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I

Förord

Att genomföra denna studie har varit väldigt upplysande. I början gick jag in 
med en intetsägande kännedom om fritidshus, och resultatet för mig, har 
tillkännagivit att jag genomgått en enormt lärorik process. En lärorik process 
som inneburit enormt slit, otaliga svordomar och nikotinkonsumtion utöver det 
vanliga, men en lärorik process! 

Jag vill rikta ett stort tack åt Marcela som hjälpt mig att behålla humöret uppe 
under processen. Ditt stöd har varit enastående. Jag vill även tacka mina 
föräldrar som hjälpte mig med de monetära förutsättningarna för att genomföra 
studien på plats i Ven och Gudhjem.

Jag vill även rikta ett stort tack till de informanter som ställde upp för
intervjuer, tog emot mig till deras hem och arbetsplatser, och bjöd på väldigt 
intressanta samtal och synpunkter. Utan er hade inte den här uppsatsen inte 
varit möjlig att genomföra.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to highlight the second home sector in Sweden and 
Denmark, in a comparative study of regulations for the second home market, 
and residence requirement. Two attractive second home island destinations is 
being compared in Ven, Landskrona and Gudhjem, Bornholm. The study
addresses issues such as the local effects of a regulation of the second home
market get at a local level, and the effects generated by deregulation, as well as
local people's opinions about second home regulation in a popular second home
area in southern Sweden.  

This has been examined using a mix between qualitative method and 
quantitative methods, and the study is based on six semi-structured interviews 
from informants from Ven, Bornholm, and Gudhjem which has been analyzed 
throughout a thematic analysis. In addition to the interviews, diagrams from the 
Central Bureau of Statistics of Sweden and Statistics Denmark, and various real 
estate websites, and a field observation from Ven and Gudhjem will be
presented. 

The result shows that show that the discussion on residence requirement has 
been going on for a long time in Sweden and Ven, but the local organizations 
found more disadvantages than advantages and are now looking in to other 
solutions, while other locals believes that there are more advantages with a 
residence requirement. In Denmark it’s revealed that there is recently started 
discussion between municipal decision-makers and local organizations about the 
regulations, and if it should be abolished or not. It turns out that the directions of 
the local effects being positive or negative depends a lot on the resort's 
contemporary expertise in local organizations, the population basis and to what 
extent the resort attracts people to stay there permanently for a living. The 
results also implies that some regulations in Denmark will not be deregulated, 
while it is still an active political discussion in Denmark. 

Keywords: Second home, residence requirements, regulations, governing second 
homes, islands
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1. INLEDNING

Att äga, eller på annat sätt ha tillgång till ett fritidshus är idag vanligt i de 
nordiska länderna (Müller och Jansson, 2004). Officiell statistik visar att det i 
Sverige finns runt 700 000 fritidshus, i Finland 450 000, i Danmark 220 000 och 
i Norge 360 000 (Müller och Jansson, 2004). Fritidshusturism är därför att 
betrakta som en kärnkomponent för den inhemska turismen i de nordiska 
länderna. Förutom det inhemska ägandet har det under senare år också blivit 
vanligt med utländskt ägande av fritidshus i de nordiska länderna (Müller och 
Jansson, 2004), något som är en återspegling av en allmänt förekommande 
internationalisering. Utvecklingen inom fritidshussektorn är emellertid inte 
oproblematisk och frågan om fritidshus är ett välkommet inslag i en kommun 
eller på en plats beror både på strukturella frågor och uppfattningar från berörda 
individer (Brida, et al., 2011).

Frågan om fritidshus är en förbannelse eller välsignelse för de mottagande 
samhällena ställde John Coppock redan år 1977 (Coppock, 1977). 38 år senare
är det fortfarande en komplex fråga att besvara, inte minst har den ökade 
efterfrågan på fritidshus som i vissa fall leder till lokala effekter som
undanträngning av de permanentboende i området, genom ökad fastighetsskatt, 
ökade levnadskostnader och dyrt boende gett upphov till livliga diskussioner
(Marjaavara, 2007). Enligt Folkesdotter (2003) är just undanträngning ett
fenomen som inte sällan drabbar lokalbefolkningen i gamla fiskelägen och för 
attraktiva fritidshusområden, kan lokala effekter påvisas genom en prisinflation 
som eldas på av högre efterfrågan än utbud, varpå stigande fastighetspriser kan 
uttrycka sig som ett socialt filter och exkludering för mindre välbärgade 
individer i samhället, som inte har monetära förutsättningar att bosätta sig på en 
plats, trots en vilja att göra så (Marjavaara & Müller, 2007). 

Den komplexitet som omgärdar fritidshusmarknaden har gett upphov till en 
omfattande forskning och utredning, inte minst har de regleringar som omfattar 
fritidshusägandet tilldragit sig intresse. En del av den genomförda forskningen 
om lagstiftning av boplikt i Norden, har i fritidshuskontexten fokuserat på hur 
boplikt fungerat som verktyg för att förhindra en omvandling från 
åretruntbostäder till fritidshus och vilka komplikationer som kan relateras till
den processen. Däremot föreligger ingen forskning som upplyser om 
lokalbefolkningens åsikter kring boplikt och de lokala effekter som kan åtföljs 
av en reglering av fritidshusmarknaden.
Sveriges och Danmarks nuvarande lagstiftning angående fritidshus har utformats 
efter båda ländernas inträde i EU. När länder blir medlemsstater i EU, så följer
en skyldighet för de nya medlemsstaterna att ta bort existerande hinder som 
motverkar rörelsefrihet för människor, tjänster och kapital inom EU (Skak, 
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2004). När Sverige gick med i EU 1995, gavs en tillåtelse att behålla existerande 
restriktioner för utlänningars förvärv av fritidshus under en övergångsperiod 
under fem år (Persson, 2011). När övergångsperioden gick ut, gjordes dock inga
anspråk för att behålla reglerna (Skak, 2004). I Danmark och på Åland ställde 
däremot staterna krav på undantag från Eus regler. Resultatet blev att Danmark 
och Åland fick behålla en lagstiftning som innebar att endast medborgare som 
bor i landet permanent har tillåtelse att äga ett fritidshus (Skak, 2004). 

Sedan ländernas inträde i EU har Sverige och Danmark därför genomfört skilda 
politiska agendor för att hantera fritidshusturismen och befarad undanträngning 
av lokalbefolkningen på mindre orter som kan tänkas attrahera utrikes boende 
intressenter. I Sverige har det förts en politik anpassad till EU, där förslag på
regleringar och diskussioner kring begränsningar för förärv av fritidshus inte fått 
något större genomslag, trots ett visst påtryck från kommuner, organisationer 
och föreningsliv (Clark, et al., 2007). I Danmark genomfördes däremot en 
förhandling i samband med Romfördraget 1973, som resulterade i att man
lyckades implementera två huvudsakliga regleringar inom fritidshusmarknaden 
(Folkesdotter, 2003). Syftet med regleringarna var att motverka dubbel 
bosättning samt att hålla fastighetspriserna nere genom att reglera marknaden för 
utländska fritidshusköpare. Det är mot denna bakgrund rimligt att anta att 
Sverige och Danmarks skilda praktiker med avseende på regleringar av 
fritidshusägande gett upphov till skilda utvecklingar lokalt. Detta kan studeras 
om en jämförelse med de båda länderna genomförs på lokal nivå.

Av den anledningen finner jag det relevant att undersöka vilka lokala effekter 
som medföljer på en plats där en reglering av fritidshusmarknaden är 
närvarande, samt vad det finns för åsikter kring att införa regleringar inom ett 
populärt fritidshusområde i Sverige. För att studera detta har det genomförts 
intervjuer med lokalbefolkning och individer som arbetar i närhet av 
fritidshusturism i Ven och Gudhjem. Ven i Landskrona kommun och Gudhjem i 
Bornholms kommun, är två gamla fiskelägen som är populära turistmål för
fritidshusturism, både belägna på öar. Orter och kommuner på öar skiljer sig 
vanligen markant gentemot platser på fastlandet genom ett ofta isolerat läge och 
därmed försämrade kommunikationsmöjligheter (Macleod, 2004). En 
konsekvens för samhällen på öar är att det finns begränsade alternativ för 
tillväxt, vilket inte sällan resulterar i ekonomiska problem och avfolkning 
(Marjavaara, 2007). Ven beskrivs enligt Glesbygdsverket (2001) som en ö som 
drabbats av förhöjda fastighetspriser och omvandling av helårshus till fritidshus. 
Därför är det intressant att studera om Danmarks regleringar möjligtvis hade 
varit av intresse för Ven och dess problemkomplex, i kontext vad regleringen 
åstadkommit i Gudhjem och Bornholm. Folkesdotter (2003) argumenterar dock 
att varken tidigare eller nuvarande försök att styra fritidshusmarknaden har varit 
särskilt framgångsrika, pga. bristande monetära resurser och otillräcklig 
arbetsstyrka kommunalt, varpå studien antyder att undantag existerar. 



3

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med föreliggande studie är att förklara och analysera vilka lokala effekter
som kan relateras till reglering/avsaknad av reglering inom fritidshusmarknaden 
i Gudhjem, Bornholm respektive Ven, samt erhålla lokalbefolkningens åsikter 
kring reglering av fritidshusmarknaden vid de valda områdena. Ur detta kan 
följande frågeställningar specificeras: 

I. Vilka effekter har reglering lokalt för de valda områdena?
II. Vad är lokalbefolkningens syn på boplikt och reglering? 
III. Vad innebär en avreglering lokalt för Bornholm och Gudhjem? 

För att uppfylla syftet har jag tagit del av litteratur som behandlar problematiken 
kring planering och reglering med relation till fritidshus och genomfört en 
litteraturstudie. Diagram och tabeller med statistik från SCB och Danmark 
Statistik, samt några mäklarhemsidor för att få information om antal försålda 
fritidshus, köpeskilling och prisutvecklingen för fritidshus i Ven respektive
Gudhjem presenteras. Utöver insamling av statistik har jag besökt Ven och 
Gudhjem och genomfört observationer och tagit bilder för vidare analys. 
Slutligen har 6 intervjuer genomförts. Tre intervjuer är genomförda i Bornholm, 
och tre intervjuer är genomförda på Ven. 

3. DEFINTIONER AV FRITIDSHUS OCH REGLERINGAR 
INOM FRITIDSHUSMARKNDEN

3.1 Fritidshus 

Hall och Müller (2004) menar att det finns tre typer av fritidshus. Icke-mobila, 
semi-mobila och mobila fritidshus (Hall & Müller, s 5). De fritidshus som 
benämns i denna studie är icke-mobila fritidshus, vars bebyggelse ofta är mindre 
än reguljära hus och framförallt nyttjas i rekreationssyfte och som inte har en 
permanent bosättning.

3.2  Reglering av fritidshusmarknaden 

Reglering av fritidshusmarknaden i en dansk kontext består framförallt två 
regler. Den första regeln, Bopælskravet, innebär att både danskar och 
utlänningar måste varit medborgare i 5 år innan de får rätt att förvärva ett 
fritidshus, vilket även gäller för EU och EES-medborgare (Boligejer, 2015). Den 
andra regeln, Bopælspligt, innebär att du som ägare av en helårsbostad har en 
skyldighet att se till att fastigheten är bebodd minst 180 dagar om året. Om
kravet inte uppfylls, kan fastigheten slutligen tvångs uthyras på kommunens
begäran (Boligejer, 2015)



4. INTRODUKTION FÖR VEN OCH

4.1 Ven

Ven är en ö belägen i norra Öresund 
hälften permanentboende och andra hälften är fritidshus (Ortsanalys Ven, 2008, 
s 4). 

Figur 1. Vens geografiska lokalisering i Sverige. 
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INTRODUKTION FÖR VEN OCH GUDHJEM  

norra Öresund som idag har cirka 450 hushåll, varav cirka 
hälften permanentboende och andra hälften är fritidshus (Ortsanalys Ven, 2008, 

Figur 1. Vens geografiska lokalisering i Sverige. Källa: Eniro

cirka 450 hushåll, varav cirka 
hälften permanentboende och andra hälften är fritidshus (Ortsanalys Ven, 2008, 



5

4.2 Gudhjem

Gudhjem är en by på norra delen av Bornholm med 712 invånare (Bornholm, 
2015) vars geografiska lokalisering i förhållande till Ven redovisas i figur 2. 

Figur 2. Bornholms och Gudhjems lokalisering i Danmark. Källa: Eniro.
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4.3 Karaktärsbeskrivning för orter likt Ven och Gudhjem
Orternas gemensamma nämnare, är att båda är gamla fiskelägen och belägna på 
öar, och vattnet är en restriktion för tillgänglighet och mobilitet (Andriotis, 
2003). Ökade avstånd betraktas som ett hinder för rumslig interaktion och 
följaktligen så minskar interaktioner mellan platser med ett ökat avstånd
(Müller, 2006, s 336). Det geografiska avståndet mellan fritidshuset och den 
permanenta bostaden är en betydande faktor angående beslutet för individer vid 
förvärv av fritidshus (Jansson & Müller, 2003). Det appliceras framförallt inom 
fritidshusturism, eftersom bilen är det främsta transportmedlet för att nå fram till 
sina destinationer (Jansson och Müller, 2003). Perifera och avlägsna platser med
långa avstånd till tätbefolkade områden har generellt lägre taxerade
fastighetsvärden än platser närbelägna urbana områden (Marjavaara & Müller, 
2007). 

Områden som Ven och Gudhjem tenderar att omfatta små, sammansvetsade 
samhällen med en delad uppfattning om turism är önskvärt eller inte (Hartl, 
2004, s 67). Turismen kan fungera som en destruktiv kraft som försvagar viljan 
att samarbeta i det lokala föreningslivet, och lokalbefolkningen vänder sig emot 
varandra, och ger upphov till brist på planering, organisation och utebliven 
kompetens för ledning (Hartl, 2004, s 67). Lokalbefolkningen tendrar även att 
känna avsaknad av makt över sitt eget område, som vanligtvis inleder konflikter.
(Ibid, 2004, s 64). Öar har ofta en åldrande befolkningsstruktur, som resulterar i 
nedstängning av skolor och av nödvändig service (Marjavaara, 2007, s 29), 
varav många öar efterfrågar att fler unga familjer att flyttar in (Marjavaara, 
2007, s 29). 
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5. METOD

5.1 Val av metod – Kvalitativ och kvantitativ metod 
I denna studie har kvalitativa och kvantitativa metoder använts. Denscombe 
(2009) åsyftar att forskningsmetoder inte behöver betraktas som ömsesidigt 
uteslutande, vilket möjliggör en kombination av metoder att nå syftet 
(Denscombe, 2009, s 398). Valet av kvalitativ metod motiveras av att den är 
lämplig att använda vid småskalig forskning, med ändamål att bearbeta data som 
har sitt ursprung ur ord från intervjuer, med vikt på att beskriva händelser och 
upplevelser (Denscombe, 2009, s 321). Kvantitativa metod valdes eftersom 
siffor och statistik är lämpliga för mätbara jämförelser i ett samband med analys 
för Ven och Gudhjem (Denscombe, 2009, s 321). 

