätverk mellan två platser och inspirera vänner och bekanta 
på hemorten att själva utforska den besökta turistorten.72 Området i värdlandet blir på så sätt 
mindre främmande och något man kan referera till i sin vardag. Det sker en 

67På svenska ungefär ”nätverk mellan gelikar”
68Zhou, M, (2004), sid 1058-1059
69Williams, A. M, Hall C M, (2000)
70Williams, A. M, Hall C M, (2000), sid 7 
71Williams, A. M, Hall C M, (2000), sid 8-12
72Müller, D. K. (1999), sid 43
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internationalisering av fritidsrummet som Müller uttrycker det. Han skriver tex. att de tyska 
fritidshusköparna såg det som en rättighet att få köpa fritidshus utomlands med hänsyn till 
intentioner och överenskommelserna mellan EU-länderna. Dessa fritidshusköpare fick 
därigenom ett större område för sina veckoslutsresor från storstadsområdena i norra 
Tyskland, d.v.s. ett område som sträckte sig över nationsgränsen.73 

Henry Buller och Kent Hoggart har undersökt britters köp av såväl fritidshus som 
permanenthus på landsbygden i Frankrike. I sin studie fann de att för många av de brittiska 
husköparna hade Frankrike blivit som en förlängning av marknaden i Storbritannien för hus 
på landet. Särskilt gällde det de som bodde i de sydliga länen i sydöstra England. Orsaken 
var framförallt bristen på lantligt belägna hus till överkomliga priser för familjer som ville 
flytta ut på landet. Enligt författarna förlitade sig även franska husförsäljare på denna 
förlängda marknad, dvs britter som ville förvärva ett lantligt ”drömhus” i Frankrike eftersom 
det inte bara var för dyrt utan också ouppnåeligt för dem i Storbritannien.74 

3.7 Livsstilsmigration 
Livskvalitet handlar om en individs eller grupps välbefinnande och kan definieras som ”den 
grad till vilken en befolknings behov och önskemål uppfylls”.75  Livskvalitetsfrågor finns i 
nästan alla former av migration och har funnits med i migrationsundersökningar så länge 
som migration inte reducerats till snäv inkomstmaximeringsstrategi. Att flytta för att få 
bättre arbetsmöjligheter kan öka livskvaliteten genom att man får en bättre ekonomi, och 
flyttning kopplad till händelser under livsbanan, som giftermål eller pensionering, kan vara 
en strävan att anpassa boendet efter förändrade behov och önskemål. Men dessa orsaker 
måste också ses i relation till familjenormer och ekonomisk press på individen att flytta. Det 
är egentligen först när individer, hushåll eller andra grupper aktivt anstränger sig för att få 
den livsmiljö de önskar som man kan tala om ett samband mellan migration och livskvalitet, 
dvs det är när miljön i vid bemärkelse, fysisk eller social, utgör den drivande kraften bakom 
migrationen. Livskvalitet kan sökas i olika livsmiljöer och representeras i 
migrationsforskningen bl.a. av studier kring stadens respektive landsbygdens lockelse.76 

Livsstilsmigration eller den engelska beteckningen lifestyle migration är ett begrepp som 
börjat användas av forskare för att beteckna frivillig flyttning till en plats som uppfyller ens 
krav på livskvalité. Det finns ett nätverk av för närvarande ett fyrtiotal forskare som 
intresserar sig för livsstilsmigration över nationsgränser. Man finner dem på ”Lifestyle  
Migration Hub. - Lifestyle Migration and Tourism-informed Mobilities”.  Kontaktperson är 
forskaren Karen O'Reilly, som i flera etnografiska och sociologiska studier redovisat britters 
migration till Spanien. På nätverkets webbsida säger man att Lifestyle Migration och 
Tourism-informed Mobilities är nya flexibla former av rörlighet som sammankopplar och 
suddar ut skillnaden mellan turism och migration och som antyder djupa metodologiska och 
konceptuella frågor för samhällsvetenskapen. Det empiriska materialet växer och för att hitta 
olika vägar att teoretisera begreppet livsstilsmigration ordnade man en workshop i Madrid 
slutet av januari 2010.77 Flera studier om livsstilsmigration gäller britter och andra 
nordeuropéer som flyttat till spanska Medelhavskusten eller till den franska landsbygden.78

Många undersökningar gäller människor som är pensionärer eller snart kommer att bli det.79 

73Müller, D. K. (1999),sid 204
74Buller H,.Hoggart, K (1995), sid 10
75Boyle P, Halfacree K, & Robinson V (1998), sid 128 (enligt Johnston 1994)
76Boyle P, Halfacree K, & Robinson V (1998), sid 128
77http://www.lboro.ac.uk/departments/ss/lmhub/lmhub_home.html  , 2009-12-15  
78Buller H, Hoggart K, (1994a och b, 1995), O’Reilly, K. (2000a och b), Gervais-Aguer, M–M (2006)
79King,R et al (2000), Casado-Díaz, M. A.,et al (2004), Gustafson, Per (2007),

http://www.lboro.ac.uk/departments/ss/lmhub/lmhub_home.html
http://www.lboro.ac.uk/departments/ss/lmhub/lmhub_home.html
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I en nyligen publicerad artikel har Karen O'Reilly och Michaela Benson kritiskt utforskat, 
förklarat och försökt avgränsa begreppet livsstilsmigration utifrån studier som gjorts under 
senare år.80 De gemensamma drag de kommit fram till är att livsstilsinvandrare är relativt 
välbeställda individer i alla åldrar som flyttar, på heltid eller deltid, till platser som av olika 
skäl innebär en bättre livskvalitet för dem. Utifrån val av plats ser de tre typer av 
livsstilsflyttare: den som bosätter sig på en turistort, företrädesvis på kuster och öar i solen 
(the residential tourist), den som söker den lantliga idyllen (the rural idyll seeker) och 
bohemen, som söker sig sig till lämpliga platser för att leva ett bohemiskt/alternativt liv 
(bourgeois bohemian). De anknyter därefter, främst, de två första kategorierna till forskning 
och begrepp som turismrelaterad migration (tourism-informed mobilities) och 
kontraurbanisering (counter-urbanisation).81

Grundläggande drag i migranternas livsstil är en strävan efter att förändra balansen mellan 
arbete och privatliv, livskvalitet och tidigare frihetsbegränsningar. Livsstilsmigration är ett 
sökande snarare än en handling och det omfattar olika platser, önskningar och drömmar för 
olika individer.82 Med hänvisning till sociologiska begrepp tar de också upp att livsstil, i vårt 
nuvarande konsumtionssamhälle, kan ses som ett livsprojekt för individen och en del av det 
reflexiva jaget. Livsstilsmigrationprojektet kan ses som ett oundvikligt resultat av det 
moderna samhället där individer får söka sina egna livsstilar.83

För att till fullo förstå livsstilsmigration måste man granska individens beslut att flytta inom 
ramen för hans/hennes liv före migrationen, men också genom att ta hänsyn till hur deras liv 
ser ut efter migrationen. Vidare säger de att det är uppenbart utifrån den teoretiska 
diskussion de för att den här formen av migration har vuxit fram som ett resultat av mycket 
speciella historiska och materiella förhållanden, särskilt globalisering, ökat resande, 
flexibilitet (i liv och arbete) och en ökad relativ välfärd.84

Buller och Hoggart (se avsnitt 3.6) har studerat britter som köpt hus på landsbygden i 
Frankrike.85 Bullers och Hoggarts undersökning omfattar 406 brittiska husköpare, varav ca 
hälften var permanentboende. I första hand var det det låga priset som gjorde att husköpet 
blev av, men det var möjligheten att få bo på landet som lockade. Områdena de kom till var 
avfolkningsområden där de brittiska köparna hittade pittoreska hus som de sedan lät 
restaurera och bygga till. På det sättet bidrog de till en förbättring av ekonomin i området. 
För de som flyttade permanent var flytten sällan jobbrelaterad ens för personer i aktiv ålder 
utan i första hand konsumtionsrelaterad. Bullers och Hoggarts studier från 1990-talet 
refereras ofta i forskningsrapporter om konsumtionsorienterad migration, livsstilsmigration 
och turismorienterad migration, t.ex i följande två rapporter som fokuserar på 
entreprenörskap och migration. 
Lardies enkätundersökning 1996-97 omfattade 169 små turistföretag på landsbygden i 
Katalonien (Spanien) och Languedoc (Frankrike) som drevs av entreprenörer från andra 
europeiska länder, varav de flesta var nordeuropéer, engelsmän, tyskar och nederländare.86 

De flesta av dessa hade upptäckt området som turister och skälen till flytten motiverades 
mindre av behovet av arbete än av livsstilsöverväganden. Lardie kritiserar den internationel-
la migrationsteorin för dess alltför starka betoning på arbetsrelaterade och ekonomiskt moti-
verade flyttningar. Han menar att den inte tar hänsyn till konsumtionsorienterad migration 

80O’Reilly, K, Benson M, (2009a), O’Reilly, K, Benson M, (2009b)
81O’Reilly, K, Benson M, (2009b), sid 610-613
82O’Reilly, K, Benson M, (2009b) 608-609
83O’Reilly, K, Benson M, (2009b) sid 618
84O’Reilly, K, Benson M, (2009b)sid 620
85Buller H, Hoggart K, (1994a, 1994b, 1995) 
86Lardiés, R. (1999)
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över nationsgränser, varför den samtida migrationen av EU-medborgare till Medelhavsregio-
nerna inte passar in i den teorin. Han menar att dessa flyttningar beskrivs bättre genom 
modeller som tillskrivs intra-nationell migration. De nordeuropeiska turistoperatörerna i 
Katalonien och Languedoc flyttade till lågkostnadsområden på landsbygden där livskvalite-
ten innebar en förbättring jämfört med deras tidigare bostadsort. Lardie menar att likheterna 
mellan dessa och intra-nationella flyttare i industriländerna gör att de kan betraktas inom 
ramen för studier av urban-rural rörlighet, där en mängd studier visat betydelsen av miljö 
och livskvalitet i de överväganden som migranterna gör. 87 Den refererade artikeln av Lardie 
publicerades 1999. Därefter har migration inom Europa tagits upp från ett intra-EU 
perspektiv av andra forskare t.ex av O'Reilly, King och Drake&Collard.88. 

Stones och Stubbs artikel från 2007 är en studie av livsstilsmigration och entreprenörskap. 
Även den gäller nordeuropeiska entreprenörer på den franska och spanska landsbygden.89 

Stone är knuten till ”Centre for Entrepreneurship, Durham Business School, Durham 
University”medan Stubbs har en bakgrund inom samhällsvetenskap. De tar sin utgångspunkt 
i företagandet/entreprenörskapet och undersöker hur detta förhåller sig till migrationen och 
migrationsbeslutet. De säger att deras studie av nödvändighet är explorativ pga av en nästan 
total avsaknad av tidigare arbeten. Stone och Stubbs intervjuade 21 utländska hushåll i 
Spanien och 20 i Frankrike som drev totalt 70 små företag i relativt glest befolkade områden 
utanför turistorterna. De flesta intervjuade var britter medan övriga hade nederländskt, 
danskt och tyskt ursprung. 

Nästan alla intervjuade uppgav att den viktigaste orsaken både till beslutet att emigrera och 
till valet av boplats var trivselfaktorer som klimatet och landskapet. Ytterligare en 
motivering, som omkring hälften nämnde, var att komma bort storstadsliv och inrutat 
arbetsliv. I nästan samtliga fall hade de upptäckt platsen vid tidigare semesterbesök. Mycket 
få hade definitiva planer för etablering av ett företag vid ankomsten. Drivkraften för 
individerna i studien var att nå sina livsstilsmål samtidigt som de måste kunna försörja sig. 
Stone och Stubbs konstaterar att egenföretagande och typen av företag i deras undersökning 
var ett resultatet av själva migrationsprocessen. 90

3.8 Utveckling av teorier, perspektiv och begrepp i uppsatsen
I kapitel 3 har olika teorier kring migration redovisats. I synen på migration utgår jag från 
begreppet livsloppsperspektiv, som flera forskare använder, och vidare från den biografiska 
ansatsen enligt Halfacree och Boyle. 

Av övriga teorier och begrepp som redovisas i kapitlet är det främst begreppet 
livsstilsmigration med koppling till turism som utvecklas i uppsatsen. Det anknyter till 
Karen O'Reilly's m.fl brittiska forskares studier av livsstilsmigration, dvs om personer som 
under senare år flyttat från ett EU land till ett annat för att byta miljö och livsstil och i många 
fall därefter försörjer sig som egna företagare inom turistbranschen. Särskilt Stones och 
Stubbs artikel är intressant eftersom den knyter samman begreppet livsstilsmigration med 
entreprenörskap. Susanne Stenbackas studie om landsbygdsboende i Sverige från 
inflyttarnas perspektiv är också en viktig grund för min analys. 

Det transnationella perspektivet på migration och de transnationella uttrycken i form av 
kontakter och nätverk utvecklas i uppsatsen med utgångspunkt i Thomas Faists definition av 
och resonemang kring transnationella sociala rum. 
87Lardiés, R. (1999), sid 489-490 
88O’Reilly, K. (2007), King, R (2002), Drake H, Collard S, (2008)
89Stone, I.& Stubbs,C, (2007) 
90Stone, I.& Stubbs,C, (2007), sid 437, 444
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4. Nederländerna och Sverige, Europa och Europeiska 
Unionen (EU).
Nederländerna är med sina 397 invånare per km2 det mest tätbefolkade landet i Europa om 
man bortser från de territoriellt riktigt små staterna som Malta, San Marino m.fl. Efter 
Nederländerna kommer Belgien, Storbritannien och Tyskland som alla har mer än 200 
invånare per km2vilket kan jämföras med 20,4 för Sverige (2008). 

Tabell 1: Jämförelse av uppgifter mellan Sverige och Nederländerna.

Land Antal in-
vånare 
2008,
miljoner

Yta, km2 Antal 
invånare 
per km2

Andel 
skogs-
mark
%

Andel 
jordbruks-
mark %

Andel övrig 
mark
%

Sverige 9,2 450 295 20,4 52 8 40

Nederländer
na

16,5  41 526 397 10 28 62

Uppgifterna om invånarantal, ytor och befolkningstäthet har hämtats från Landguiden.91   och 
om fördelning av markens användning från Nationalencyklopedin. 92

En jämförelse visar att Sveriges yta är mer än 10 gånger så stor som Nederländernas. Drygt 
hälften av Sveriges yta täcks av skog. I Nederländerna är endast en tiondel av landets yta 
skogsmark.

Fig 1. Länder i Europa,
Källa:Landguiden, 
Utrikespolitiska In-
stitutet, 2009

Både Nederländerna och Sverige är medlemmar i Europeiska Unionen (EU). Sedan Sverige 
1995 gick med i EU har det blivit lättare för invånare i andra medlemsländer att bosätta sig i 
Sverige. För närvarande gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 
29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.93 

EU-medborgare har rätt till fri rörlighet och vistelse i upp till tre månader i en annan 
medlemsstat. För att en EU-medborgare ska ha rätt att vistas i en annan medlemsstat under 

91 Landguiden, Utrikespolitiska Institutet, http://landguiden.se/, 2009-11-03
92 Nationalencyklopedin, Landsfakta (textruta) Sverige, Nederländerna, via www.sub.su.se, 2009-11-03
93EU, Sammanfattning av lagstiftningen, http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l33152.htm  ,   2009-05-04

http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l33152.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l33152.htm
http://www.sub.su.se/
http://landguiden.se/
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en längre period än tre månader måste vissa villkor uppfyllas. Man ska antingen bedriva 
ekonomisk verksamhet som anställd eller egenföretagare, ha tillräckliga tillgångar och en 
sjukförsäkring för att kunna klara sig utan socialt bistånd under sin vistelse i den mottagande 
medlemsstaten eller vara familjemedlem till en EU-medborgare som faller inom någon av 
ovan nämnda kategorier. EU-medborgare behöver inte uppehållstillstånd, men 
medlemsstaterna kan kräva att personen registrerar sig hos behöriga myndigheter inom en 
viss tidsfrist, som inte får understiga tre månader från ankomstdatum. 

En flyttning från t.ex. Nederländerna till Sverige faller inom begreppet internationell  
migration eftersom det sker från ett land till ett annat och innebär en gränsöverskridande 
rumslig förflyttning över nationsgräns. Samtidigt omfattas de båda länderna, som 
medlemmar av EU, delvis av samma lagstiftning. Unionen har människornas fria rörlighet 
som mål och därför blir en flyttning inom EU, eller till ett land med motsvarande 
överenskommelser, en enklare process för den enskilde än en flyttning till ett land utanför 
detta område. I stället för internationell migration skulle man kunna tala om intra-EU eller 
intra-europeisk migration på samma sätt som man talar om intraregional migration inom en 
region. Kanske det skulle leda till en förändring av tänkandet kring flyttningar inom Europa 
och att området uppfattas mer som en helhet med storstäder och landsbygd, kuster och 
skogsområden som är nåbara inom hela regionen. 

