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Sammanfattning 

 

Uppsatsen beskriver urbanisering med fokus på när yngre flyttar från landsbygden. Som ett 

bakgrundsmaterial har statistik inhämtats och presenteras i studiens teoridel. Uppgifterna 

består företrädesvis av befolkningsstatistik som presenteras i diagramform. Data har 

analyserats och bearbetats med hjälp av Excel och dataprogrammet Tableau. Studien 

undersöker specifikt om det finns särskilda orsaker till att unga människor flyttat från Bollnäs 

i Hälsingland. För att skaffa kunskap kring varför unga flyttar från Bollnäs har 10 ungdomar, 

som lämnat Bollnäs till förmån för en större stad, intervjuats genom semi strukturerade 

intervjuer. Vid analysen av studiens resultat har push and pull teori tillämpats. Teorin utgår 

från att ungdomarna utsätts för såväl skjutande som dragande faktorer. Resultatet av 

studien visar att gemensam anledning till varför intervjupersonerna har flyttat var 

möjligheten till högre studier, pullfaktor. Flera har också gett uttryck för en uttalad vilja att 

lämna hemstaden Bollnäs som de upplevt som liten och utan framtidsutsikter, pushfaktor. 

Inom ramen för studien har också intervjuer gjorts med styrande inom Bollnäs kommun. 

Dessa är medvetna om kommunens demografiska utmaningar, men har inga tydliga 

gemensamma strategier för att motverka att ungdomar flyttar från Bollnäs.  

 

Nyckelord: Migration, urbanisering, arbete, ungdomar, landsbygd, städer 
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Abstract 

 

The essay describes the process of urbanization, focusing on the younger population that 

moves away from the countryside. As a background material, statistics has been gathered 

and is presented in the theory section of this study. The main part of this data constitutes of 

demographic statistics and is presented in diagrams. The data has been analysed using Excel 

and the computer program Tableau. The study specifically investigates whether there are 

any particular reasons why young people have moved from Bollnäs, in the province of 

Hälsingland. Hence, 10 young persons who have left Bollnäs in favour of a larger city have 

been asked questions in semi-structured interviews. In the study analysis, push and pull 

theory has been applied. This theory assumes that the young people are exposed to both 

pulling and pushing factors. The result of the study shows that a common reason why these 

young persons moved away was the prospect of higher studies, a pulling factor. Several 

participants also expressed a want to leave their hometown Bollnäs that they considered to 

be small and without prospects, a pushing factor. Moreover, some interviews with the 

governing politicians in the municipality of Bollnäs were carried out within this study. These 

politicians are aware of the demographical challenges that face the community. However, 

they do not have any clearly defined common strategies that prevent young people to move 

away from Bollnäs. 

 

Key words: Migration, urbanization, work, youth, countryside, cities 
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1. Inledning 

Urbanisering genom att alltfler flyttar från landsbygden in till städer, är en tydlig trend i 

Sverige. Att större städer växer i snabb takt, medan mindre städer och landsbygd töms på sin 

befolkning, får konsekvenser och innebär utmaningar för båda parter. I en rapport från 

Sveriges Kommuner och Landsting gällande urbanisering och den demografiska utvecklingen 

redovisas att den senaste tioårsperioden inneburit att hälften av landets kommuner haft en 

befolkningsminskning (Amcoff et al, 2015).  

1.1 Syfte 

Att som samhällsplanerare kunna beräkna befolkningsändringar och förutspå olika behov 

inom samhället är nödvändigt för att kunna planera för framtiden. Att fler unga väljer att 

flytta från Bollnäs har lett till ett minskande skatteunderlag där färre yngre och arbetsföra 

ska försörja en ökande äldre befolkning. Eftersom att det kan antas få konsekvenser för 

mindre orter på landsbygden när den yngre befolkningen lämnar landsbygden till förmån för 

större städer, kommer mitt examensarbete att handla om vad orsaken är till att många 

människor flyttar. Mer specifikt kommer jag i mitt examensarbete undersöka orsaker till 

varför unga personer väljer att flytta från Bollnäs. I sammanhanget av orsaker kommer 

resultatet att visa vad som skulle kunna ändra denna negativa utveckling.  