5.2 Litteraturstudie

Litteraturstudien har tjänat som en utgångspunkt för en uppfattning om 
problematiken som tjänat som underlag för förankring av empirin från 
intervjuerna. Sökningen efter litteratur gjordes genom Umeå 
Universitetsbiblioteks databaser. Den existerande forskningen gällande 
fritidshus har ett stort omfång, dock var det problematiskt att finna forskning 
som specifikt behandlade lokala effekterna vid en reglering av 
fritidshusmarknaden, således har litteraturen kompletterats med tidningsartiklar 
och Internetkällor. 

5.3 Datainsamling

Intervjuer som datasamlingsmetod användes för ge insikt i människors åsikter, 
uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe, 2009, s 232). Följaktligen 
lämpar sig metoden för studiens syfte, eftersom det var önskvärt att erhålla 
kunskap om hur informanterna vilka erfarenheter informanterna har och hur de 
förhåller sig till en reglering av fritidshusmarknaden i de valda områdena. Enligt 
Repstad (1999) är en informant en intervjuperson som innehar information om 
reella förhållanden inom valt forskningsområde, och kan underrätta information 
om andras uppfattningar och åsikter. En respondentintervju ger enligt Repstad 
(1999) en oförmedlad upplysning om individens egna känslor, åsikter och 
uppfattningar. Intervjuerna jag genomfört är av båda karaktärerna, men i 
uppsatsen har jag valt att benämna intervjupersonerna som informanter, vilket 
dock innefattar både informanter och respondenter. 

För uppsatsen valdes semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att jag 
förberedde ett antal frågor innan intervjutillfällena, men tilläts vara flexibel 
under intervjuerna angående ordningsföljd och kunde ställa följdfrågor under 
intervjuförloppet (Denscombe, 2009, s 234). De förbereda frågorna 
formulerades utefter de rådande förutsättningarna för Ven och Gudhjem, 
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eftersom Ven saknar en reglering, och Gudhjem har befintliga regleringar. De
förutbestämda frågorna som ställdes till samtliga informanter behandlade teman 
som vilka lokala effekter regleringar utgjorde eller potentiellt kunde utgöra, 
samt om deras inställning angående regleringar var positiv eller negativ, och 
medföljande motivering. För informanterna från Danmark medföljde även en 
fråga om vilka lokala effekter som kunde väntas vid avreglering av 
fritidshusmarknaden. Därefter följde följdfrågor utifrån informanternas svar.

När tid och plats för intervjuerna var fastställda reste jag till Bornholm för att 
genomföra intervjuerna med informant B, C och D, samt till Ven för intervjuer 
med informant A och C. Under arbetets skede genomfördes en telefonintervju 
med informant A, vilket inte var ett primärt alternativ, men motiverades av 
tidsbrist och den geografiska distansen, då monetära medel inte fanns att 
tillgodose ytterligare en resa ner till Skåne. Intervjuerna spelades in via 
mobiltelefon, och varade cirka 30 minuter upp till 1 timme. 

Dolda observationer genomfördes på Ven respektive Gudhjem, för att studera 
den mänskliga aktiviteten på plats, som underlag för en analys av platsernas 
helårsliv. Fotografi togs på fritidshusen, för att studera om det fanns någon 
skillnad på fritidsbebyggelsen i Gudhjem som har reglering, och Ven som 
saknar reglering. Observationerna genomfördes utan kontakt med 
lokalbefolkning, samt så anfördes fältanteckningar över tankar och perceptioner, 
som redovisas i resultatet. Observationerna utgår dock från min subjektiva 
uppfattning och kan uppfattas annorlunda genom andras ögon.

Vidare samlades statistik in från Statistiska centralbyrån och Danmarks Statistik, 
angående antal försålda fritidshus samt köpeskilling för fritidshusen i Sverige
och Danmark under perioden 1999-2013. Statistik för antal försålda fritidshus, 
slutpris, kvadratmeterpris och datum av försäljning för Ven och Gudhjem 
samlades in genom Booli, och Boliga vilket är mäklarhemsidor för respektive 
land. Statistiken gav underlag för en jämförelse mellan valda länder och platser, 
i syfte att genomföra en analys som presenteras i resultatavsnittet. För 
Diagrammen och tabellerna krävs dock hänsyn till det olika valutakurserna för
Sverige och Danmark, där 100 DKK i dagens nuläge motsvarar 124,59 SEK 
(Valuta.se, 2015). 

5.4 Analysmetod

När empirin från samtliga intervjuer vart insamlat, så var nästa steg i processen 
att bli välbekant med materialet. Alla intervjuer transkriberades, vilket är 
tidskrävande men en värdefull del av forskningen eftersom närkontakt med 
insamlad data är viktig för den stundande analysen (Denscombe, 2009, s 260). 
När transkriberingen var färdigställd, så genomlysandes alla intervjuer 
ytterligare en gång, tillsammans med utskriften av intervjuerna. Vidare 
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bearbetades innehållet genom en tematisk analys för att organisera och bedöma 
resultatet av de transkriberade intervjuerna (Braun & Clarke, 2006). Den 
tematiska analysen består av att via tolkningsprocessen urskilja koder, mönster
och teman för det kvalitativa data, vilka namngavs för att presenteras i resultatet
(Braun & Clarke, 2006, s 87). De slutgiltiga tre temana för Ven namngavs; 
Reglering av fritidshusmarknaden och lokala effekter, Hyresrätter och 
alternativa lösningar samt Komplikationer med kommun och interna konflikter. 
De fyra slutgiltiga temana för Bornholm och Guhdjem namngavs; Utländska 
förvärv av fritidshus, Avreglering av bopælspligt, Gudhjems föreningsliv samt 
Skatteförslag. 

Fältanteckningarna från observationerna och den insamlade statistiken 
analyserades sedan utifrån den befintliga litteraturen, för att söka samband och 
förståelse för resultatet. Statistiken från SCB, Danmark Statistik och 
mäklarhemsidorna har matats in i programmet Excel och komprimerats till 
diagram och tabeller. 

5.5 Urval

5.5.1 Urval av orter för studien 

Valet av Ven och Gudhjem motiverades genom en konversation med en anställd 
vid Umeå Universitet, som vid ett besökt i Gudhjem erhållit vetskap att det 
fanns regleringar som dämpade fastighetspriserna. Därtill valdes Ven som plats 
eftersom jag besöker Ven reguljärt, och hade tidigare kännedom att 
fastighetspriserna på Ven var höga. Det förekom tankar om andra orter för 
jämförelse i Sverige, som Simrishamn och Brantevik, dock valdes Ven p.g.a. 
dess isolerade karaktär som ö, och kunde därför likställas med Gudhjem till mer 
tillfredställande utförande.  

5.5.2 Urval av informanter

Urvalet av informanter i denna studie består av fem informanter, varav tre är 
från Bornholm och två är från Ven. Urvalets arbete började med kontakt togs via 
Center for Regional- og Turismeforskning i Bornholm eftersom institutionen 
publicerat ett antal artiklar om fritidshus, och vid kontakt rekommenderade CRT 
en anställd för intervju, likt ett snöbollsurval (Denscombe, 2009, s 38). 
Ytterligare informanter från Bornholm gjordes genom ett snöbollsurval (Ibid, 
2009, s 38) eftersom intervjupersonerna hänvisade till ytterligare informanter. 
Informanterna från Ven är dels grundat sig i icke-sannolikhetsurval 
(Denscombe, 2009, s 251) och snöbollsurval. Informanten som valdes medvetet 
från Ven gjordes det till följd av informantens position i Vens föreningsliv, 
vilket hjälper studien att gå på djupet för att utforska det specifika ändamålet 
(Denscombe, 2009, s 251). Ytterligare en informant från Ven kontaktades, 
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genom en rekommendation från en bekant i Landskrona kommun och utgörs av 
icke-sannolikhetsurval.

5.5.3 Beskrivning av valda informanter

Informant A: Man, Aktiv i Hven Byalag.
Informant B: Man, Seniorforskare, Center for Regional- og Turismeforskning.
Informant C: Man, Aktiv i Leader+ inom Gudhjem, aktiv inom EUs- landsbygds 
politik för utveckling av tidigare fiskelägen.
Informant D: Kvinna, Arkitekt Bornholms Regionskommune, tidigare inom 
turismplanering.
Informant E: Kvinna, Sjuksköterska, Ven. 

5.6 Etiska principer

Vid intervjuer krävs det att särskilda etiska kriterier är uppfyllda, och för 
tillgodose dessa kriterier har insamlandet av data genomförts med hänsyn till
deltagarnas rättigheter, för att studien inte orsaka någon skada för dessa samt för 
att skydda deras integritet (Denscombe, 2009, s 193). Informanterna har vid 
kontakt informerats grundligt om studiens syfte, att medverkan är ett frivilligt 
val, fått möjlighet att tacka nej till intervjuerna samt möjligheten att dra tillbaka 
sin medverkan när som helst. De danska informanterna fick alternativen att 
genomföra intervjun på danska, svenska eller engelska, av anledning att försätta
informanterna i en komfortabel situation med ett språk de är bekväma med. Jag 
har bett om samtycke att spela in intervjuerna, vilket samtliga informanter gav 
samtycke till. Ingen informant har bett om anonymitet, men för att garantera att 
informanterna inte tar psykologisk eller personliga skador har jag valt att 
anonymisera informanterna och de har givits bokstäver (A-D) istället för 
benämnas vid namn. Informationen som samlats in från informanterna har 
behandlats konfidentiellt, och inga utomstående har haft tillgång till materialet 
(Denscombe, 2009, s 195).  

5.7 Metoddiskussion

I denna studie har främst kvalitativ metod använts, och därmed är det viktigt att 
vara medveten om sin roll i skapandet av empirin. Enligt Denscombe (2009) är 
kvalitativ data är en del av en tolkningsprocess, vilket innebär att jag som 
forskare tar med mina personliga uppfattningar, åsikter och preferenser i 
tolkningsprocessen, vilket även berör val av intervjufrågor samt tolkning av 
statistik och siffor som behandlas i studien. Av den anledningen har jag kopplat 
samman den insamlade empirin med vetenskaplig litteratur för att finna stöd och 
giltighet (Denscombe, 2009, s 383). Majoritet av den insamlade empirin har sitt 
ursprung i de genomförda intervjuerna, som genomgått en transkriberings och 
tolkningsprocess. Problemet i detta är reflexiveten, då jag som forskare inte har 
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möjlighet att stå utanför det sociala samhället som undersöks under forskningen, 
vilket leder till empirin får en betydelse utifrån mina erfarenheter och 
värderingar (Denscombe, 2009, s 99). Dock har detta tagits hänsyn i forskningen 
och tolkningsprocessen, varpå jag ansträngt mig för att genomföra 
tolkningsprocesserna på ett opartiskt sätt för att resultatet inte ska genomsyras 
av subjektiva värderingar och övertygelser (Denscombe, 2009, s 384) samt 
genom att tillgodose en tydlig reflexiv redogörelse för val av tillvägagångssätt
och metoder för att möjliggöra en granskning av forskningsprocessen 
(Denscombe, 2009, s 381). 

Den ojämna fördelningen av informanter mellan Ven och Gudhjem är i mångt 
och mycket orsakad av tidsbrist, och kan påverkat resultatet. Den ojämna 
fördelningen kompletterades dock genom en uppföljningsintervju med en av
informanterna från Ven.  Vad som får tas i beaktning vid resultatet är att 
intervjuerna och den insamlade empirin enbart utgår ifrån de helårsboendes
perspektiv och värderingar kring reglering av fritidshusmarknaden i Ven, 
Bornholm, och Gudhjem och är inte representativt för samtliga invånare i
orterna, eller liknande orter som ställs inför liknande problemkomplex, samt så 
har inte fritidshusägare vid de valda områdena kontaktas, och vid deras
potentiella medverkan hade resultatet med all sannolikhet sett annorlunda ut. Ett 
större omfång av informanter hade varit önskvärt tillika att intervjua 
fritidshusägare på Ven och Gudhjem, men tidsbristen förhindrade dylika 
intervjuer. 

En telefonintervju genomfördes även p.g.a. tidsbrist. En nackdel med
telefonintervjuer är att jag inte kan avläsa viktiga signaler i kroppsspråket under 
intervjun, vilket hade varit möjligt under en ansikte-till-ansikte intervju 
(Denscombe, 2009, s 30). Dock så finns de personliga inslagen kvar och 
människor är lika ärliga vid telefonintervjuer som vid intervjuer ansikte-mot-
ansikte (Ibid, 2009, s 30). Informanterna kan även hämmas av att intervjun 
spelas in vid ansikte mot ansikte, eftersom informanterna kan formulera svaren 
efter det dem tror andra vill höra, och inte vad de faktiskt tycker (Denscombe, 
2009, s 269). Språkbarriären vid intervjuerna med de danska informanterna 
bedömdes som relativt obefintlig, eftersom jag är välbekant med språket, och de 
danska informanterna förstod svenska. 

Snöbollsurvalet kan även ifrågasättas, eftersom informanterna möjligtvis 
rekommenderade individer som har liknande värderingar och åsikter som de 
själva, och det hade varit en god idé att vid ett större tidsomfång genomföra 
intervjuer som grundar sig i icke-sannolikhetsurval, för att få en mer nyanserad 
bild av problematiken. Dock bedömer jag att empirin från snöbollsinformanterna 
är tillräckligt varierad för att uppfylla studiens syfte. 
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Det är inte uteslutande att andra metodval hade kunnat användas för att besvara 
syftet. En annan metod som skulle kunnat användas är möjligen en ren 
kvantitativ metod med ett större urval av enkätundersökningar med frågor om 
hur lokalbefolkningen ställer sig till regleringar av fritidshusmarknaden, och hur 
de upplever de lokala effekterna som relateras till det, varpå statistik och siffor 
hade kunnat utgöra en fingervisning för vilka lokala effekter som regleringen av 
fritidshusmarknaden inneburit för Gudhjem, samt vad avsaknaden av regleringar 
för Ven inneburit. Dock skulle det bli problematiskt kvantitativ analys att få 
information om lokalbefolkningens mer djupgående subjektiva åsikter och 
värderingar genom en kvantitativ analys. 