Emigration från Nederländerna
Emigrationen från Nederländerna har ökat successivt under åren efter millennieskiftet. 
Under perioden 2006 – 2008 flyttade ca 125 000 personer per år ut ur landet vilket är de 
högsta siffrorna sedan 1950-talet. 94

Enligt en enkätundersökning som genomfördes i Nederländerna under perioden mars-
augusti 2008 bland 7,8 miljoner män och kvinnor födda 1945 – 1989 säger omkring 700.000 
nederländare att de har planer på att emigrera, dvs. flytta utomlands för en period av åtta 
månader eller mer. Nio procent av männen och fem procent av kvinnorna svarade att de hade 
sådana planer. Uppgifterna redovisas av Nederländernas statistiska centralbyrå CBS 
(Centraal Bureau voor de Statistiek) i en särskild artikel som publicerats på deras 
webbsida.95 De som planerar att flytta utomlands är framförallt är unga personer i åldern 18 
– 29 år och också personer med utländsk bakgrund, dvs. första eller andra generationens 
invandrare. Även om en sådan här undersökning inte visar vilken andel som faktiskt 
kommer att flytta pekar den på en tendens mot en ökad flyttfrekvens.

Flyttmotiven i denna undersökning är intressant för min studie. Under rubriken ”Netherlands 
too full for the over-30s” redovisar CSB att en tredjedel av de personer som planerar att 
flytta utomlands och är över 30 år planerar att lämna landet definitivt. Figur 3 nedan, som är 
hämtad från artikeln, visar att såväl män som kvinnor framhåller faktorerna mer utrymme,  
lugn och ro och att komma närmare naturen som det huvudsakliga skälet för att emigrera. 

94Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2009   http://statline.cbs.nl/StatWeb/publica  tion/?  
VW=T&DM=SLEN&PA=03742eng,  2009-11-05
95Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 2009, Webmagazine, 20 August 2009, ”Around 700 
thousand Dutch people say they have plans to emigrate”, http://www.cbs.nl/en-
GB/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2865-wm.htm, 2009-11-05

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2865-wm.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2865-wm.htm
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLEN&PA=03742eng
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLEN&PA=03742eng
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publica
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Fig.2 Huvudsakligt skäl för att emigrera från Nederländerna, efter kön, 200896

Länder som de svarande ofta nämner i sina emigrationsplaner är bl.a. Belgien, Frankrike, 
Spanien och Surinam. Sverige finns inte med bland de länder som CBS redovisar i sin 
emigrationsstatistik utan ingår i gruppen ”övriga länder”.

Emigrantmässor och aktiviteter för att locka nederländare att flytta utomlands
Nederländarnas önskan att emigrera syns också i frekvensen webbsidor med information och 
tips om att emigrera och i form av emigrantmässor. En stor emigrantmässa genomförs 
årligen i Utrecht. Mässan 2008 var den trettonde i ordningen och man hade då utställare från 
länder som Australien, Canada, Nya Zeeland och USA förutom några europeiska länder 
inklusive de skandinaviska. Av totalt 175 utställare representerade minst 70 stycken Sverige, 
varav de flesta var kommuner eller andra offentliga svenska organ.97

Antalet nederländare som årligen emigrerar till Sverige har mer än fördubblats sedan början 
av 2000-talet, från i genomsnitt 445 under de fyra första åren till 985 under åren 2006 - 2008 
98. Sedan ett par tre år tillbaka arbetar flera svenska kommuner aktivt med att locka 
nederländare att bosätta sig i Sverige. I några fall har ett par eller flera kommuner gått ihop 
och anställt särskilda personer för detta, tex. Strömsund och Härjedalen i ett projekt och sju 
kommuner i Gävleborgs län plus kommunerna Hylte, Tingsryd och Skinnskattebergs samt 
ett par mindre samhällen inom Åre kommun i ett annat. På projektets webbsida för den 
sistnämnda gruppen finns information om och hänvisningar till kommunerna, bl.a. finns för 
varje kommun den egna låga befolkningstätheten som kontrast till Amsterdams höga 
befolkningstäthet 3360 inv. per kvkm.99 

Det officiella Sverige deltar i emigrantmässor i Nederländerna, vilket utrikesdepartementet 
redovisar i en landpromemoria 2008 där de också tar upp det ökade turistutbytet mellan 
länderna:
96 ibid
97http://www.emigratiebeurs.nl/en/     (2009-03-03)  
98Invandrare 2000 – 2008 efter födelseland, Statistikdatabasen, SCB, www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
99 http://www.zweeds.net/  ,   (2009-11-28)  

http://www.zwedenlinks.nl/
http://www.zweeds.net/
http://www.zweeds.net/
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
http://www.emigratiebeurs.nl/en/
http://www.emigratiebeurs.nl/en/
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”Den nederländska emigrationen till Sverige tilltar, och medverkan i emigrationsmässor mm. 
utgör en ny form av Sverigefrämjande för ambassadens vidkommande, tillsammans med ett 
stort antal svenska kommuner och regioner. 2008 flyttade ca 1 500 holländare (mest 
barnfamiljer) till Sverige, huvudsakligen till glesbygdskommuner. [ - ] Turismen ökar 
kraftigt, +29% fler nederländska övernattningar i Sverige under 2008. Holländarna är 
därmed, tillsammans med britterna, den efter övriga nordbor och tyskarna viktigaste 
turistgruppen i Sverige. Även i motsatt riktning ökar turismen.”100

5. Värmland och Klarälvdalen, Hagfors och Munkfors 
Befolkningen i Värmlands län har minskat med ca 3 procent under de senaste 25 åren medan 
riket som helhet ökat med 11 procent. Karlstad och grannkommunerna Hammarö och Kil har 
ökat medan flera andra kommuner i länet minskat sin befolkning. Munkfors, Hagfors och 
Filipstads kommuner har minskat mest i länet, 23 -24 procent under perioden.101 Värmlands 
län är knappt hälften så stort som Nederländerna och har 273 372 invånare (2008). En stor 
del av marken utgörs av skog och det finns inte mindre är 10 512 sjöar i länet. Klarälven 
som går genom Värmland från Långflon vid gränsen till Norge i norr till Karlstad i söder är 
en av Sveriges större älvar. 102  

Tabell 2: Jämförelse av uppgifter mellan Nederländerna och Värmland.

Antal invånare 
2008, miljoner

Yta, 
km2

Antal invånare 
per km2

Andel skogs-mark
%

Nederländer
na

16,5 41 52
6 

397 10

Värmlands 
län 

  0,27 19 
388 

   14 71

Fig. 3 Värmlands län, 
kommuner.
Källa: Region Värmland, Fakta 
om Värmlands län, 2008

100Landpromemoria: Nederländerna, Utrikesdepartementet, Svenska ambassaden i Haag, 2009-04-28
101http://www.regionfakta.com  
102Region Värmland, Fakta om Värmlands län, http://www.varmland.se/, http://www.regionfakta.com/

http://www.regionfakta.com/
http://www.varmland.se/
http://www.regionfakta.com/
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5.1 Befolkning och näringsliv 
Kommunerna Hagfors och Munkfors ligger i den mellersta delen av Klarälvdalen. Hagfors 
kommun är ytmässigt och sett till den totala befolkningen betydligt större än Munkfors. 

Tabell 3: Fakta om kommunerna Hagfors och Munkfors,

Kommun Hagfors Munkfors

Yta 1834 km2 142 km2

Antal invånare 2008-12-31 12 804 3 814

Befolkningstäthet         7 inv/km2      27 inv/km2

Antal invånare i centralorten 
2005

  5 403 3 224

Antal invånare i övriga (större) 
tätorter i Hagfors 2005-12-31: 

Edebäck, 214, 
Ekshärad 1 122, 
Råda 475, 
Sunnemo 238 
Uddeholm 763

 

Källa: Statistikdatabasen och Kommunfakta, SCB 103

Näringslivet i Hagfors och Munkfors har länge dominerats av järn- och stålindustrin, med 
omstruktureringar och åtföljande minskningar av antalet arbetsplatser. Detta har lett till att 
människor i arbetsföra åldrar, framförallt unga, har flyttat. Fortfarande utgör dock 
tillverkningsindustrin 30 procent av arbetsplatserna i Hagfors och 38 procent i Munkfors, 
vilket kan jämföras med 17 procent för riket i genomsnitt. Industrin är geografiskt 
koncentrerad till de båda centralorterna. Samtliga tätorters andel av hela arealen är 5 procent 
i Munkfors och knappt 1 procent i Hagfors kommun. Största delen av marken utgörs av 
skogsklädda berg och därutöver myrar, sjöar och jordbruksmark i älvdalen och runt sjöar. 
Klarälvens vatten norr om Edebäck i Hagfors kommun är tillgängligt för det rörliga 
friluftslivet, för fiske, kanoting och timmerflottfärder. 

5.2 Turism 
Turismen i Värmland är viktig och ökar i betydelse. Turismfrågorna handhas av Region 
Värmland, en organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling , kultur och folkbildning 
med Värmlands läns landsting och de 16 kommunerna i länet som huvudmän. Visit  
Värmland är ett resurscentrum inom Region Värmland som ansvarar för marknadsföring, 
utvecklingsprojekt, utbildning och samordning av turistnäringen.  De har under ett par år satt 
ett visst fokus på turismen i Klarälvdalen genom Klarälvsprojektet i samarbete med 
kommunerna och omkring 40 företag i turistbranschen. Syftet är att främja turismen i 
områdena runt Klarälven och få en förbättrad infrastruktur. 

Munkfors kommun har en aktiv turistbyrå. Hagfors kommun beslutade under 2008 att för år 
2009 anställa en turismutvecklare och på nytt svara för turistbyrån i kommunal regi i 
tätorterna Hagfors och Ekshärad. 104

103SCB, Statistikdatabasen, http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp  ,,   Kommunfakta- samlade PDF-filer 
Hagfors och Munkfors, http://www.h.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm
104www.varmland.se     ,  www.varmland.org/  ,   www.hagfors.se, www.munkfors.se

http://www.munkfors.se/
http://www.hagfors.se/
http://www.varmland.org/index.asp?f=1
http://www.varmland.org/
http://www.varmland.se/
http://www.h.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
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6. Migranter från Nederländerna och utländska turister i 
Värmland under 2000-talet i några tidigare studier. 
För att belysa mina forskningsfrågor har jag, förutom mitt eget insamlade material, haft stor 
nytta av ett par akademiska uppsatser där författarna delvis undersökt samma population 
eller grupp av turistföretagare. Dessutom använder jag mig av en studie av utländska 
besökare och statistiska uppgifter om besöksnäringen i Värmland. 

- Andersen och Engström (2005): Ett holländskt fenomen i Värmland. Faktorer bakom 
och effekter av en holländsk inflyttning 
I uppsatsen ingår en enkät riktad till samtliga personer från Nederländerna som förvärvat en 
fastighet för fritids- eller permanentboende i Värmland mellan åren 2000 och 2004/05. 
Enkäten besvarades av 38 permanentboende och 78 fritidsboende nederländare i Värmland. 

Till de permanentboende ställdes två öppna frågor: ”Av vilken/vilka anledningar sökte du 
dig från Nederländerna?” och ”Varför valde du just Värmland?” De vanligaste push-
faktorerna, som hälften av de permanentboende angav, var det stressiga klimatet och 
befolkningstätheten i Nederländerna. Andra anledningar var ekonomiska skäl, som innefattar 
höga huspriser och arbetsmöjligheter. Även sociala aspekter som hög brottslighet och ett  
förändrat politiskt klimat i Nederländerna var viktiga pushfaktorer. 

Beträffande pullfaktorer säger författarna i sina slutsatser att de faktorer som är avgörande 
när holländare köper fastigheter i Värmland är Naturen, Mentaliteten och de Ekonomiskt 
fördelaktiga priserna på hus. Dessa tre faktorer tillsammans är de absolut viktigaste 
orsakerna till att holländarna söker sig just till Värmland. --Naturen, som även innefattar 
lugnet, är den största av de tre och många har nämnt denna faktor i kombination med någon 
av de två andra faktorerna.”. 

- de Vries (2009): Migration entrepreneurship and changing lifestyles: ”Dutch explorers  
trying their luck in the Swedish tourism industry”.
I uppsatsen redovisar Maura de Vries en fallstudie av tolv nederländska turistföretagare i 
Klarälvdalen hösten 2008. Några av dessa företagare finns med bland dem som jag 
intervjuade i mars 2009. Uppsatsen belyser utmaningar vid tvärkulturellt företagande i 
samband med migration. Resultaten visar att de nederländska entreprenörer ”som prövar 
lyckan i Värmland” har stått inför många svårigheter varav kulturella skillnader är en ganska 
viktig sådan. Alla nämner också vissa svårigheter att driva verksamhet då marknaden är 
liten, pga att invånarantalet är lågt, och att man därmed är beroende av turisterna. Författaren 
betonar i slutsatserna att man måste inse att ”migration entrepreneurship” handlar om både 
migration och entreprenörskap och att man inte bara kan studera det ena begreppet i 
sammanhanget. Dessutom måste man också beakta vikten av kulturella skillnader mellan 
länder som vid första anblicken verkar ganska lika. 

- Robertson (2007): Registerdata om inflyttning av nederländare till Hagfors 
Hösten 2007 gjorde jag, i samband med en kurs i migration, en bearbetning och analys av 
registerdata om inflyttning till Hagfors kommun av personer födda i Nederländerna från 
vilken figuren nedan hämtats.
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Fig. 4 Inflyttade (över 18 år) från Nederländerna till Hagfors, Karlstad.Nederländare invandrade till Värmland t.o.m. 2004. Relativ andel, kumulativ.
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Före 2002 fanns det färre än 5 personer i Hagfors kommun vilka var födda i Nederländerna. 
Under perioden 2002 – 2004 flyttade 37 personer från Nederländerna in. Av diagrammet 
framgår att Karlstad inte har haft någon expanderande invandring från Nederländerna under 
samma tid medan övriga Värmland haft en ökning, dock inte så kraftig som Hagfors.105

 - Region Värmland (2008): Visit Värmlands målgruppsanalys av utländska turister i  
Värmland 
Under sommaren 2008 genomförde Visit Värmland en undersökning bland utländska turister 
i Värmland.106 Målgruppen var samtliga utländska besökare i Värmland och datainsamlingen 
genomfördes genom en ”semistrukturerad enkät” bland 500 besökare på 83 olika platser 
under perioden 5 juli till 6 augusti 2008. 

De resultat man fick fram var bl.a. att många turister är återkommande besökare som sedan 
tidigare har en relation till Sverige och/eller Värmland, ofta är Värmland också deras 
huvudsakliga resmål. En stor andel, 70 procent, anger Internet som den viktigaste 
informationskällan om resmålet. De flesta besökarna i denna undersökning kommer från 
Norge (32 %), Holland 31 (%) och Tyskland 23 (%). Av besökarna var det 42 %  som reste 
tillsammans med barn. 

Av kartredovisningen för respektive turistgrupp kan man utläsa att Hagfors är den kommun 
som har den största andelen besökare från Nederländerna (Holland). Fyra av fem utländska 
besökare kom särifrån. Turister från Norge, som var den största utländska besökargruppen i 
undersökningen, noterades inte alls i Hagfors medan turister från Tyskland utgjorde 6 – 
10%. Undersökningen ger en antydan om besöksgrupper, varifrån de kommer och hur de 
fördelar sig mellan kommunerna, men har sina begränsningar då man intervjuade personer 
som man fann på plats under sommarens högsäsong. 

- Tillväxtverkets inkvarteringsstatistik 2008
Visit Värmlands målgruppsanalys ger således en indikation på vilka de vanligaste utländska 

105Robertson, I-G, (2000a) 
106Region Värmland, Pressmeddelande 2009-09-18, ”Så är den typiske utländske turisten i Värmland”,   http://
www.regionvarmland.se/index.asp?id=2893 och ”Ack Värmeland du sköna. En målgruppsanalys av utländska 
turister i Värmland, för Visit Värmland”, 
http://www.regionvarmland.se/filer/pdf/Vi  sit_V_malgruppsanalys.pdf     

http://www.regionvarmland.se/filer/pdf/Visit_V_malgruppsanalys.pdf
http://www.regionvarmland.se/index.asp?id=2893
http://www.regionvarmland.se/index.asp?id=2893
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besökarna är. Inkvarteringsstatistiken från Tillväxtverket och SCB för år 2008 kompletterar 
bilden med volymmåttet ”antalet övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem efter 
gästernas hemland”.107 För Värmlands län noterades 232 200 gästnätter för besökare från 
utlandet, varav de flesta 32 procent från Norge. Andelen  var för Tyskland 20 procent, 
Danmark 9 procent och Nederländerna 6 procent. Hagfors stod för 30 procent av antalet 
gästnätter i Värmland för besökare från Nederländerna men endast för 4 procent av antalet 
besökare från Norge. 

