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ABSTRACT  

The rural areas in Sweden are declining in population and have done so for quite 

some time. Especially the youth and young adults are leaving these areas at an 

increasing pace. However there are still young people who are fighting for 

liveability in these rural areas. The aim of this study is to find out what in their 

day to day life that they cherish so much that they find a life in the periphery of 

society worthwhile. Furthermore the study also finds out how these people look 

at the future for rural areas.  

The study is based on a qualitative methods with two group interviews, with 

four young adults (21 – 27 years of age) in each group all of which were living 

in rural areas.  

The result shows that the young adults that participated in this study values 

quality of life over economic benefits. Examples of such qualities are closeness 

to relatives, friends and nature. Another finding is a rather gloomy vision of the 

future for rural areas from the participants.  

Keywords: Rural area, young adults, qualitative method, quality of life  
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REFERAT  

Sveriges glesbygd tappar befolkning och har gjort så över en längre tid. Det är i 

ålderspannet ungdomar och unga vuxna som tappet är som störst, men det finns 

naturligtvis de som fortfarande vill stanna kvar. Dessa står på sig för att kunna 

leva sitt liv i glesbygden. Målet med denna uppsats är att hitta vad i sitt 

vardagsliv som de unga vuxna boende i glesbygden värdesätter så högt att de 

väljer att bo kvar i samhällets periferi. Uppsatsen kommer också att belysa 

framtidstron för glesbygden från dessa unga vuxna.  

Uppsatsen är baserad på kvalitativa metoder där två gruppintervjuer med fyra 

unga vuxna (21 – 27 år) i varje grupp. Alla deltagare var bosatta i glesbygden.  

Resultatet visar att de unga vuxna som deltog i studien värdesatte livskvalité 

över ekonomiska fördelar. Exempel på livskvalitén är närhet till vänner, familj 

och naturen. En annan aspekt som framkom var en ganska dyster framtidstro för 

glesbygden bland deltagarna.  

Nyckelord: Glesbygd, unga vuxna, kvalitativa metoder, livskvalité  
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1. INLEDNING 

 

Den 11:e juli 2007 skedde ett historiskt skifte i världen. Detta datum var första 

gången som mer än hälften av jordens befolkning bodde i urbana miljöer (The 

World Bank, 2007) och enligt gängse prognoser kommer denna andel bara att 

växa. Denna globala utveckling är dock något som varit verklighet i Sverige 

sedan länge och år 2010 bodde så mycket som 85 % av befolkningen i tätorter 

och även om siffran kan verka hög så fortsätter den att stiga. Mellan åren 2005 

och 2010 ökade befolkningen i Sveriges tätorter med 383 000 medan 

befolkningen utanför dessa tätorter minskade med 15 200 (SCB 1, 2011). En 

inte helt okomplicerad utveckling. 

 

Att staden och landsbygden har ett utbyte av varandra är självklart och man 

skulle kunna säga att de har ett beroendeförhållande till varandra. Glesbygden 

tillför mat, råvaror, energi, rekreation och arbetskraft. Något som historiskt sett 

tillgodosett våra behov, men idag kräver vi som människor mer än det mest 

basala behoven vilket gör att staden med sitt kulturliv, handel, arbetsmarknad 

och lärosäten också får anses som en grundläggande del av den moderna 

människan, se bild 1 (Tillväxtanalys, 2011). 

 

 

Definitionen av en tätort i Sverige innebär ”en sammanhängande bebyggelse 

med högst 200 meter mellan husen och en befolkning av 200 invånare.” (SCB 2, 

2008). I denna studie har dock författaren tagit sig friheten att använda uttrycket 

glesbygd/landsbygd något mer informellt. Eftersom de båda orterna som 

behandlas i texten har över 200 invånare så är de, tekniskt sett, ej definierade 

som glesbygd utan skulle alltså klassas som tätorter. En sanning strikt efter 

Bild 1   Källa: Tillväxtanalys, 2011 
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boken alltså. Tillfrågas istället de människor som befolkar vårt land så är det 

uppenbart att känslan för glesbygd inte följer definitionen lika strikt. Samtliga 

som tillfrågats kring dessa orter, både de boende på orten samt utomstående, har 

varit slående överens om att de är glesbygder i deras sinnen. En högst subjektiv 

syn naturligtvis, men mot denna bakgrund finns skäl till att använda de utvalda 

orterna till denna rapport. 

  

2. PROBLEMFORMULERING 

 

En förutsättning för att människor ska kunna bosätta sig permanent någonstans, 

oavsett stad eller glesbygd, är att ha en inkomst, alternativt sitta på hopsparade 

pengar. Något som normalt sett förvärvas genom att utföra arbete på orten. 

Nuförtiden kan dock människan, tack vare de tekniska framstegen, pendla 

relativt långa avstånd vilket öppnar upp möjligheterna till arbete även utanför 

ens boendeort. Traditionellt sett så har arbetet i glesbygden varit starkt förankrat 

till att tillvarata de naturtillgångar som finns tillgängliga i form av skogsarbete 

eller jordbruk. I takt med att dessa näringsgrenar blivit alltmer effektiviserade 

har antalet sysselsatta i dessa branscher minskat (Arbetsmiljöverket, 2011). 

Följaktligen kan vi också se en kraftigt minskande befolkning i glesbygden. Vad 

som dessutom spär på denna situation är hur befolkningen i arbetsför ålder 

förväntas minska. Redan nu ligger denna siffra i glesa miljöer under rikssnittet 

med 54 % och den förväntas minska till 49 % till år 2041, något som leder till att 

försörjningsbördan uppgår till över 1.0 (SCB 3, 2011). En minskad befolkning i 

arbetsför ålder leder också till mindre skatteintäkter för den berörda kommunen 

vilket i sin tur skapar minskade förutsättningar för framtida service (Boverket, 

2012). Det går alltså skönja en annalkande snöbollseffekt där livet i glesbygden 

försvåras än mer vilket i förlängningen kan leda till en avfolkning i än raskare 

takt.  

De kommuner som upplever en avfolkning har således en stor utmaning framför 

sig för att kunna upprätthålla service och i förlängningen skapa en trivsam 

boendemiljö för dess invånare. För att vända eller åtminstone bromsa upp denna 

befolkningsminskning kan det argumenteras för att det behövs politisk styrning. 

Något som naturligtvis kan vara en del av lösningen på problemet, men istället 

för att fokusera på vad beslutsfattarna kan göra så kommer denna uppsats istället 

att fokusera på hur de unga vuxna som valt att stanna kvar i glesbygden upplever 

sin situation. Det kommer även att undersökas om de skulle vilja förändra livet 

glesbygden på något sätt. Det är trots allt lättare att behålla de som redan är 

bosatta där än att locka till sig nya. Dels behandlas deras nuvarande situation, 
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men det kommer även att handla om hur dessa individer ser på framtiden för 

glesbygden. 

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen blir således att ta reda på vilka tillgångar de unga individer 

som nu är bosatta i glesa miljöer värdesätter samt hur de vill vara med och 

påverka framtiden för bygden.  

För att ta reda på detta har dessa centrala, breda, frågeställningar använts: 

(I) Vad i sin livsmiljö värdesätter de boende i glesa miljöer? 

(II) Hur ser de på sin egen bygd i synnerhet och glesbygden i allmänhet 

och hur tror de framtiden ser ut för liknande platser? 

(III) Hur ser de på sin egen roll (som ung vuxen i glesbygd) i denna 

utveckling? 

3. Metod 

 

Denna uppsats är uppbyggd kring gruppintervjuer gjorda på fokusgrupper där 

deltagarna var unga boende i glesa miljöer. Valet av en kvalitativ metod 

motiveras eftersom det handlar om människors känslor och uppfattningar 

snarare än några statistiska sanningar. Med detta som grund lämpar sig denna 

metod bra (Esaiasson et al. 2007, s.233-253).  Målet med att genomföra 

gruppintervjuer var att få deltagarna att inspireras av varandras berättelser och 

därigenom lyfta fram aspekter som skulle ha kunnat falla i glömska vid enskilda 

intervjuer (The Qualitative Report, 2006). Tidsaspekten vid gruppintervjuer var 

också en bidragande faktor då det är ett snabbt sätt kan samla in en mängd olika 

åsikter för att på så sätt skapa en bra grund att utgå ifrån. Dock bör det tas i 

beaktning att denna snabba informationsinsamling tar relativt lång tid att 

bearbeta i efterhand, som vanligt finns det två sidor av myntet. Det finns även 

risker med gruppintervjuer där det mest påtagliga är om någon inom gruppen tar 

alltför stor plats. Om detta sker finns det en risk att gruppmomentet verkar 

hämmande och därigenom minska variationen (Hylander, 1998, s.14-15). Med 

detta i åtanke valde författaren att arbeta med mindre fokusgrupper. Varje grupp 
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bestod av fyra deltagare för att författaren på så sätt enklare kunna gå in och 

delegera frågorna mer personligt om en alltför stark informell ledare skulle 

uppstå.  