1.2 Forskningsfrågor 

1. Varför flyttar yngre från mindre städer? 

2. Vilka är huvud push och pull faktorerna som lett till att ungdomar flyttat från Bollnäs? 

3. Hur kan studiens resultat användas för att angripa Bollnäs demografiska utmaningar? 
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2. Teori  

I det här kapitlet presenteras bakgrund till studien, den teori som studien använder för att få 

en fördjupad förståelse för resultaten av såväl befolkningsstatistiken som intervjuresultaten, 

samt en litteraturgenomgång med tidigare forskning i ämnet. 

2.1 Bakgrund 

Starten på den tidiga urbaniseringen sågs för 200 år sedan och kom ur det s k 

bondesamhället. Vid 1800-talets början så levde cirka 90 % av Sveriges dåtida befolkning på 

landsbygden. Städer existerade knappt, endast 24 städer hade ett invånarantal över 2000 

och endast 3 av dessa hade en befolkning som uppgick till över 10000 invånare (Svanström, 

2015).  

 

Figur 1. Svanström, S. (2015). Urbanisering – från land till stad. Källa: SCB. Hämtad 2016-05-04, från 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Urbanisering--fran-land-till-stad/ 

 

Under nästa fas lämnade alltfler landsbygden och bosatte sig i städer. Sverige lämnade det 

förindustriella bondesamhället bakom sig och gick istället in i en period där mycket tillväxt 

skapades genom industrialiseringen och specialiseringen av tillverkning och service. Den 

radikala ökningen av antal boende i tätorterna innebar att Sverige i början av 1900-talet 

hade 22 städer med över 10 000 invånare. Stockholms invånarantal uppgick nu också till 

300 000, vilket kan jämföras med 100 år tidigare, då folkmängden uppgick till 75 000.  
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Den demografiska brytpunkten för Sverige, det vill säga antal boende på landsbygden 

uppgick till samma som i städerna, uppnåddes på 1930-talet. Under det så kallade 

miljonprogrammet (1964-1975), där stora mängder bostäder i städerna uppfördes, 

tillsammans med flyttningsbidrag till de som flyttade till städerna där arbetstillfällena fanns, 

tog städernas dominans slutgiltigt över. 

Under fas 3 den så kallade stabiliseringsfasen, ökar fortfarande den urbana befolkningen 

även om ökningen avtagit. Räknat i absoluta tal så minskar inte landsbygdsbefolkningen 

längre. Antal boende i tätorter har från 1970 talets 81 % blivit 85% år 2010 (Svanström, 

2015a). Urbaniseringen som pågår just nu beror på andra orsaker än att människor flyttar 

från landsbygden in till städer. Idag växer tätorterna mer genom invandring och att fler föds. 

Andra orsaker är att områden som tidigare klassats som landsbygd kring städer har blivit mer 

tätbefolkade och att människor som tidigare klassades som att de bodde på landsbygden nu 

betraktas bo i stad, trots att de inte flyttat (Svanström, 2015b). 

När det gäller Bollnäs befolkningsutveckling och fördelning av boende på landsbygd och i 

stad så kan en förändring konstateras i samband med att järnvägen kom till Bollnäs 1878 och 

det som skulle komma att bli Bollnäs stad började växa fram.

 

Figur 2. Utveckling av befolkning på landsbygd i Bollnäs socken och i staden Bollnäs. (Källa: Boox. L. & 

Karlsson) 
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År 1900 var folkmängden i Bollnäs socken ca 11.500 personer varav endast 825 personer 

bodde i Bollnäs municipalsamhälle, senare köping. Ett stenkast bort växte Björkhamre 

municipalsamhälle, också den blev senare köping, vilket vid den tiden var större än Bollnäs. 

Dessa båda köpingar slogs samman när Bollnäs blev stad 1942. Då bodde ca 15000 personer 

i Bollnäs socken varav ca en tredjedel bodde i staden. Brytningen för Bollnäs del, då fler 

människor bodde i staden istället för på landsbygden kom inte förrän på 1960-talet (Boox & 

Karlsson, 1986). 

Vid en jämförelse av befolkningsutvecklingen inom olika åldersgrupper i Bollnäs 

framkommer vid en jämförelse mellan olika åldersgrupper tydliga tendenser. Jämförelsen är 

gjord mellan åldersgrupper födda 1994, 1962 och 1932. Studien har valt dessa åldersgrupper 

för att studiens författare, samt föräldrar och farförföräldrar är födda dessa år.  

 

Figur 3. Befolkningsutveckling i Bollnäs 1994-2014 för personer födda 1994, 1962 och 1932.  