Vilken information kan föreliggande uppsats bidra med?
Rapporterna om utländska turister och om inflyttade och fritidsboende nederländare och 
nederländska turistföretagare Värmland ger en bild av vissa tendenser i tiden. Man kan 
skönja vissa positiva förändringar i befolknings- och näringslivsutvecklingen mot bakgrund 
av bilden av Värmland som ett utflyttningslän och Hagfors och Munkfors kommuner som 
ensidigt dominerade av tung basindustri. 

Utifrån de intervjuade turistföretagarnas livsperspektiv kan föreliggande studie bidra till att 
fördjupa och förstärka bilden av Värmlands potential för bl.a. människor från norra Europas 
storstadsområden. 

107Inkvarteringsstatistik för Sverige 2008, Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem, 
Sveriges officiella statistik, Statistiska Centralbyrån och Tillväxtverket, Statistiska Meddelanden, NV 41 SM 
0905, 2009-04-17, tab 9 sid 18 och tab 31.1 sid 40
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7. Varför har de nederländska familjerna flyttat till 
Klarälvdalen i Värmland? 
I flera artiklar och program har tidningar, radio och andra media de senaste åren redovisat 
intervjuer med nederländare som flyttat till den svenska gles- och landsbygden. Något som 
ofta kommer fram i dessa är att de intervjuade vill komma bort från trängseln i Holland: 

”Ditt vardagsliv är en annan människas dröm, förklarar Marly Westerburgen varför hon och 
andra holländare vill bo i Sverige”. [--] ” Där jag kommer ifrån är det 465 personer per 
kvadratkilometer, här är det 13, säger [MW] och illustrerar trångboddheten med att det till 
och med är kö när man går ut i skogen.” 108

I Värmland finner man gott om utrymme och lagom stora orter på lagom avstånd:
”Vi vill bo långt från stora samhällen. I Holland fanns det inget val. Där var det alltid mycket 
folk överallt. Här kan vi bo avsides men åka till Karlstad eller Filipstad när vi vill se på 
folkliv.”109 

Den ökade försäljningen av fritidshus och hus för permanentboende till nederländare star-
tade omkring år 2000 med att en lokal fastighetsmäklare i Hagfors började marknadsföra sig 
mot Nederländerna. Vid hus- och emigrantmässan i Utrecht år 2000 var denne den enda 
mäklaren från Skandinavien. Redan efter sin första mässa fick han sälja och har därefter 
fortsatt marknadsföringen i Nederländerna genom att bl.a. delta i mässor. Han har även 
kunder från Norge, Danmark, Tyskland, Belgien m.fl. länder och ser ytterligare en marknad i 
Storbritannien - där folk också bor tätt och där samhällena växer ihop så att man inte har 
någon mark emellan. Fastighetsmäklaren ser att engelsmän, liksom holländare, söker efter 
fritids- och permanentbostäder i mer glesbebyggda trakter än de kan finna i sitt eget land. 
Problemet för Storbritannien menar han, jämfört med Nederländerna, är det inte finns någon 
bilfärja till Sverige eller Norge. Däremot är kommunikationerna med flyg bra.110 

I Hagfors kommun har näringslivsutvecklaren de första kontakterna med den som vill 
etablera en verksamhet i kommunen.Han kan bistå med hjälp att kontakta olika myndigheter 
för att ordna tillstånd som att registrera företag, skaffa personnummer och annat som behövs. 
Om de inflyttade nederländarna säger näringslivsutvecklaren bl.a:

”Anledningen till flytten är alltid densamma med de jag har haft kontakt med, det är för 
trångt i Holland, man vill inte att barnen ska växa upp där, man söker livskvalité, skog, sjöar 
vacker natur och livsutrymme. Dessutom är priserna på bostadshus mycket gynnsamma här 
mot i Holland och man har därför ett betydande startkapital med sig efter en husförsäljning i 
Holland att starta upp tex en verksamhet med.” 111

Efter denna inledning ska jag i detta kapitel redovisa resultaten från intervjuundersökningen 
(avsnitt 2.3).

7.1 Bort från Holland!
För flyttarna i enkätundersökningen 2005 var de viktigaste pushfaktorerna det stressiga 
klimatet och befolkningstätheten i Nederländerna. Ytterligare faktorer, som dock inte var 
lika starka, var ekonomiska skäl och sociala aspekter (som hög brottslighet och ett förändrat 

108Länsstyrelsen i Örebro län, ”I hjärtat av Sverige”, annonsbilaga som distribueras med tidningen Dagens 
Industri i april 2009, sid 7, artikeln ”Nu slipper Marly köa när hon ska ut i skogen”
109Svenska Dagbladet, Näringsliv 2009-07-26
110Intervju med Bengt Pettersson 2009-03-02 och intervju avlyssnad från P4 Radio Värmland 2008-11-10,
111Intervju med Anders Bäcker 2009-03-05 (samt e-brev 2009-01-07)
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politiskt klimat i Nederländerna).112 

En av de intervjuade i min studie sammanfattar skälen till att han och andra valt att flytta 
från Nederländerna på följande sätt: 

“Det är ett litet land med en massa folk [...] och det är många som bara går omkring och vill 
ha bidrag av staten och .... Jag tror att de flesta holländare kommer hit för att få lugn och 
ro..och när du ska till jobbet [i Nederländerna] måste du sitta i bilkö i en timme. Det är det 
viktigaste skälet, för mycket folk, litet land .. så är det..” (F1 man)

I detta citat finns både den höga befolkningstätheten i Nederländerna, sociala aspekter och 
det stressiga klimatet med som flyttskäl. Stressen upplevdes mycket konkret i form av 
bilköer och allmän trängsel. Det är detta man söker sig bort ifrån, för att få ”lugn och ro”. En 
annan av de intervjuade jämför det mentala klimatet och stressen i Nederländerna med 
förhållandena i Sverige så här: 

“I Holland ser alla stressade ut. [..] Alla ser ut på samma sätt och de lever på samma sätt, som 
om alla levde i likadana lådor, och här kan alla röra sig fritt... I Holland tycker jag det är 
alldeles för stressigt. Men om jag åker till Stockholm kanske det är likadant där som vi har i 
hela Holland. Holland är så litet jämfört med Sverige med problem som fortfarande växer, 
folk är aggressiva, slåss och ... här är det verkligen landet, det är det som är skillnaden.” (F5 
man)

Stressen uttrycks här mer som en känsla att folk är stressade och aggressiva i Nederländerna 
och att det finns växande problem i samhället. Den skillnad som intervjupersonen upplever 
mellan miljön han lämnat och den han kommit till är eventuellt mer knuten till skillnaden 
mellan det urbana och det rurala samhället än till skillnaden mellan två nationer, “Men om 
jag åker till Stockholm...” . Samtidigt pekar han på den väsentliga ytmässiga skillnaden 
mellan Sverige och Nederländerna. 

Från intervjun med familjen F3 har jag antecknat: 
”Holland är litet som Småland ungefär och tättbefolkat. Det är mycket stress och 
samhällsklimatet har blivit sämre.” (F3 man)

Förutom stressen i samhället och den höga befolkningstätheten nämner familjen sam-
hällsklimatet. Mannen i denna familj berättade att han också har kunnat följa utvecklingen i 
samhället genom sitt långvariga arbete inom socialsektorn. Makarna ville inte att deras barn 
skulle växa upp i en stressig storstadsmiljö utan på en mindre plats. 

Den höga befolkningstätheten, stressen mm, dvs. faktorer som uttrycker ”bort från Holland”, 
var tydlig i fyra av de fem nederländska familjerna. I en familj var detta mer nedtonat liksom 
i den familj som kommer från ett annat nordeuropeiskt land. Följande citat  visar en 
blandning mellan push- och pullfaktorer bakom beslutet att flytta från Nederländerna. Denna 
familj reflekterade mer kring vad som var bra respektive mindre bra i Nederländerna. Här är 
det mer möjligheten och chansen att pröva något nytt som betonas än känslan att man måste 
bort från något. Förmodligen är de också påverkade av tidsaspekten eftersom det gått några 
år sedan familjen flyttade från Nederländerna. 

”[I Holland var vi] lite av en utomhusfamilj. Vi var mycket ute i omgivningarna och jag 
tycker mycket om fiske också.” (F4 man)

”Vi har bott mycket i tält, men vi var väldigt mycket ute. Inget egentligt push från Holland 
eftersom det egna företaget gick bra. Men känslan kom tillbaka..drömmen. [-] Då har vi sagt 
oss att det är en semesterkänsla som man har, att det är så kul att vara på semester i ett land 
och man tycker allt är bra och solen skiner varje dag och.... Men det är lite speciellt när det 
kommer tillbaka hela tiden, och även om vi haft det väldigt bra i Holland.. - Vi hade fina 

112Andersen, U och Engström, H-P, (2005) sid 46
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grannar. Vi hade hus. Företaget var jättebra. Allting var jättebra. Bra kontakt med våra vänner 
och kompisar och barnen hade..-.Egentligen var det ingenting som sa att vi skulle flytta från 
Holland...Men det var en känsla som kom tillbaka hela tiden..och då sa vi oss att om vi ska 
flytta, då ska vi göra det nu när vi har det bra. ”(F4 kvinna)

För den familj som inte är från Nederländerna var pushfaktorerna inte heller så tydliga utan 
det var mer av en blandning av push och pull. Men även här finns trängsel i hemlandet med 
som en pushfaktor i flyttbeslutet. Den intervjuade illustrerade detta med sin önskan att 
spontant kunna paddla kanot. För att paddla i en flod i hemlandet, berättade han, krävs det 
att man söker tillstånd veckor i förväg, och förutom namn på den eller de som ska paddla ska 
man också ange beteckning eller nummer på kanoten. Detta ”trängselproblem” kan verka 
lyxigt i ett världsperspektiv, men det handlar om en personlig frihet som vi tar för given i 
Sverige och som är en del av allemansrätten i landet. 

7.2 Till något som inte är Holland
Drömmen om att byta ut vardagslivet i Nederländerna mot ett annat liv i ett annat land har 
understötts via olika TV-program om människor som emigrerat och startat egen verksamhet. 
Maura de Vries nämner bl.a. följande program från nederländsk TV under de senaste åren: 
Droomhuis in de zon, Een plek onder de zon, Geen weg terug, Grenzeloos verliefd, Het roer 
om, Ik vertrek, La Rève och Stay or go.113

Två av de familjer jag intervjuade har medverkat i TV-program där man får följa deras flytt 
till Värmland och se hur de etablerar sig med bostad och företag. På detta sätt, menar de, har 
de själva medverkat till att fler nederländare sökt sig till Sverige och särskilt till Värmland. 
Dessa program når ett par miljoner tittare.114

Längtan bort från Holland och till den svenska naturen har också fått näring genom de 
svenska filmatiseringarna av Astrid Lindgrens barnböcker. 

”Det var nog Pippi Långstrump i TV på lördagar som gjorde att vi bestämde oss för att flytta 
från Holland – en häst som tittar in i köket, att kunna göra upp eld utomhus, skogar och sjöar, 
landet.” (F4 kvinna) 

Att vilja bort från där man är och starta om i en ny miljö eller bara pröva något annat i livet 
är mer allmänna motiv kan ligga bakom individers och familjers migration.  Här finns 
paralleller till andra flyttrörelser i Europa som britter som flyttat till Spanien eller Frankrike. 
Forskaren Karen O'Reilly sammanfattar flyttmotiven för ett antal britter, vanliga löntagare 
eller småföretagare, som flyttat till Spanien enligt följande: - Efter en dröm om att starta ett 
nytt liv har de sålt vad de har och flyttat ut. De beskriver sin flyttning mot bakgrund av en 
upplevd verklighet i form av stressigt arbete eller hot om arbetslöshet men också av hög 
brottslighet och nedslitna bostadsområden. De oroade sig för sina barns framtid och ville ge 
dem en bättre start. De ville ha bättre livskvalitet för pengarna och kunde förvärva en 
fastighet i Spanien till ett mycket lägre pris än i Storbritannien. - O'Reilly nämner också 
påverkan från media som A Place in the Sun och Get a New Life, dvs .TV-program om 
britter som etablerat sig i Spanien. 115

7.3 Bakgrund och tidigare kontakter med Sverige och Värmland
Alla de intervjuade familjerna bodde i urbana miljöer före flytten. Barnfamiljerna hade eget 
hus med trädgård, men levde ett urbant liv med arbete och resor. Alla betonar på olika sätt 

113de Vries. Maura, (2009) sid 61
114http://www.mijnkeuze.nl/hetroerom/index.php  , (2009-11-28) (sv övers: Mitt val – Vid rodret)
115O’Reilly, K. (2007), sid 282 och 285

http://www.zwedenlinks.nl/
http://www.mijnkeuze.nl/hetroerom/index.php
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att ett liv ute i naturen betyder mycket för dem. I flera av familjerna har en eller båda 
makarna vuxit upp på landet eller har egen erfarenhet av husdjur och jordbruk. De har 
semestrat på olika campingplatser i hemlandet, Frankrike och andra länder i Europa 
inklusive Skandinavien under uppväxtåren och/eller i vuxen ålder med sin egen familj. 

De har alla rest mycket och kunnat jämföra platser i olika länder. De flesta har gjort flera 
semesterresor till och inom Sverige före flytten, men en familj bestämde sig för köp av 
fastighet vid det första besöket. En familj hade besökt Klarälvdalen som turister och hälsat 
på vänner vid ett flertal tillfällen. En annan familj flyttade till det hus de haft som fritidshus 
under några år. För de övriga tre intervjuade familjerna var det inte specifikt Värmland utan 
mer Sverige i allmänhet som var bekant sedan tidigare.

Man flyttar sällan till en plats man inte besökt tidigare och återkommande semesterbesök har 
visat sig vara en viktig faktor bakom beslut att flytta till en viss plats. I Sverige är det mindre 
än 10% av de interregionala flyttarna som flyttar till en plats de inte varit på eller känner 
till.116 Enligt enkätundersökningen från 2005 hade ca 80% av nederländarna som köpt 
fastighet i Värmland besökt Värmland tidigare.117 

Bland de intervjuade är det ingen som haft något yttre tvång eller förväntan på sig att flytta 
till Klarälvdalen för arbetets skull eller för att t.ex komma närmare anhöriga eller att ta hand 
om en släktgård. De har inte haft den sortens anknytning till platsen. Det är mer värderingar 
och värden som styrt deras beslut att flytta från Nederländerna till denna plats i Sverige. 
Kanske handlar det om en allmän känsla, som hos kvinnan i familjen F4, att man kan leva 
närmare naturen och att en semesterresa kan ge impulser till att göra något konkret av denna 
känsla. De söker livskvalitet och flytten är i högsta grad frivillig – det är en 
livsstilsmigration (se avsnitt 3.7). 

7.4 Valet av plats 
I undersökningen 2005 konstaterar författarna att de faktorer som är avgörande när 
holländare köper fastigheter i Värmland är Naturen, Mentaliteten och de Ekonomiskt 
fördelaktiga priserna på hus (pullfaktorer). Dessa tre faktorer tillsammans är de absolut 
viktigaste orsakerna till att holländarna söker sig just till Värmland. Naturen, som även 
innefattar lugnet, är den största av de tre och det är ingen större skillnad mellan svaren från 
de permanentboende och fritidshusboende.118 De som jag intervjuat trycker också på dessa 
faktorer som orsak till sitt val av plats. Ingen av dem hade släktband till platsen och bara 
några hade vänner där före flytten. 

I Susanne Stenbackas avhandling om landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv är de 
intervjuades beslut att flytta respektive deras livssituation i den nya bostaden två viktiga 
delar. Stenbacka ser flyttbeslutet som en följd av individernas intentioner med boendet i 
samverkan med repellerande och attraherande krafter mellan två rum, som förhållandena i 
staden mot förhållandena på landsbygden.119 Mycket av Stenbackas analys har bäring på de 
familjer som jag intervjuat. Största skillnaden är att Stenbackas undersökning handlar om 
flyttningar inom Sverige. Men det handlar i båda fallen om människor som söker sig en 
bostad utanför trafiktäta urbaniserade områden.