Eftersom det till en början fanns vissa problem med att få tag på respondenter på 

grund av obehag vid att publiceras med namn så har diskretion utlovats. 

Samtliga respondenter kommer att förbli anonyma och orterna som de är boende 

på kommer endast att beskrivas i sin korthet. 

 

3.1 Beskrivning av orterna 

 

De båda orterna där intervjuerna genomfördes är jämnbördiga i befolkning med 

ungefär 400 invånare. Båda har också ett litet centrum med en livsmedelsaffär 

och caféliknande verksamhet. Längre än så sträcker sig inte likheterna. Ena 

orten, som från nu och framöver kommer att nämnas som ort 1 ligger i 

Norrbottens län och har en starkt nedåtgående befolkningstrend där 

befolkningen närapå har halverats sedan 1950-talet. Ort 1 är en utpräglad 

skogsbygd vilket än idag sysselsätter en stor del av de arbetsföra på orten. Detta 

sker i form av råvaruexploatering i ortens närområde snarare än på själva orten. 

Förädlingen av råvarorna sker således på annan ort. Skola och äldreomsorg 

skapar också arbetstillfällen på orten och bland de privata företagen finns det en 

fönsterfabrik med ett tjugotal anställda samt ett mindre bageri.  Avståndet till 

närmsta större samhälle är 60 kilometer och till närmsta större stad är det 170 

kilometer. Trafikförbindelserna mellan ort 1 och dessa andra platser är knappa. 

Det finns bussförbindelser som avgår två gånger dagligen, men i huvudsak sker 

persontransporter med bil.  

Den andra orten som numer kommer framställas som ort 2 ligger i Västerbottens 

län och har fått en befolkningsökning sedan 1950-talet om än orten hade sin 

största befolkning kring 1990. Även ort 2 präglas av skogsbruket, här har de 

dock en storskalig förädlingsanläggning som sysselsätter cirka 200 personer. Det 

finns även ett antal mindre privata entreprenörer som är verksamma i 

tillverkningsbranschen. Ort 2 har även dem äldrevård och skola om än i något 

mindre utsträckning än ort 1. På ort 2 finns det även en turistanläggning som 

årligen lockar cirka 8000 besökare till orten. Dessa besök är främst i form av 

dagsbesökare, men det finns även möjlighet till enklare logi på orten. Avståndet 

till närmsta större samhälle är 30 kilometer och till närmsta större stad är det 80 

kilometer. Trafikförbindelserna till ort 2 är något bättre än till ort 1 med fyra till 

sex bussavgångar dagligen, men även här är det huvudsakligen bilen som 

används vid persontransport. 
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3.2 Urval 

 

Tack vare att intervjuerna genomfördes på orter där författaren hade kontakter 

sedan tidigare så kunde respondenter värvas genom dessa. Dessa kontakter var 

av typen vänners vänner och författaren hade aldrig tidigare träffat eller samtalat 

med dessa. Dessa kontakter som båda är boende på respektive utvald ort ombads 

sedan att försöka få tag på respondenter som passade in i författarens önskemål.  

Det är också viktigt att poängtera att det är via svaga länkar som författaren är 

knuten till dessa orter och att han på inget sätt är välkänd där. Något som annars 

hade kunnat påverka resultatet (Kreuger, 1993, s.65 – 88). Urvalsgruppen bestod 

av unga människor mellan 21 och 27 år som var födda och uppväxta på orten de 

nu levde i. De flesta hade dock under någon gång i livet bott på annan ort och då 

främst i samband med skolgång som ej fanns tillgänglig på respektive ort. 

Förhoppningen var att få en så varierad grupp som möjligt med en blandning 

mellan kön, yrken och familjeförhållanden. Detta lyckades till viss del, 

könsfördelningen blev helt jämn och yrkena eller åtminstone arbetsplatserna 

skiljde sig åt. Det som var svårt att få tag på var personer som levde utanför ett 

parförhållande, endast en av åtta respondenter angav sig som singel. Tre av 

deltagarna var enbarnsföräldrar och en var tvåbarnsförälder. Ingen av deltagarna 

hade dock något parförhållande till någon annan deltagare i gruppen. Målet var 

att hitta deltagare som inte umgicks i särskilt stor utsträckning privat, något som 

var lättare sagt än gjort. Alla deltagare kände till varandra sedan tidigare om än 

mest på ett ytligt sätt. Två deltagare uppgav dock att de umgicks åtminstone på 

månatlig basis. Som tidigare nämnt möttes mitt förslag av viss skepsis till en 

början vilket gjorde att jag tillslut fick nöja mig med den gruppindelning som nu 

blev av. När intervjuerna väl var genomförda så var de flesta personerna dock 

väldigt positiva till det hela och en del har även bett om uppföljning när 

rapporten väl är färdig. Något som känns både inspirerande och roligt. 

 

3.3 Genomförande av intervjuer 

 

Totalt genomfördes två gruppintervjuer där varje grupp bestod av fyra 

respondenter, i båda grupperna var könsfördelning jämn, det vill säga två 

kvinnliga samt två manliga deltagare. I båda fallen tog intervjuerna plats i en 

informell miljö, över ett köksbord hos någon av de deltagande respondenterna. 

Detta skapade ett forum som samtliga respondenter kände sig bekväma i. 

Samtliga deltagare av intervjun hade via e-post fått information om vilka ämnen 

som skulle beröras samt syftet med uppsatsen. I denna e-post formulerades 

syftet enligt följande: 
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”Syftet med uppsatsen är att lyfta fram dina tankar kring vad du värdesätter 

med att bo i glesbygden och hur du ser på framtiden för densamma.” 

Detta gjordes för att sätta in deltagarna och förhoppningsvis få dem att börja 

fundera lite kring ämnena i förväg för att på så sätt få ett bättre flyt i samtalen. 

Här gjordes dock en avvägning där författaren inte ville ge ut för mycket 

information så att respondenterna inte skulle styra sina svar efter vad de trodde 

han var ute efter. Första intervjun tog nästan två timmar, delvis på grund av att 

handledaren, tillika författaren av denna uppsats, inte riktigt styrde samtalen på 

ett sådant sätt så att respondenterna tog sig vidare till nästa fråga. Detta var ett 

aktivt val då de uppstod en viss osäkerhet på när ett svar skulle anses som 

”färdigt”. När sedan materialet skulle analyseras blev det dock uppenbart att 

samtalen hade kunnat avbrytas tidigare, dels för att förenkla efterarbetet, men 

även för att få gruppen att vara mer fokuserad på de faktiska frågorna. Denna 

lärdom ledde också till ett mer aktivt styre vid nästa gruppintervju vilket i sin tur 

ledde till en kortare och mer effektiv intervju på ungefär en timme utan att den 

för den skull upplevdes som mindre informationsrik. Intervjuerna utgick från en 

tematisk intervjumall (se bilaga 1) för att på så sätt få respondenterna att tala 

mer fritt kring sina upplevelser (Bryman, 2002, s.414-432). I de fall där det 

ansågs nödvändigt tillkom det följdfrågor som gick utanför den förbestämda 

mallen. Dessa frågor är ej synliggjorda i bilagan eftersom det där endast visas 

den ursprungliga mallen. När intervjuerna var genomförda så tackades 

deltagarna för sitt engagemang och de uppmanades till vidare kontakt om det var 

något de undrade över eller ville tillägga. 