(Källa: SCB) 

Genom att studera statistik för dessa åldersgrupper kan det tydligt konstateras att 

befolkningstalen i Bollnäs bland födda 1994, är fler under barnaåren än vad antalet visade 

födelseåret, men minskar drastiskt när gymnasiestudierna avslutas, d.v.s. ett antal de som 

föddes 1994 har flyttat. Bland de som föddes 1962 har det under samma tid inte skett några 

större förändringar. Bland de som föddes 1932 har det blivit något färre.  

År 1994 År 1999 År 2004 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014

Födda 1994 304 308 326 339 342 344 341 319 312

Födda 1962 358 344 348 356 351 359 361 358 361

Födda 1932 288 279 264 230 220 210 202 195 186
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I figur 4 kan vi se in-/utflyttningsnetto till Bollnäs bland en sammanslagen grupp yngre 

människor bestående av alla 19-25 åringar. Under åren 1997-2015 var det endast år 2014 

som fler män i nämnda åldersgrupper flyttade till, än från Bollnäs. Alla andra år under 

perioden var inflyttningsnettot för män i åldersgruppen negativt. Kvinnor i åldersgruppen 19-

25 år hade ett negativt netto i samtliga studerade år. 

 

Figur 4. In-/utflyttningsnetto bland personer 19-25 år. (Källa: SCB) 

Detta är förstås inte ett positivt scenario för ett samhälle. I Bollnäs översiktsplan (2015:17) 

går det att utläsa att det är en säker trend att antalet äldre kommer bli fler i kommunen och 

att investeringar inom äldreomsorgen för uppbyggnad av fler äldreboenden kommer behöva 

göras. Ur den går det också att utläsa att antalet förvärvsarbetande, d.v.s. de som har ett 

jobb i åldrarna 20-64 kommer bli allt färre (Bollnäs översiktsplan, 2015).  

Amcoff et al (2015) belyser i en SKL-rapport att följden av urbaniseringen innebär att 

kommunernas befolkningsstorlekar förändras. Det är också viktigt att förstå att också deras 

befolkningssammansättningar påverkas. Därför får urbanisering effekter på 

förutsättningarna för den kommunala verksamheten. Folkhälsomyndigheten (u.å) menar att 

en äldre befolkning och en förändrad åldersstruktur kommer medföra och ställa krav på hela 

det svenska samhället och dess organisation. Inom de närmaste åren kommer många ur 
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befolkningen nå pensionsålder, något som kraftigt påverkar försörjningsbördan. Det finns 

prognoser på att kostnaderna kommer bli stora i framtiden. Till år 2040 väntas exempelvis 

kostnaderna för sjukvård och äldreomsorg ha stigit med 270%, jämfört med idag. I och med 

det faktum att antalet pensionärer kommer stiga så kommer också allt färre personer 

behöva ta hand om allt fler inom sjukvården och äldreomsorgen. Detta kommer också 

innebära att det blir allt mindre resurser att tillgå och fördela till andra samhällsområden än 

sjuk- och äldrevård.  Mer att göra för de som arbetar kommer leda till fler personer som vill 

hämta ut sjukersättning. Från dessa fakta går det att utläsa en mindre produktivitet i 

samhället i framtiden. 

2.2 Push and pull-teori 

När det gäller push-and-pull-teori och orsakerna bakom migration, beskrevs teorin 

ursprungligen av professor Everett Lee i en artikel, A Theory of Migration, som publicerades 

1966 (Olsson & Vilhelmson 1997). Två cirklar representerar hemorten och nya orten och 

cirklarna innehåller plus, minus- och nolltecken. Plusen representerar det som personen 

anser är fördelaktigt, medan minustecknen representerar det mindre bra. Nolltecknen är 

sådant personen är likgiltig inför. Mellan cirklarna uppstår mellanliggande hinder som kan 

vara anledningar som t ex kostnader, avstånd, ökad distans till vänner och familj. 

 

Figur 5. Ursprungs och destinationsfaktorer sant mellanliggande hinder i migration. (Figuren är 

baserad på Theory of Migration, Everett Lee 1966). 