Bland motiven bakom landsbygdsboende fann Stenbacka värderingar som frihet, lugn,  
oberoende och ”det egna” samt delaktighet. Förutom detta var naturen och landskapets  

116Niedomysel, T, (2005), sid 189
117Andersen, U och Engström, H-P, (2005), sid 52
118Andersen, U och Engström, H-P, (2005) sid 45-47
119Stenbacka, S, (2001), sid 13 - 14
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dragningskraft viktiga. Ekonomin utgjorde en ram för bosättningen, men var inte en 
drivkraft i sig. Stenbacka analyserar också intervjumaterialet utifrån tre nivåer eller 
geografiska miljöer, landsbygden som boendemiljö, den specifika bygden eller platsen 
respektive den specifika bostaden. Hon finner att platsförankringen är viktig, men på skilda 
nivåer för olika individer. 120

För de personer jag intervjuat finns, som jag ser det utöver Stenbackas tre geografiska 
miljöer, ytterligare en geografisk miljö – Sverige. Det är naturen och glesheten (på 
landsbygden) som man förknippar med miljön Sverige. Motiven för att flytta till 
landsbygden liknar dem som flyttarna i Stenbackas undersökning för fram. För många 
nederländare som vill flytta till ”riktig landsbygd” finns inget alternativ inom det egna 
landet. Flera av de intervjuade gör jämförelser mellan ”människor här” och ”i Holland”. 
”Människor här” är människor på den specifika platsen eller i Värmland eller i övriga 
Sverige. Det är människor som lever i ett lugnare tempo och som har en annan attityd än den 
negativa som de förknippar med ”Holland”. Landet Sverige, den fjärde nivån eller 
geografiska miljön , kommer in här även som ett mentalt rum. 

De faktorer som de intervjuade framfört som viktiga för valet av plats har jag valt att 
redovisa under följande rubriker och därvid också anknyta till Andersens och Engströms 
respektive Stenbackas undersökningar:  

• Naturen, lugn och ro och livskvalitet
• Mentaliteten, människorna på platsen
• Ekonomiska faktorer
• Värderingar och värden 

7.5 Naturen, lugn och ro och livskvalitet  
”Vi förälskade oss i naturen” respektive ”Vi gillar älven och skogen” är två korta citat från 
intervjuerna. Ytterligare ett för tankarna till vildmark: 

”Jag gillar tanken på att det finns varg och björn här, trots att det inte är troligt att man får se 
dem. Men det är tillfredsställande att veta att de finns i närheten”.
(F6 kvinna)

Naturens lockelse är starkt uttalat i de intervjuade familjerna. För dem är det just platsens 
fysiska attraktion som är viktig, dvs att det är ett vackert område med berg och dalar, skogar, 
sjöar och älvar och att det är glest befolkat. Kontrasten är stor mellan det platta och 
tätbefolkade Nederländerna och området i Klarälvdalen. 

Jag uppfattar att naturen och det den kan ge i form av livskvalitet var den viktigaste faktorn 
för de intervjuade familjernas val av plats att flytta till. Det stämmer också väl med 
Andersen&Engströms undersökning 2005. Värden som Stenbacka tar upp som viktiga för de 
landsbygdsboende som ”lugn och ro”och ”frihet” knyter de intervjuade familjerna ofta till 
naturen. 

“Vi tycker om naturen. Det är vackert, och man kan rida i timmar utan att se någon människa 
eller korsa trafikleder. [--] När vi var i Holland på besök kändes det stressigt redan efter ett 
par dagar. Nu vet vi varför vi ville till Sverige och det gav oss en skön känsla att vi ville åka 
tillbaka hem, till det här hemmet, och att vi delar denna sköna känsla.” (F 5 kvinna)

Att naturen betyder så mycket för dessa familjer hade jag också förväntat mig att höra. Det 
är en del av min förförståelse 121. De intervjuade är ju alla engagerade i olika former av 
utomhusverksamheter och driver turistföretag som bygger på vad den omgivande naturen 
120Stenbacka, S, (2001), sid 97 - 139
121Aspers, Patrik (2007), sid 34



35
kan ge människor i form av rekreation med friluftsinriktning. Med naturen som redskap 
förenar familjerna sina intentioner med flytten med handlingar i vardagen. Naturen ger dem 
lugn och ro och livskvalitet och en möjlighet att försörja sig just för att naturen finns 
tillgänglig. 

7.6 Mentaliteten 
Anderson och Engström fann att mentaliteten på platsen, ”dom trevliga och öppna 
värmlänningarna”, var viktig för nederländare som köpte hus i Värmland. De familjer jag 
intervjuat betonar den öppna, enkla och positiva inställningen till livet som de finner hos 
människor de möter både på platsen dit de flyttat och i Sverige och Skandinavien för övrigt. 

”Och då i början [när vi fått barn] åkte vi på semester till Frankrike, men [..] vi hade semester 
när alla andra hade semester och då var det lite för mycket människor tyckte vi, så vi trivdes 
inte .   Och sen har vi fortsatt resa...och så kommer man hit till Sverige. Första gången var vi 
i Småland - och man trivs! Det var [- ] för tio år sedan. Och då var vi på en campingplats med 
bara svenskar runt omkring. Och det var lite konstigt först. Dom bara tittade på oss och sa 
”hej” och [till varandra] ”det är holländare” och efter två-tre dagar [..] ”holländarna är 
fortfarande kvar”. Dom var inte vana vid att holländare stannade så länge. För det mesta var 
det bara två tre dagar och sen åkte dom till nästa camping. Och då började dom hälsa på oss, 
och efter två veckor började dom hjälpa till och efter tre veckor hade man barnvakt och 
nästan vänner och kompisar. Det var på ett helt annat sätt än i Holland. Och det kändes ju så 
bra. (F2 båda)”

[..] I Holland vill man så gärna bestämma om varandra: ”Jag tar hand om dig:” efter en, två 
timmar redan och det tycker vi inte om. Svenskarna är lite mer försiktiga. Man får inte riktig 
kontakt så snabbt. [..men] man märker när man har kontakt. Bättre kan man inte säga, men 
det är på ett mer varaktigt vis, så vi kände oss riktigt hemma. Så sen åker man tillbaka till 
Holland. [--] Det var..nej, nu ska vi tillbaks till Sverige. Och efter tre, fyra år känner man 
att ..nej, man vill inte tillbaka. Varje gång vi skulle gå på färjan, på Tysklandsbåten [så kände 
jag]..nej, jag vill inte längre. Jag vill inte åka tillbaka. Jag vill stanna här. Det känns så bra 
här. (F2 kvinna)

Även familjen F4 har rest i Europa och besökt bl.a. Frankrike, Spanien och Tjeckien och 
säger om mentaliteten (och naturen): 

“Det är jättefin natur, det är rent och så kanske lite om folk [mentaliteten]. Man får bra 
kontakt också. Det är enkelt, det är lugnt. 'Det ordnar sig'. När du kommer till en cam-
pingplats kanske det finns stugor men det finns ingen personal utan bara en nyckel i dörren. 
Du ordnar det [formella och betalning] nästa dag. Det är livsstilen här i Skandinavien också. 
“ (F4 man)

[..] Vi trivs här. Vi tycker det är en plats som passar oss väldigt bra. Vi tycker om naturen. Vi 
tycker om friheten som vi har här. Ett lagom liv som man säger . Det är “lagom” att leva här. 
Det betyder: ' Ta det lugnt och njut av vad du har.' Här stressar man inte så mycket. Du gör 
vad du tycker, vad ditt hjärta säger är bra för dig att göra. Det är lite lagom” (F4 båda) 

I följande citat är det mer mentaliteten och friheten på landsbygden i sig som avses och 
också dess koppling till kroppsarbete.

“Livet är mycket lättare här, mer avslappat, ja närmare naturen. Folk är så..I Holland när folk 
tex. är i stallet och måste åka och handla så byter de kläder och åker snabbt och handlar och 
här gör alla som dom vill. Om dom är i stallet och måste åka och handla så gör dom det. Dom 
byter inte om. Alla är så lättsamma här.”(F5 man)

Den frihet, enkelhet och spontanitet i vardagslivet som de intervjuade finner i Sverige och 
Skandinavien är en mentalitet som de uppskattar. Stenbacka nämner inte mentaliteten 
speciellt men däremot begrepp som frihet, lugn och oberoende bland värderingar som de 
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personer som valt att flytta till landsbygden ger uttryck för.122 Dessa värden synes ingå i det 
som familjerna jag intervjuat uppfattar som svensk eller skandinavisk mentalitet (främst på 
landsbygden eller där man varit som turist). 

7.7 Ekonomiska faktorer, fastighetspriser
Ekonomiska faktorer spelar roll för de intervjuade familjerna vid valet av plats men är inte 
en huvudorsak till flytten. Fastighetspriserna är låga i Värmland jämfört med tex. 
Stockholmsområdet och andra attraktiva platser i Sverige. I jämförelse med Nederländerna 
är de mycket låga och det innebar att de intervjuade efter försäljning av sina fastigheter i 
Nederländerna och köp av bostadshus i Klarälvdalen hade kapital att leva av under den 
första tiden och att starta eller köpa ett företag. Att detta är vanligt för de invandrade 
nederländarna bekräftas av näringslivsutvecklaren i Hagfors. 123 

Att som vanlig löntagare förvärva en medelstor jord- och skogsbruksfastighet är nästan 
ouppnåeligt i Nederländerna enligt den intervjuade nedan:

“För oss var det mer som en dröm som vi kan förverkliga här. Vi två skulle aldrig kunna köpa 
en jordbruksfastighet i Holland eftersom det kostar 100 000 € per ha. Om du köper någonting 
liknande det här så får du jobba tills du blir 200 år, och du kommer ändå aldrig att tjäna 
någonting på det.” (F5 man)

För familjen F4 var det Skandinavien som lockade. De ekonomiska förutsättningarna vägdes 
in när det gällde val av plats att flytta till.

“Och det var inte speciellt Norge eller Sverige. Egentligen hade vi först tänkt Norge, men det 
var mycket dyrare och vi trodde att det var mycket enklare för våra barn att komma igång i 
Sverige, och också något som vi kanske bestämde var att börja här.”

7.8 Värden och värderingar – familjen, det gemensamma projektet, 
turistföretaget 
Värdena frihet, lugn och oberoende, som var viktiga faktorer vid valet att flytta till/bo på 
landsbygden i Stenbackas studie, är i mina intervjuer ofta sammankopplade med naturen och 
mentaliteten eller med hur det är här i Sverige - i alla fall på landsbygden. Ytterligare 
värden eller faktorer som de intervjuade tycker är viktiga och som de kunnat förverkliga är 
en bra skolmiljö för barnen och ett bra vardagsliv för familjen. Landsbygdsboendet som ”det 
gemensamma projektet”124 innefattar för de inflyttade i min studie både bostaden och det 
egna turistföretaget där makarna arbetar tillsammans. Det gäller, som i citatet nedan, att få 
familje- eller livspusslet att gå ihop: 

”Vi tror att var du än bor över hela jorden det gör detsamma. Du måste jobba för pengar. Men 
vilken kvalitet finns det efter jobbet? Det är det viktigaste för oss för att flytta till Sverige. 
Vad finns det efter jobbet? Vilken kvalitet måste du ha där för att få [allt att gå ihop med] 
jobbet, fritiden, vara i naturen och känna lugn.” (F2 man)

De intervjuade familjerna har alla ett eget företag i turistbranschen. Det gör det möjligt för 
makarna att tillbringa mer tid tillsammans, att arbeta tillsammans och driva ett gemensamt 
projekt. Att makarna uppskattar detta märkte jag på flera sätt vid intervjuerna, och det 
betonas också särskilt av familjen F3. 

Familjerna uppskattar också den skolmiljö barnen har. Det gäller både allmänt och med 

122Stenbacka, S, (2001), sid 102 -110
123Intervju 2009-03-04 med näringslivsutvecklaren i Hagfors kommun och e-brev 2009-01-07,
124Stenbacka, S, (2001), sid 185
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hänsyn till individen som när ett barn har något särskilt behov av stöd eller annan 
anpassning, tex. gällande skolmat. Att barnen ska få en lugnare skolmiljö är också ett av 
motiven till flytten, vilket framgår av följande citat:

”Det är kanske i glesbygder som här i Värmland som skolorna är lugnare. Jag vet inte hur det 
är i Malmö eller, nej det är också varför man flyttar speciellt hit. Det är lugnare och färre 
människor och mindre stress och lite mer respekt för varandra, och det finns inte längre i 
Holland.” (F2 kvinna)

Förutom preferenser när det gäller boendet var det flera faktiska omständigheter som ledde 
till att familjerna valde att flytta till Klarälvdalen, bl.a. att tillfälle gavs att köpa ett lämpligt 
turistföretag där. Internet visade sig vara en viktig sökväg tillsammans med andra faktorer i 
början av sökprocessen, tex. emigrantmässor. 

“Vid det tillfället kände vi till andra länder, men vi ville verkligen flytta till Sverige. Det var 
det enda landet, men vi hade inte bestämt oss för någon särskild del av Sverige. Vi ville bara 
till Sverige...ja, där det är trevligt och där det finns något vi kan syssla med...och vi kom hit. 
Här finns det kultur och vi fick ett erbjudande och vi tycker om naturen här, så det var därför 
vi köpte det [turistföretaget]. Vi vill inte bo längre söderut där det är som i Danmark. [.-.] Vi 
gillar älven och skogen. Och man kan åka från Holland och hit på en dag. Det klarar man 
ganska lätt.” (F1 man)

”Det var inte speciellt i Värmland vid tillfället. Vi tittade bara efter var det fanns plats och vi 
hade några saker som var viktiga. Det måste vara en stor stad högst en timme från där vi ska 
bo för vi tycker att våra barn också måste ha lite kultur. [ - ] och till Karlstad är det inte så 
väldigt långt. Och det måste vara vatten, skog, lite fjäll [ - ] det måste vara vildmark, riktig 
vildmark. Det måste finnas möjligheter, ja alla plus och minus fanns här och vi hade 
möjlighet att köpa [företaget] [ - ]Ja, det är därför vi har kommit hit och vi  tycker också att 
det är den del av Sverige som vi ville bo på [ - ] och lite längre norrut blir för långt för många 
när de åker upp från Holland till Sverige, så Värmland är väl lite grand gränsen för 
avståndet.” (F4)

I dessa båda citat finns flera praktiska överväganden när det gäller att förverkliga drömmen 
om att flytta till landet, till natur och vildmark och skapa sig en försörjning inom 
turistbranschen. Klarälvdalen ligger relativt väl till kommunikationsmässigt för nederländare 
och nordtyskar. Med bilfärja från Nederländerna eller Tyskland till Göteborg eller Oslo når 
man Klarälvdalen med bil ”på en dag”. Tillgängligheten från Nederländerna var viktig dels 
för dem själva dels med tanke på kommande kunder/gäster.

Två av familjerna var klara över vilken plats de ville till och för dem gällde det att hitta en 
försörjning. I det ena fallet hade familjen redan en fritidsbostad i området och hade vänner 
(landsmän) på plats som kunde tipsa om hus till försäljning mm. I deras fall utvecklade det 
sig så att de startade en butik för friluftsutrustning inklusive webbutik. I det andra fallet 
köpte familjen en bostad och flyttade innan de hade ordnat jobb:

“Vi hade en lista med 17 - 18 saker som vi skulle kunna göra..och ja, så köpte vi det 
här företaget. Det var det viktigaste. Men anläggningen är inte så stor och bara öppen 
under sommaren så vi måste göra andra saker också, så för tillfället arbetar jag med 
att se till ett antal fritidshus som ägs av nederländare, en svensk och ett par 
engelsmän.” (F6 man)

7.9 Framtiden
Migration kan inte förstås enbart från tidpunkten strax före flytten utan man måste utgå från 
individens tidigare liv och vad han/hon har för förväntningar inför framtiden (den 
biografiska ansatsen enligt Halfacree och Boyle, se avsnitt 3.2). Även O'Reilly och Benson 
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betonar att livsstilsmigranters beslut att flytta måste ses utifrån individens liv före och efter 
migrationen (avsnitt 3.7). För att förstå den grupp jag studerat måste man också veta något 
om hur de ser på framtiden. 

Sammanfattning av de intervjudes svar angående framtiden
Alla sex familjerna säger i intervjuerna att de vill bo kvar där de bor, men om de flyttar blir 
det förmodligen inom Sverige. De som har barn understryker också att barnen trivs här. 
Ingen av familjerna vill flytta tillbaka till Nederländerna eller (för mitt referensfall) till det 
andra nordeuropeiska ursprungslandet. 