 

3.4 Analys av intervjuer 

 

När intervjuerna var genomförda påbörjades den arbetsamma processen att 

transkribera dem. Innan, under och efter transkriberingsperioden har också 

otaliga artiklar och böcker lästs igenom för att finna liknande forskning som 

antingen stärker det resultat som framkom av intervjuerna eller som går emot 

det. Naturligtvis har det även lästs på om intervjutekniker och 

transkriberingsmetoder också. 

 

Analysen av intervjuerna genomfördes med hjälp av tematisk analys där teman 

valdes ut dels genom författarens syfte med uppsatsen, men också genom att 

lyssna på vanligt förekommande teman inom respondenternas svar.  

Arbetet med transkriberingen av den första intervjun påbörjades först tre dagar 

efter genomförandet. Något som visades sig vara ett misstag. Dels så orsakade 
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mängden av materialet att transkribering tog väldigt lång tid, men också att 

själva intervjun lagts åt sidan för tre dagar påverkade minnesbilden av det hela. 

Till en början var tanken att ordagrant transkribera intervjun. Något som också 

påbörjades, men efter ett antal genomlyssningar ansågs detta som alltför 

mödosamt utan att det för den skull hade lyft resultatet. Att ordagrant återge ett 

samtal där fyra personer diskuterar under nästan två timmar blir ett berg alltför 

högt att bestiga. Vid transkriberingen redigerades därför vissa delar av samtalen 

bort. Detta var framförallt upprepningar och irrelevanta infall från 

bakgrundssamtal så som exempelvis diskussioner kring vilka bilar personer hade 

ägt och dylikt. Det kan naturligtvis vara vanskligt att redigera originalkällan på 

detta vis, men i enlighet med vad Barbro Klein nämner i tidskriften RIG (s.39-

51,1990) kan detta skapa en mer lättförståelig text vilket i förlängningen innebär 

att man kan bearbeta det skriftliga materialet bättre. I och med att 

transkriberingen skedde på detta sätt blev arbetet med detta också mer analytisk 

då transkriberaren ständigt ställdes inför dilemman huruvida en mening ansågs 

irrelevant eller inte. Denna metod ledde alltså till att få igång tankeverksamheten 

redan under transkriberingsfasen istället för att bara skriva ner allting ordagrant. 

Sen ska erkännas att metoden delvis valdes ut för att få en gnutta av artistisk 

frihet istället för den vanligtvis mekaniska process som är förknippad med 

transkribering. Att ha roligt längsmed vägen är en aspekt som alltför sällan lyfts 

fram i akademiska sammanhang. 

Transkriberingen av den andra intervjun var mer lättarbetad, mycket tack vare 

en mer fokuserad intervju att arbeta med. I båda intervjuerna fanns det dock 

passager där deltagarna pratade i mun på varandra och det var svårt att utröna 

vad som egentligen sades. I de flesta fallen så repeterades dock vad som sades i 

tur och ordning och således missades, enligt författarens uppfattning, inget 

väsentligt för sammanhanget. 

 

3.5 Avgränsningar 

 

Valet av gruppintervjuer ledde till att vissa samtal inte fick flöda så fritt som 

författaren önskat. När samtal om tjuvjakt, olovlig bilkörning och liknande 

olagliga aktiviteter kom på tal så häpnades först författaren över deltagarnas 

öppenhet, men när samtalen återupprepades under transkriberingen så 

upptäcktes det att vissa ämnen ändå blev överslätade av delar av gruppen. En 

sorts outtalad hierarki kunde skönjas vilket hämmade vissa deltagare.  

 

Då denna uppsats har fokuserat helt kring de som valt att stanna så tappas 

perspektivet på vilka faktorer som var drivande vid valet att flytta bland dem 
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som faktiskt lämnat. I kommande studier hade det därför varit intressant att ta 

kontakt med dessa personer för att på så sätt få flyttarnas syn på uppväxtorten. 

 

4. Tidigare studier 

4.1 Samspelet mellan stad och land 

 

I Tillväxtanalys rapport från 2011, utgiven på uppdrag av regeringen, Städer och 

deras tillväxtförutsättningar, behandlas förhållandet mellan stad och land ur ett 

rent ekonomiskt perspektiv. I denna rapport förutsätts städer vara den 

tillväxtmotor som behövs för att stärka hela regionen. Detta sker då via 

spridningseffekt där en stads ekonomiska tillväxt på sikt kommer att ge effekt 

till de rurala områdena runtom den. Enligt denna rapport är en naturlig del i att 

landsbygdens befolkning har minskat under de senaste decennierna vårt 

förändrade arbetssätt. Från att historiskt främst arbetat i de agrara näringarna 

som var tydligt platsbundna till industrialiseringen som inneburit att vi mer och 

mer arbetar inom näringar där koncentrationsfördelarna är stora. Denna 

utveckling har i stor utsträckning lett till att arbetstillfällen centreras tydligare 

kring städerna (Tillväxtanalys, 2011).   

 

En annan aspekt på samspelet är det numera flitigt använda uttrycket hållbar 

utveckling. Ett begrepp som kan delas in i tre delar; ekonomisk, social och 

ekologisk utveckling. I Jordbruksverkets rapport ”Hållbar samhällsutveckling -

vad innebär det?” (2012) lyfter även den fram staden som den ekonomiska och 

sociala motorn i regionen, mycket tack vare sin roll som en smältdegel för idéer 

och kulturella tillställningar. Mångfalden som erbjuds i täta miljöer är enligt 

rapporten överlägsen glesbygden när det kommer till idéutbyten och 

kunskapstillskaffning, men för att skapa ett hållbart samhälle krävs det även 

råvaror, energi och livsmedel som till största del produceras i glesa miljöer. 

Glesbygden erbjuder utöver de ovan nämnda ting även rekreation och attraktiva 

boendemiljöer. Något som kan uppskattas och användas av stadsborna (Forsberg 

2005, s.195-200).  

4.2 Flytteorier 
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Synen på människors benägenhet att flytta respektive stanna skiljer sig åt 

beroende på från vilken tid och inriktning som forskningen härstammar. De 

traditionella ekonomiska flytteorierna grundades ur en syn på vinstmaximering 

där ett beslut om att flytta baserades på om de förväntade fördelarna översteg de 

förväntade kostnaderna som en flytt skulle kunna innebära. Exempel på vad 

sådana fördelar skulle kunna vara är bland annat, skattetryck, tillgång till skola 

och andra samhällsviktiga institutioner (Mellander et al. 2011, s.7). Till detta 

kan det även läggas till ålder och civilstånd som en faktor. Unga, ogifta och 

välutbildade människor tenderar i större grad att flytta i jämförelse med äldre 

personer som befinner sig i ett äktenskap. Detta kan härledas till den tidigare 

nämnda vinstmaximeringen där en ung, ogift och/eller välutbildad person helt 

enkelt inte tar lika stora risker genom att lämna en plats då deras förväntade 

fördelar med en flytt är högre än vad de lämnar bakom sig. Motsatt effekt är 

alltså att förvänta sig när individen är äldre och/eller gift eftersom kostnaden att 

lämna en trygg plats och/eller äktenskap förväntas bli högre än de eventuella 

vinster som finns vid en flytt (Mellander et al. s.8, 2011).  