6.  LITTERATURSTUDIE

6.1 Styrning av fritidshus i Sverige

Fritidshus spelar en framträdande roll inom diskussionen om landsbygdens 
utveckling och har gjort så under en längre tid. Fritidshus som ett 
problemområde för den fysiska planeringen framträder från och med 
tillsättningen av 1962 års fritidsutredning (Gallent, et al., 2005, s 21; Persson, 
2011, s 102). År 1968 startade i Sverige arbetet med den fysiska 
riksplaneringen, vars syfte var att åstadkomma en förbättrad hushållning med 
naturresurser, mark och vatten. Ytterligare några år senare reviderades 
lagstiftningen så att all bebyggelse, inklusive fritidshusbebyggelsen, skulle 
omfattas av byggnadslovplikt (Carlsson och Västvarvet, 2011, s 12). År 1978 
tillsattes en statlig fritidsboendekommitté som utgjordes av politiker och olika 
experter. Syfte med kommittén var att utreda i vilken utsträckning statlig 
styrning av rekreation och fritidsboende borde ske, och diskutera den dubbla 
bosättningen som fritidshusen kommit att innebära (Ibid, 2011, s 12).

Det huvudsakliga problemet som fritidsboendekommittén stötte på, var att det 
inte fanns någon entydig gräns beträffande klassificering av fritidshus och 
permanentbebyggelse, vilket försvårade den fysiska planeringen (Persson, 2011, 
s 104). År 1987 specificerades plan- och bygglagen så definitionen av fritidshus 
skulle ta utgångspunkt i byggnadens ändamål (Persson, 2011, s 129). 
Regeringen bekräftade senare i ett beslut att det ursprungliga bygglovet skulle 
vara utgångspunkt vid bedömningen, och inte den faktiska användningen. För att 
skilja utformningen av fritidshus i förhållande till permanenta bostäder införde 
lagstiftarna i plan- och bygglagen förutom begreppet ”fritidshus” likaså 
begreppet ”enklare fritidshus”. Det här infördes dock utan några närmare 
definitioner och klassificeringen för fritidshus-och permanentbostäder var i 
realiteten en kommunal planeringsfråga (Persson, 2011, s 130). 

En arbetsgrupp tillsattes 1988 av bostadsdepartementet, vars syfte var att 
analysera om plan- och bygglagen innehöll legala verktyg för att förhindra 
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omvandlingen av permanent- till fritidsboende. Bakgrunden var att 
förköpslagens, som instiftats för att ge lokalbefolkningen visst företräde,
effektivitet ifrågasattes av riksdagen (Persson, 2011, s 122). Förutom plan- och
bygglagen skulle eventuella ändringar av förköpslagen och en ny lag om 
förvärvstillstånd undersökas (Persson, 2011, s 122). Arbetsgruppen undersökte 
om plan-och bygglagen innefattande några möjligheter att förbjuda att specifika 
fastigheter nyttjades för fritidsbruk. Ett förslag skickades ut där det förslogs att 
tillägg till giltiga regler kunde möjliggöra att fastigheters användning kunde 
preciseras ytterligare, där bostäderna endast fick används för permanentboende 
alternativt inte får användas för fritidsändamål (Persson, 2011, s 122). 
Arbetsgruppen föreslog att folkbokföring skulle användas för identifiering. 
Förslaget stötte dock på problem eftersom det inte var möjligt att lansera ett 
användningsförbud i efterhand, vilket gjorde att redan omvandlade fastigheter 
inte kom att drabbas (Persson, 2011, s 123) samt att det inte fanns laglig rätt att 
kommendera människor att bosätta sig permanent eller att se till att någon annan 
gjorde det i fastighetsägarens ställe (Persson, 2011, s 123). 

En lagändring av PBL som ger kommuner rätt att skilja på helårsbostäder och 
delårs/fritidsbostäder i de lokala detaljplanerna var ett önskemål för en del 
drabbade kommuner (Persson, 2011, s 87). Drabbade kommuner har föreslagit 
åtgärder för att avvärja omvandling av permanenthus till fritidshus och för att 
skilja på helårsboende och fritidsboende som två olika funktioner (Persson, 
2011). 

Den tillsatta arbetsgruppen ansåg utifrån möjliga ändringar av förköpslagen, 
plan- och bygglagen och en ny förvärvslag, att det sistnämnda var mest rimligt 
(Persson, 2011, s 123). Med den norska lagstiftningen (som omfattar en boplikt)
som förebild, blev förslaget en ny förvärvslag inom områden där det fanns en 
betydande efterfrågan på fritidsbebyggelse (Persson, 2011, s 124). Vilka 
områden lagen skulle beröra skulle klart uttalas i lagen. Förslaget innebar att 
förvärvstillstånd ges för permanent bosättning i hus avsedda för permanent 
boende, med undantag för särskilda fall (Persson, 2011). Remissinstanserna var 
dock splittrade angående förslaget och kom inte vidare (Persson, 2011, s 124), 
med en motivering av bostadsutskottet, att riksdagen inte bör ta ställning i 
förslag gällande omvandlingsproblematiken (2003/04:BOU5).

Det implementerades områdesbestämmelser för att ge kommuner ett verktyg för 
att begränsa ytor för fritishusbebyggelse (Persson, 2011, s 130). 
Områdesbestämmelserna fick kritik under 2000-talets översyn av plan- och 
bygglagen, angående de rättsliga verktygens bristande omfattning för att avvärja 
att permanentbebyggelse omvandlas till fritidsbostäder. Trots det ville många 
kommuner ha kvar regleringsformen, men problematiken med omvandling av 
permanentbostäder till fritidshus har inte fått någon lösning inom tillgängliga 
planeringsverktyg (Persson, 2011, s 130). 
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När det gäller kustsamhällena utgör omvandlingen av helårshus till fritidshus 
och den uppskruvade prisnivån på hus i attraktiva lägen fortfarande ett allvarligt 
hinder när det gäller möjligheterna att bevara och utveckla kustsamhällena för 
ett fortsatt helårsboende (Persson, 2011, s 87). Drabbade kommuner anser att 
denna problematik knappast hanteras tillfredställande, utan vill se åtgärder i 
form av ändrad lagstiftning (Orust, Öp 2008:216). Förslag att införa ändringar i 
plan- och bygglagen är inte nytt, men historien har dock visat ett där är 
svårhanterlig process att genomföra (Persson, 2011, s 87). 

6.2 Tillståndsplikten

Det senaste decenniet har det i Sverige varit en hög efterfrågan på fritidshus från 
medborgare inom EU, och då framförallt från Danmark och Tyskland som 
intresserar sig för hus i södra Sverige, och Norrmän som köper fritidshus längs 
västkusten och i Värmland (Gallent, et al., 2005, s 121; Berglund, 2005). Även 
om inhemskt fritidshusägande varit en del av det svenska samhället i flera 
decennier, är det i stor utsträckning de utländska köparna som målas upp som de 
skyldiga när det gäller problemet med undanträngningen (Gallent, et al., 2005, s 
122). Friluftsliv och fritidsaktiviteter är fortfarande oerhört betydelsefull för den 
svenska befolkningen (Pettersson, 1999, s 11). Av den anledningen var
utländska fastighetsinköp inte välkomna. 1989 diskuterade olika grupperingar 
för och emot ett eventuellt framtida EU-medlemskap och året därefter 
offentliggjorde regeringen sin uppmuntran att Sverige borde sträva efter ett 
svenskt medlemskap. Sverige ingick avtalet om ett europeiskt ekonomiskt 
samarbetsområde (EES-avtalet) 1992 (Persson, 2011, s 124), och åtog sig 
därmed att anpassa de Svenska lagarna efter de grundläggande friheterna i EG-
rätten, vilket bland annat innebär rätten för medborgare i andra EG-staters rätt 
att placera kapital och förvärva egendom i en annan EG-stat (Persson, 2011, s 
124).

Sverige hade tidigare en lag från 1982 där utländska medborgare krävdes ansöka 
om ett särskilt tillstånd för att förvärva fast egendom i Sverige, med syfte att
motverka prisstegring (Persson, 2011, s 124). 1992 års lag har delvis utformats 
med dansk lagstiftning som förebild, men i förhållande till danska regler likväl 
till 1982 års lag om utländska förvärv av fast egendom är 1992 års lag mer 
frikostig gällande regler för utländska förvärvare (Persson, 2011, s 124) men 
med ett likvärdigt syfte att motverka prisstegring för fritidsfastigheter inom 
attraktiva områden (Prop. 1998/99:126). 

Utformningen av 1992 års lag (1992:1368) innebar att förvärvstillstånd bara 
kunde nekas en utländsk köpare om det skulle stå i vägen för Sveriges allmänna 
intressen. Tillståndsplikten gäller, som huvudregel för förvärvare som är bosatt 
utomlands eller är utländsk juridisk person (Persson, 2011, s 124). I 
lagstiftningen finns dock undantag för potentiella utländska förvärvare, om 



15

förvärvaren är fast bosatt i Sverige eller tidigare har haft hemvist här under 
minst fem år behövs inget tillstånd, individen kan även beviljas 
undantagstillstånd, om det påvisas en stark anknytning till huset i fråga (Persson, 
2011, s 124). Restriktionerna angående fritidshus fanns kvar under en 
övergångsperiod av fem år fram till årsskiftet 1999/2000 i svensk lag, då lagen 
(1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom upphörde att gälla 
(prop. 1998/99:126, 2002/03:BOU8). 

I proposition 1998/99:126 diskuterades negativa effekter av avregleringen och 
om nya lagar behövde upprättas för att kompensera för bortfallet. Prisstegring 
för fritidsbostäder på grund av ett stort utländskt intresse ansågs minska 
möjligheterna för bosatta i närheten av attraktiva fritidshusområde att få ett 
fritidsboende, och att permanenthus omvandlas till fritidsfastigheter i större 
utsträckning, och därmed försvåra för permanentboende att bo kvar i bygden
(prop.1998/99:126). De negativa effekterna ansågs dock balanseras av positiva 
effekter, då Turistdelegationen menade att ökat utländskt fritidsboende i Sverige 
gav ökat kundunderlag för turistbranschen och dagligvaruhandeln. Det pekades 
också på den fritidshusrelaterade turismens förmåga att främja tillväxt och 
sysselsättning (prop.1998/99:126). Upphävandet av 1992 års lag antogs 
förstärka vissa negativa effekter, och en effekt som inte kunde uteslutas var en 
viss prisstegring på fritidsfastigheter i framför allt, södra Sverige. En lagstiftning 
som förhindrar detta ansågs dock bli kostnadskrävande och byråkratisk 
(prop.1998/99:126).

De andra nordiska länderna valde andra tillvägagångsätt. Danmark lyckades 
erhålla ett permanent undantag för förvärv av fritidsbostäder under 
förhandlingarna i Romfördraget 1973 (Persson, 2011, s 124). Utländska förvärv 
av fritidsfastigheter för privat bruk var alltså under tillståndspliktiga i Danmark 
(Persson, 2011, s 124). Finland fick erhållet ett särskilt undantag för Åland. I 
Norge som står utanför EU finns det ett generellt krav på tillstånd vid förvärv av 
fast egendom, kallad konsesjonsloven (Persson, 2011, s 124) och Sverige kom 
att bli det enda nordiska land som därmed inte hade något undantag från 
huvudregeln (Persson, 2011, s 124). En licens av ett utländskt förvärv av 
fritidshus kan endast nekas om fastigheten ligger nära till militära anläggningar 
eller om fastigheten är lokaliserad i ett område som är särskilt populärt bland
den svenska befolkningen (Pettersson, 1999, s 11). Den senare stadgan syftar till 
att förhindra att fastighetspriserna ökar i attraktiva fritidshusområden, som
skärgårdar i Stockholm och Göteborg (Pettersson, 1999, s 11). Trots en rad 
försök, bland lyckade och mindre lyckade har konkurrensen för fritidshusen i 
vissa områden varit svårare att reglera (Gallent, et al, 2005, s 112). 
Lagstiftningar på en nationell nivå har inte alltid de önskande effekterna på en 
lokal nivå, vilket har visat sig på västkusten i Sverige (Ibid, 2005, s 112). 
Gallent (2005) menar att nationella politiska instrument måste vara grundande i 
en förståelse för de lokala omständigheterna (Ibid, 2005, s 122). 
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6.3 Förslag från förening och instanser

För en del skärgårdar och öar är inte omvandlingsproblematiken särskilt 
betydande, men för många kustområden är problemet så, och en Ö som är hårt 
utsatt är b.la Ven (Glesbygdsverket, 2001, s 11).

Glesbygdsverket och Länsstyrelsen att boplikt kan vara ett lämpligt styrmedel 
för att hindra omvandlingen, som kräver att köparna av öns fastigheter faktiskt
lever på ön året runt (Clark, et al., 2007, s 504) för att skapa förutsättningar för
människor att bo och försörja, och få ett fungerande helårsliv (Glesbygdsverket, 
2001, s 48). Boplikt ska dock inte i första hand hindra någon utveckling, utan 
vara ett legalt verktyg för att säkra rätten till hembygden (Glesbygdsverket, 
2001, s 48). 

Skärgårdarnas Riksförbund har i en rapport lagt fram förslag för att skapa ett 
bättre helårsliv runt Sveriges skärgårdar och öar (Skärgårdarnas riksförbund, 
2002, s 3). Bland förslagen finns en önskan om att göra taxeringsvärdet till ett 
bruksvärde, där bostadens storlek, standard och läge i förhållande till 
samhällsservice är avgörande – och inte för tomtvärdet och sjöutsikten 
(Skärgårdarnas riksförbund, 2002, s 3). Förslaget antas motverka att 
prisnivåerna på fritidshusen är vägledande för de bofastas boendeskatt. Förslaget 
anger även att taxeringsvärdet borde spegla köpeskillingen för det enskilda 
huset. Andra förslag till lagstiftning för att minska problemen har varit former
skattesänkningar för de permanent boende, och ett lokalt kollektivt ägande och 
förvaltning (Clark, et al., 2007, s 504). Hittills har den svenska regeringen inte
antagit lagstiftning för att underlätta de lokala implementeringarna av liknande
policys. 

Trötta på att vänta på en svensk lagstiftning om boplikt, har organisationer 
bildats bland västkustens skärgårdar, som t.ex. Föreningen för Året runt Boende
och Frivillig Skyldighet att Bo (Clark, et al, 2007, s 504). Ytterligare en 
organisation som arbetar mot samma mål är Carpe Mare, ett EU-finansierat
initiativ under Leader+ programmet, som har som främsta mål är att utveckla
och främja tillväxt av året-runt bostäder och hemvist på öar samt somliga
kustområden längs den svenska västkusten (Clark, et al., 2007, s 504). Dock 
verkar nyliberala krafter fortsatt styra den svenska lagstiftningen gällande 
fastighetsmarknaden och fritidshus, vilket har lett till en tvekan att begränsa och 
styra tillgångarna på marknaden, vilket gör att de organisationer som vill se 
boplikt lagstiftat, möter ett hårt motstånd (Clark, et al., 2007, s 504).