En av de två familjer, som relativt nyligen startat sin verksamhet, har fortfarande inkomster 
från jobb utanför Sverige men de hoppas kunna leva på företaget och låta det växa utan att 
bli för stort och de vill driva det minst tio år framåt. Den andra familjen som nyligen startat 
hoppas att företaget ska vara lönsamt inom den tidsrymd de kalkylerat i sin affärsplan och 
vill också driva företaget i minst tio år. Om det visar sig svårt att leva av företaget har de ett 
antal idéer som kan leda till annan försörjning, varav en är att tillfälligt jobba i Norge. 

Två av familjerna har mer eller mindre långt framskridna planer på att sälja företaget. De 
bedömer att de har möjligheter att försörja sig som entreprenörer inom en annan verksamhet 
eller få en anställning inom sina yrkesområden utan att flytta från platsen. Slutligen har två 
familjer inga andra planer än att fortsätta driva sina företag i ungefär nuvarande omfattning 
till dess de går i pension. Eventuellt finns det familjemedlemmar som så småningom tar över 
företaget.

Livsloppsperspektivet
Migration kan sett från ett livsloppsperspektiv placeras i en kontext till tid och rum, till 
kulturellt och historiskt sammanhang och till individens egna intentioner och relationer till 
andra människor. Elder och Giele använder detta perspektiv i sitt livsloppsparadigm för att 
beskriva hur individer utifrån den egna bakgrunden vid behov anpassar sig strategiskt till sin 
livssituation. En sådan strategisk anpassning för en viss individ (eller familj) vid en viss 
tidpunkt kan vara att flytta. Om flera människor med liknande bakgrund gör samma 
strategiska anpassning av sin livssituation vid ungefär samma tidpunkt skulle man kunna se 
dem som en grupp, eller kohort, vars livsbanor man sedan kan följa framåt eller bakåt, vilket 
flera forskare gjort. Tillämpat på denna studie skulle man kunna betrakta de nederländska 
familjerna som en grupp med vissa gemensamma drag – nationellt och kulturellt 
(nederländskt), i yrkesverksam ålder och bosatta i en urban miljö i början av 2000-talet. De 
gör en strategisk anpassning av sin livssituation genom att flytta från stress och trängsel till 
en miljö med närhet till natur och en lugnare livsstil

Hur framtiden än blir för dessa familjer så har de vissa gemensamma erfarenheter som de 
bär med sig. De påverkas av och påverkar också sin nya miljö och utgör, enligt min mening, 
en vitaliserande kraft i det aktuella området. 
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8. Vilka transnationella nätverk binder samman inflyttarna 
med hemlandet geom deras turistföretag och sociala liv?
Min andra forskningsfråga är framförallt inriktad på de inflyttade nederländska familjernas 
företag men även på det sociala sammanhanget. Eftersom alla intervjuade är egna företagare 
i turistbranschen och jag ville utveckla den delen inriktades intervjun delvis på företaget 
under samtalspunkterna: Livet i Värmland, Kontakter med hemlandet och Framtiden. 125

Vid intervjuerna kom det fram att de nederländska familjerna i stor utsträckning 
marknadsför sina turistföretag, hotell, campingplatser mm, mot hemlandet bl.a. via Internet. 
Även den familj som inte kommer från Nederländerna, mitt referensfall, marknadsför sig på 
ungefär samma sätt särskilt mot Nederländerna och andra utomnordiska länder. 

För att få veta mer om de nederländska turistföretagarnas transnationella nätverk har jag 
gjort en särskild studie av deras hemsidor på Internet vilken redovisas i avsnitt 8.3. Därvid 
har jag vidgat det geografiska området så att det förutom Hagfors även omfattar Munkfors 
kommun (se kap 2). 

8.1 Framväxten av ett transnationellt socialt rum i turistföretagens 
spår 
I utforskandet av transnationella nätverk finner jag det fruktbart att utgå från Thomas Faists 
beskrivning av transnationella sociala rum i internationell migration. Faist definierar tre 
sådana rum; transnationella släktskapsgrupper, transnationella kretsar och transnationella  
samfund (avsnitt 3.5). 

Såvitt jag funnit har de nederländska turistföretagarna i Klarälvdalen eller i Värmland inte 
något officiellt eget nätverk. Däremot finns åtminstone två nätverk i Sverige som består av 
nederländska företagare som driver turiströrelse med hotell, campingplatser, stugbyar mm 
(se avsnitt 8.3). Genom dessa nätverk samverkar de i Sverige och marknadsför sig 
gemensamt i Nederländerna via annonser och webbsidor. Jag ser dessa nätverk som något 
som ingår i en transnationell krets, enligt Faists beskrivning, dvs de utnyttjar s.k. 
insiderfördelar som kännedom om språk och starka och svaga sociala band i ”peer 
networks”126 

Det är i första hand en instrumentell eller affärsmässig ömsesidighet som karaktäriserar det 
transnationella sociala rum som växer fram. Detta transnationella sociala rum innefattar 
Klarälvdalen men också Värmland och Sverige på den ena sidan och Nederländerna 
(inklusive den flamländska delen av Belgien) på den andra sidan. ”Den ständiga 
cirkulationen av varor, människor och information över utflyttnings- och 
inflyttningsländernas gränser”, som Faist uttrycker det,127 representeras av turister och 
fritidshusägare från Nederländerna och andra tätbefolkade delar av Europa. Även tillfälligt 
återvändande utflyttare ingår här liksom säsongsföretagare som driver turistverksamhet 
under  sommarmånaderna (t.ex. företagarna 2 och 15, bilaga 2). Aktiviteter som dessa 
genererar från Sverige eller Nederländerna innebär ett flöde av varor och information över 
nationsgränserna.

Mycket teoretiskt arbete har lagts ner på att analys av starka och svaga länkar eller band i 

125 Bilaga 2
126Faist, T (2000), sid 195 - 196
127Faist, T (2000), sid 196
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olika sociala nätverk. Granovetter 128 har t.ex betonat styrkan i svaga band som broar mellan 
nätverkssegment. Han har hävdat att svaga band är viktiga eftersom sannolikheten att de blir 
broar är större än vad som kan förväntas enbart utifrån deras antal i nätverket. Motsatsen 
gäller för starka band. Starka band har man t.ex med vänner medan svaga band finns med 
bekanta. När det gäller broar mellan nätverkssegment kan man se på hur bl.a. medlemmarna 
i ett nätverk av ”nederländska turistföretagare i Sverige” samtidigt är medlemmar av lokala 
turistnätverk i olika delar av landet. Sociala nätverk och nätverk av företagare och 
organisationer hänger ihop i olika segment och det finns broar mellan dessa.

Turistnätverkens och de enskilda företagarnas webbsidor på Internet utgör ett virtuellt 
transnationellt rum där olika företagare och turister, producenter och konsumenter, möts och 
där detta rum samspelar med det geografiska rummet. De nederländska turistentreprenörerna 
medverkar i skapandet av detta både geografiska och virtuella transnationella sociala rum.

Ibland uppstår även en mer personlig kontakt mellan turistföretagarna och deras gäster. Utan 
att vara släktskapsgrupper, enligt Faists mening, så finns här något mer än en instrumentell 
kontakt, vilket följande två exempel från mina intervjuer ger uttryck för. 

Exempel 1. En familj berättade att de hade bott ett år på en annan plats i Sverige där de drev 
ett litet företag. När de var på semester i Dalarna och bodde i en stugby, som ägs av ett 
holländskt par, blev frågan om köp av företaget i Klarälvdalen aktuellt: ”Naturligtvis är man 
intresserad och då kollar man alltid på Internet vilka företag som är till salu och då på [det 
här företaget]”. Stugbyägaren hade mer information om detta företag som han kunde 
förmedla. Här var det en kombination av sökning på Internet och kontakt med den 
holländska ägaren till stugbyn och dennes branschkontakter i Sverige som ledde till 
familjens köp av turistföretaget. 

Exempel 2. Ett par av turistföretagen i Hagforstrakten har redan bytt från en holländsk 
ägarfamilj till en annan, vilket bl.a. framgår av informationen på deras hemsidor. Hur det 
kan gå till illustreras av en av de intervjuade som berättade hur han och föräldrarna fann sin 
väg till Klarälvdalen och köpte företaget. Familjen hade varit på semester i Sverige många 
gånger och tänkt på att flytta till Skandinavien. De besökte emigrantmässan i Utrecht och 
sökte sedan på Internet efter bostad och hade planer på att starta någon verksamhet inom tre-
fyra år. Året därpå fick brodern feriearbete på en turistanläggning som ägdes av en holländsk 
familj. Familjens besök där och att de ”förälskade sig i naturen” ledde till att de ”tog 
chansen” och köpte företaget när det visade sig att det var till salu, fastän det egentligen var 
några år för tidigt enligt deras planer. Familjen fick också möjlighet att pröva på att jobba på 
anläggningen under ett par veckor vid olika tillfällen under ett år och fick på det sättet 
inblick i verksamheten under såväl hög- som lågsäsong. Fastän de inte hade någon tidigare 
erfarenhet av att driva en turistanläggning kände de sig därför förberedda den dag de tog 
över. De gjorde också en affärsplan för företaget för de närmaste tre åren. 

Här var besök på en emigrantmässa och sökning på Internet en del av den mentala 
förberedelsen för flytten och köpet av företaget. Familjen var till en början inställd på 
Skandinavien men fokuserade snart på Sverige. Att det blev just Klarälvdalen berodde på 
den holländska familjen som tog emot praktikanter från Holland. 

För två av familjerna var det således kontakten med en annan nederländsk familj i Sverige 
som starkt bidrog till att köpet av turistföretaget blev av. Såväl de personliga kontakterna 
som Internet, via speciella sidor och sökvägar, kan ses som transnationella länkar som både 
bidrog till och styrde migrationen.

För att återknyta till Faist så kan det finnas anledning att här tala om ett transnationellt 

128Granovetter, M (1983), sid 229
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socialt rum, som dock inte är så instrumentellt eller affärsmässigt som transnationella 
kretsar. När Faist beskriver sina tre typer av transnationella rum öppnar han för att det finns 
fler. Han säger att det finns minst tre typer.129 

För nederländarna som grupp i Sverige kanske man kan tala om en nationell, språklig och 
kulturell identitet, där framförallt den språklig identiteten är en resurs som kan användas på 
den nya platsen. Det transnationella sociala rum där jag skulle vilja placera de nederländska 
turistföretagarna ligger någonstans mellan transnationella kretsar och transnationella 
samfund, dvs det är ett transnationellt socialt rum i Faists anda, som anknyter till både 
kretsar och samfund. I detta rum finns utrymme för såväl affärsverksamhet som social 
samhörighet.

8.2 Gäster på anläggningarna och marknadsföring av 
verksamheten 
Hagfors kommun har många turister från Nederländerna, vilket framgår av den officiella 
turiststatistiken och av Visit Värmlands Målgruppsanalys 2008. Nästan fyra av fem 
utländska turister som Målgruppsanalysens intervjuare fångade upp inom Hagfors kommun 
under högsommaren 2008 var nederländare (kapitel 6). Internet var den viktigast 
informationskällan när de utländska turisterna sökte efter och bestämde sig för 
semesteralternativ enligt Målgruppsanalysen. Beträffande inspiration till semestermål så 
fanns även svaret ”vänner och bekanta” vid sidan av sökandet på Internet. På frågan vad de 
vill ha ut av en semesterresa svarade särskilt tyskar och nederländare att det var 
vildmarksliv/friluftsliv och lugn och ro.

Mot denna bakgrund kan man fundera över hur de nederländska turistföretagarna resonerar 
när det gäller att locka gäster till anläggningarna. En av dem som jag intervjuade berättar om 
mål för företaget och gäster på turistanläggningen på följande sätt :

“Huvudinriktningen är att ordna aktiviteter för holländare, så att vi får det på vårt eget språk. 
Det är väldigt viktigt naturligtvis. [.-.] 

Omkring 90 % av gästerna är från Holland. På försäsongen kommer många pensionerade 
som vill göra en längre Skandinavientur. Då har vi nästan enbart holländare. Under 
högsäsongen är det kanske 70-80% holländska barnfamiljer. Nästan alla våra stugor hyrs av 
holländare. [.-.] Den här [första] säsongen försöker vi bara få företaget att gå runt och se hur 
saker utvecklar sig och försöker få fler människor från andra länder också. [.-.] Viktigast i 
marknadsföringen är Internet, där bl.a. Rondje Zweden alltid är uppdaterad. [.-.] Rondje 
Zweden, är en grupp holländska hotell- och campingägare och en av våra viktigaste 
marknadsföringskanaler.” (F1 man)

Förutom marknadsföring via Internet annonserar företagarna i speciella tidningar för olika 
friluftsaktiviteter och i handböcker för camping o.dyl. Mycket marknadsföring riktar sig till 
Nederländerna, men även mot Tyskland och andra länder samt givetvis till Sverige.

“Vi annonserar i Holland eftersom det är lätt med språket och vi kan det och har många 
kontakter där. [.-.] Då och då annonserar vi i [branschtidningar]..och samma sak gör vi på 
Expo i Tyskland och sprider flygblad om [våra aktiviteter]. Så vi försöker vidga marknaden 
till fler länder.” (F5 kvinna) 

Utställningar och mässor i Nederländerna och Tyskland ingår i företagens marknadsföring 
men även värdet av personliga kontakter och informationsspridning från mun till mun 
betonas: 

“Vi har varit på mässor och vi har haft personliga kontakter. Det är det viktigaste som man 
129Faist, T (2000), sid 195
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har, att folk ser vad du gör och också har bra kvalitet och att det sprids. Det är det som vi har 
lagt märke till har fungerat bäst egentligen och när man har en bra kontakt med familj och 
vänner och företag då går det jättefort.[..] Det vi gjorde till att börja med, det var ju det 
enklaste för oss, det var hollandsmarknaden. Det gör vi naturligtvis fortfarande, man försöker 
behålla de kontakterna. Men vi satsar nu också mycket på Tyskland, Norge, Sverige och 
Danmark. [..] Och som nu i år försöker vi satsa mycket mer på Sverige..[..] Vi jobbar ihop 
med andra [turistanläggningar] i Värmland. Vi gör en del saker tillsammans och vi är 
medlemmar i [branschorganisationen] i Sverige.” (F4 kvinna)

De transnationella länkarna är viktiga, vilket framgår av intervjuerna, men företagarna är 
inte snävt inriktade på nationen Nederländerna utan de riktar sina blickar mot presumtiva 
gäster från de tättbefolkade delar av Europa varifrån man inom rimligt tidsavstånd kan ta sig 
till Värmland, framförallt med bil. Det kan vara från Tyskland, Belgien, Danmark etc. Det 
företagarna kan erbjuda är lugn och ro, vistelser i skog och mark och olika sommar- och 
vinteraktiviteter vilket många storstadsbor efterfrågar som kontrast till vardagslivets stress 
och trängsel. Som framgår av citaten ovan arbetar de intervjuade företagarna med att vidga 
sin marknad.

8.3 Turistföretagens webbsidor 
De tjugo turistföretag vars webbsidor jag studerat ligger i ett geografiskt område som 
sträcker sig från byn Fastnäs någon kilometer norr om Hagfors kommuns nordliga gräns, till 
Ransäter vid Munkfors kommuns södra gräns, dvs i den mellersta Klarälvdalen. Av de tjugo 
redovisade turistföretagen drivs sjutton av nederländska företagare. De tre övriga 
turistföretagen, som har tyska eller brittiska företagare, finns med som jämförelse.130 

De flesta av turistföretagen erbjuder någon form av boende som campingplats, 
bed&breakfast, hotell/pensionat eller stuga/rum, ofta i anslutning till en eller flera aktiviteter. 
Det finns också anläggningar utan koppling till boende som café, lantgård med 
osttillverkning och glasscafé, gård med huskyhundar och olika aktiviteter etc. Vidare finns 
det särskilda företag som anordnar äventyr och aktiviteter på olika platser i skog och vid älv 
och sjö. Det sker förändringar kontinuerligt och jag gör därför inte anspråk på att listan är 
komplett. Det kan också finnas företag som jag inte upptäckt eller där det inte tydligt 
framgår varifrån ägaren kommer. En medveten begränsning är att inte ta med webbsidor om 
uthyrning av enstaka hus, ibland med två eller flera bostäder. Gränsen mot turistföretag kan 
vara flytande, t.ex. om ägaren bor intill och erbjuder någon form av service som frukost el 
dyl. De flesta av dessa torde dock hyra ut sin fritidsbostad som privatpersoner och inte i 
någon form av näringsverksamhet. 

8.3.1 Turistföretagens egna webbsidor.
Omfattningen och inriktningen på webbsidorna varierar. Några företag har sparsamt med 
information medan några har mer som är av intresse för denna studie. Jag har sökt efter 
transnationella spår och länkar men också noterat sådan information som visar eller 
bekräftar livsstilsmotiv. 