 

På senare tid har dock även de ekonomiska teorierna börjat ta hänsyn till 

människors syn på den generella livskvalitén. Säkerhet, boendekvalité, 

utbildningsmöjligheter och möjlighet till rekreation är alla faktorer som påverkar 

individers val vid en eventuell flytt. Dessa faktorer värdesätts olika beroende på 

vilken fas av livet som individen befinner sig i där de yngre framförallt 

prioriterar rekreation och utbildning medan de äldre lägger större vikt vid 

säkerhet och boendekvalité (Mellander et al. s.8, 2011). Generellt sett så är den 

ekonomiska synen på flyttbenägenhet fokuserad kring dragningskraften från den 

nya orten istället för att se till den ort som individen flyttar ifrån. Inom 

beteendevetenskapen läggs större fokus på den ort som flytten sker ifrån. Vid 

studier genomförda av Cutrona et al. (2006) konstateras att en flytt i många fall 

kan härledas till missnöjdhet av sin nuvarande bostadsort snarare än jakten på ett 

bättre boende. Detta missnöje eller stressfaktorer som det också kallas, kan 

orsakas av en mängd olika faktorer. Dels de fysiska, nergångna fastigheter och 

tomter, avsaknad av sjukvård, skola, affärer och så vidare. Sedan har vi även de 

psykologiska aspekterna där upplevelsen av en ort kan påverkas av hur 

befolkningen på orten uppfattas. Exempel på detta kan vara laglöshet, fattigdom, 

låg utbildningsnivå med mera (Cutrona et al. 2006, s.188-192). Naturligtvis 

stämmer inte dessa attribut in på alla individer på en viss ort, men det räcker att 
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den generella uppfattningen för orten är av dålig art för att kunna driva igång en 

flytt. Roger Andersson skriver i Hemort Sverige (2000) om hur personers 

benägenhet att flytta generellt påverkas av ålder och hushållssituation, men att 

man även kan härleda en stor individuell skillnad i detta. Ens livshistoria, 

umgängeskrets samt anknytning till boendeorten är alla saker som påverkar 

individers beslut gällande flyttande eller för den delen stannande. En modell 

som används för att försöka förklara hur dessa aspekter påverkar en individ är 

den så kallade stressmodellen. Modellen kan i all sin enkelhet beskrivas så att en 

person med låg flyttbenägenhet kräver starka incitament för att genomföra en 

flytt medan det motsatta förhållandet gäller för en person med hög 

flyttbenägenhet (se bild 2). 

 

Det som i denna modell benämns som ”stress” kan förklaras av individens 

behov och förväntningar på boende. Ju längre ifrån att dessa uppfylls, desto 

högre anses då stressen vara. Exempel på vad dessa behov kan vara är bland 

annat; avstånd till arbete, boendekostnad, tillgång till service m.m. Om 

individens koppling till platsen är svag krävs det således inte mycket för att 

trigga igång en flytt medan motsatsen gäller om kopplingen till platsen är stark. 

En annan aspekt som påverkar ens beslut för att flytta och kanske framförallt 

beslutet till vart man flyttar, är så kallad ”chain migration”.  Enkelt förklarat 

handlar det om att personer flyttar till platser där de på något sätt har kontakter 

sedan tidigare. Tack vare dessa tidigare kontakter kan de på ett snabbt sätt ta del 

av ett redan invant socialt nätverk på orten de flyttat till och därigenom snabbare 

anpassa sig till samhället (Faist 2000, s.17) Något som kan leda till att stora 

flyttströmmar går från ett land eller stad till ett annat. 

 

Bild 2   Källa: Hemort Sverige, 2000 
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4.3 Sociala nätverk 

 

I publikationen från Umeå Universitet, Den goda platsen – Platsanknytning oh 

flyttningsbeslut bland unga vuxna i Sverige (Malmberg et al., 2005), framgår det 

att lejonparten av en persons umgänge inom den sociala samvaron sker på den 

ort som personen i fråga är bosatt på. Vidare visar undersökningen att de som 

stannar, här definierade de som bott minst fem år på samma plats, har en större 

andel släkt och vänner boende i sin närhet. Detta är också något som många 

värdesätter högt och de är nöjda med möjligheten att umgås på boendeorten med 

dessa (Malmberg et al. 2005, s.44-45). Sociala relationer är en stor del av den 

anknytning som unga människor har till sin boendeort och hur nöjd personen är 

med sin boendesituation kan ofta härledas till hur nöjd man är med sitt sociala 

liv (Malmberg et al. 2005, s.66). 

Ett socialt samspel på en ort skapar ett nätverk som kan ses som en viktig del av 

individens platstillhörighet. Exempel på sådana samspel kan bland annat vara 

deltagande i föreningsliv eller att närvara vid andra lokalt arrangerade 

evenemang (Putnam 1996, s.206). I takt med att banden inom dessa nätverk 

stärks skapas det normer ur dessa som kan ses som ett lokalt samhälleligt 

rättesnöre. Ju starkare banden i nätverken växer sig desto större förtroende 

uppstår inom dessa vilket i förlängningen skapar en miljö där en sorts ömsesidig 

förståelse kring tjänster och gentjänster uppstår. En individ inom ett sådant 

välfungerande nätverk behöver således inte ett löfte om en direkt vinning för att 

genomföra en handling utan det förväntas återgäldas vid nästa tillfälle denna 

individ behöver en hjälpande hand (Putnam 2001, s.18-27) 

5. RESULTAT 

 

5.1 Upplevelsen av orterna 

 

Samtliga av de åtta respondenterna var nöjda med att bo på sina respektive orter  

”Kanske inte så mycket för att det är just i glesbygden utan för att det är 

hemma” Kvinna 24 år, Norrbotten. 

Något som hon fick medhåll av från de övriga gruppdeltagare. Samtidigt fanns 

det i båda grupperna personer som kände en viss lockelse till att prova på att 

leva i en större stad, åtminstone för ett tag. I dessa fall visade sig att begreppet 
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”större stad” uteslutande handlade om respektive läns residensstad. Längre än så 

var de enligt utsago inte beredda att flytta. Detta föranleddes av framförallt tre 

orsaker, dels för att de ville kunna återvända till sin hemort på helgerna, dels för 

att de redan hade sociala kontakter i respektive stad, men utöver detta fanns även 

en viss oro över att de kulturella skillnaderna om de skulle flytta längre bort. 

”Jag vill absolut kunna åka hem över helgen och träffa mina vänner här. Sen 

känns det inte som att jag skulle passa in i någon storstad. Det känns som att 

man måste göra sig till då, men Stad 1* känns annorlunda där känner jag redan 

några sedan tidigare och jag vet hur det fungerar där.” Kvinna 22 år, 

Norrbotten 

”Det skulle vara hemskt att behöva bo i Stockholm, mer stressade människor får 

man ju leta efter. Nä, det hade jag inte pallat med.” Man 21 år, Västerbotten 

”Jag hade absolut kunnat tänka mig att flytta till stad 2* då jag har många 

vänner där… Att flytta till någon annan stad ser jag inte direkt någon anledning 

till, då kan jag lika gärna bo kvar här.” Man 27år, Västerbotten 

 

Känslan var att de flesta respondenterna kunde tänka sig att flytta från sin 

nuvarande ort, men det ville samtidigt inte flytta för långt för att tappa kontakten 

med densamma. De respektive städer som låg närmast blev således det naturliga 

valet om en eventull flytt skulle ske. Lockelserna bakom en sådan var i första 

hand möjlighet till andra arbetsuppgifter och i andra hand ett större kulturellt 

utbud. Samtliga respondenter var dock övertygade att de skulle bo på sina 

respektive orter om eller när de fick barn då de enbart hade positiva minnen från 

sin barndom på platsen även om de tyckte att tillgången till skola och omsorg 

hade försämrats från det att de själva var barn. 

”Om jag fick barn och bodde i Stad 1* så hade jag då direkt flyttat hit igen.” 

Kvinna 24 år, Norrbotten 

När respondenterna sedan skulle försöka enas kring vilken beskrivning som bäst 

skulle beskriva respektive ort för en utomstående så enades grupp 1 snabbt om 

att sammanhållningen var det som utmärkte deras ort. Det rådde dock delade 

meningar om detta skulle ses som enbart positivt. En respondent ville lyfta fram 

att detta kunde skrämma iväg folk då de kunde uppleva det som svårt att ta sig in 

i denna sammanhållning medan de övriga tyckte att alla fick en ärlig chans att ta 

del av denna och att det således inte borde vara ett problem. De var dock 

överrens om att inte alla skulle passa in på orten, men då rörde det sig 

framförallt om att avsaknaden av service skulle saknas snarare än att de inte 

skulle passa in i samhället. Deltagarna på ort 2 var inte lika överrens som 

*Städerna har dolts med 

hänvisning till anonymiteten  
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deltagarna på ort 1 om vad som beskrev deras ort på bästa sätt. Enkelhet, jakt 

och trygghet var alla begrepp som diskuterades innan de tillslut, till författarens 

fasa, enades om att ordet ”hem” bäst definierade orten. Den naturliga följdfrågan 

kring vad som menas med hem blev snabbt en cirkeldiskussion då de tidigare 

nämnda; jakt, enkelhet och trygghet dök upp på nytt. Begreppet jakt kändes av 

författaren som självförklarande, men övriga begrepp kan uppfattas väldigt olika 

från person till person. Enkelheten och tryggheten gick vid en grundligare 

utfrågning in i varandra där sådana saker som att kunna gå över till grannen för 

att låna ett paket mjölk eller till och med för att be om barnpassning kunde ske 

utan att någon grundligare planering låg bakom. 