6.4 Styrning av fritidshus i Danmark

De centrala frågor för Danmarks styre i fritidshusfrågan, har varit fokuserade på 
de sociala problemen som kan ledsagas av fritidshusutveckling (Gallent, et al., 
2005, s 97) På 1960-talet var syftet att kontrollera fritidshusutvecklingen, för att 
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säkerställa och upprätthålla en allmän tillgång till landsbygden och tillgången på 
rekreationsmöjligheter för alla individer och inte enbart för en priviligierad 
skara, vilket bedömdes vara det mest väsentliga sociala objektivet (Gallent, et 
al., 2005, s 97). På senare tid har det primära objektivet gått ut på att säkerställa 
tillgången på bostäder för permanentboende, för att försäkra att bostadsbrist inte 
uppstår pga. av hög efterfrågan efter fritidshus (Gallent, et al., 2005, s 97). 

6.5 Omvandling och dubbel bosättning

Ända sen 1960-talet har avstyckningen av land för nya byggnationer av 
fritidshus generat en viss allmän oro, då allmänhetens tillgång till stränder 
förminskade på grund av ett ökade antal fritidshusägare (Gallent, et al., 2005, s 
96). 1972 etablerades Zonelov, vilket delade Danmarks territorium i tre 
utvecklingsområden: byzoner, sommarhusområder och landzoner 
(Glesbygdsverket, 2001, s 62). Lagstiftningen skapade restriktioner för 
utvecklandet av fritidshus, vilket endast fick upprättas inom rekreations zonen 
(Tress, 2002, s 117) samt så fick inte hotell upprättas inom zonen. 
Zonplaneringens avsikt är att ge kommunerna ett verktyg att förhindra icke 
önskvärd omvandling av helårshus till fritidshus i områden avsedda för 
helårsboende (Glesbygdsverket, 2001, s 44). 

Mer nylig dansk lagstiftning, har lagt fokus på betydelsen för människors rätt att
säkra sin första bostad samt att upprätthålla ett tillräckligt socioekonomiskt 
välstånd inom samhällen med hög densitet av fritidshus (Gallent, et al., 2005, s 
96). Den danska regeringen har lagstiftat om både användningen för fastighet
och förvärv av fastigheter, där lagstiftningen skiljer mellan permanent och 
sekundärt boende. Om en bostad beviljas bygglov med motiveringen att syftet 
med är att använda fastigheten som ett permanent uppehållstillstånd, eller om en 
fastighet har använts som ett permanent uppehållstillstånd under de senaste fem
åren, måste tillstånd inhämtas från myndigheten av den lokala kommunen, före
ett förändrat nyttjande av fastigheten kan genomföras (Gallent, et al., 2005, s 
96).

I Danmark, har fritidshus en specifik kod i bostadsregistret, och är under 
tämligen strikta restriktioner i jämförelse med andra länder, i termer av 
beständighet för laglig vistelse i fritidshusen under året (Hjalager, et al., 2009, s
686). Fritidshussektorn i Danmark är strikt reglerad och fritidshusen får endast 
bli bebodda under kortare perioder under året (Hjalager, et al., 2011, s 686). För 
att förhindra omvandling av helårshus till fritidshus finns även regeln 
bopælspligt, vilket innebär att du som ägare av en helårsbostad har en skyldighet 
att se till att fastigheten är bebodd minst 180 dagar om året. Om kravet inte 
uppfylls, kan fastigheten slutligen tvångs uthyras på kommunens begäran
(Boligejer, 2015). Ytterligare anledningar som motiverar reglering är att 
standaren på fritidshusen är inte tillräckliga för att bli bebodda under hela året.
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Därför måste ägare av fritidshus ha en primär adress vid en annan plats 
(Hjalager, et al., 2011, s 686). 

6.6 Bopælskravet

En framstående lagstiftning för Danmarks styre av fritidshus, är bopælskravet
vilket innebär att icke-danska medborgare behöver ansöka om tillstånd från 
Justitieministern, i syfte att förvärva fastigheter som ska nyttjas i fritidssyfte 
(Gallent, et al., 2005, s 96). Lagstiftningen är unik i förhållande till de andra EU-
länderna, (Boligejer, 2014). För att behålla rätten till möjlighet av köp av 
fritidshus för danska invånare, måste köparen vara fast bosatt i Danmark eller 
tidigare varit bosatt i Danmark i sammanlagt 5 år, vilket gäller för alla EU-
medborgare och ESS medborgare, och även medborgare i Danmark som inte 
uppfyller bopælskriteriet (Boligejer, 2014). Är inte kravet uppfyllt kan man dock 
ansöka om lov till Justitsministeren, som dock endast beviljas undantagsvis, vid 
en särskilt stark anknytning till landet, antingen genom nära familj i Danmark 
eller anknytningar till fritidshuset i anspråk (Boligejer, 2014). 

När Danmark anslöt sig till Europeiska Unionen till följd av Romfördraget år 
1973, var det tänkt att lagen skulle justeras, så att medborgare i andra EU-
medlemsstater kunde förvärva fastigheter om deras avsikt var att arbeta och 
bosätta sig i Danmark. Denna rätt förlängdes dock inte till förvärv av 
fritidsbostäder och därmed måste utlänningar fortfarande ansöka om tillstånd om 
de vill köpa ett fritidshus i Danmark (Gallent, et al., 2005, s 97). För att inte 
förhindra EUs krav på fri mobilitet för medborgare i EU-stater, så tilläts 
medborgare från EU-länder och EES-länder som vill arbeta i Danmark förvärva 
fastigheter, med kravet på att egendomen skall användas för medborgarna som 
en permanent bostad eller att köparen har förutsättningar att driva 
egenföretagande och tillhandahålla tjänster i Danmark (Boligejer, 2014). 

Danmark har sett det största hotet för omvandling av permanenta hus till 
fritidshus, i form av utländska uppköp, främst från den tyska marknaden 
(Glesbygdsverket, 2001, s 43). Tyskland, som ligger nära de stora 
semesterorterna på Jylland, har ett stort antal köpkraftiga invånare med stora 
ekonomiska resurser, som potentiellt skulle kunna omvandla ett flertal orter till 
tyskdominerade semesterområden (Gledbygdsverket, 2001, s 43). Eftersom 
Danmark är ett relativt litet land, finns det en risk att utländska uppköp 
begränsar marknaden för Danmarks befolkning, och deras möjligheter att både 
bo kvar som helårsboende på vissa orter samt att kunna köpa ett fritidshus. Med 
den motiveringen erhöll Danmark liksom Åland ett förbehåll i sitt EU -
medlemskap att behålla lagstiftningen (Glesbygdsverket, 2001, s 43).  
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6.7 Kritik mot regleringar

Folkesdotter (2003) argumenterar att varken nuvarande eller tidigare försök att 
kontrollera fritidshus har varit särskilt framgångsrika. Ansvaret för att 
implementera policys för planering ligger vid kommunens fötter, och de 
tenderar att ha blygsamma monetära medel att arbeta med och kort om 
personalresurser (Folkesdotter, 2003). Införandet av policys kräver väldiga
omfördelningar av resurser från andra avdelningarna, omfördelning av 
majoriteten av personal och ansvaren inom kommunen. 

1952 implementerade Ålands landskapsstyrelse hembygdsrättsinstitutet, vilket 
innebär att personer födda på Åland erhåller hembygdsrätt, så länge är bosatta 
på Åland (Glesbygdsverket, 2001, s 37) och har prisdämpande effekt för 
bostadsmarknaden. Hembygdsrätten är dock inte helt problemfri. När Ålands 
lokala ekonomi sammanförs med en globalt präglad marknadsekonomi har 
resultatet blivit att Ålands marker och tomter får låga markvärdena, och kan inte
utnyttjas som säkerhet vid eventuella banklån (Glesbygdsverket, 200, s 39).
Hembygdsrätten avskaffar bostäders verkan som en ”vara”, vilket gör att vid 
försäljning kan det inte räknas med vinst, utan individen erhåller bruksvärdet av 
bostaden (Glesbygdsverket, 2011, s 39). Det leder till problematiska situationer, 
t.ex. om en Ålänning vill flytta ifrån Åland, till en ort där fastighetspriserna är
högre än på Åland, räcker försäljningssumman för huset inte till för ett köp av 
en likvärdig bostad på någon annan plats, vilket försämrar deras individuella 
mobilitet och försvårar processen att flytta till en annan plats. (Glesbygdsverket, 
2011, s 39).

I Norge implementerades ”Konsesjonsloven” under tidigt 1900-tal vilket ger 
kommunerna en juridiskt hållbar rätt att förhindra helårshus att omvandlas till 
fritidshus (Ibid, 2001, s 40). I Labugts (2004) analys om 
bosättningskravskommuner framkommer det att kommuner med boplikt har 
signifikant större procentandel med omvandling från året-runt bostäder till 
fritidshus, än kommuner utan boplikt eftersom ägare i kommuner med 
bosättningskrav vill ändra fastighetstatusen från helårsboende till fritidsboende, 
eftersom fastigheternas värde då tenderar att stiga (Labugt, et al., 2004, s 45). 
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7. RESULTAT
I resultatet redovisas diagram för antal försålda fritidshus och köpeskilling för 
dessa i Sverige och Danmark diagram samt tabeller över fastighetsprisernas 
utveckling, antal försålda hus samt datum för försäljning på Ven och Gudhjem.
Vad som får tas i hänsyn vid dessa diagram är det olika växelkurserna mellan 
Sverige och Danmark, där 100 DKK i dagens nuläge motsvarar 124,59 SEK 
(Valuta, 2015). I den andra delen redovisas observationerna genomförda för Ven 
och Gudhjem. Slutligen i resultatet redovisas de teman som framkommit genom 
intervjuerna. Intervjuobjekten kommer att förbli anonyma, och benämns som 
Informant A, Informant B, Informant C, Informant D, samt Informant E. 

7.1 Diagram och tabeller

Figur 3. Antal försålda fritidshus i Sverige under perioden 1999-2013. Källa: SCB, 2015

I figur 3 går det att utläsa att antalet försålda fritidshus i Sverige haft en 
förhållandevis jämn utspridning under vald period. Avregleringen för utländska 
förvärv år 1999 (Persson, 2011) har till synes inte omfattande effekter för antal
försålda fritidshus.
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Figur 4. Antal försålda fritidshus i Danmark under perioden 1999-2013. Källa:
Danmarksstatistik, 2015. 

I figur 4 går det att utläsa att antalet försålda fritidshus i Danmark minskar 
nämnvärt år 2006 och att marknaden inte hämtat sig sedan dess. 

Figur 5. Köpeskilling för fritidshus i Sverige under perioden 1999-2013. Källa: SCB, 2015. 

I figur 5 utläses att köpeskillingen för fritidshus i Sverige gradvis stigit sedan 
avreglering av fritidshusmarknaden, vilket är en väntad effekt från 
beslutsfattarna (Persson, 2011). 
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Figur 6. Köpeskilling för fritidshus i Danmark under perioden 1999
statistik, 2015. 

I figur 6 redovisas köpeskillingen för fritids
följer den nedgående trenden som redovisades i figur 4
minskad efterfrågan haft en inverkan för

Figur 7. Antal försålda fritidshus i Ven under

I figur 7 redovisas antal försålda fritidshus i Ven under perioden 2009
varpå det inte är ett särskilt högt antal försäljningar av fritidshus genom åren.
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Figur 6. Köpeskilling för fritidshus i Danmark under perioden 1999-2013. Källa:

redovisas köpeskillingen för fritidshusen i Danmark, där utvecklingen 
renden som redovisades i figur 4, vilket tyder p

minskad efterfrågan haft en inverkan för köpeskillingen.

Figur 7. Antal försålda fritidshus i Ven under perioden 2009-2015. Källa: Booli, 2015. 

I figur 7 redovisas antal försålda fritidshus i Ven under perioden 2009
varpå det inte är ett särskilt högt antal försäljningar av fritidshus genom åren.
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I figur 7 redovisas antal försålda fritidshus i Ven under perioden 2009-2015, 
varpå det inte är ett särskilt högt antal försäljningar av fritidshus genom åren.



Tabell 1. Slutpris, Kvadratmeterpris och årtal vid
perioden 2009-2015.

Slutpris kr/m² Årtal
1.100 000 27 500 kr/m² 
3.600 000 81 818 kr/m²
3.600.000 61 017 kr/m²
3.000.000 34 091 kr/m²
2.650.000 30 114 kr/m²
1.700.000 32 075 kr/m²
2.400.000 38 710 kr/m²
2.7250.000 39 493 kr/m²
2.800.000 40 000 kr/m²
250.000 0

Källa: Booli, 2015. 

I tabell 1 redovisas slutpris, k
fritidshus i Ven under perioden 2009
kvadratmeterpriset för fritidshusen är höga, i jämförelse med Gudhjem som 
redovisas i tabell 2. 

Figur 8. Antal försålda fritidshus Gudhjem under perio

I figur 8 redovisas antal försålda fritidshus Gudhjem under perioden 2009
och det går att urskilja en betydligt mer omfattande rörelse av försäljning av 
fritidshus i Gudhjem än i Ven. 
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Tabell 1. Slutpris, Kvadratmeterpris och årtal vid försäljning av fritidshus i Ven under 

Årtal
2015
2014
2012
2011
2011
2011
2010
2009
2009
2009

I tabell 1 redovisas slutpris, kvadratmeterpris och årtal vid försäljning av 
i Ven under perioden 2009-2015. Det går att utläsa att slutpriserna och 

kvadratmeterpriset för fritidshusen är höga, i jämförelse med Gudhjem som 

Figur 8. Antal försålda fritidshus Gudhjem under perioden 2009-2015. Källa: Boliga

ntal försålda fritidshus Gudhjem under perioden 2009
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Tabell 2. Slutpris, Kvadratmeterpris, och årtal vid försäljning av fritidshus i Gudhjem under 
perioden 1999-2015.

Slutpriser kr/m² Årtal
            

705.000 16.785 2015
807.500 11.061 2015
995.000 19.134 2014
1.750.000 22.727 2014
190.000 2.289 2014
920.000 11.645 2014
1.050.000 6.104 2014
774.812 14.087 2014
903.000 13.086 2014
965.000 13.985 2014
725.000 8.841 2014
2.100.000 18.103 2014
340.000 4.146 2014
1.550.000 5.132 2014
425.000 8.673 2013
675.000 9.000 2013
527.000 12.547 2013
250.000 2.049 2013
1.100.000 22.000 2013
700.000 5.982 2013
258.000 2.529 2013
650.000 11.818 2012
795.000 9.695 2012
650.000 16.666 2012
648.000 7.043 2012
1.300.000 13.978 2012
450.000 10.000 2012
150.000 1.785 2012
950.000 - 2011
1.232.500 8.931 2011
298.000 3.386 2011
415.000 8.469 2011
2.150.000 33.076 2011
1.000.000 6.896 2011
769.484 4.635 2010
550.000 13.414 2010
975.000 13.000 2010
1.220.000 21.034 2010
950.000 6.291 2010
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1.000.000 22.222 2010
870.000 5.800 2010
990.000 13.026 2010
892.500 11.743 2010
160.000 1.616 2009
1.098.000 22.875 2009
450.000 4.687 2009
1.050.000 4.150 2009

Källa: Boliga, 2015. 