Turistföretagens egna webbsidor finns alltid på nederländska vilket ibland är det enda 
språket. Oftast finns dock en svensk och en engelskspråkig version och nästan lika ofta även 
en tyskspråkig. I ett par fall är sidorna ganska personliga och familjerna delar med sig av 
sina emigrationserfarenheter. Ett turistföretag använder även sin webbsida för att 
marknadsföra hästfoder från Nederländerna som de är återförsäljare av.

130 Beskrivning av de tjugo turistföretagen och deras webbsidor finns i bilaga 1
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Webbsidor är ett mycket dynamiskt område. De uppstår, uppdateras och försvinner alltefter 
företagarnas behov, tid och intresse. Det jag särskilt letat efter är transnationella länkar i 
betydelsen webblänkar till andra företags eller organisationers webbsidor vilka på något sätt 
anknyter till nationen Nederländerna, till det nederländska språket eller till ett nederländskt 
socialt eller kulturellt sammanhang. Jag har följt webbsidorna från september 2008 till 
årsskiftet 2009/2010.

Jag kommer nu att ge några exempel på nederländska webbsidor som turistföretagen har 
länkar till från sina egna webbsidor. Därvid utgår jag ifrån att det finns en mening från 
företagets sida med länken. Vilket syftet är vet jag inte, men genom att titta på de länkade 
webbsidorna kan man göra vissa antaganden. Det antagande jag gör är att sidorna är tänkta 
för människor från Nederländerna som är intresserade av vildmark och friluftsliv och att resa 
till Sverige eller Skandinavien. Vidare antar jag att länkarna ska underlätta för dem att hitta 
till olika turistanläggningar som uppfyller deras önskemål. Den snävare inriktningen är att 
hitta till just det aktuella turistföretaget i Klarälvdalen. Det finns nederländska webbsidor 
som marknadsför olika turistanläggningar och också fungerar som en slags katalog över 
turistboenden. I det senare fallet kan man finna länkar från katalogen till turistföretaget utan 
att turistföretaget länkar tillbaka från sin webbplats. Vissa webbsidor innehåller också, och 
ibland enbart, en slags allmän information och sådant som kan locka till läsning och öka 
intresset för vildmark och friluftsliv, camping och turistande. Det som knyter ihop de 
nederländskt ägda turistföretagen med en kontakt/webbsida i Nederländerna kallar jag en 
transnationell kontaktlänk. 

8.3.2 Länkade nederländska webbsidor 
Bo hos nederländare i Sverige 
Vakantie bij Nederlanders in Zweden, ”Semester hos nederländare i Sverige” är en 
webbplats som redovisar bed&breakfast, campingplatser, stugbyar, hotell m.fl. ferieboenden 
som ägs eller drivs av nederländsktalande personer (eller som det står på webbsidan av 
”holländska eller flamländska landsmän”). Webbsidan redovisar ca 100 boenden i hela 
Sverige, varav ca 40% i Värmland. Från sidan finns även en länk till semesterboenden i 
andra europeiska länder. Varje boende presenteras med kontaktuppgifter och länk till aktuell 
hemsida. En del av boendena är inte turistföretag i egentlig mening utan utgörs av enstaka 
privata hus som hyrs ut av privatpersoner. Inte sällan har dock dessa husägare lagt upp en 
egen hemsida där de presenterar fritidshuset med dess läge och omgivningar inklusive vad 
man kan se, uppleva och göra. Via den här webbsidan marknadsför deltagarna området och 
platsen för sina landsmän. Jag drar slutsatsen att det här är en viktig kontakt och 
marknadsföringskanal mot Nederländerna genom att nio av de sjutton nederländska 
företagen på min lista länkar till denna webbsida. Det är en således transnationell  
kontaktlänk. 131

En liknande webbsida är Vakantielandgenoten, een gastvrij onthaal in uw eigen taal, i fri 
översättning: ”Semester hos landsmän, välkommen på ditt eget språk” som redovisar hotell, 
campingplatser, bed&breakfast och andra boenden hos nederländare i över tjugo länder. Det 
är bara något enstaka av de turistföretag på min lista som själv länkar till denna sida, men 
fem av turistföretagen finns med bland redovisade boenden i Sverige på denna webbsidas. 
Under en del av denna webbsida kan man annonsera ut jobb, praktikplatser och liknande. 
Där kan man (i januari 2010) läsa att ett av företagen på min lista söker ”entusiastiska och 
motiverade praktikanter och frivilligarbetare för olika aktiviteter, helst någon med kunskaper 

131www.vakantiebijnederlandersinzweden.nl   (2009-05-06)  
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i svenska språket eller som åtminstone talar holländska och engelska.”132 Förutom dessa 
webbsidor om semesterboende på anläggningar hos landsmän/nederländare finns en rad 
webbsidor som är inriktade på att förmedla semesterboenden i Sverige och övriga Europa. 
Likaså finns det flera webbsidor där stugor och semesterlägenheter utbjuds till försäljning. 

Ett par av de webbsidor jag funnit kan knytas till särskilda nätverk för nederländska 
turistföretagare i Sverige. Det är nätverk där företagen samarbetar för att erbjuda ne-
derländska turister boenden på olika platser och därmed möjlighet att enkelt resa runt i 
Sverige. 

Rondje Zweden är en organisation av tio holländska campingägare i Sverige. Webbsidan 
finns, förutom på nederländska, även på svenska, engelska och tyska. På den svenskspråkiga 
sidan kan man läsa följande introduktion, som också belyser den ”livsstilsanknutna” 
bakgrunden: 

”Välkommen till Rundtur Sverige - ett initiativ från Holländska campingägare i Sverige. Alla 
drogs dom till Sverige på grund av lugnet, utrymmet och den överväldigande naturen, oftast 
efter många års resande som ‘vanliga’ turister i Sverige.”133

Två av de nederländska företagen på min lista är med i nätverket och länkar till webbsidan. 
På Rondje Zwedens nederländska hemsida finns länkar till olika webbsidor om att turista 
och hyra semesterbostäder i Sverige och att resa till Sverige från Nederländerna. Vidare 
finns länkar till svenska turistwebbsidor, både offentliga och ideella. Nätverkssamarbetet 
innebär givetvis fördelar för de medverkande företagen och underlättar också för de 
nederländska turisterna genom att de kan välja att bo på anläggningar där de får information, 
service och aktiviteter på sitt eget modersmål. 

Ett liknande nätverk är Route Zweden (RuttSverige), som också tillkommit på initiativ av 
nederländska entreprenörer i Sverige med turistverksamheter som camping, hotell, bed & 
breakfast, restaurang och aktiviteter/äventyr. Webbsidan finns, förutom på nederländska, 
även på svenska, engelska och tyska. Ett av de nederländska företagen på min lista finns 
med i nätverket, som för övrigt har deltagare från andra delar av Värmland och övriga 
Sverige. Från denna webbsida finns flera länkar till nederländska kommersiella och privata 
webbsidor, bl.a. till nederländare i Sverige som bloggar om sin emigration och livet de lever 
nu och till en webbsida om familjer som medverkat i programserier om emigration i 
nederländsk TV de senaste åren.134

Beträffande länkar har de båda nätverken lite olika inriktning. Rondje Zweden har något fler 
länkar till informationssidor om Sverige medan Route Zweden har länkar till särskilda sidor 
om emigration. Nätverken ger deltagarna möjligheter att samarbeta och att agera 
gemensamt. De är transnationella nätverk som knyter samman företagen i Sverige med 
deras kunder och samarbetspartners i Nederländerna. Men utöver det affärsmässiga tycks 
dessa transnationella nätverk också ha en mer social sida där man finner en viss 
intressegemenskap mellan turistföretagarna och deras gäster. De ovan nämnda länkarna, till 
webbsidor om att emigrera till Sverige och till bloggar med berättelser om hur den egna 
emigrationen utfallit, ingår i denna intressegemenskap.

Kanoting för vildmarksturister och friluftsaktiviteter för barnfamiljer
Kanotturismen är viktig för flera av de turistföretag som ligger nära Klarälven med 
verksamheter som campingplatser, pensionat och friluftsutrustningsbutik med kano-
tuthyrning, dvs företagen 1 – 4, 6 och 9 i listan, bilaga 2. De har länkar till ett par ne-

132www.vakantielandgenoten.com,   (2010-01-26)  
133www.rondjezweden.nl  
134www.routezweden.nl  , (med vidarelänken:   http://www.mijnkeuze.nl/hetroerom/index.php  )  
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derländska och en belgisk webbsida för kanotsport och kanotturism och de annonserar också 
flitigt på dessa sidor. Man kan också gå ”bakom” dessa sidor och se att t.ex webbsidan 
”kanolife ” är en samlingsplats för personer som är intresserade av kanoting och föreningar 
och företag i Nederländerna som erbjuder kanotturer och olika arrangemang m.m.135

Några turistföretag 136 satsar på aktiviteter som inkluderar vildmarksliv och äventyr 
anpassade för familjer med barn. De länkar till bl.a. de nederländska webbsidorna 
KatanOutdoor , som ordnar utomhusaktiviteter för barnfamiljer och den mer allmänna 
resesajten ”Sverige med barn”.137

Turistföretagens länkar till nederländska webbsidor om kanoting och utomhusaktiviteter för 
barn har naturligtvis ett kommersiellt syfte, dvs. att locka turister till anläggningarna i 
Sverige, men de möter också upp ett intresse för friluftsliv i olika former som finns i 
Nederländerna. Här kan man tala om ett transnationellt socialt rum som vidgar det rum där 
aktiviteten/sporten kan utövas. Detta transnationella rum är inte geografiskt begränsat till det 
egna landet utan finns på flera ställen utanför nationens gränser med hjälp av landsmän som 
fungerar som kontaktlänkar. (Det är den möjliga utvidgningen som avses, ekonomiska och 
andra begränsningar finns naturligtvis i de enskilda fallen)

Allt möjligt om att leva och verka i Sverige. 
Det finns många nederländska webbsidor om att leva och verka i Sverige. Bland dem som 
flera turistföretag länkar till på sina webbplatser är ”Sverigelänkar”. Under rubriker som 
”Aktiv tid, aktiva semestrar” och ”Resa och övernatta” listas hotell och andra boenden med 
länkar till respektive turistföretag hemsida. Några turistföretag marknadsför sig också här 
via egna annonser. Webbsidan innehåller länkar till det mesta inom såväl offentlig som 
privat verksamhet i Sverige. Bakom denna webbsida står en webbmaster med flera 
specialinritade webbsidor. 138

En sida som denne webbmaster har är Nederlandse Ondernemers in Zweden, dvs. 
nederländska företagare i Sverige, där man hittar webblänkar till ca 200 nederländska 
företagare i Sverige, varav 85 återfinns i Värmland. Det är inte en webbsida som tu-
ristföretagen länkar till, men 15 av de 17 nederländskt ägda turistföretagen på min lista finns 
med där med namn och adressuppgifter och webbadresser. Webbsidan, som endast finns på 
nederländska, redovisar alla typer av småföretag tex. hantverkare, byggare, målare, 
konsulter, mäklare, turistföretagare etc.139 

Det finns också mer lokala webbsidor med information på nederländska, tex Hagfors och 
Värmland. Dessa webbsidor, som ett par privatpersoner står bakom, har information och 
länkar till det mesta som besökare, potentiella migranter och nyinflyttade har nytta av och 
liknar därvid de Sverigesidor om emigration till Sverige som det finns flera av. På 
webbsidan om Värmland finns också ett ”forum” för varje kommun, där människor kan 
skriva om sin emigration och lämna tips eller publicera bilder. Webbsidan hade 237 
medlemmar i november 2009140 

8.3.3 Sammanfattning, transnationella kontakter och nätverk 
De flesta av de undersökta turistföretagen har webblänkar till andra nederländska turistföre-

135www.kanoweb.nl  , www.kanolife.nl, www.kajaktourtochten.be, www.zweden.kanolife.nl,(2009-05-13)
136 Bilaga 2, företagen 1,2 och 9
137www.katanoutdoor.nl  ,  www.zwedenmetkinderen.nl, (2009-05-13)
138www.zwedenlinks.nl  , (2009-11-28)  
139http://ondernemers.inzweden.info  , (2009-11-28)
140www.hagfors.nl  ,   www.varmland.nl  ,(2009-11-28)  
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tag i närheten. Det kan vara företag som man samarbetar med på något sätt och som finns i 
Klarälvdalen eller gränsområdena i Dalarna eller övriga Värmland. Kanske man kan ana 
något slags inofficiellt transnationellt nätverk i dessa webblänkar, men det är inte alls tydligt. 
På det nationella planet däremot finns det två transnationella nätverk som knyter samman 
nederländska turistföretag i Sverige med besökarna från Nederländerna och till vilka några 
av de undersökta företagen länkar. 

Många av företagen har länkar till olika nederländska webbsidor om boende, kanoting och 
turistande i Sverige och till webbsidor på nederländska med allmän information om Sverige 
och om emigration. Det transnationella perspektivet blir tydligt när man följer dessa länkar 
vidare till olika företag och organisationer i Nederländerna och Belgien. 

Genom att studera webbsidor på Internet kan man också få en bild av den aktuella 
turistverksamheten i området. Enligt Visit Värmlands målgruppsanalys är Internet turisternas 
främsta informationskanal. Besökarna söker på ord som kanot, timberrafting, boende och 
ortsnamn, Sverige i kombination med någon aktivitet etc. 141 Genom att utgå från ett intresse 
som kanoting, fiske, aktiviteter för barn etc. kan man söka olika semesteralternativ. Utifrån 
detta kan det verka självklart att turistföretagarna försöker synas på så många webbplatser 
som möjligt där de kan nå sina kunder. Av webblänkarna att döma marknadsför sig de 
nederländska turistföretagarna mycket mot sina landsmän. 

8.4 Transnationella länkar via anställda, praktikanter, medhjälpare och 
gäster.
De intervjuade företagarna arbetar själva i företaget och har inga fast åretruntanställda, dvs 
det är huvudsakligen bara familjemedlemmar som arbetar i företaget. Men de har vissa 
anställda under turistsäsongen och i övrigt timanställda medhjälpare. Dessa medhjälpare kan 
komma från trakten eller vara inflyttade nederländare, Ett av turistföretagen tar regelmässigt 
emot praktikanter under sommaren från ett par friluftsutbildningar i Nederländerna. 

Under intervjuerna kom det fram att inflyttade landsmän ibland söker upp företagarna och 
frågar om eventuellt jobb och vidare att familjerna/företagarna i viss utsträckning anlitar 
byggare, hantverkare och olika serviceföretag som drivs av nederländare i trakten. Det är ett 
par exempel på transnationella länkar som etableras mellan turistföretagarna och personer 
från Nederländerna som är bosatta i Sverige. 

Att det ibland uppstår en gemenskap mellan turistföretagarna och deras gäster nämndes i 
avsnitt 8.1. Det finns fler exempel. Turistföretaget som tar emot praktikanter nämner också 
”frivilligt jobb” i samband med att vi talar om anställda. Det gäller landsmän som frivilligt 
och obetalt arbetar på anläggningen under en del av sin semester. Det som lockar är fysiskt 
arbete i skog och mark tillsammans med andra människor och också en önskan att prova på 
ett annat arbete i en annan miljö. 

”Vi har också praktikanter och folk som gör frivilligt jobb också. Dom tycker det bara är kul 
att göra grejer. Det är en del som gör det där som är från Holland. Dom tycker dom behöver 
ha lite erfarenhet”. (F4 kvinna)

Även vid analysen av webbsidorna hittar man denna typ av frivilligarbetande landsmän. 
Företag 2 på listan i bilaga 2 har under 2009 sökt personer som vill ha ”arbetssemester”, som 
vill måla, snickra, röja, gräva m.m. på deras jord- och skogsfastighet.

141Region Värmland, Pressmeddelande 2009-09-18 och Målgruppsanalys av utländska turister i Värmland 
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8.5 Transnationellt liv och företagande 
De transnationella kontakterna innebär många fördelar för de nederländska turistföretagarna. 
Genom språket och sina kulturella kontakter vet de vad deras landsmän efterfrågar och kan 
anpassa utbudet därefter. De kan erbjuda natur och vildmark på mindre än ett dygns 
reseavstånd från Amsterdam och kontakter och möte med det geografiska området på 
gästernas modersmål. De kan erbjuda boenden och aktiviteter som lockar olika grupper som 
unga vuxna, familjer med barn, seniorer etc.