”Har man tur får man tillbaka både barn och färska bullar!” Man 27 år, 

Västerbotten 

Tryggheten grundades mycket i alla känner alla mentaliteten. Deltagarna var 

dock tydliga att poängtera att uttrycket inte skulle tas för ordagrant då det lät så 

”bonnigt”. Deras beskrivning av uttrycket var att om något dåligt skedde på 

orten, exempelvis ett bilinbrott, så visste förövaren att det skulle komma fram 

vem som gjort det, vilket därför skulle fungera som ett preventivt sätt att 

förhindra liknande händelser. Uppfattningen var att detsamma gällde för alkohol 

och droganvändning vilket gjorde att de var trygga i att se sina barn växa upp på 

orten. 

 

5.2 Friheten i glesbygden 

 

På båda orterna användes ordet frihet frekvent kring allsköns beskrivningar. 

Återigen ett abstrakt ord som inte säger så mycket i sig självt, men nedan följer 

ett urval av beskrivningar på vad som uppfattades som frihet av respondenterna. 

Utomhusaktiviteter och möjligheten till att vistas i naturen värdesattes högt på 

båda orterna.  Att kunna släppa ut barnen på gården eller för den delen låta dem 

springa i skogen var en frihetskänsla bland de respondenter som var föräldrar. 

Dels för att de inte behövde oroa sig för trafik eller ”dåliga människor”, men 

också för att de tyckte att det bidrog till att göra barnen mer harmoniska.  Bland 

de som inte var föräldrar spelade skotern en central roll kring frihetskänslan. 

Möjligheten att sätta sig på skotern och köra en kvart för att sedan sätta sig i en 

glänta och göra upp en eld utan att behöva höra annat än eldens sprakande var 

en målande beskrivning som dök upp i båda grupperna. Även en lugnare variant 
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på detta var också vanligt förekommande där skotern var utbytt mot skidor, men 

principen var densamma. Ta sig ut i naturen och bara tillåtas vara med sig själv 

uppskattades mycket. Naturligtvis kunde dessa aktiviteter genomföras med flera 

personer också, men då blev det snarare förknippat med nöje istället för frihet. 

Just utomhusaktiviteterna var något som samtliga deltagare trodde skulle bli 

lidande om de någon gång bosatte sig i en stad eftersom närheten till naturen då 

skulle försvinna. 

 

På en punkt skiljde sig orterna distinkt åt när ämnet frihet diskuterades, 

nämligen friheten av att ”stå utanför lagen”.  På ort 1 diskuterades det öppet och 

med lätthet kring ämnen som inte är rumsrena i alla sammanhang.  

”Vi körde ju bil från att vi var 14! Det kanske jag inte ska säga, men vi skadade 

ju ingen och gjorde vi nåt dumt, typ en bredsladd utanför ICA så fick man ju en 

jävla utskällning och sen gjorde man inte om det.” Man 23 år, Norrbotten 

Just denna uppfostran av de äldre i samhället var något som frekvent återkom 

under intervjun. Deltagarnas rättspatos grundades snarare i det som var socialt 

accepterat av de äldre snarare än av lagen. Historier om tjuvjakt, olaglig 

bilkörning och hembränning var något som respondenterna behandlade med 

lätthet. Deltagarna visste naturligtvis om att ett sådant beteende inte var inom 

lagens ramar och det hade varit svårt att genomföra på andra orter där de inte 

visste vad som var socialt accepterat. Just vetskapen att de gemensamt utförde 

något olagligt gav intryck av en sorts vi-mot-dem känsla. Även om de nu 

förpassade sådana händelser till ungdomens synder så var de rörande överrens 

om att det fortfarande förekom på orten. Lika överrens var de även om att de 

inte skulle anmäla någon för liknande brott. Även här upplevde respondenterna 

att en flytt hade lett till att de tappade denna del av sitt liv som, trots de 

moraliska tveksamheterna, förknippades starkt med frihet, tillhörande och 

självkänsla. Här trodde de inte bara att en flytt till en stad hade stört denna del 

av deras liv utan även en flytt till annan mindre ort hade kunnat medföra 

problem eftersom de måste ha tillit till personen för att bjuda in någon till sådana 

aktiviteter. När liknande ämnen togs upp med de på ort 2 så blev stämningen 

något spänd och de ville inte prata om sådant. De var också mer fördömmande i 

sina utlåtanden kring ämnen som stod utanför lagen. Huruvida detta berodde på 

den allmänna uppfattningen eller om de var obekväma att tala om detta inför en 

utomstående observatör var dock svårt att tolka. 
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5.3 Sociala band 

 

Glädjen i att ha starka släktband på sin boendeort var genomgående på båda 

orterna. Samtliga respondenter hade åtminstone någon med nära släktskap 

boende på orten och det var vanligt förkommande att delar av den utflyttade 

släkten kom på besök. Detta var något som de i unga dagar hade tagit för givet 

och det var först på senare tid som de börjat reflektera över hur mycket detta 

betydde för dem. 

”Man kan tycka att vi bor på en liten ort, men kring högtiderna så fyrdubblas 

den nästan när alla släktingar kommer tillbaka.” Man 27 år, Västerbotten 

Känslan att umgås med släkten gick inte riktigt att jämföra med umgänge bland 

sina vänner. Det beskrevs som ett mer kravlöst umgänge där alla visste allt om 

varandra och de kunde fokusera på att ha roligt istället för att upprätthålla någon 

form av fasad. Trots detta så var de överens om att de kunde bli less på sin släkt 

också och att det behövdes en balans mellan släkten och vännerna. Något som 

de också upplevde att de hade. Bland vännerna på orten så var det framförallt 

gamla skolkamrater som det fortfarande hölls kontakter med. Inte nödvändigtvis 

de som gått i samma årskull som deltagarna, men ett spann på plus minus tre 

årskullar från en själv. 

Även om deltagarna inte ville erkänna att alla kände alla så låg den känslan till 

grund för de förväntningar på individen som fanns från orten. En person 

förväntades gå i sina föräldrars fotspår och om ens föräldrar hade ett gott 

anseende på orten så överfördes detta till barnen utan att de egentligen behövde 

bevisa sig. Deltagarna var överens om att uttrycket ”äpplet faller inte långt från 

trädet” stämde i stor utsträckning.    

 

5.4 Arbete 

 

Arbetsmöjligheterna eller ”arbetsomöjligheterna”, som en deltagare på ort 1 

travesterande uttryckte det skiljde sig markant mellan orterna. Av de fyra 

deltagarna från ort 1arbetade två som maskinförare inom skogsbruket där deras 

arbetsområde kunde sträcka sig upp till 150 kilometer utanför orten. Ofta med 

övernattningar i skogshusvagnar som enda alternativ. Båda hade haft dessa 

arbeten sedan det blivit klara med sin gymnasieutbildning och båda trivdes med 

arbetet även om de erkände att det ibland kändes motigt att stiga upp klockan 

04:00 på måndag morgon och köra femton mil för att sedan sova i husvagn. En 
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annan arbetade på apoteket i närmsta samhället, 60 kilometer bort. Något som 

personen i fråga tyckte var ett kul arbete och pendlingen hade den accepterat 

som en del av arbetsdagen då situationen hade varit så de senaste tre åren. Den 

fjärde var arbetslös för tillfället och det verkade inte som att det fanns några 

större förhoppningar på att få något fast jobb inom den närmsta framtiden. När 

de var yngre hade samtliga sommarjobbat både som bärplockare och 

skogsplanterare, men alla var överrens om att utan deras föräldrars ekonomiska 

stöd, främst i form av fritt boende och mat, men även i vissa fall rent monetära, 

så hade de inte kunnat bo kvar på orten i senare tonåren utan de hade behövt 

flytta dit de kunde få arbete. 