I tabell 2 redovisas slutpris, kvadratmeterpris, och årtal vid försäljning av 
fritidshus i Gudhjem under perioden 1999-2015. Det går att urskilja att 
slutpriserna och kvadratmeterpriserna är betydligt lägre i Gudhjem vid en 
jämförelse med Ven.

7.2 Observation/Fältstudie

7.3 Ven

Tidigare i har jag bara besökt Ven under högsäsong, varpå det fanns tydliga 
kontraster genom att besöka ön i mitten av april. Under högsäsong är ön fylld av 
liv, men den mänskliga aktiviteten vid besöket bedömdes som relativt låg i 
samhället, och majoriteten av öns verksamheter var stängda, med undantag för 
den lokala mataffären, glasskiosken, samt Tycho Brahes Museum. Solen sken 
vid besöket, och en del skolklasser och lediga människor hade hittat till ön för 
att hyra en cykel, varpå turisterna utgjorde den största delen av den mänskliga 
aktiviteten. Längre in mot land, ifrån kusten så var där tämligen hög mänsklig 
aktivitet, där lokalbefolkningen var på väg till affären, skolbarn kom gående, 
och människor hejade när de utförde sitt trädgårdsarbete. Vad som slog mig var 
att längre ner mot kusten minskade den mänskliga aktiviteten, och att fler hus 
verkade stå tomma, och påminner om Perssons (2011) resonemang att 
lokalbefolkningen trängs länge in mot land från kusten, p.ga av ekonomiska 
skäl, då bostäderna i anslutning till havet i högre grad utsätts för omvandling 
från permanentbostad till fritidshus, och priset för dessa fastighet är högre än för 
bostäderna längre in mot land. Byggnationerna utsmyckning vid kusten skiljde 
sig dock inte nämnvärt från byggnationerna längre in mot land. Bostäderna var 
även väldigt välskötta, med ett fåtal undantag. Bild 1 och 2 redovisar bebyggelse 
vid kustlinjen och ser inte direkt ut som fritidshus, men är enligt Informant A 
och E till största delen bebodda av delårsboende. Bild 3 visar bebyggelsen vid 
Vens hamn, som till stor del utgörs av fritidsbostäder. Bild 4 redovisar 
bebyggelse längre in mot land, och det utgörs ingen nämnvärd skillnad för 
byggnationerna, huskropparna eller husen skick i jämförelse med fritidshusen 
vid kusten. 
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Bild 1. Bild över Kyrkbacken och förmodade fritidshus. Fotografi: Linus Mikkelsen

Bild 2. Kyrkbackens norra sida. Fotografi: Linus Mikkelsen
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Bild 3. Bebyggelse vid hamnen i Ven. Fotografi: Linus Mikkelsen

Bild 4. Bild över bebyggelse på Ven länge in mot land. Fotografi: Linus Mikkelsen
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7.4 Gudhjem

Vid besöket i Gudhjem observerade jag att majoriteten av restaurangerna, 
affärerna och service för befolkningen hade öppet. Den mänskliga aktiviteten 
bedömdes var relativt hög, med mycket rörelse runt om i samhället. En skillnad 
gentemot Ven var det faktum att jag observerade en yngre befolkning och ett 
antal barnfamiljer traskade förbi, vilket även kan ha en förklaring i att det finns 
ett större befolkningsunderlag i Gudhjem. Boplikten i Gudhjem, och allt vad det 
innebär verkade till synes skapat en bra grund för helårsliv i Gudhjem, eftersom 
affärer och verksamheter som kan räknas in som turismverksamheter, som t.ex. 
glasskiosk kunde hålla öppet, trots lågsäsong. Husens utsmyckning varierade 
inte nämnvärt beroende på lokalisering, dock bedömdes fastigheterna i Gudhjem 
vara i sämre skick än vad fastigheterna på Ven. I Bild 5 redovisas bebyggelsen i 
Gudhjem med anslutning till havet. I Bild 6 redovisas ett fritidshus i Gudhjem i 
skralt skick med neddragna gardiner. Husets fasad var något som Informant C 
påpekade som en skam, men ingen ville lägga ner pengar på att renovera det, 
och därmed förblivit obebott. I Bild 7 redovisas ett fritidshus i Gudhjems vars 
utsmyckning karaktäriserade en stor del av bebyggelsen i samhället. 

Bild 5. Bild över bebyggelsen i Gudhjem med anslutning till havet. Fotografi: Linus 
Mikkelsen.
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Bild 6. Fritidshus i Gudhjem. Fotografi: Linus Mikkelsen

Bild 7. Fritidshus i Gudhjem. Fotografi: Linus Mikkelsen
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7.5 Ven – Intervjuer

7.5.1 Reglering av fritidshusmarknaden och lokala effekter

Att införa en boplikt och reglering för fritidshusmarknaden var en diskussion 
som hade varit förekommande bland invånarna på Ven, och diskussioner om en 
möjlig reglering hade förts med Landskrona kommun tidigare, dock utan 
resultat. Den rådande situationen på Ven påvisade dock att det lokala byalaget 
och en del av lokalbefolkningen var oense om boplikt och regleringar var rätt 
lösning för Vens problematik för att skapa ett helårsliv. Enligt informant E 
föreligger en stor vilja bland en del av lokalbefolkningen på Ven att erhålla 
möjlighet att reglera fritidshusmarknaden.

”Alltså boplikt hade varit det bästa som hade kunnat hända. Och vi har haft ämnet uppe i 
byalaget för 20 år sedan, när det började att spåra ur. Vi har två grejer på Ven. Vissa 
människor på Ven, bor här halva året och bor i Sydafrika halva året, vilket innebär att husen 
är svarta på vintern. Sen är nästa grej, det finns dem som har dubbla boenden, om det är ett 
par, så har det ett hus här där han är skriven och ett hus i stan där hon är skriven, för de 
kallar sig Venbor och då säger vi ” Det är dem inte!”. Då säger dem ”Ja men den ena är 
skriven” Ja men den andra då? Och bor du halva året i Ven och halva året i Sydafrika, då 
tycker inte jag att du ska ha samma rättigheter som vi som bor här året runt. Så det har vi 
velat ha i många år, och jag kan prata för alla Venbor.” (Informant E).

Det är ett tydligt ställningstagande av informant E, att regleringar av
fritidshusmarknaden är önskvärt, och att det är en diskussion som ägt rum under 
en längre period mellan byalaget och delar av lokalbefolkningen. Det 
framkommer att Ven står inför likande problemkomplex som andra attraktiva 
fritidshusområden, varpå bostäder står nedsläckta på vintern, samt att helårshus 
omvandlas till fritidshus och blir endast bebodda under sommarhalvåret. Den 
dubbla bosättningen påvisas ha en negativ inverkan för Ven och de samhället 
lokalborna vill leva i. Marjavaara (2007) beskriver att efterfrågan på fritidshus 
minskar antalet tillgängliga bostäder för den framtida generationen, vilket 
försvårar för den yngre befolkningen att bo kvar, vilket är en process som pågår 
på Ven enligt informant E. Turismen är dock essentiell för Ven, och det finns ett 
tydligt säsongsberoende. Majoriteten av företagarna på ön, inkasserar sin 
årsbudget under sommarmånaderna. Resterande tidsperiod under året förekom
nedstängning av affärer, restauranger osv. Det påpekades Ven har en åldrande 
befolkningsstruktur, med mycket lågt inflyttande av barnfamiljer och yngre 
människor, vilket kan äventyra de lokala skolornas verksamhet inom några år.
Informant E påvisade ett tydligt ställningstagande om diskursen ”vi och dem” 
för sommargästerna och lokalbefolkningen, där sommargästerna beskylls för att 
förändra den lokala kulturen och traditionella tillvägagångsätt av saker och ting 
vilket följer Marjavaara resonemang för små samhällen lokaliserade på öar 
(Marjavaara, 2007). 
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Det tydliggjordes att fritidshusägarna i en socioekonomisk kontext tillhörde en 
högre socioekonomisk klass än de permanentboende, vilket gav upphov till en 
viss irritation. Enligt informant E pågick en exkludering för Ven, i den 
kontexten att lägre ställda samhällsgrupper, som t.ex. utflyttade individer ville 
flytta tillbaka, för att uppfostra sina på Ven, men det saknas monetära 
förutsättningarna för fastighetsköp, vilket följer Marjavaaras och Müllers (2007) 
resonemang angående exkludering. Ur dessa motiv uppkom strävan bland 
lokalbefolkningen att reglera fritidshusmarknaden, och informant E valde att gå 
i god för hela Ven att så var fallet. 

Dock var reglering enligt informant A inget som skulle hjälpa Ven med deras 
höga fastighetspriser och avsaknad av helårsliv.

”Ja, det dämpar ju den, men jag tror inte att det hade gjort så mycket för just vår del och för 
Stockholms skärgård i med att det är så storstadsnära och där alltid ett intresse och man kan 
alltid komma runt dom här reglerna eller boplikten genom att skriva sig och ändå inte bo här 
och så vidare. Så det hade dämpat det nationellt men inte här” (Informant A).

Informant A menar att fastighetspriserna visserligen hade dämpats genom 
implementeringar av regleringar för fritidshusmarknaden, men anser att Vens 
storstadsnära geografiska lokalisering, står i vägen för att regleringarnas 
möjlighet att utgöra en större inverkan och dämpa fastighetspriserna. 

Det geografiska avståndet mellan fritidshuset och den permanenta bostaden har 
en stor betydelse för individers beslut vid ett förvärv av fritidshus, (Jansson & 
Müller, 2003) samt påvisar fastigheter i utkanten av urbana agglomerationer
ökande taxerade fastighetsvärdet, i större utsträckning vid jämförelse av
fastigheter som är mer isolerade (Marjavaara & Müller, 2007; Hjalager, et al., 
2011), därav påvisades ingen övertygelse från informant A att regleringar skulle 
fungera. Regleringars effektivitet ifrågasattes även, och informant A menade att 
potentiella köpare kunde kringgå reglerna, vara skrivna på Ven, men ändå inte 
bor där året runt. 

Informant A är aktiv i Skärgårdarnas riksförbund, och hade genomfört besök till
Danmark tillsammans med byalaget för att studera hur danska öar arbetar med 
planering och reglering av fritidshus för att bevara ett helårsliv. Visserligen
konstaterades det faktum att fastighetspriserna var låga, och därmed hade 
boplikt som verktyg fungerat i viss mån. Men det var utveckling som inte var 
önskvärd enligt informant A.

”Ja fast tittar man på Danmark så har det slagit åt det andra hållet. Och på de andra öarna 
där så fungerar då inte boplikten, utan tvärtom så står där då hus som är så billiga i och med 
boplikten är där, att de som vill köpa det får inte ens banklån som täcker…för de är så lågt 
värderade, så att bankerna inte ger lån.” (Informant A).
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Informant A antydde att för vissa platser i Danmark hade regleringarna för 
fritidshusmarknaden haft negativa effekter, och kommit att vara en belastning 
snarare än tillgång. Informant A påvisade att öar med hög fritidshusdensitet 
upplevt en dämpande priseffekt, men att priserna var för låga, och av den 
anledningen ville inte banker bevilja lån till individer för ett potentiellt köp, 
vilket liknar problematiken i Åland (Glesbygdsverket, 2001). Öar har extra höga
kostnader vid uppbyggande av fastighet av transportsskäl, dock var förtjänsten 
vid försäljning av husen i Danmark väldigt låga p.ga av regleringen, varpå 
banken inte beviljade lån till spekulanter, eftersom det potentiellt leder till
kapitalförlust för dem. Det här var en utveckling som inte var önskvärd i Ven, 
och informant A ansåg att Danmarks modell av reglering för 
fritidshusmarknaden inte önskvärd för Ven.

Byalaget var dock ensamma om att ha en negativ syn på regleringar, enligt 
informant E. 

”En boplikt hade dragit ner priserna så de hade haft råd att bo här, och vi hade fått ljuset 
tänt i husen på vintern också! Jag kan prata för hela Ven, jag kan räkna upp alla namn till 
och med! Det är i så fall bara byalaget som inte vill, men de lyssnar ju inte på hela Ven.
Utsikterna hade sett mycket mycket bättre ut, för de som bor på Ven halva året och sedan bor 
någon annanstans resten av året, har väldigt svårt att rätta in sig i ledet” (Informant E)

Det finns tydligen skiljaktigheter mellan en del av lokalbefolkningen och Vens 
byalag, där byalagets intresse och en del av lokalbefolkningens intresse gått isär, 
vilket har gjort att föreningslivet på ön delats upp, och det skedde inte samspel 
bland föreningarna på ön i större utsträckning, samt ytterligare ställningsmarkör 
från informant E att delårsboende utgjordes som ett irritationsmoment. 

Informant A menar dock att övriga Venbor möjligtvis anser att regleringar är 
lösningarna för problemkomplexen, men att iden inte är verklighetsförankrad 
och att en del av lokalbefolkningen saknade kunskap om hur det faktiska utfallet 
för platser med regleringar fortskridit. 

Ja, det är för att idén! Den tycker de om, men det är inte så många som har kollat upp hur det 
ser ut på de ställen där man verkligen har det. För det är bara jag och en till på ön som har 
varit iväg i Danmark, och tittat på hur det fungerar. Och då har vi börjat att tänka om 
(Informant A).

Informant A antydde att boplikt inte var önskvärt, men en lösning nationellt 
möjligtvis var implementerandet av likande lagstiftningar som Danmark
Bopælskrav, att utländska medborgare saknade rätt att förvärva fritidshus, och 
föreslog att det införs för de attraktiva områdena i Göteborg och Stockholm. 
I Ven fanns dock ingen uppfattad problematik med undanträngning eller 
prisstegring med härkomst från internationell efterfrågan. 
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7.5.2 Hyresrätter och alternativa lösningar

Informant A menade att även om boplikt möjligtvis var rätt lösning för attraktiva 
fritidshusområden som t.ex. Västkusten, Bohuslän och Stockholm, så fanns det 
andra lösningar för Ven, för att få unga familjer att flytta in, och därmed få 
yngre befolkningsstruktur, men även för helårslivet. 

”Jo för att som ung familj när man ska flytta in så vill man inte binda upp sig för kapital och 
betala 3-4 miljoner för en fastighet, för dom pengarna har man inte vid den tiden i livet. Utan 
det är hyresrätter som är lösningen” (Informant A).