Flera forskare har diskuterat transnationella perspektiv i internationell migration och 
sambandet mellan turism och migration (avsnitt 3.5, 3.6 och 3.7). Kopplingen till turism är 
naturligtvis stark bland de intervjuade. De har själva varit turister och sett vad som finns och 
inte finns av det som de och andra turister frågar efter. De har upptäckt en nisch, ett 
affärsområde som de kan utveckla. De är, som Zhou beskriver - ”entreprenörer som aktivt 
söker möjligheter och nischer på marknaden bortom det nya landets nationella gränser och 
de använder därvid sin tvåspråkighet och sina kulturella kompetenser och etniska nätverk i 
båda länderna”.142 Genom sin närvaro i Klarälvdalen och sin marknadsföring framförallt mot 
sina ursprungsländer ökar dessa turistföretagare antalet turister som kommer till Värmland 
och vidgar marknaden för turism.

Men den transnationella anknytningen kan vara en nackdel om det blir för många ne-
derländska turistföretagare på samma ställe inriktade på samma målgrupp. Den synpunkten 
har jag mött bland de intervjuade. 

”De har flyttat allihop till Värmland. Sverige är så stort, men ni har för mycket holländare i 
Hagfors kommun. Det funkar inte. [.-.] Det började 2005 i området här med camping, hotell 
och bed&breakfast och det blev jättesvårt att dela speciellt under lågsäsong, speciellt på 
vintern. [.-.] Ja, det är kanske för litet, för litet för att överleva under den perioden.” (F2 man)

Det är en sak att som företagare möta konkurrens inom samma kundsegment och en annan 
sak att som individ tycka att det bor för många landsmän i trakten. Den senare åsikten har 
jag inte mött bland de intervjuade. ”För mycket holländare” i citatet ovan är snarare knutet 
till den företagsmässiga delen av livet. 

Åsikten att det finns för många landsmän i närheten kan ändå vara en fråga att ta upp i 
sammanhanget, tex farhågan att platsens attraktion för turistande landsmän ska minska. I en 
intervjuundersökning som ingår i Müllers avhandling om tyska fritidshusägare på svenska 
landsbygden ansåg majoriteten av de intervjuade att en ytterligare ökning av tyska 
fritidshusägare i regionen (östra Småland) skulle minska regionens attraktivitet. De var 
rädda att området skulle förlora sin äkthet om fler tyskar köpte stugor där.143 

En liknande oro uttryckte personer i Buller&Hoggarts undersökning av britter som flyttat till 
den franska landsbygden. En del av de intervjuade tyckte att det redan var för många britter i 
området och ville ”bort från andra britter”. Med hänsyn till detta fann författarna det föga 
överraskande att det var så få av de intervjuade (under 10 procent) som deltog i aktiviteter 
som organiserades genom och för britter.144 

8.6 Lokala nätverk och kulturella skillnader
Via mina intervjuer har jag inte fått fram att de inflyttade nederländska familjerna/fö-
retagarna i Klarälvdalen organiserar sig eller anordnar gemensamma aktiviteter för att de är 
från samma land. Däremot har jag funnit ett par webbsidor på Internet som kanske delvis 
142Zhou, M, (2004), sid 1059
143Müller, D. K. (1999), sid 180
144Buller H, Hoggart K, (1994), 203 - 204
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under någon tid har fungerat som ett slags nätverk för nederländare i trakten.145  

Såväl Hagfors och Munkfors kommuner som Region Värmland har möten och olika 
samarbetsprojekt för turistföretagare och det finns olika nätverk som bildats inom området 
och regionen. När det gäller lokalt organiserade kontakter och nätverk nämner ett par av de 
intervjuade Aktivitetsringen, som är en ideell förening av företag med turistisk anknytning i 
Hagfors-Munkforsområdet och Lovisorna, som är ett affärsnätverk för företagarkvinnor i 
Hagfors kommun. Genom dessa och andra företagare- och branschföreningar, som de 
intervjuade också nämner, kommer de successivt in i ortens, regionens och landets 
näringsliv. Men naturligtvis upplever de vissa hinder framförallt under etableringsfasen och 
de första åren. En av dem jag intervjuade fick t.ex. vänta många månader för att bli 
företagskund på posten eftersom verksamheten var ny och företaget inte var känt sen 
tidigare. 

De Vries (som delvis intervjuat samma personer som jag) nämner att några turistföretagare 
hade svårt att få låna i bank eftersom de inte hade tidigare bankkontakter i Sverige. Hon 
redovisar också skillnader i företagskultur och att sju av de tolv intervjuade anser att man 
måste ha tålamod när man gör affärer med svenskar. 146 

De intervjuade i min undersökning nämner också vissa kulturella skillnader, t.ex. när man 
har olika åsikter i en fråga: 

”Man säger att holländare och svenskar är mycket lika, men det är också mycket som är olika 
och det dröjer minst fyra fem år innan man har lite kunskap om den saken. Speciellt som 
svenskarna inte säger till dig de första två tre åren. [-]  Det är när man har en liten konflikt. I 
Holland löser vi det på ett helt annat vis än man löser det här i Värmland. Så det är också sa-
ker vi har lärt oss, och det är inte alltid det lättaste..[ - ]

Och när vi har möte tillsammans är det olika. I Holland försöker vi göra allt snabbt, så vi 
bestämmer jättesnabbt så pang, pang, pang. Och här i Sverige pratar man om saken. Man 
bestämmer inte direkt. Man kommer....tillbaka till nästa gång och en gång till. Och när man 
är en grupp på fem, och fyra säger att det låter bra och en är inte överens, så ska man ha ett 
tredje möte. Och vi tycker att det kunde vara lite effektivare, lite snabbare men nej...Vi har 
känt för att flytta hit till Sverige. Det är vi som måste anpassa oss och inte...Men det kanske 
är lite annorlunda här i Värmland [ - ] än lite mer söderut ” F2

Kulturella skillnader i umgänget mellan människor kommer också fram i en intervju som 
Sveriges Radio gjort med en nederländsk familj som driver en ostgård i trakten från vilken 
följande citat hämtats: 

”Här är det så lugnt så. Och det är bra också. Vi säger ofta där var så stressigt och därför 
kommer vi också här, men det är inte, det är så nära Holland och Sverige. Men det finns en 
stor skillnad mellan holländare och svenskar. Jag vet inte om jag måste säga holländare och 
värmlänningarna. Jag vet inte om det är så stor skillnad mot människor som kommer från 
Stockholm ...Och en annan stor skillnad är också att i Holland kan man konfrontera. Det gör 
man ofta. Om  man tycker: -'Ja, men det det är inte bra', då säger man direkt och det är 
någonting man kan inte göra här. [ - ] Om dom tycker någonting jag gör är inte bra då, skulle 
dom aldrig säga så.”147

De ovan beskrivna kulturella skillnaderna mellan nederländare och svenskar eller värm-
länningar speglar de inflyttades upplevelser i mötet med människorna på platsen. Hur dessa 
människor som sedan tidigare finns på platsen upplever mötet har jag inte undersökt och har 
inga exempel på. Det torde dock vara klart att det sker en påverkan åt båda hållen. 

145www.varmland.nl  . och   www.hagfors.nl  , (2009-11-28)
146 de Vries. Maura, (2009), sid 75 - 76
147 Sveriges Radio P1, Dokumentärredaktionen, 2009-04-04

http://www.hagfors.nl/
http://www.varmland.nl/
http://www.varmland.nl/
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9. Sammanfattande diskussion
Under 2000-talet har ett antal nederländska familjer flyttat till landsbygden i Värmland och 
etablerat sig som företagare i turistbranschen. Ett av syftena med denna uppsats har varit att 
få en fördjupad förståelse av dessa familjernas bakgrund och motiv till migrationen. Jag har 
intervjuat fem av dessa familjer, sammanlagt nio personer, och därvid utgått från det 
biografiska angreppssättet, som bl.a. Halfacree och Boyle utvecklat. I uppsatsen har jag 
försökt bygga upp en bild av migrationsbeslutet från olika vinklar, bl.a. genom flera citat 
från intervjuerna. Förutom dessa familjer har jag intervjuat ytterligare en familj från ett 
annat utomnordiskt land. När det gäller motiven för migrationsbeslutet för den familjen är de 
ungefär desamma som för de nederländska familjerna vad gäller attraktionen till 
inflyttningsområdet, pullfaktorerna, medan pushfaktorerna ”bort från hemlandet” är något 
mindre uttalade.

Den första forskningsfrågan lyder: 
Varför har de nederländska familjerna flyttat till Klarälvdalen i Värmland? 
Den fysiska miljön var den viktigaste faktorn vid de intervjuades migrationsbeslut. Det var 
det tätbebyggda Nederländerna med brist på natur som stod mot det glesbebyggda Sverige, i 
det här fallet Värmland med skogar, sjöar och riktig vildmark. Till detta kommer den sociala 
miljön, som jag här ser kopplad till den fysiska. I Nederländerna finns, menar de intervjuade, 
en konkurrens och stress som påverkar människors mentalitet och hur de är mot varandra i 
vardagssituationer. Mot detta står Sverige, där det visserligen finns storstadsmiljöer med 
trafik, stress och konkurrens men där det framförallt finns mycket natur och landsbygd och 
mindre orter med lugnare skolmiljö för barnen. Alla intervjuade har redovisat ett starkt 
intresse för friluftsliv och i deras bakgrund finner man att flera har vuxit upp på 
landsbygden. Utifrån Elders och Gieles ”livsloppsparadigm”, kan man också säga att 
familjerna genom migrationen har gjort en strategisk anpassning av sin livssituation.
De intervjuade har flyttat frivilligt och de har gjort ett medvetet och aktivt val utifrån sina 
egna förutsättningar och de båda ländernas lagar och krav. De har flyttat för att få en bättre 
livskvalitet för sig och sina familjer. Jag vill kalla det en livsstilsmigration i linje med 
begreppet life-style migration som den brittiska forskaren Karen O'Reilly m.fl. använder. 
Grundläggande drag i livsstilsmigranternas livsstil är, enligt O'Reilly, en strävan efter att 
förändra balansen mellan arbete och privatliv och mellan önskad livskvalitet och tidigare 
frihetsbegränsningar. Detta stämmer väl med hur de personer som jag intervjuat beskrivit 
sina livsval, som att själv kunna styra sitt arbete och att ha möjligheter att vara mycket ute i 
skog och mark. De har också det gemensamt med de grupper som forskningen kring 
livsstilsmigration för närvarande handlar om att de flyttat över en nationsgräns. 

Sambandet mellan turism och migration har påvisats i olika studier, bl.a. att det inte är 
ovanligt att semesterresor och fritidshusboende föregår en migration. Detta gäller också de 
familjer jag intervjuat. Några forskare som Buller och Hoggart, Lardie och O'Reilly har 
beskrivit familjer som säljer sin bostad i Storbritannien och köper ett billigare hus på 
landsbygden i Frankrike eller i Spanien för fritid eller bosättning. Dessa människor i olika 
åldrar väljer ett annat EU-land för att där förverkliga sina drömmar om ett gott liv. Det finns 
flera paralleller mellan denna migration och nederländares migration till Värmland.  

Av särskild relevans för min studie är Stone&Stubbs undersökning av utländska företagare 
på landsbygden i Frankrike. De knyter samman begreppet livsstilsmigration med 
entreprenörskap och konstaterar att för dessa entreprenörer, varav de flesta var britter men 
även tyskar, nederländare och danskar fanns med, var företagandet ett resultatet av 
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migrationsprocessen. Tre av de fem nederländska familjer, som jag intervjuade, hade 
undersökt möjligheterna att etablera sig i Frankrike. En av dem hade dessutom haft Tjeckien 
och Norge som alternativ. För dessa tre familjer var det inte i första hand Värmland eller 
Sverige som lockade utan naturen, den fysiska miljön, så som man finner den i Värmland 
och Sverige. 

Bland motiven för landsbygdsboende i Sverige fann Stenbacka i sin undersökning att 
värderingar som frihet, lugn, oberoende och ”det egna” och naturens och landskapets 
dragningskraft var viktiga faktorer. De intervjuades motiv i min studie liknar dem som de 
svenska flyttarna i Stenbackas undersökning förde fram. För många nederländare som vill 
flytta till ”riktig landsbygd” finns dock inget realistiskt alternativ inom det egna landet och 
därför undersöker de möjligheterna i andra länder genom bl.a. under semesterresor och via 
informationssökning på Internet. 

De formella hinder som finns vid flyttning över nationsgränser har minskat i Europa genom 
de överenskommelser som träffats inom EU och mellan vissa andra europeiska länder. För 
flyttningar inom EU skulle man kunna tala om en intra-EU migration i stället för 
internationell migration eftersom överstatliga regler ersatt de nationella. Redan i slutet av 
1990-talet kritiserade Lardie den internationella migrationsteorin för att den inte tog hänsyn 
till mer konsumtionsorienterad migration över nationsgränser, som den samtida migrationen 
av EU-medborgare till Medelhavsregionerna. Han menar att dessa flyttningar bättre beskrivs 
genom modeller som tillskrivs intra-nationell migration och urban-rural rörlighet. Utifrån 
Lardies m.fl. studier av flyttningar inom Europa eller EU kan man ana en trend där vissa 
individer och familjer väljer var de ska bo utifrån sina livsmål och att en nationsgräns inte 
ses som ett hinder för detta. 

Migration är en del av människors liv och migrationstrender förändras. I denna uppsats har 
jag studerat en begränsad del av den samtida migrationen som eventuellt också speglar en 
del av migrationens förändring över tiden. Mitt första syfte med uppsatsen var således att 
fördjupa kunskapen om de nederländska inflyttarnas bakgrund och motiv för flytten. Mitt 
andra gäller hur inflyttarna lever nu i Värmland, vilka transnationella kontakter de har och 
vilka nätverk de utvecklat med hemlandet, dvs. ett transnationellt perspektiv på migrationen.

Den andra forskningsfrågan lyder: 
Vilka transnationella nätverk binder samman inflyttarna med hemlandet genom deras 
turistföretag och sociala liv?
I migrationsforskningen har det kommit fram att det ofta utvecklas sociala nätverk som 
binder samman migranter över tid och rum. Monica Boyd bl.a. har visat att när 
migrationsflödena väl börjat så blir de ofta självförsörjande,vilket beror på att speciella 
nätverk utvecklas mellan invandrare i det mottagande samhället för information, stöd och 
hjälp till släkt och vänner i det sändande området. Nätverken länkar samman befolkningen i 
ursprungsländerna med de mottagande länderna och medverkar till att flyttrörelser mellan 
länderna inte nödvändigtvis begränsas i tid, riktning eller varaktighet

De familjer som jag intervjuat har släkt och vänner som kommer och hälsar på, s.k. visiting 
friends tourism, enligt bl.a. Hall och Williams. De reser också till hemlandet på besök och 
har barn som växer upp och som gör sina egna val kring var de vill bo och hur länge. De har 
således sådana sociala nätverk med hemlandet. De har även sociala nätverk med 
nederländare i Sverige, det mottagande landet, och på platsen i mellersta Klarälvdalen. Där 
känner de till varandra både som turistföretagare och för att barnen går i samma skola eller 
för att de på annat sätt ingår i ett socialt sammanhang på platsen. Jag har dock inte funnit att 
de nederländska familjerna och företagarna har några formella nätverk med andra 
nederländare på platsen. Däremot utgör de genom sina turistföretag i form av 
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campingplatser, hotell, restaurang, café, friluftsbutik etc. navet för de många besökare som 
kommer från Nederländerna till Klarälvdalen för att uppleva natur och friluftsliv. 

En genomgång av webbsidor för tjugo turistföretag i mellersta Klarälvdalen, varav sjutton 
med nederländska ägare, visar att många företag har länkar till olika nederländska webbsidor 
om boende, kanoting och turistande i Sverige och även till webbsidor med mer allmän 
information om Sverige och om emigration. Det transnationella perspektivet blir tydligt när 
man följer dessa länkar vidare till olika företag och organisationer i Nederländerna och 
Belgien. Förutom marknadsföring av de egna anläggningarna på dessa nederländska 
webbsidor förekommer annonsering efter medhjälpare och rent av annonser om att 
turistföretaget är till salu. Även bloggar om hur det är att flytta till Sverige och olika råd om 
emigration finns knutna till dessa webbsidor. På så vis påverkar de redan inflyttade 
personerna inflyttningen av nya nederländare till området. 