 

De boende på ort 2 hade det betydligt mer förspänt när det kom till 

arbetsförutsättningarna. Orten har i sig nästan lika många arbetsplatser som de 

har boende på orten så det sker till och med en inpendling till orten trots dess 

ringa storlek. Av de fyra deltagarna hade tre av dem arbete på orten, samtliga 

inom tillverkningsindustrin, men inom olika företag. Den fjärde hade officiellt 

sitt kontor i staden 80 kilometer bort, men då personen jobbade som säljare med 

kundmöten över hela Sverige så var själva platsen för kontoret inte särskilt 

relevant enligt personens utsago. De boende på ort 2 insåg själva ynnesten i att 

kunna bo i glesbygden och samtidigt ha gångavstånd till arbetet. När författaren 

berättade om arbetssituationen på ort 1 med arbetsresor på 150 kilometer och 

övernattning i husvagnar så var de samtliga överens om att en sådan situation 

förmodligen hade varit ohållbar för dem själva. Dock önskade de att 

arbetsutbudet hade kunnat vara mer varierat. Som det var nu så var det till 

absolut största del arbete inom tillverkningsindustrin som var alternativet. 

 

5.5 Utbud 

 

I båda grupperna diskuterades avsaknaden av restauranger och nöjesevenemang 

och det rådde lite delade meningar kring ämnet. En mindre del av 

respondenterna tyckte att det var något som helt enkelt fick accepteras av de 

boende på glesbygden, medan de övriga ansåg att det inte borda vara något som 

bara skulle förväntas finna i städerna. Samtidigt så insåg de att det krävdes 

underlag för att något sådant skulle kunna vara genomförbart. De kom också 

fram till att saknaden av nöjesutbud var något som de känt starkare i yngre år. 

Idag så tyckte dem att man kunde ta sig till närmsta stad om lusten verkligen 

fanns. Förvisso krävdes det ett visst mått av planering, men det ansågs inte vara 

något större problem med tanke på hur sällan detta ändå skedde. 



21 

 

Ett visst mått av kritik riktades här också till de investeringar som gjorts i länet 

där de tyckte att det var för starkt fokus på städerna och att de boende i 

glesbygden blev bortprioriterade. Något som de trodde kunde ligga till grund för 

att få näringsidkare vågade satsa där. 

 

5.6 Framtidstron 

 

Framtidstron för orterna skiljde sig markant åt. På ort 1 så ville alla bo kvar på 

orten om den kunde bevaras i det skick den var i nu. Alla var dock medvetna om 

befolkningsutvecklingen och insåg att det skulle vara svårt att behålla den 

service som idag finns på orten om trenden höll i sig. Så länge affären fanns 

kvar trodde dem att de skulle stanna kvar, de långa arbetspendlingarna hade de 

vant sig vid, men skulle exempelvis affären försvinna så skulle det innebära en 

40 kilometers resa för att köpa sig en mjölk. Inte nog med att den vardagliga 

inhandlingen av varor skulle försvåras, men det som oroade deltagarna mest var 

att dess funktion som mötesplats skulle försvinna. Möjligheten att springa på 

någon gammal skolkamrat, granne, släkting eller för den delen en gammal 

skolkamrats släkting som man inte träffat på ett tag värdesattes högt. 

”Visst är det en fördel att kunna handla i byn, men framförallt, tänk vad tomt 

det skulle vara utan den. Känner man sig ensam en dag så räcker det med att gå 

ner på ICA. Man fattar ju varför pensionärerna hänger där.” Man 24 år, 

Norrbotten 

De boende på ort 2 hade dock en betydligt mer positiv bild av vad framtiden 

skulle bjuda på. Trots att orten upplevt en viss befolkningsminskning på senare 

år så tyckte de nu att det kändes som att det vänt. Huruvida det berodde på att de 

var i den åldern där deras utflyttade kompisar hade börjat prata om att flytta 

tillbaka eller om det var den allmänna uppfattningen kunde de dock inte ge 

något svar på. Mycket av optimismen kring framtiden kunde naturligtvis 

grundas i det faktum att företagen på orten upplevs som trygga och stabila och 

så länge de fanns så skulle också serviceutbudet finnas kvar.  
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5.7 Negativa sidor av boendeorten 

 

Allt ansågs naturligtvis inte vara guld och gröna skogar med bostadsorterna.  På 

ort 2 var det som ansågs negativt med orten paradoxalt nog samma sak som 

tidigare lyftes fram som något positivt, nämligen om man gjorde något på orten 

så pratade folk om det. Detta som ansågs fungera som ett sorts skydd att rykten 

gick kring inbrott och dylikt blev till negativt skvaller om det handlade om en 

själv.  

”Det är inte så kul att höra av andra att det snackas om en själv för minsta lilla 

grej man gjort… En liten skitgrej blir snabbt kryddad här” Kvinna 25 år, 

Västerbotten  

Halva gruppen tyckte även att det var svårt att ha några intressen som stack 

utanför normen. Normen som enligt dem i detta fall var; skidor, skoter, jakt och 

fotboll. Detta fick i sig en direkt bekräftelse då andra halvan av gruppen tyckte 

att andra aktiviteter kunde genomföras någon annanstans. Det är viktigt att 

poängtera att detta inte sades i någon fientlig eller löjeväckande ton utan var mer 

ett konstaterande från deras sida, vilket sammanfattade känslan bra. På ort 1 var 

det återigen bristen på arbetsmöjligheter som framförallt lyftes fram som 

negativt.  

 

5.8 Självbild 

 

Även om samtliga respondenter trivdes i sin hemort och kände sig nöjda med 

beslutet att stanna kvar så fanns känslan där att de ändå var tvungna att försvara 

det val de gjort. Från många av deltagarna fanns det en tro på att stadsborna inte 

riktigt förstod hur de kunde välja att aktivt bo kvar i glesbygden. 

”Det känns som att de tror att deras liv är mycket bättre för att de betalar 30 

spänn för en kaffe istället för att koka en kopp på pannan hemma” Man 24 år, 

Norrbotten 

Just tankarna kring att andra hade tankar om dem var något som påtagligt vid 

många tillfällen. Ömsesidigt så fanns det också många tankar, eller rena 

fördomar, om stadsborna från deltagarnas sida också vilket ovanstående citat 

visar med all önskvärd tydlighet. De flesta deltagare tyckte dock att stadsborna 
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faktiskt var som människor är mest och att de i ärlighetens namn inte skiljde sig 

nämnvärt från dem själva. I vissa situationer kunde dock känna sig obekväma i 

staden och då handlade det oftast om små vardagsrutiner som inte fanns i 

glesbygden. Det mest klassiska exemplet om att stå på höger sida av rulltrappan 

i Stockholm kom fram på båda orterna, men detta verkade vara allmän 

kännedom och var mest en lustig parentes snarare än ett problem. Däremot 

verkade kollektivtrafiken vara något som skapade en obehagskänsla för en del. 

”Jag skulle åka buss i somras och hade sett till att ta ut en hundring för att ha 

pengar till den för så gjorde man senast jag åkte buss. För typ hundra år sedan 

tydligen. När jag står där och ska betala så säger chauffören att jag måste 

betala med kort! Jag och min kompis skrattade åt det sen, men då måste jag 

säga att det kändes som om jag inte riktigt hängt med.” Kvinna 22 år, 

Norrbotten 

Trots nöjdheten över att bo kvar på orten så verkade det ändå ligga gnagande i 

bakhuvudet på många av deltagarna att de kanske borde göra som ”alla” andra 

och flytta iväg. Samtidigt som de på många sätt byggde sin personlighet kring 

att vara en lokalpatriotisk stannare. De var även väl medvetna om glesbygdens 

utveckling och kände delvis att om inte de stannade så fanns det inga skäl för 

andra att stanna heller och då skulle de snart inte ha någon hemort att återvända 

till. 

5.9 Framtiden för glesbygden 

  

När framtiden för deras specifika ort kom på tal så skiljde sig de båda grupperna 

väsentligt åt. Vilket kan härledas till att orterna har väldigt olika förutsättningar, 

dels på arbetsmarknaden, men även avståndsmässigt till andra större samhällen. 