Enligt informant A så var inte lösningen för Vens problematik med dyra 
fastighetspriser att införa boplikt, utan snarare att få godkännande från
kommunen att bygga hyresrätter på Ven. Vid realisering av hyresrätter 
förmåddes en yngre befolkning ha ekonomiska möjligheter att flytta dit, och de 
unga människor som ville bo kvar på ön kunde då flytta in i hyresrätterna när det 
var dags att lämna huset de växte upp i, och det kunde ske ett naturligt skift där 
de äldre människorna som ägde villor kunde sälja sina fastigheter till de yngre 
på ön, och så flyttade de äldre in en hyresrätt. Informant E är dock skeptiskt till 
införandet av hyresrätter, och anser inte att det är rätt lösning.

”Det finns väl inga gamla människor som säljer sitt hus för att bo i en hyresrätt, det var ju det 
som var tanken. Då skulle vi säga då, t.ex. i ett figurerat namn här. Vi kan säga Sven. Han 
säljer sitt hus, för att han ska bo i en hyresrätt, inte sjutton kan han sälja den för ett lägre 
pris, om han ska köpa en hyresrätt på flera miljoner. När det inte är husen som är värda 
mycket pengar, utan det är marken, och då får vi det här att vi inte får in ungdomar på Ven. 
Och det är det jag vurmar mest för, det är folk i din ålder, det är ni som ska bo här!
(Informant D).

Informant E påpekade även att hyresrätterna fortfarande är lokaliserade på Ven, 
och kommer därför bli väldigt attraktiva, och att marken på Ven är så pass 
värdefull att det kvittar om uppförs hyresrätter eller inte, eftersom priset 
förväntas bli väldigt högt i jämförelse med hyresrätter inne på fastlandet, vilket 
även Informant A håller med om. Informant E tror inte att ett naturligt skifte blir 
verklighet, eftersom äldre människor samt välbärgade kommer vilja flytta in till 
hyresrätterna, och inte de unga barnfamiljerna som informant E anses behövas 
på Ven. Informant E menar bestämt, att för att locka dit yngre människor, så 
måste fastighetsmarknaden på Ven regleras, för att dämpa fastighetspriserna, så 
de yngre familjerna som vill flytta till Ven inte behöver konkurrera mot 
välbärgade fritidshusägare. Informant A och Informant E är dock båda överens 
om att det behövs unga produktiva människor på ön, men tillvägagångsättet för 
att nå dit är grundande i olika uppfattningar. 
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Informant A påpekade även att det fanns andra lösningar att fokusera på, som att 
skapa helårsverk och verksamheter som även kunde stärka besöksnäringen på 
ön. 

”Så jag vill ha mer året-runt jobb. Som Backafallsbyn, när de startade det här med whiskyn. 
Och kunna hålla kvar personalen över vintern, så man inte behöver leta nytt varje vår. Så att, 
hitta grejer som man kan göra på vintern, som man kan ha nytta av på sommaren också” 
(Informant A).

Informant A och E var båda överens att om att Hvens Whiskeydestilleri hade 
varit ett väldigt positivt inslag för ön, eftersom det ledde till att de anställda på 
företaget fick helårsverk, och valde därför att bosätta sig på ön permanent. 
Även om det inte avsiktligt planerat, så har även destilleriet lett till allt fler 
väljer att besöka Ven, och fler företag väljer att ha sina konferenser på Ven då 
destilleriet även erbjuder smakprovningar och möjlighet till konferenser. 
Det här är till gagn för de lokalbor på Ven som driver verksamheter som är 
beroende av turismen, eftersom det kommer fler besökare, och destilleriet är inte 
säsongsbundet som de andra turistattraktionerna på ön. Av den anledningen 
efterfrågades fler liknande verksamheter.  

7.5.3 Komplikationer med kommun och interna konflikter

Ett förekommande ämne under båda intervjuerna i Ven var den konfliktfyllda
relationen mellan Ven och Landskrona kommun, vilket pågått under en längre 
tid. 

”och sen har det varit detta, i stort sett genom alla år, att inställningen från Landskrona 
kommun, det sitter i väggarna i stadshuset, fast det är nybyggt. Att Ven, det är inte något som 
prioriteras”(Informant A).

Informant A påpekade att Landskrona kommun och Ven har genomgått en 
långdragen konflikt angående vad som bör prioriteras och genomföras på ön. 
Områden som Ven brukar karaktäriseras av lokalbefolkningen har föga makt
angående deras framtid, vilket leder till konflikt mellan beslutsfattare och 
lokalbefolkningen, i form av känslan av utanförskap och brist på inflytande 
(Hartl, 2004, s 64). Informant A riktade kritik mot det faktum att kommunen inte 
genomfört någon ny översiktsplan sedan 2005, och inte godkänt byalagets
utpekade områden på Ven bebyggelse av hyresrätter, trots att byalaget erhållit
godkännande från Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Kommunens 
argument var att hyresrätter inte skulle passa in i landskapsbilden, och 
fördärvade det kulturella arvet på ön. Informant A påpekar dock att hyresrätterna 
i förslaget planeras att byggas enligt huskroppar som passar in i miljön, och 
riktade kritik mot kommunens argument.
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Informant A påpekade även att byalaget försökte få igenom en fördjupad 
översiktsplan till kommunen, för att få chansen att vara delaktiga i 
områdesbestämmelser och planering för arealerna på ön. Dock ansåg Informant 
A att de nuvarande planeringsverktygen som figurerade inte var tillräckliga, och 
efterfrågade tydligare regler och bestämmelser i översiktsplaner, vilket 
möjligtvis varit en lösning för problematiken med höga fastighetspriser.  

”Kan man då ha laglig rätt att begränsa vissa områden, att de ska bara vara fastboende, och 
kunna begränsa så att vissa områden, att där får man ha fritidshus, där får man inte ha det. 
Så hade man kanske kunnat komma åt det här med fastighetspriserna. För då hade man 
kunnat behålla de höga priserna där, och låta dem slåss om dem där” (Informant A).

Informant E påpekade att en diskussion om boplikt togs för 15 år sedan med 
kommunen, men att ärendet fortfarande är under utredning, och att de inte fått 
något svar än, varpå Informant E menar att kommunikationen mellan Ven och 
kommunen inte fungerar. Mest framträdande enligt både Informant A och E är 
dock den konflikt som finns över priset för färjan, vilket de anser är alldeles för 
högt. Enligt informant E så ville inte kommunen ge subventionerade priser för 
Venborna, eftersom de deltidsboende kunde utnyttja detta och åka billigare på 
båten, fast de inte använder den så ofta. 

”Jag fattar inte det. Så nu när vi åker in, hela familjen. Bosse har en biljett, bilen har en 
biljett, jag har en biljett och våra två yngsta döttrar har varsin biljett, och det blir tusentals 
spänn bara för att åka in till stan!” (Informant E).

Det höga priset för färjeturen mellan Landskrona och Ven var enligt Informant 
A och E ett stort problem, och generade negativa effekter för turismnäringen, 
vilket är en grundläggande näring för ön och dess lokala verksamheter. 
Färjeturens höga pris utgjorde en effekt att turisterna spenderade mindre pengar
vid de lokala verksamheterna, eftersom en stor del av budgeten redan gått åt. 
Venborna erhåller inget subventionerat pris, utan betalade samma pris som 
turisterna, vilket upprörde lokalbefolkningen. Utgifterna för färjeturen 
avskräckte människor att genomföra en flytt till Ven för att bo där permanent,
enligt Informant E då fastighetskatten var hög, och det behövdes inte ytterligare 
utgifter för en simpel sak, som att åka och storhandla i Landskrona. 

Utöver fanns det ett missnöjde bland lokalbefolkningen på Ven angående 
byalaget och deras arbetssätt. Informant E ansåg att byalaget varit till gagn för 
Ven tidigare, men i dagens läge såg de till Venbornas intressen, utan endast 
deras egna. Det förekom svag kommunikation emellan Venborna och byalaget, 
och det svaga föreningslivet utgjorde enligt Informant E en anledning att Ven 
inte kunde handskas med de problemkomplexen som uppstått på ön. Utlåtandet 
från Informant E följer Hartls (2004) beskrivning av om perifera områden, som 
innefattar små sammansvetsade samhällen, där det finns en delad uppfattning
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om vad som är önskvärt eller inte bland lokalbefolkningen och lokala 
föreningar, varpå skiljaktigheterna kan fungera som en destruktiv kraft, och
viljan att samarbeta i det lokala föreningslivet försvagas, samt att 
lokalbefolkningen vänder sig emot varandra. Vidare kan situationen sätta orten i
begränsade organisatoriska strukturer, brist på planering, och utebliven 
kompetens för ledning (Ibid, 2004, s 67). 

”Och har du då ett byalag som inte är starkt, då händer inget. Och det har blivit lite tråkigt 
för vi har liksom ingen…det är inte till gagn med byalaget längre”(Informant E).

7.6 Gudhjem och Bornholm – Intervjuer

7.6.1 Utländska förvärv av fritidshus

Under intervjuerna så var Bopælskravet ett frekvent ämne som belystes, 
eftersom regleringen har en rad effekter för Danmarks fritidshusmarknad.
Samtliga informanter ansåg att bopælskravet var en förmån för Danmark, och att 
det inte borde tas bort från lagstiftningen. 

“It´s a privilege that Denmark have, and other countries, have other privileges for themselves
I thinks its best that foreigners are not allowed to buy summerhouses in Denmark. Because, if 
the Germans for example or all foreigners, they own the houses then it could be used less, and 
it will basically give less income to Denmark” (Informant B)

En avreglering skulle innebära att framförallt tyska spekulanter erhållit inträde 
för den danska fritidshusmarknaden, vilket enligt informant B var negativt, 
eftersom Danmark skulle erfara minskade intäkter från fritidshusturismen, 
eftersom husen då används i en tämligen liten utsträckning. Argumentet skiljer 
sig nämnvärt från Svenska argument för avreglering 1999 (Persson, 2011) där 
avreglering för utländska förvärv av fritidsboende ansågs öka intäkterna för 
turistbranschen och dagligvaruhandeln. 

Informant C påpekade att det kunde anses vara orättvist att danska medborgare 
hade rättigheten att förvärva fritidshus i andra länder, men att EU-medborgare 
inte får förvärva i Danmark. Dock ansågs det att regleringen var nödvändig, för
att bevara låga fastighetspriser, samt möjliggöra bättre tillgång av fritidshus för 
danskarna. Vid en avreglering hade fastighetspriserna stigit, och Informant D 
ansåg att den utvecklingen leder till en negativ spiral för Bornholm. Stigande 
fastighetspriser ökade lokalbefolkningens benägenhet att sälja sina hus tills 
utländska fritidshus spekulanter, för att inkassera kapital, vilket minskar 
befolkningsunderlaget och skatteunderlaget för orterna under vinterhalvåret. 
Informant D påpekade att Bornholms natur och orörda landskap är en viktig 
dragningskraft för både inhemska och internationella turister, och om utländska 
medborgare fick rätten att förvärva fritidshus på Bornholm, skulle en stor del av 
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utpekade grönarealer försvinna, och omvandlas till fritidshusområden och 
minska Bornholms intäkter från turismnäringen. 

Informant D menade att verksamma inom turistbranschen ville se avreglering 
för utländska medborgare för att tjäna pengar, men att turistbranschen inte avsåg 
intentioner att bidra till samhällsnyttan för Bornholm.

”Vi måste skydda de gröna arealer som vi har planlagt att inte bebygga, annars blir det som i 
Sydeuropa, att det blir bebyggt på hela vägen runt Bornholm” (Informant D).

7.6.2 Avreglering av bopælspligt

Det framkom under intervjuerna att Svaneke, Nexø, Aakirkeby, Rønne, Hasle,
Allinge-Sandvig så hade bopælspligt upphävts, medan de 6 
købstadskommunerna behöll bopælspligten, vilket även Gudhjem och 
Klemensker gjorde.

“The reason why the largest town have decided to remain the obligation, it´s that they don’t 
want the towns to be empty during the winter. That problem is probably not the same for the 
small villages, and they think that is better to a have people here for some time at least. But 
they the larger villages, they want to maintain school, and other thing in this larger villages” 
(Informant B).

Fysiskt och juridiskt var det kommunstyrelsen som tog beslutet huruvida vilka 
bygder och städer som skulle behålla boplikt, och var det skulle upphävas. De 
lokala samfunden för respektive bygd och stad agerade dock som språkrör vid 
kommunikation med kommunstyrelsen, vilket gav orterna möjligheten att
påverka beslutet enligt vad befolkningen ansåg som bäst för deras bygd. 
Informant C beskriver processen som väldigt demokratiskt och konfliktfri, där 
städerna som velat ha kvar regleringen har fått sin vilja tillgodosedd och vice 
versa. 

För orterna som tagit bort boplikt har det enligt Informant D varit ett val mellan 
sämre och sämst. Bygder som upphävt boplikt karaktäriserades av ett lågt 
befolkningsunderlag och svårsålda hus, eftersom områdena var inte tillräckligt 
attraktiva för att locka inflyttare att bo där permanent. Boplikt var därför ett 
hinder för utveckling och argumentet för avreglering var att det är bättre med
människor tre månader om året, än inga människor alls. När boplikt väl är 
avreglerat går det dock inte att återinföra lagstiftningen, eftersom vid 
upphävning börjar folk handla hus till ett högre pris, och vid ett återinförande 
skulle det ske ett stort prisfall, där individer skulle förlora ett stort kapital. Dock 
såg informant D framtida problem med avregleringen. 

”Då förskjuts lokalbefolkningen ut från staden, för de som har mer pengar kan köpa de 
attraktiva husen som ger oss pengar när de är här, men inte betalar skatt. Men det betyder att 
varje gång vi släpper nya områden, så får vi färre invånare. Och vi vet inte om de kommer 
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tillbaka. Möjligheten finns att de som köper husen väljer att bli permanentboende här när de 
blir äldre, det är den enda chans vi har” (Informant D).

Informant D påpekade att vid en avreglering så ökade omfattningen av 
omvandlingen från helårsbostäder till fritidshus, fastighetspriserna höjdes och 
benägenheten för individer att sälja sina hus ökade, vilket innebär minskat 
befolkningsunderlag, minskat skatteunderlaget, och utgör därför hinder för att 
bibehålla god service för invånarna, behålla skola och underhåll av infrastruktur 
för bygderna.

”Men om har inte invånare, så har vi inget skatteunderlag. Och infrastrukturen blir inte 
underhållen, och då blir det sämre och sämre och priserna går ner. Sen är det bara en fråga 
om tid. Vi ser det på Lolland i Danmark, där är det bara en fråga om tid. Många av 
invånarna där, kan inte sälja sina hus, och många hus rasar, så staden får söka pengar hos 
kommunen för att riva husen. Och det vi ser i kommunen, kommunen har dåligt med pengar. 
De pengarna måste de även använda till att sköta hus och tomter, så att det ser okej ut, för att 
inte fler ska flytta därifrån. Så det är en ond spiral, som vi i kommunen ser, och det är därför 
vi vill ha kvar boplikt” (Informant D).