Enligt Boyle m fl (1998: 67) har så kallade "push" och "pull" faktorer en lång historia inom 

migrationsforskningen. Den ursprungliga formuleringen betraktade en kombination av 
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pådrivande faktorer (push) från ursprungsläget och faktorer med dragningskraft (pull) från 

färdmålet för att åstadkomma någon migration. Dessa faktorer kan sammanfattas enligt 

följande: 

Push faktorer: 

- En nedgång för en nationell resurs eller de priser den styr, minskad efterfrågan på en 

viss produkt eller tjänst, utarmning av gruvor, timmer eller jordbruksresurser. 

- Förlust av anställning på grund av inkompetens, förändrade behov hos arbetsgivare, 

eller automatisering eller mekanisering. 

- Diskriminerande behandling på grund av politik, religion eller etnisk tillhörighet. 

- Kulturellt utanförskap i förhållande till samhället. 

- Dåliga äktenskaps- eller anställningsmöjligheter. 

- Reträtt på grund av naturlig eller mänskligt skapad katastrof. 

Pull faktorer: 

- Förbättrade möjligheter till sysselsättning 

- Överlägsna inkomstmöjligheter 

- Möjligheter till specialiserad utbildning 

- Önskvärda miljö- och allmänna levnadsvillkor 

- Flytt till följd av ett beroende av någon annan som har flyttat, till exempel en make. 

- Nymodig, rik och varierande kulturell och intellektuell miljö (gäller särskilt staden för 

landsbygdsbefolkningen). 

Ur ett dagsaktuellt perspektiv eller utifrån specifika samhälleliga sammanhang kan det finnas 

ett intresse av att ändra dessa push/pullfaktorer ganska avsevärt. Att enbart hänvisa till 

någon enskild push and pull faktor anses allmänt ge en alltför förenklad bild för att förklara 

orsaken till flyttningar. Vi kan känna igen närvaron av både push and pull faktorer i såväl 

ursprung som destination. Dessutom måste särskild uppmärksamhet ägnas de 

"mellanliggande hinder" som kan hämma viss migration. Det kan handla om 

familjeförpliktelser på ursprungsorten, kostnaden för att flytta, juridiska begränsningar och 

personlig oro för migration. För att förstå dessa hinder bör man anta ett mer humanistiskt 

och strukturalistiskt perspektiv när man undersöker beslutsprocessen bakom migration. 
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2.3 Urbaniseringens orsaker 

Det finns två olika tolkningar av urbanisering, den ena menar att urbaniseringen är en 

konsekvens av ekonomisk utveckling, dvs när det ekonomiska läget i städerna varit gynnsamt 

så har människor från landsbygden flyttat dit. Den andra tolkningen utgår från urbana 

agglomerationer, dvs när det i städer samlas likartade ekonomiska verksamheter, eller när 

större städer växer och de effekter det får på utvecklingen och ekonomin är gynnsam. Enligt 

den senare tolkningen uppstår produktivitetsvinster när landet övergått från agrart till 

industriellt samhälle. Urbaniseringen har också inneburit att produktionsfaktorer från 

landsbygden överförts till städerna (Johansson, 2006). Den ena tolkningen menar att det 

ekonomiska uppsvinget är orsaken, medan den andra menar att det ekonomiska uppsvinget 

är konsekvensen. För städer som avfolkas på sin yngre befolkning kan dessa tolkningar ge 

kunskap om vad som är viktigt för att få yngre människor att stanna i mindre städer eller på 

landsbygden, eller att återvända dit. 

2.4 Dagens regionalpolitik 

Stenbacka (2011) menar att staden betraktas vara normen och livet på landet ses som ett 

undantag. Stenbacka (2011) visar på en maktordning mellan stad och landsbygd och hur det 

påverkar hur maskulinitet och femininitet reproduceras. Hon har undersökt tre olika tv-

program och utifrån det menar hon att det existerar en ”urban hegemoni” och att media 

medverkat till att skapa en bild av landsbygden som outvecklad. Det bygger på tanken om 

att landsbygden avviker från den urbana normen. 