När diskussionen kring glesbygdens framtid på ett generellt plan så var de båda 

grupperna betydligt mer eniga i sina svar. Alla var rörande överens om att 

mötesplatser var en mycket viktig del av livet i glesbygden, eller livet i stort för 

den delen. Det var också viktigt att dessa mötesplatser inte blev för formella 

eftersom sådana möten ofta föranleddes av en inbjudan och/eller ett aktivt val att 

delta i sådana aktiviteter. I och med detta ansågs de att det riskerades bli samma 

grupp som kom till sådana möten som de som normalt umgicks ändå. Ett 

exempel på en sådan aktivitet var valborgsfirandet som var ämnat att involvera 

hela byn, men det slutade upp med att ett trettiotal personer var där som alla 

sedan tidigare var relativt välkända för varandra. Detta trots att det skyltats för 
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firandet en månad i förväg. Vad de istället lyfte fram som viktiga mötesplatser 

var tidigare nämnda affärer. Även om de hade förståelse för att en affär måste 

vara vinstdrivande så ansåg det att kommunen borde göra allt i sin makt för att 

underlätta för affärsinnehavarna. Utan affärerna ansåg de att det bara var en 

tidsfråga innan byar började försvinna och istället förvandlas till spökstäder. En 

annan viktig del som lyftes fram var föreningslivet. Där kontakter inte bara 

upprättades med föräldrar till andra barn i lagen och eget deltagande i lag utan 

även genom att besöka de idrottsplatser som fanns tillgängliga. På ort 2 var 

naturligtvis skidbacken en sådan mötesplats, men de ville även lyfta fram 

fotbollsplanen och gruppgympan som alternativ. De sistnämnda aktiviteterna var 

även sådant som omnämndes på ort 1.  

”Det finns en gubbe som går på varje match och vi brukar turas om att bjuda 

varandra på kaffe. Vi har gjort så de senaste tre åren och jag vet inte ens var 

han bor och träffar honom aldrig annars, men just på matcherna så har vi som 

blivit vänner ändå. Det är lite kul när man tänker på det ändå.” Man 24 år, 

Norrbotten 

Just detta symboliserar väl vad deltagarna ofta försökte lyfta fram. Mötet mellan 

de som kanske annars aldrig skulle ha möts. Något som de annars trodde kunde 

överses när det handlade om mindre orter där alla förväntas känna alla, men 

även där kan de oväntade mötena ske. 

Längre fram i diskussionerna framkom det dock att det fanns en hel del lyckade 

planerade aktiviteter också. Den årliga pimpeltävlingen lockade inte bara folk 

från orten utan även från kringliggande orter och till viss del även hemvändare 

som i vissa fall till och med bodde utomlands. Skoterträffar brukade anordnas 

med högt deltagande. Lokala teaterföreställningar sattes upp och i många fall 

fick de klämma fram extra föreställningar då lovorden gått varma runt byn. När 

dessa framgångssagor kom på tal så fördes också diskussionen naturligt över till 

deras egna roller i framtiden för deras orter. I en reflektion över vad som borde 

göras på orten väcktes också tanken på att själv vara den som såg till att det 

faktiskt hände. Deltagarna insåg att de till stor del tagit för givet att de som alltid 

arrangerat liknande evenemang skulle fortsätta att göra så för all framtid. Nu 

skulle det dock bli ändring på detta och idéer började spånas på så till den grad 

att författaren var tvungen att avbryta för att föra intervjuen vidare. 
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6. DISKUSSION 

 

Ser man krasst på Tillväxtanalys rapport så finns det liten anledning för de 

styrande att aktivt kämpa för ett drägligare liv i glesbygden. Denna förändring 

ska istället ske automatiskt som en följd av att städerna växer. Ett något passivt 

förhållningssätt kan tyckas. Just hur stor spridningseffekten blir påverkas av 

många faktorer så som vilken typ av arbeten som staden fokuserar på och 

avståndet till staden. Det är inte heller alla orter som gynnas av en stads 

framgångar utan i många fall kan det rent verka i motsatt riktning där staden 

dränerar den produktiva befolkningen från närliggande orter (Barkley et al., 

1996 s.336-337). Det är dock förståeligt att Tillväxtanalys valt detta 

angreppssätt på problematiken kring gles/landsbygden eftersom det ur ett 

kostnadsmässigt perspektiv är lättare att motivera satsningar i staden där det 

enligt gängse teorier är mest kostnadseffektivt. Att det sedan finns forskning 

som talar positivt om regionsutveckling i samband med sådana satsningar faller 

dem väl i fatet och de kan på så sätt vifta bort eventuella protester från den, 

befolkningsmässigt lilla glesbygden. Att helt förkasta dessa spridningseffekter 

vore naturligtvis dumdristigt, men det är svårt att undgå att Tillväxtanalys hyllar 

dessa ohejdat mycket utan att kritiskt reflektera över hur det sett ut i Sverige. De 

boende i glesbygden som blivit tillfrågade under denna uppsats har inte uttalat 

sig i särskilt positiva ordalag kring de satsningar som görs i närliggande 

samhällen. Det bör dock poängteras att ämnet ej behandlades särskilt ingående 

under intervjuerna och det är framförallt författarens tolkningar kring vad som 

nämnts om ämnet som ligger till grund för detta.  

 

Den allmänna uppfattningen var främst att alla pengar investerades i staden 

istället för att exempelvis åtgärda vägskador i glesbygden. Ena gruppen tyckte 

att det var horribelt att det hade satsats åtskilliga miljoner på att bygga ett 

kulturhus i residensstaden för några år sedan och nästan lika upprörande var en 

upprustning av ishockeyarenan för ytterligare ett hundratals miljoner kronor. 

Trots att de var öppet kritiska till dessa investeringar så framkom det också att 

samtliga tagit del av åtminstone en av dessa satsningar genom att besöka 

antingen kulturhuset eller arenan och vissa hade till och med tagit del av dem 

båda. Det är lätt hänt att stora investeringar som naturligt får mycket medial 

uppmärksamhet diskuteras i negativa ordalag när man som lekman försöker sätta 

det i perspektiv med hur mycket man faktiskt kan göra för dessa pengar. I dessa 
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båda fall kan det i alla fall konstateras att till och med de som uttalar sig kritiskt 

kring investeringarna och bor två timmar med bil bort faktiskt tagit sig mödan 

att besöka dem. 

 

Under de två intervjuer som genomfördes till denna uppsats så diskuterades 

släktskap och tillhörighet till orten väldigt intensivt. Känslan av att höra hemma 

på orten var till en början svår att sätta ord på och ofta blev svaret ”det bara är 

så” eller ”det känns rätt” när de ombads att utveckla sina tankar kring ämnet. 

Tillslut så kunde dock en röd tråd börja skönjas och det handlade till stor del om 

tryggheten i att veta hur en förväntades bete sig. I grupp 1 pratades det, som 

tidigare nämnt, öppet om hembränning, olovlig körning, tjuvjakt med mera. Det 

fanns en gemensamskap kring detta och trots att deltagarna inte umgicks särskilt 

mycket i normala fall så visade sig att de hade bra koll på varandras aktiviteter. 

Även om det kunde skämtas om sådana olagliga ämnen så märktes det också av 

en sorts ömsesidig respekt kring det hela. Som tidigare nämnt var det fria ordet 

under intervjuerna inte helt fritt alla gånger och när liknande ämnen blev alltför 

närgånget beskrivna så kunde anda gruppmedlemmar styra om samtalsämnet. 

Dock bör det också belysas från andra hållet då dessa ämnen kanske inte över 

huvud taget hade tagits upp vid enskilda intervjuer då rädslan för vad som fås 

säga kring sådana ämnen hade kunnat hindra deltagarna från att öppna upp sig 

kring detta helt och hållet.  

 

Ämnet var initialt inte tänkt att behandlas utan kom istället upp spontant vid 

diskussioner om orten. Även grupp 2 trivdes också med att veta om sin roll i 

samhället, även om ämnena var vitt skilda så var andemeningen densamma. 

Känslan av att ha en tydlig roll i samhället tycktes ge en mening med att leva på 

den ort man växt upp på. I många fall verkade denna roll ärvas från ens 

föräldrars tidigare roll på orten. Exempelvis förväntades fotbollstränarens son ha 

samma engagemang inom föreningslivet som sin far medan skogsarbetarens son 

förväntades välja samma karriär som sin far. Detta uppfattades av författaren 

som en begränsning, men hos deltagarna så var det i princip endast positiva 

ordalag kring detta. Det verkade på något sätt skapa en harmoni där personerna 

visste vad de skulle bli i tidig ålder och sedan inte behövde bekymra sig för 

karriärsval och dylikt utan istället bara kunde njuta av livet i glesbygden. Det 

framkom dock att det inte alltid varit lyckligt och att dessa förväntningar i 
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tonåren, när självbilden var skiftande, varit ett ok att bära. Något som de var 

överens om hade försvunnit i takt med att de blivit vuxna. Kanske just för att de 

då börjat växa in i den förväntade rollen alltmer. Släktskapet och ens förväntade 

roll i samhället kan ses som en omvänd ”chain migration” eller ”chain staying” i 

detta fall, där de kontakter man har på orten bidrar till att hålla en kvar snarare 

än att lockas iväg.  