Informant C menar att ett ökat antal spekulanter för husen samt ökade 
fastighetspriser kunde utgöra positiva förbättringar för vissa områden, men att 
det försvårar att möjligheterna att bevara ett helårsliv och ett lokalt samfund på 
plats. För orterna som upphävt förväntade sig Informant D att en förskjutning av 
lokalbefolkningen skulle ske för permanentboende med hus vid attraktiva 
kustområdena, och potentiella spekulanter som vill bosätta sig permanent 
hänvisas till de mindre tilldragande fastigheter, eftersom de potentiella 
spekulanterna för fritidshus har större ekonomiska resurser, och köper därmed 
de mer tilldragande fastigheterna vid kusten. Informant D menade dock att 
många av byar med boplikt led av avfolkning, och därmed var en satsning på 
fritidshustruismen bättre än en döende bygd. Det var dock för tidigt att avläsa 
vilken effekt avregleringarna utgjort, men att det hade skett uppsving med 
försäljning av fastigheter vid orterna, och svårsålda hus som tidigare använts 
som helårshus blev nu sålda för att nyttjas som fritidshus. 

7.6.3 Gudhjems föreningsliv

Gudhjems lokala samfund hade beslutat att kvarhålla bopælspligt. 

Här bor omkring 800 invånare. Om vi säger att helårsplikten upphävs totalt, om vi ser framåt 
så kommer invånarantalet att minska till hälften, det är kommunens egna prognoser. Om man 
kommer under 400 invånare så stänger den sista butiken” (Informant C).

Gudhjems lokala samfund argumenterade att boplikt var en nödvändighet för 
möjligheten att bevara ett helårsliv samt att bibehålla ett tillräckligt 
befolkningsunderlag i Gudhjem, och var eniga i beslutsfattandet, vilket hade 
accepteras av kommunstyrelsen. Om boplikt upphävts i Gudhjem var den 
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förväntade prognosen att befolkningsunderlaget minskat drastiskt, och att 
fastighetspriserna stigit eftersom allt fler bostäder nyttjats som fritidshus. 

Om fler bostäder nyttjas som fritidshus i ett attraktivt område som Gudhjem, så 
menade informant C att fastighetspriserna för samtliga fastigheter i området
skulle stiga p.g.a. ökad konkurrens och högre efterfrågan. Informant C hade en 
stark motvilja höga fastighetspriser, och påvisade att det endast gynnar individer 
som vill sälja sina fastighet, men inte är till gagn för samhällsnyttan. Informant 
C ville behålla låga fastighetspriser, eftersom fler unga människor kunde ha
ekonomiska förutsättningar att förvärva helårshus, och trots Gudhjems attraktiva 
lokalisering vid kusten, så ville informant C att yngre familjer hade råd att bo 
där. Med låga fastighetsvärden tilläts en mer diversifierad befolkning, istället för 
att endast välbärgade människor hade ekonomiska förutsättningar att förvärva 
bostäder i Gudhjem. 

”Unga människor som ska ut och köpa hus och lägenhet, det är nästan hopplöst för dom. Och 
jag kan inte se varför det ska vara så svårt” (Informant C).

Informant C förstod att det fanns positiva effekter med avreglering för 
fritidshusmarknaden, i de bygder med mindre dragningskraft för 
permanentboende, eftersom fastighetspriserna var för låga, och banken ville inte 
bevilja lån för spekulanter, samt att bygderna inte hade tillräckligt med 
helårsverk eller dragningskraft för att skapa ett helårsliv. Men för områden som 
ville bevara sitt helårsliv och har förutsättningar att göra det, så var det enligt 
Informant C essentiellt att behålla boplikt. Informant C påpekade som ett 
exempel att det inte var önskvärt att ha samma situation som i Gotland, där det 
var dyrt att bo p.g.a. av efterfrågan på fritidshus och tömt på helårsliv, och
menade att en liknande situation i Gudhjem hade varit förödande för orten.

Vid en avreglering ansåg informant C boplikt att Gudhjem inte hade möjlighet 
att upprätthålla de lokala detaljhandlarna, biografen, biblioteket, och badhuset, 
varpå Informant C påpekade att det var unikt att en liten ort som Gudhjem 
lyckats bibehålla dessa verksamheter, trots ett stort beroende av turismnäringen 
och det säsongsberoende det innebär, vilket dels kunde förklaras genom boplikt, 
men även befolkningens starka engagemang i föreningslivet. Informant C ansåg 
att boplikt stärkte Gudhjems turismnäring, eftersom de kunde upprätthålla 
grundläggande faciliteter och verksamheter under vinterhalvåret, vilket 
minskade säsongsberoendet till en viss utsträckning.

”Alltså, vi ser att vi har bevarat helårslivet. Här är bra engagemang bland de som bor här, 
det är ett rikt föreningsliv, med mycket entreprenörskap och helårsverk för de fast boende 
här” (Informant C).

Informant D påvisade att anledningen för Gudhjems goda framsteg att bevara
helårslivet, var förutom boplikt, ett starkt föreningsliv där det fanns kompetens 
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behålla boplikt och helårsliv på lång sikt. Informant D menade att det var 
essentiellt för mindre orter att ha en fungerade föreningsliv och ett starkt lokalt 
samfund för att lyckas bevara ett helårsliv när boplikt var implementerat, och 
där det saknades ett starkt lokal samfund relaterades regleringen snarare till 
negativa effekter. 

”I Gudhjem är de mycket starka, och de har många starka lokala byföreningar, möjligtvis 
bland de starkaste i Danmark. Gudhjem är väldigt speciellt, för du vet så har deras lokala 
samfund skaffat väldigt mycket EU-medel till Gudhjem. (Informant D).

Informant C påpekade att det stora engagemanget från befolkningen hade stor 
betydelse och att det lokala samfundet hade 600 medlemmar.

Det fanns orter med likartat befolkningsunderlag som Gudhjem, som dock inte 
lyckats få ut positiva effekter av boplikt, vilket till en stor del berodde på 
tillkortakommanden i det lokala föreningslivet i orterna, och därmed beslutat att 
avreglera fritidshusmarknaden. Gudhjems lokalsamfund arbetade även aktivt 
med att ha kontakt med utflyttade ungdomar, och hjälpte dessa att arrangera 
evenemang i Gudhjem, samt erbjöd assistans om individer ville flytta tillbaka, 
genom att leta hus till ungdomarna. Informant C ansåg att det var viktigt att få
utflyttade att bibehålla en relation till deras hembygd. 

”Tejn har upphävt det för att de har väldigt fina hus, men priset har varit väldigt lågt där. 
Det är en kommun i samma storlek som Gudhjem, men de har inte haft förmågan att ha 
samma starka föreningsliv där” (Informant C).

7.6.4 Skatteförslag

Ett vanligt förekommande samtalsämnen som togs upp av Informant C och D 
var även det danska skattesystemet, varav bådadera ville se förändringar för att 
underlätta arbetet för att motverka avfolkningen i Bornholm. 

”Där finns politiska idéer att man borde ha delad skatt, där man betalar hälften av skatten i 
en kommun, andra hälften i den andra kommunen” (Informant C). 

Informant C tyckte att en idé var införa delad skatt, där halva skatten erlades vid 
orten där fritidshuset är lokaliserat, och andra hälften där det reguljära huset är 
lokaliserat. Informant D menade även delad skatt var önskvärt, och tyckte att det 
nuvarande skattesystemet lämnade mycket att önska. Med delad skatt fick orter 
med hög fritidshusdensitet erhålla skatteintäkter, även under vinterhalvåret när 
husen stod tomma, och kunde använda det ökade skatteunderlaget för att 
upprätta infrastrukturella förbättringar och bättre service för befolkningen

”Det är väl rättvist att även om man inte bor på ön hela året, så betalar man och bidrar till 
skatten. Då har vi ett system där vi flyttar pengar från de rika till de fattiga” (Informant C).
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Det danska skattesystemet är inrättat på följande vis, att det är skattefritt att sälja 
och köpa hus. Om boplikt hade upphävts, så trots informant C att fler individer
varit benägna att sälja sina hus, för att stoppa pengarna i sin egen ficka, då 
fastighetspriserna stiger. För att motverka detta, så ansågs det att det borde
införas beskattning av vinsten vid försäljning av bostaden, vilket sågs som en 
naturlig åtgärd och kunde motverka benägenheten att sälja sin bostad till 
spekulanter som vill nyttja bostaden som fritidshus. 

”Tyvärr har vi inte bättre möjligheter pga. av skattesystemet. Om man betalde skatt där man 
har fritidshus, hade det varit bra, men vi ser att kommuner med många fritidshus får mindre 
och mindre pengar i skatt” (Informant D). 

Utan ett tillräckligt skatteunderlag så hade inte kommuner med hög densitet av 
fritidshus möjligheten att underhålla infrastruktur och de obebodda bostäderna, 
vilket skulle få fastighetspriserna att sjunka ytterligare. Informant D påpekade 
att den nuvarande skattefördelningen lett till en negativ spiral där människor 
flyttade ifrån orterna, eftersom de inte såg någon potentiell framtid där. 
Informant D menar att Bornholms chanser att överleva varit ljusare, om det 
implementeras en annorlunda skattefördelning, i kombination med boplikt, för 
att motverka ovanstående scenario. 

8. DISKUSSION

Denna studie belyser att regleringar av fritidshusmarknaden kan relateras till
positiva och negativa effekter för samhället och utfallet är mångt och mycket 
beroende på strukturella frågor och uppfattningar från berörda individer inom 
området eller kommunen, vilket ligger i linje med Brida, et al (2011)
resonemang. För en del orter i Danmark, kan regleringarna vara en delförklaring 
till nedåtgående spiraler, för bygder som förfaller, p.g.a. oattraktiva hus är 
svårsålda trots dess låga priser, eftersom dragningskraften till bygderna inte är 
tillräckligt stark för att individers vilja att bosätta sig permanent. Resultatet har 
därför blivit att allt fler människor tappade framtidstro för orten, flyttar. Därmed 
minskar skatteunderlaget för bygden, och kommunen har inte intäkter nog för att 
upprätthålla en god infrastruktur på plats. Det är ofta ett val emellan att bygden 
dör ut helt, eller genomför en satsning på en öppen fritidshusmarknad, och på så 
sätt får liv i byn, dock med säsongsvariation, på så vis möjliggörs att lokala 
företag och affärer går runt. Somliga bygder valde dock att behålla bopælspligt
då det även relaterades till positiva effekter. I Gudhjem existerade ett starkt 
föreningsliv, med kompetens och engagemang, som lyckats bidra till en attraktiv 
plats att bosätta sig på, och därmed möjlighet att bevara ett helårsliv. Dessa två 
grundstommar är relaterade till att Gudhjem lyckats behålla bopælspligt och fått 
en positiv utkomst. Utan bopælspligt förutspådde informant C att Gudhjem 
omvandlats till en renodlad semesterort, och fått erfara en befolkningsminskning 
varpå verksamheter hade tvingats att stänga ner. 
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Bopælskravet var en reglering som där konsensus fanns bland informanterna, att 
lagstiftningen är önskvärd att behålla. Regleringen sänkte fastighetspriserna, och 
skapade arbeten för danskarna när utlänningarna endast hyrde fritidshusen, samt 
gav bättre möjligheter för danskar att förvärva ett fritidshus. Dock kanske 
åsikterna varit annorlunda ut om jag genomfört intervjuer på platser i Danmark 
där fritidshusen även står tomma på sommaren, och lider av värre avfolkning än 
Bornholm, och möjligtvis hade även utländska förvärv av fritidshus är välkomna 
där. 

Visserligen kan det synas som en självbelåten regel, när danska medborgare får 
köpa fritidshus i andra EU-länder, men inte vice versa. Dock kan jag ha en 
förståelse varför, och framförallt i kontext med Bornholms situation. En 
avreglering hade inneburit höjda fastighetspriser, och då befarades 
lokalbefolkningen vara mer benägna att sälja sitt helårshus till utländska 
intressenter för att tjäna pengar, bostäder nyttjas i högre grad som fritidshus,
vilket minskar befolkningsunderlaget och skatteunderlaget för en rad kommuner 
under vinterhalvåret, vilket hade varit ytterligare försvårat Bornholms 
problematik. I åtanke får man även ha att Danmark är ett relativt litet land, med 
220,000 fritidshus (Janson & Müller, 2004) och rädslan att den tyska marknaden 
skulle konkurrera ut danskarna är inte taget ut luften (Tress, 2002) utan är ett 
möjligt scenario vid avreglering, och förmodligen har Sverige har bättre 
förutsättningar att svälja den utländska marknaden pga. av mer glesbygd och ett 
större bestånd av fritidshus (Jansson & Müller, 2004)

En avreglering av fritidshusmarknaden och dess relaterade effekter tyder på att 
fastighetspriserna ökar och husen erhåller ett större intresse, i och med högre 
konkurrens för fastigheterna och ett större marknadsunderlag. Sveriges 
fritidshusmarknad övergick till att vara tillgänglig för ett större antal 
spekulanter, vilket utfallet i figur 5 visar vid Sveriges avreglering, där 
köpeskillingen stigit sedan avregleringen 1999 (Persson, 2011). Regleringens 
främsta syfte i första hand för Sverige var för att motverka prisstegring i 
attraktiva områden (Persson, 2011), och i det är tydligt i intervjuerna att den 
uppskruvade prisnivån för fastigheterna är det stora problemet på Ven idag. 
Dock så kan jag genom intervjuerna avfärda att prisnivåerna är uppskruvade 
pga. av utländskt intresse, och att Ven därför inte dras med liknande problematik 
som Gallent et al (2005) och Clark et al (2007) beskriver för västkusten, där 
framförallt utländskt intresse från Norrmän ses som de skyldiga för 
prisstegringen, och avregleringen inte är skyldig för prisstegringarna, utan är 
snarare avsaknaden för tillgängliga planeringsverktyg att använda sig av för att 
minska problematiken, vilket många drabbade kommuner påpekar (Persson, 
2011). 

I Figur 4 utlästes att Danmarks försäljning av fritididshus minskat kraftigt sedan 
2006, och i figur 6 utläses att köpeskillingen till vis mån följer den minskade 
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efterfrågan. Möjligtvis finns förklararingar inom Hjalagers et al (2011) 
redogörelse för fritidshus i Danmark, där fastigheterna i stor utsträckning är i 
behov av renovering, vilket kan minskat efterfrågan för fritidshus bland 
danskarna. I Danmark finns även en tradition att hyra ut fritidshusen, och efter 
finanskrisen föredrar möjligtvis fler individer att hyra fastigheter istället för att 
genomföra ett köp (Ibid, 2011).