Det är språket framförallt och givetvis också den kulturella bakgrunden som förenar såväl 
inflyttare som fritidsboende och turister från Nederländerna. Turistföretagarna gör området 
mer tillgängligt för sina landsmän genom att erbjuda boende, aktiviteter och information på 
besökarnas eget språk. Flera forskare har diskuterat sambandet mellan turism och migration, 
t.ex Hall och Williams, Lardie, Stone och Stubbs och O'Reilly. Kopplingen till turism är 
naturligtvis stark bland de turistföretagare som jag intervjuat. De har själva varit turister och 
sett vad som finns och inte finns och de har därvid också funnit en nisch, ett affärsområde 
som de kan utveckla. Genom sin närvaro i Klarälvdalen och sin marknadsföring, framförallt 
mot sina ursprungsländer, ökar företagarna antalet turister som kommer till Värmland och 
vidgar marknaden för turism. 

Som turistföretagare i Sverige deltar också flera av de nederländska företagen i Värmland i 
nätverkssamarbete med nederländska turistföretagare i andra delar av landet, vilket 
förstärker deras verksamhet. Med hänvisning till Thomas Faists beskrivning av 
transnationella sociala rum i internationell migration kan man se det som att dessa 
nederländska turistföretagare utgör en transnationell krets. Men turistföretagarna ingår, som 
jag ser det, i ett vidare transnationellt socialt rum, ett rum som har drag av både 
transnationella kretsar och det som Faist kallar transnationella samfund. En del av detta 
transnationella sociala rum är således instrumentellt och affärsmässigt, där varor och tjänster 
produceras och konsumeras, medan en del kan sägas ha en mer samfundsmässig karaktär 
som består av sociala nätverk. I denna del finns en gemenskap mellan turistföretagarna och 
deras gäster, en slags ”kollektiv identitet” för att återknyta till Faist. Denna kollektiva 
identitet är för de nederländska företagarna just nederländsk, genom språket och den kultur 
de är uppväxta i och den hjälper dem att etablera sociala kontakter och affärskontakter med 
andra nederländare i och utanför Sverige. Jag har funnit flera exempel på kontakter som 
utvecklats mellan de nederländska turistföretagarna och deras gäster från Nederländerna.

Nederländska turistföretagare som etablerat sig på landsbygden och i småorter i 
Klarälvdalen bildar på så sätt kärnan i ett transnationellt socialt rum, ett rum som även 
omfattar andra inflyttade, fritidsboende och återkommande besökare från Nederländerna. 
Här finns även en slags förlängning av det fysiska nederländska utrymmet (eller rummet) för 
natur- och friluftsupplevelser, med skogar, sjöar och berg tillgängliga på ett dygns 
reseavstånd från Amsterdam. Själva känslan av detta rum tycker jag kan illustreras med att 
det t.o.m. finns ett rastställe, en restaurang som drivs av nederländare, med det symboliska 
namnet ”Dutch Mountain” beläget vid den högsta punkten på vägen mellan Stöllet i 
Klarälvdalen och Malung i Dalarna, mitt i den sk. tiomilaskogen. Här kan man tala om ett 
slags internationalisering av fritidsrummet, ett begrepp som Dieter Müller använder i sin 
studie av fritidsboende tyskar i Småland.
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Jag vill här återvända till bilden av ”ögonöppnare” i inledningen. Det är så jag ser de 
nederländska turistföretagarna som jag intervjuat och så jag uppfattar de övriga 
nederländska, tyska och brittiska turistföretagare i Klarälvdalen som jag funnit via deras 
webbsidor på Internet. De har fått mig att se Värmland med ”europeiska” ögon och 
Värmlands potential för bl.a. människor från norra Europas storstadsområden. Det innebär 
också ett slags omfamnande eller inlemmande av Klarälvdalen och Värmland i ett 
transnationellt socialt rum, ett geografiskt område i Sverige som blir öppnare och vitalare 
genom turismen och migrationen. 

Det perspektiv på Värmland som livsmiljö som avspeglas i intervjuerna med familjerna och 
turistföretagarna ska ses i relation till tidigare mer kvantitativa studier som jag refererat till 
som rapporten ”Ett holländskt fenomen i Värmland” av Ulrika Andersen och Hans-Peter 
Engström och Visit Värmlands Målgruppsanalys. Även den enkätundersökning som 
Nederländernas statistiska centralbyrå redovisat och som gäller skäl som ligger bakom 
nederländares emigrationsbeslut är en del av helhetsbilden liksom f.d. Glesbygdsverkets 
analyser av invandring till den svenska gles- och landsbygden. 

Utan den ram som detta material bildar hade jag inte kunnat föra diskussionen kring de två 
forskningsfrågorna. Det finns en växelverkan mellan turistbesök, köp av fritidshus och 
emigration till området och de båda forskningsfrågorna hänger på så sätt ihop, dvs. nya 
migranters motiv till migration är sammanlänkade med de transnationella nätverk som 
skapats av tidigare migranter. Dessa nätverk är både fysiska, som att man träffar varandra, 
och virtuella, dvs kontakter som sker via främst Internet. Även berättelser, TV-program m.m. 
om nederländska familjers emigration till området inspirerar och förstärker det 
transnationella sociala nätverket. Jag tror att såväl turistföretagarnas egna webbsidor och de 
nederländska webbsidor som de är länkade till som mer privata bloggar både kan 
upprätthålla och vidareutveckla de transnationella sociala nätverken som skapats.
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Bilaga 1
Turistföretag i mellersta Klarälvdalen som drivs av personer 
från Nederländerna och ett par andra EU-länder
Turistföretag 20, varav nederländska (17), brittiska (1) och tyska (2) aktörer, maj 2009.
Turistanläggningar med eller utan boende

1 Campingplats invid Klarälven i Fastnäs i Torsby kommun men endast en kilometer från Hagfors 
kommungräns. Campingen startades för fyra år sedan av en nederländsk familj, såldes 2008 och drivs 
nu av en ny nederländsk familj. Av campingens hemsida framgår att man satsar särskilt på familjer med 
barn och ungdomar och på aktiviteter som skogsvandringar med guide, älg-och bäversafaris, kanoting 
och timmerflottfärder. Turistföretaget har ett trettiotal länkar till olika webbsidor, varav de flesta gäller 
olika turistföretag i omgivningen, turistinformation och allmän information om Värmland och Sverige. 
Ett tiotal länkar går till nederländska webbsidor, varav några med information om hur man emigrerar 
till Sverige inklusive frågor om arbete, skola etc. På varje sida finns också en ruta, och länk, som visar 
att campingen är medlem av nätverket RondjeZweden ett av nätverken för nederländska turistföretagare 
i Sverige. 

2 Hotell/pensionat i Ekshärad övertogs i slutet av 2005 av nuvarande ägare. Även den tidigare ägaren 
var från Nederländerna och var en av de första nederländska turistentreprenörerna i dessa trakter. 
Företaget har en informativ webbsida på svenska men en ännu mer innehållsrik webbsida på 
nederländska med många länkar. De satsar på olika tema, t.ex. sportfiske som klart vänder sig till 
nederländare och andra utomnordiska turister. Vidare har de familjeveckor med vildmarksaktiviteter 
för barn och vuxna och samarbetar med en nederländsk arrangör av cykelsemestrar. Förutom länkar till 
kanotwebbsidor, bo hos nederländare i Sverige och olika sidor om att emigrera har de länkar till flera 
nederländska webbsidor för turism som semester med barn, cykel- och skridskoaktiviteter. 
(www.zwedenmetkinderen.nl, www.cycletours.nl, www.ijsburo.nl )

Via sin webbsida söker de också personer som vill ha en ”arbetssemester”, som vill måla, snickra, 
gräva, röja m.m. på deras jord- och skogsfastighet. De ger också information, tips och hjälp om att 
emigrera från Nederländerna till Sverige. Bland deras erbjudanden kan man se att de ger tio procents 
rabatt om man bor hos dem under tiden man förbereder sig för emigration. I de nyhetsbrev de skrivit 
sedan starten, och som finns på den nederländska webbsidan, berättar de utförligt om hur verksamheten 
kom igång, hur den fortskrider och om hur livet är nu i Sverige, bl.a. att de haft praktikanter från 
yrkesutbildningar i Nederländerna och att vänner därifrån hjälpt dem med praktiskt arbete på sina 
semestrar och att fysiskt arbete är skönt i en frisk natur.

3 Campingplats vid Klarälven i Hara, Ekshärad, som startats och drivs av nederländare under 
sommaren. Ägarna hänvisar till adress i Nederländerna under resten av året. Det är en liten 
campingplats Webbsidan finns endast på nederländska och har länkar till de nederländska och belgiska 
webbsidorna för kanotturism.

4
(brittisk aktör)

Campingplats vid Klarälven i tätorten Ekshärad och som funnits under lång tid. Den drivs sedan 2006 
av en brittisk familj. Campingplatsen satsar särskilt på kanoting och har länkar till de nederländska och 
belgiska kanotwebbsidorna. På företagets webbplats kan man läsa:
”Efter att ha utforskat Sverige i mer än 25 år flyttade vi från Storbritannien till Ekshärad i december 2005. De 
oändliga möjligheterna till friluftsliv fick oss att välja just Värmland. Värmlands rena och storslagna landskap 
liksom det rika djurlivet är varje fotografs paradis. -- Under de senaste 3 sommarsäsongerna har vi fått njuta av 
gäster från hela Europa – och ibland längre ifrån. Det är härligt att få se så många återkommande gäster år efter 
år! Vi ser fram emot att få möta både gamla och nya vänner 2009.”

5 Gård med hästar vid Klarälven i byn Yggenäs, Ekshärad. De har specialiserat sig på westernridning 
och tar emot gäster för semesterarrangemang och kortare eller längre dagridturer. De nederländska 
ägarna startade verksamheten 2009 och marknadsför sig mot Nederländerna via några länkar. De säljer 



häst- och hundfoder från Nederländerna via sin websida. 

6 Butik belägen vid väg 62, i den lilla tätorten Edebäck, Ekshärad, med frilufts-, fiske- och 
campingartiklar samt kanoter. Butiken har sin inriktning nästan helt på Internet genom sin webbutik. 
De anordnar också kanotturer som de marknadsför på en särskild webbsida. Från den har de ett tiotal 
länkar till nederländska och belgiska kanotsportsidor och även några till motsvarande tyska och danska 
webbsidor. 

7 Hotell i Uddeholm som har nederländska ägare sedan 2005. De har många länkar till olika turistsidor i 
Sverige och Nederländerna, till aktiviteter och attraktioner i Värmland och till reseföretag och 
kommunikationer. De länkar också till RouteZweden, det andra av de två nätverken för nederländska 
turistföretagare i Sverige. 

8 Hotell, värdshus i Råda med nederländska ägare sedan 2005. Deras länkar gäller främst aktiviteter som 
turisterna kan finna i närheten. De har inga länkar till nederländska webbsidor, men finns med på 
nederländska webbsidor om boenden.

9 Campingplats vid Rådasjön, Råda med nederländska ägare sedan 2005. Deras många länkar gäller 
också främst aktiviteter som turisterna kan finna i närheten men de har även några länkar till 
nederländska sverige-, kanot-, resa-med-barn och värmlandssidor och återfinns på dessa och på 
nederländska webbsidor för semesterboenden. 

10 Gård i byn Lakene med egen tillverkning och försäljning av ost och sommaröppet glasscafé. Gården 
ägs och drivs sedan 3 -4 år av en familj från Nederländerna. De har nästan ingen information på sin 
egen hemsida, men man kan läsa om deras verksamhet på Värmlands officiella turistsida.

11
(tysk aktör)

Gård i Sunnemo med huskyhundar. Tyskspråkig företagare och vildmarksguide sedan 1994. Från sin 
webbsida har de länkar till företag och turistorganisationer i Sverige bl.a. till det lokala turistnätverket 
Aktivitetsringen.

12 Bed&Breakfast i Sunnemo som drivs av nederländsk företagare. De har ett tjugotal länkar till olika 
nederländska sidor för boende, verksamheter och turism och länkar för övrigt till turistföretag i 
omgivningen.

13 Hotell/värdshus i Munkfors. Hotellet drivs sedan 2005 av en nederländsk familj. Hemsidan avser 
hotellets verksamhet och man har inga länkar till andra företag eller organisationer.

14 Café, bed & breakfast, en liten campingplats och butik med antikviteter och kuriosa. Av hemsidan 
framgår att verksamheten startade 2006 och sedan dess drivs av ett nederländskt par som, efter ett 
trettioårigt yrkesliv i Nederländerna genomomfört sin dröm om ett liv med ett gemensamt företag. På 
sin nederländskspråkiga hemsida har de några länkar till nederländska turistsidor och till företag som 
drivs av nederländare i Sverige. På sin svensk- respektive engelskspråkiga hemsida har de inga länkar. 

15 Sommaröppet café i Munkfors som är inrymt i det f.d. stationshuset invid cykelleden Klarälvsbanan, 
den gamla banvallen från en nedlagd järnväg mellan Karlstad och Uddeholm. Det drivs sedan 2006 av 
en nederländsk företagare. De har viss rumsuthyrning och bostaden i huset hyrs ut under den del av 
året då caféet är stängt. De har inga länkar på sin hemsida, men en karta som visar den exakta färdvä-
gen från Nederländerna till caféet.

16 Campingplats i Ransäter, i Munkfors kommun som drivs av ett par från Nederländerna. De har tiotalet 
länkar till nederländska webbsidor med information om och semesterboenden i Sverige.



Aktivitets-/äventyrsanordnare 

17 Nederländsk aktivitetsanordnare, med säte i Olsäter söder om Ransäter, som anordnar aktiviteter i 
Munkfors/Hagforsområdet delvis i samarbete med några av turistföretagen. Inga länkar till andra 
företag eller organisationer från webbsidan.

18
(tysk aktör)

Tysk aktivitetsanordnare i Ekshärad som ordnar älgsafaris och andra vildmarksaktiviteter och som via 
företagets hemsida länkar till ett tiotal organisationer och företag med anknytning till Tyskland.18. 
Tysk aktivitetsanordnare i Ekshärad som ordnar älgsafaris och andra vildmarksaktiviteter och som via 
företagets hemsida länkar till ett tiotal organisationer och företag med anknytning till Tyskland.

19 Nederländsk aktivitetsanordnare i Munkfors som flera nederländskt ägda turistföretag anlitar för 
vildmarksaktiviteter för sina gäster. Hemsidan är helt på nederländska men har ett par 
nedladdningsbara pdf-filer med kortfattad information på svenska respektive engelska. Webbsidans 
länkar går till nederländska företagspartners i omgivningen.

20 Nederländsk aktivitetsanordnare i Munkfors som anordnar uteaktiviteter i skog och mark med cyklar 
och motorfordon s.k. fyrhjulingar. De har länkar till några nederländskt ägda turistföretag i 
omgivningen, till det lokala nätverket Aktivitetsringen och till några svenska webblänksidor. De har 
vidare ett tiotal länkar till olika organisationer och företag i Nederländerna samt ett antal länkar till 
organisationer i Belgien och Tyskland. 
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Teman för intervjuerna med migranterna
• Bakgrund - Uppväxt, skola, yrkesliv, familjebildning, fritidsintressen, etc. före 

flytten till Värmland. Var i Nederländerna? Storstad/ landsbygd, hustyp.

• Kontakter med Värmland, Sverige, Skandinavien före flytten. 

• Flyttbeslut och flytten. (Push- och pullfaktorer). 
Hur och när bestämde ni er för att flytta från Nederländerna?
Andra alternativ än Hagfors kommun; i Värmland, övr Sverige, övr Skandinavien, 
Canada?  

• Livet i Värmland – Ankomst, bostad, arbete, grannar, släktingar, vänner, (barnens 
skola) etc 
Det egna företaget. Kontakter och nätverk. 

• Kontakten med Nederländerna. Sociala och yrkesmässiga kontakter och nätverk. 

• Framtiden – Var finns och gör du/ni om 5 år, 10 år? 
Återflyttning? Vidareflyttning inom Värmland, Sverige, Skandinavien, Europa?

Themes for interviews with migrants
• Background – Growing up, school, career and working life, family formation, 

hobbies, etc. before moving to Värmland. Where in the Netherlands did you live? In 
a city or in the country, type of dwelling house?

• Contacts with Värmland, Sweden, Scandinavia before you migrated. 

• Decision about moving and the migration. (Push- and pull factors). 
How and when did you decide to migrate? 
Did you have other alternatives except the municipality of Hagfors kommun? In 
Värmland, other parts of Sweden, Scandinavia, Canada etc.?  

• Life in i Värmland – Arrival, house/dwelling, work, neigbours, relatives, friends, 
(children in school) 
Your tourist enterprise, contacts and network in Klarälvdalen, Värmland, Sweden. 

• Contacts with the Netherlands, your home country. Social and business contacts and 
networks. Collaborations with enterprises.     

• Future – Where do you live and what do you do in the next 5 years, 10 years? 
Returning to the Netherlands? Moving somwhere in Värmland, Sweden, 
Scandinavia, in, Europe?
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