 

Naturen hade också den en central del i trivseln på glesbygden. Frihetskänslan 

av att kunna ta del av naturen var dag och att göra det spontant direkt från ens 

egen gård var den del som de flesta respondenter trodde skulle saknas mest om 

de lämnade glesbygden för staden. Just känslan av att kunna göra detta när 

andan föll på utan krav på planering föreföll vara av yttersta vikt. Kanske slog 

det kända ölmärket huvudet på spiken när de myntade sloganen ”När du vill 

vara dig själv för en stund”.  

 

Självkänslan kring sin egen ort kändes ambivalent där de å ena sidan var 

ortspatrioter in i benmärgen och talade högt och varmt om sin ort för att i andra 

stunden värja sig mot uttrycket alla känner alla för att det lät ”bonnigt”. 

Uppfattningen var att deltagarna, trots att de var mycket nöjda med sin 

livssituation, ändå på något sätt kände sig tvungna till att försvara sitt val av att 

stanna kvar i glesbygden mot de som bodde i städer. Uppfattningen från 

författarens sida var att detta grundades i att deltagarna hade en bild av att 

stadsbor i sin tur hade förutfattade meningar gällande glesbygden där endast de 

lågutbildade stannade kvar och att ingen aktivt kunde välja att bo där. Det kunde 

också utläsas ett visst förakt mot staden och dess invånare när detta kom på tal.  

 

Ofta kom uttalanden upp som rörde ämnet att de boende i staden var dumma då 

de betalade ett dyrt pris för något som, enligt respondenterna, lika gärna kunde 

genomföras hemma till ett betydligt mer facilt pris. Detta och stressen i staden 

var de två ämnen som var vanligast förekommande när de negativa aspekterna 

av att bo i staden kontra glesbygden kom på tal. Angående samspelet mellan 

stad och glesbygd så tyckte deltagarna till en början att det inte fanns så mycket 

samspel utan snarare att de jobbade emot varandra och att staden bara tog av 

glesbygden. Ju mer det nystades i ämnet desto mer framkom det att det absolut 
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fanns ett samspel dem emellan. Många av deltagarna besökte frekvent staden för 

shopping, sportevenemang och andra kulturella evenemang. Det var även via 

städers flygplatser som de kunde ta sig vidare ut i världen och så vidare. Tack 

vare stadens konsumtion skapades det också ett underlag för de råvaror, 

exempelvis skogsbruk, som skapade arbetstillfällen i glesbygden. 

 

Den generella känslan deltagarna hade kring framtiden för glesbygden var 

ganska negativ och de trodde att många samhällen skulle dö ut helt och hållet 

eller åtminstone reduceras till enstaka hushåll. Endast samhällen som låg relativt 

nära städer skulle kunna överleva eftersom de förutspådde pendling som en 

förutsättning för att kunna bo i glesbygden i fortsättningen. Detta trodde de 

också skulle inkräkta på det liv som de värdesatte så högt i dagsläget genom att 

glesbygden riskerade att bli en sorts förort till städerna. Samtidigt så ville de tro 

på sina egna orter och kämpa för att vardagslivet där skulle kunna fungera och 

just denna kampanda för sin bygd var något som gjorde att de trodde att 

processen skulle ta tid på sig. Här märks det hur starkt kopplingen till platsen 

påverkar beslutet att stanna kvar. Enligt stressmodellen där avstånd till arbete 

och tillgång till service båda är stressorer som påverkar en negativt så borde 

orterna ej vara särledes attraktiva. Trots detta ansåg deltagarna att det var värt att 

stanna på orten. Valet att stanna gick egentligen stick i stäv med de ekonomiska 

flytteorierna där ekonomisk vinstmaximering ansågs vara drivkraften. Dock 

måste en åtanke skänkas åt att intervjuurvalet aktivt styrdes mot de som valt att 

stanna kvar så något annat resultat hade varit förvånande. Det som framkom 

som potentiella faktorer för flytt för deltagarna i denna studie passar dock bra till 

de ekonomiska modellerna. 

 

Deras känsla för att kunna förändra glesbygden var väldigt liten och de ansåg att 

ekonomin styrde för mycket för att den enskilda människan kunde göra något av 

den övergripande bilden av glesbygden. Vad de däremot ansåg sig kunna göra 

var att skapa en trivsam miljö på sina egna orter. Många idéer liknande de 

tillställningar som tidigare hade blivit avfärdade som för formella, men det sågs 

i annan dager nu av någon anledning. Kanske var det så enkelt att ”fel” personer 

hade stått för liknande arrangemang. Känslan kring att kunna skapa en 

förändring var något som växte till sig ju längre intervjun led. Ibland behövs det 

inte mer än att tänka utanför de invanda banorna för att nå en förändring. Sedan 
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kan sådana idéer mycket väl försvinna ur tankarna redan följande dag, men 

förhoppningsvis har något litet frö fått fäste. 

 

6.1 Slutsats 

 

Slutligen kan arbetet sammanfattas med att deltagarna, som här får representera 

ett utsnitt av unga vuxna på glesbygden, väljer att stanna kvar mycket tack vare 

sitt släktskap och tillhörighet på orten. Genom de intervjuer som genomförts och 

senare också de analyser som gjorts av dessa framkommer det att den glädje och 

trygghet som kommer genom att känna sig hemma på en ort är något som 

värdesätts så högt att de är beredda att stålsätta sig mot knapra 

arbetsförutsättningar. Trots att de inte såg någon ljusning för avfolkningen av 

glesbygden så ville de inte själva spela en roll i denna utan snarare agera en 

motvikt till det hela. Även om författaren inte tyckte att frågan; 

Hur ser de på sin egen roll (som ung vuxen i glesbygd) i denna utveckling? 

Blev besvarad på ett direkt sätt vid intervjutillfällena så fanns det ändå en del att 

läsa ut mellan raderna vilket framkom under transkriberingsprocessen. Att bo 

kvar, stödja den lokala handeln och försöka skapa en gemenskap är verktyg som 

är ack så viktiga för att få folk att vilja stanna eller rent av flytta till glesbygden. 

Frågan var kanske för rättfram och respondenterna pratade mer om förändringar 

som skulle behöva ske och insåg nog inte hur mycket deras val att stanna 

faktiskt påverkade glesbygden. Ett svar framkom dock som var väldigt tydligt 

och som summerar hela arbetet på ett sådant bra sätt att det får avsluta hela 

uppsatsen. 

”Att bo kvar och kämpa är väl det bästa vi kan göra?” Kvinna 22, Västerbotten 
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Bilaga 1. 

 

Boende/orten 

- Hur ser din nuvarande boendeform ut? 

- Ser du den som permanent eller tillfällig? 

- Hur många gånger har du flyttat i ditt liv och vad var orsaken till dessa 

flyttar? 

- Hur ser din familjesituation ut? 

- Vad skulle du säga kännetecknar orten? 

- Vad är det bästa med att bo där du bor? 

- Har du någon gång velat flytta från orten? 

- Vad skulle kunna få dig att flytta från orten? 

- Hur var din uppväxt på orten? 

Arbete 

- Hur ser din nuvarande arbetssituation ut? 

- Skulle du vilja byta jobb och i så fall till vad? 

- Hur ser arbetsmarknaden ut rent allmänt på orten? 

Fritid 

- Vad gör du på din lediga tid? 

- Hur ofta besöker du närliggande större orter och i vilket syfte gör du det? 

Framtid (för orten) 

- Anser du att orten skulle må bra av att växa befolkningsmässigt? 

- Skulle du vilja att orten växte? 

- Hur tror du att detta skulle kunna uppnås? 

- Hur kan man skapa mer arbetstillfällen till orten? 

- Hur ska man locka fler boende till orten? 

 

 