Nordfeldt & Stenbacka (2008: 185) utforskar vilka avtryck den lokala regionalpolitiken gör i 

lokalsamhällen som är glest befolkade och med negativ befolkningstillväxt. Olika forskares 

åtgärdsstrategier lyfts fram, vid dystra befolkningsprognoser kan det vara viktigt att 

tillgodose basala behov av välfärd för den åldrande befolkningen, medan andra fokuserar på 

förutsättningar till utveckling och att den bilden kan förstärkas genom byggandet av nya 

bostäder i attraktiva lägen. Ytterligare andra forskare menar att det är viktigt att separera 

välfärdspolitiken och tillväxtpolitiken eftersom att de bygger på helt olika faktorer. Detta 

utifrån att det är svårt att bedriva en långsiktig regional tillväxtpolitik utan en fungerande 

social- och arbetsmarknadspolitik, en bra sjukvård och utbildningsnivå som kommer hela 

landet till del. När det gäller regional tillväxtpolitik är det vanliga att utgå från en regions 
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egna förutsättningar. Men eftersom att framtida utveckling bygger på hur det sett ut innan, 

får dagens utgångsläge stor betydelse.  

2.5 Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning 

Svensson (2006) har i en avhandling studerat drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från 

mindre orter och konstaterat att den vanligaste åldern för när folk flyttar är störst för 

personer i 20-30 års ålder. Avhandlingen menar att anledningar till flytt ofta förklaras av 

förändringar i hushållet eller i livscykeln. Det här har lett till en genomgående trend att 

människor överger landsbygden och istället flyttar till staden. Det är främst de små 

tätorterna i Sverige med mindre arbetsmarknad som utflyttningen är större än inflyttningen. 

Den allra största gruppen som flyttar är ungdomar i åldrarna 18-24 år och enligt Svensson 

(2006) är förklaringen till det ökande flyttandet i denna åldersgrupp att ett stort antal 

personer studerar. I den här åldersklassen, menar Svensson (2006) att unga människor vill 

förverkliga sina drömmar och prova på vuxenlivet på en annan ort. Omflyttning av 

invandrare står också för en viss del. Migration sker ofta mot stora industricentra och den 

kommersiella samt den teknologiska utvecklingen i staden är en stor anledning till varför 

människor söker sig till en annan ort.  

Svensson (2006) förklarar att människor väljer att flytta när de väntar sig större nytta av att 

byta bostadsort och att det ofta har att göra med social eller ekonomisk önskan om ett 

bättre liv. Detta konstaterar även Clark & Maas (2015). De utvecklar även andra teorier till 

varför människor väljer att flytta. Enligt dem så kan karaktären i en plats, dess utformning 

och grannskap, spela stor roll till varför folk väljer denna ort. Detta har att göra med att 

många som flyttar har en önskan och drömmar om att leva en viss livsstil. Clark & Maas 

menar att dessa teorier är grundpelarna till varför folk väljer att flytta och slå sig ner någon 

annanstans.  

2.6 Statustänkande trender 

Idag finns s k statustänkande trender och bilder av  landsbygden som  föreställer den  som 

en plats där många inte vill leva. Dessa trender och bilder delas in fyra olika kategorier: Det 

kontaminerande, det glanslösa, det farliga och det isolerade (Ulver, 2012:9). 
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Det kontaminerande utgår från att dagens landsbygd saknar social identitet, som speciellt 

folk i medelklassen strävar efter. Den urbanisering som skett har medfört att de s k ”lyckade” 

har varit tvungna att flytta till staden, för att kunna följa den önskade livstilen och 

karriärsbana. De personer som har stannat kvar på landsbygden har kommit att blivit 

exotiserad på ett negativt sätt, betraktade som ”loosers” och blivit ansedda som en 

misslyckad underklass. Det har skett en stigmatisering av landsbygdsbon. Den s k ”white 

trash”-diskursen beskriver denna socialt konstruerade underklass som ohälsosam, fattig, ful, 

likgilitig, självdestruktiv, missbrukande, brottslig, psykiskt sjuka, okunniga och med brister i 

uppförande.  

Den glanslösa förklarar att det s k ”sällsynta” är en viktig ingrediens för att uppnå status, som 

många människor vill göra. Detta är något som den svenska landsbygden saknar. I andra, 

mindre länder där landsbygden inte är lika utbredd betraktas landsbygden som något 

exklusivt, där många vill söka sig. Detta är inte fallet i Sverige, eftersom landsbygden är 

såpass utbredd. I berättelser om landsbygden framställs också den som antiestetik. Exempel 

som anges är att det i samhällena finns övergivna husskal, spökbyar, trasig asfalt m.m. 