Utan boplikt skulle det vara svårt att behålla ett tillräckligt befolkningsunderlag 
för att bevara ett helårliv i Gudhjem, och det var önskvärt att hålla 
fastighetspriserna låga. För en isolerad plats som Bornholm och Gudhjem kan 
det vara av yttersta vikt att fastighetspriserna förblir låga, för att ingen individ 
som vill flytta till Bornholm riskerar att bli exkluderad men tanke det antagligen 
inte funnit något större intresse för köp helårshus om fastighetspriserna på 
Bornholm varit lika höga som på Ven. Ven däremot är lokaliserat nära urbana 
center som Landskrona, Malmö, Helsingborg och Lund, och är visserligen 
isolerat till en viss grad, men inte i samma utsträckning som Bornholm. Dock 
kan låga fastighetsvärden leda till en omvänd exkludering, vilken ingen 
informant tog upp, men Glesbygdsverket nämner (2001). En negativ effekt av 
låga fastighetspriser är, om individer vill flytta från Bornholm, får sålt sitt hus, 
men vinsten av försäljningen inte är tillräcklig för ett förvärv av bostad med 
liknande attribut i andra delar av landet som enligt Glesbygdsverket (2001) är en 
del av problematiken i Åland. I den kontexten, besitter Venborna en stor välfärd, 
om invånarna har strävan att flytta in till fastlandet. 

En komponent som går att urskilja är att former av exkludering är närvarande 
både Ven och Gudhjem, vilket påvisar att exkludering, om än i olika former, är i 
detta fall närvarande oavsett om fritidshusmarknaden är reglerad eller inte. I Ven 
är de höga fastighetspriserna som utgör grunden för exkluderingen, vilket dock 
inte är en avsiktlig exkludering eftersom kommunen och byalaget inte kan 
påverka fastighetspriserna i någon större utsträckning. I Gudhjem identifieras 
dock en exkludering, som kan relateras till befintliga regleringar, eftersom 
individer som vill flytta till Gudhjem för att köpa ett fritidshus, och inte har som 
avsikt att bo där permanent exkluderas p.g.a. regleringarna. I Gudhjems fall är 
dock exkluderingen avsiktlig, eftersom regleringarnas syfte är just att exkludera
befolkningen som köper helårshus, men har avsikt att nyttja bostaden som 
fritidhus.

Bland lokalbefolkningen i Ven finns skilda uppfattningar om effekten av en 
reglering är positiv eller negativ, och har varit en diskussion under en längre tid. 
Det lokala byalaget finner inga positiva effekter av reglering och söker andra 
lösningar i form av inrättande av hyresrätter, samtidigt som en del av 
lokalbefolkningen finner att boplikt hade varit en lösning för problemen. 
Möjligtvis hade boplikt kunnat vara fungerade lösning för Ven, och skapa 
positiva effekter, då båda informanterna från Ven vittnade om att den 
uppskruvade prisnivån utgjorde ett tydligt hinder för att skapa ett helårsliv, 
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vilket följer Clarks et al (2007) och Perssons (2011) resonemang om 
problematiken för kustsamhällen. Bopliktens främsta effekt är att priserna på 
fastigheterna dämpas, eftersom konkurrensen om husen minskar, vilket utifrån 
intervjuerna är önskvärt för Vens lokalbefolkning, och genom intervjuerna kan 
jag identifiera en likande exkludering som Marjvaara och Müller (2007) 
beskriver, då utflyttade invånare från Ven inte hade råd att flytta tillbaka, vilket 
är önskvärt för Ven enligt informant A och E, då en yngre befolkning med lokal 
förankring och som är insatta i Vens problematik är önskvärda invånare, och en 
punkt som Informant A och E stor vikt på.  

Att de befintliga lagstiftningarna i Sverige inte tillräckliga är jag beredd att hålla 
med om till en viss del, och jag kan förstå varför lokalbefolkning i drabbade 
kommuner följer Glesbygdsverkets (2001) resonemang att Sverige borde titta på 
de övriga nordiska länderna för att se hur deras lagstiftning kring problematiken 
är utformad. Byalaget i Ven menade att de studerat de negativa effekterna av 
boplikt i Danmark, och ansåg att en reglering inte var rätt för att lösa de problem 
Ven dras med, samtidigt som en del av lokalbefolkningen ansåg att boplikt hade 
varit det bästa som kunde hända Ven. Resultaten från Bornholm tyder dock på 
att ett tillräckligt befolkningsunderlag är viktigt, att området tillräckligt attraktivt 
att bo i året runt, samt att det lokala föreningslivet är välfungerande med 
funktionell samverkan gentemot kommunen för att boplikt ska genera positiva 
effekter.  

Med den bakgrunden tror jag att det finns en del komponenter som talar emot att 
en reglering hade fått en positiv effekt för Ven. Bornholms kommun verkar föra 
ett mer friktionslöst förhållande mellan dess städer och byar, i jämförelse med 
Ven och Landskrona kommun. En reglering var önskvärt av en del av 
befolkningen, men inte av byalaget, samt att där fanns en viss irritation mellan 
de båda, vilket ofta är fallet små avskilda samhällen (Hartl, 2004). Det ostadiga 
förhållandet mellan kommun och föreningsliv kan vara en indikation på att det 
inte hade fungerat i praktiken med boplikt, eftersom det uppenbart inte gjort det 
i Bornholm, där det lokala föreningslivet inte varit tillräckligt starkt.

Det lokala föreningslivet i Gudhjem arbetade hårt för få medel från institutioner
och använda dessa för att göra Gudhjem så attraktivt som möjligt att bo i, med 
aktiviteter och nödvändiga verksamheter (Informant C, 2015) och har enligt mig 
lyckats eftersom de kan upprätthålla biograf, bibliotek och detaljhandlarna öppet 
året runt, vilket därmed motsäger Folkesdotters (2003) argument att försök att 
kontrollera fritidshus har sällan är framgångsrika. Det finns inga indikationer för 
att Gudhejms regleringar krävt större monetära resurser och att det tärt på 
personalresurserna för Bornholms kommun, utan snarare kan Gudhjem betraktas 
som ett framgångsrikt försök att reglera fritidshusmarknaden. 

Att en liten ort som Gudhjem lyckas ha öppet året runt för dessa verksamheter, 
tyder på att boplikt lyckats, samtidigt som observationen från Gudhjem stärker 
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detta faktum ytterligare. Därmed är det sagt att boplikt möjligtvis är en god idé 
att införa för orter som upplever att de har lämpliga resurser och kompetens för 
att implementera en liknande politik, i kombination med kompentens att göra 
orten attraktiv för helårsboende. Det geografiska rummet är inte jämnt fördelat 
gällande människors perceptioner av hur attraktiv en plats är för bosättning. 
Därför finner jag att boplikt borde vara ett lokalt förankrat beslut, utifrån de 
förutsättningar som finns på plats. Jag tror dock att Gudhjems föreningsliv har 
haft en rakare väg att gå för att samarbeta inom föreningslivet, eftersom det 
finns ett regelverk att arbeta utifrån, vilket saknas i större utsträckning i Ven, 
och kan vara en anledning att lokalbefolkningen och byalaget har intressena på 
olika håll. 

Enligt mig förekommer även etiska frågor vid implementerandet av en potentiell 
boplikt på Ven. Dels i termer av monetära medel som minskar fritidshusägarnas 
välstånd när fastighetspriserna dämpas och människor som haft ett fritidshus i 
sin ägo på Ven under en överskådlig tid, men inte vill bo där hela året förväntas 
sälja fastigheten för ett lägre marknadsvärde än vad de köpte huset förr. 

En del av lösningen för Ven kan därför vara att skapa likande arbeten som 
whiskeydestilleriet som informant A pratade om, där produktion och 
besöksnäringen kombineras i en verksamhet, och skapar fler helårsverk. 
Problemet är dock om de inflyttande arbetarna vill bo på ön, så kostar husen 
väldigt mycket, och därmed hade en boplikt varit en förmån för Ven. Och om 
arbetarna vill bo på fastlandet, så nämner även informanterna det höga priset på 
färjan, och även det kan avskräcka. Därför borde en rimlig lösning vara att 
Venborna, precis som nu, kämpar för ett subventionerat pris på färjan för 
Venbor som bor där permanent, och att de inte betalar samma pris som 
utomstående, vilket enligt mig hade varit ett rättvist utfall, eller möjligtvis införa 
en likande hembygdsrätt som finns i Åland (Glesbygdsverket, 2001) där 
ursprungliga Venbor har förköp för helårsbostäder på ön, eller inte behöver 
betala fastighetskatt. Ven är visserligen väldigt attraktivt för fritidshusägare, och 
i figur 7 & 8 samt tabell 1 och 2 kan vi dock utläsa Ven och Gudhjems attraktion 
för fritidshusägare i reella termer där slutpriserna och kvadratmeterpriset för 
fritidshus på Ven är nämnvärt högre jämfört med Gudhjem. Däremot försiggår 
en betydligt mer omfattande rörelse av försäljning av fritidshus i Gudhjem. 
Möjliga förklaringar kan finnas inom rumsliga aspekter. Gudhjem är ett större 
lokalsamhälle i förhållande till Ven, varpå det kan antas ett större antal bostäder 
är tillgängliga på marknaden. I och med ett färre antal fritidshus är tillgängliga 
på marknaden på Ven pressas priset upp pga. en hög efterfrågan och ett lågt 
utbud. Vens geografiska lokalisering antas även påverka prisutvecklingen. Ven 
har vattnet som restriktion, men en relativ närhet till urbana center, varpå 
Gudhjem är mer avlägset och isolerat i jämförelse. Enligt Marjavaara & Müller 
(2007) har perifera och avlägsna platser generellt lägre taxerade fastighetsvärden
än platser närbelägna urbana områden, och kan förklara Vens höga 
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fastighetspriser. Dessutom påverkar Gudhjems reglering av 
fritidshusmarknaden, vilket har prisdämpande effekter för fastigheterna 
(Glesbygdsverket, 2001). Dock återstår frågan om Ven hade genomfört en 
förändrat lagstiftning, om ön är attraktiv nog för att locka tillräckligt med 
inflyttare för att bosätta sig permanent och skapa ett likande helårsliv som i 
Gudhjem.

Sammanfattningsvis så kan regleringar av fritidshusmarknaden relateras till 
positiva och negativa effekter. Bopælskravets effekter ansågs enbart vara 
positiva för Bornholm, och därmed önskvärd att behålla. Utan konkurrens från 
den utländska marknaden dämpades fastighetspriserna, och tillgången ökade för 
de danska invånarna för ett förvärv av fritidshus på Bornholm, samt skapade fler 
arbetstillfällen. Bopælspligt relateras till positiva effekter för orter som anses 
vara attraktiva för helårsboende, eftersom fastighetspriserna dämpas och ger 
allmänheten bättre tillgång till hus i annars konkurrensutsatt marknad. Det 
möjliggör intäkter i form av skatter, och att ett helårliv kan bevaras med öppna 
verksamheter året runt, men för det krävs även ett starkt föreningsliv. De 
negativa effekterna relaterade till bopælspligt drabbar de orter som inte har 
möjlighet till de ovanstående, där avfolkningen istället tilltar, och lider av 
minskade skatteintäkter och förfallna hus. I Ven finns en delad uppfattning 
angående reglering av fritidshusmarknaden bland lokalbefolkningen där 
byalaget är emot, men en del av lokalbefolkningen är för en reglering. 

9. SAMMANFATTNING

I denna uppsats ämnas regleringar av fritidshusmarknaden på Bornholm och 
dess relaterade effekter belysas, samt undersöka vad lokalbefolkningens åsikter 
om regleringar vid ett attraktivt fritidshusområde i södra Sverige, och vilka 
effekter som väntas vid en avreglering. 

Detta har undersökts med hjälp av en metodkombination av kvalitativ och 
kvantitativ metod, med hjälp av väsentlig teori från befintlig litteratur. Genom 
den kvalitativa metoden har semistrukturerade intervjuer genomförts med tre 
informanter från Bornholm och två informanter från Ven, samt observationer 
från båda platserna som presenteras i resultatkapitlet. Genom den kvantitativa 
metoden har diagram och tabeller utformats med hjälp av insamlad statistik 
bearbetning i Excel, som även presenteras i resultatkapitlet. Den insamlade 
informationen från intervjuerna har transkriberats och därefter genomfördes en 
tematisk analys för att studera återkommande mönster och teman för Ven och 
Bornholm.

Resultatet tyder på att regleringarna i Danmark och Bornholm kan relateras till 
båda positiva och negativa effekter, beroende på bygders struktur gällande 
befolkning, lokalt föreningsliv samt platsens dragningskraft för permanent 
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bosättning. De negativa effekterna har gett upphov till att den del bygder på 
Bornholm upphävt bopælspligt. Dock finns fortfarande en stark önskan att 
behålla regleringen bopælskravet för Bornholm. Gudhjem är en av bygderna 
som vilja att behålla bopælspligten, för en bättre möjlighet att bevara helårsliv. 
En avreglering betydde stigande fastighetspriser och var inte önskvärt för 
Gudhjem, men önskvärt för andra orter. I Ven finns en tydlig problematik som 
många kustsamhällen befinner sig, där prisutvecklingen genom ett högt tryck på 
fritidshusmarknaden generat negativa effekter. Det framkom dock att 
lokalbefolkningen i Ven inte var överens om en reglering var önskvärd eller 
inte, varpå det även pågick en konflikt mellan Ven och Landskrona kommun 
angående öns planerings. 

I diskussionen dras slutsatsen att Bornholm har en förklarlig vilja att behålla 
bopælskravet, eftersom isolerade platser som Bornholm inte är tillräckligt 
dragningskraft för permanenta invånare om fastighetspriserna varit lika höga 
som på Ven. Effekterna av regleringar av fritidshusmarknaden styrs av det 
reglerade områdets struktur, befolkningsunderlag och lokala föreningsliv, och i 
den kontexten dras slutsatsen att införandet av regleringar för Vens 
fritidshusmarknad blir en problematiskt och byråkratiskt process, som möjligtvis 
skulle skapa en större problematik än vad som är fallet idag. Dock så kan 
införandet av en hembygdsrätt och förändrat skattesystem bidra till positiva 
effekter, samt en satsning för att skapa verksamheter som bidrar med helårsverk 
och öns besöksnäring varit eftersträvansvärt. 

9.1 Förslag för framtida studier
Det skulle kunna utformas en framtida kvantitativ undersökning angående 
avregleringen av bopælspligt, och hur det framåtskrider för bygder i Bornholm, 
och vilka effekter det får i form av inkomster, tillgång till helårsverk, in-och 
utflyttning från samhället, samt fastighetsprisernas utveckling, i jämförelse med 
statistik från när bopælspligt fortfarande var ett faktum. 
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