Det farliga beskriver staden och landsbygden och hur synen på dessa har kommit att 

förändrats. Tidigare har landsbygden ansetts som trygg och harmoniskt och staden som 

farlig och brottsdrabbad. De senaste 20 åren har detta ändrats med filmer och 

medierapportering som beskrivit landsbygden på ett negativ sätt. Ulver (2012) förklarar att 

det i olika preferensstudier framkommer att brottsfria miljöer är någonting som står i fokus 

och högt i rang när någon ska flytta och medias s k skrämselbilder av hur landsbygden är och 

ser ut kan ha bidragit till att landsbygden delvis har fått tagit över den syn som farlig och 

brottsdrabbad, som staden tidigare varit drabbad av. 

Det isolerade beskriver staden som en attraktivt och avskild plats, medan landsbygden 

framställs som en isolerad, avskräckande plats. Tidigare, under 50-talet så innebar en flytt till 

staden en rädsla för isolation och landsbygden ansågs vara den attraktiva platsen. Idag 

menar Ulver (2012) att förhållandena är tvärtom. De allra flesta bor idag i staden och 

landsbygden uppfattas som en plats där folk snarare bor i utanförskap, än fritt. Idag vill de 

flesta inte leva som eremiter, som de på landsbygden beskrivs göra. De vill kunna ha lugn 
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och ro, samtidigt som möjligheten till gemenskap finns, vilket det är större chans att finna i 

staden, än på landet (Ulver 2012). 

2.7 Storstädernas expandering i landsbygdsområden 

Landsbygdens faktiska utveckling varierar stort inom landet. Allra närmast storstäderna har 

vi en landsbygd med tillväxtens alla problem, det är den landsbygd som storstadsborna är på 

väg att lägga beslag på och som kanske redan nästa år klassas som tätort för att så många 

sökte sig dit. Utmed kusterna finns också många vitala områden med stort tryck på boende 

och service. Här dominerar fritidsboende och långpendlare. I stora delar av övriga Sverige 

minskar befolkningen långsamt och service lite snabbare. Efter årtionden av ungdomars 

flyttning från landsbygdsregionerna till storstäder och högskoleorter är de regionala 

obalanserna nu inbyggda i åldersstrukturen. Få kvinnor i fertil ålder gör att landsbygdens 

barn blir färre vilket lett till att skolor och butiker stänger. Urbaniseringen har delvis ersatts 

av en befolkningsminskning som är nästan självgående och som är inbyggd i åldersstrukturen 

(Westholm, 2013). 

2.8 Landsbygdens utarmning av arbetskraft 

Förutsättningarna för tillväxt och dynamik skiljer sig alltmer mellan storstad och landsbygd, 

mellan områden med stark modernisering respektive tillbakagående näringar. I Mälardalen, 

västra Götaland och Öresundsregionen utvecklas stora arbetsmarknadsregioner som länkas 

samman med infrastruktursatsningar. Mycket tyder på att det i regioner bortom storstäder 

och universitets- och högskoleorter på sikt blir svårare att upprätthålla en rörlig och 

välfungerande arbetsmarknad. Påfyllningen av unga räcker inte till för att kompensera att en 

större del av befolkningen pensioneras och så småningom behöver alltmer vård och omsorg 

(Westholm, 2013). 

Hansen & Niedomysl (2009) påvisar att det samhälle som fanns förut i västvärlden och 

Sverige med industri och produktion i mångt och mycket har försvunnit till länder där 

produktionskostnaden är lägre. Detta har inneburit att många tidigare industrisamhällen i 

Sverige fått lägre invånarantal. Svensson (2006) menar att det är en stor ”flyttvåg” i Sverige 

just nu. Människorna söker sig in till städerna eftersom det är där möjligheter upplevs finnas. 

Det har lett till att landsbygden övergivits till förmån för staden.  
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Enflo (2010) argumenterar för att frågan är viktig utifrån de problem som kan uppstå genom 

regionala ojämlikheter vilket hotar sammanhållningen i samhället och kan skapa politisk oro 

och sociala konflikter. Problem kan också uppstå när låga befolkningstal försvårar 

upprätthållandet av samhällsfunktioner som skola, polis och sjukvård. Kommuner med liten 

befolkning kan dessutom ha svårigheter att behålla den s k specialkompetensen, som är 

nödvändig inom såväl den offentliga sektorn, som inom det privata näringslivet. 

2.9 Storstäder som en väg till bättre livsvillkor 

Pedraza (1991) anför att kvinnan genom historien varit beroende av mannen. Mannen var 

den som försörjde familjen och kvinnans uppgift var att stanna hemma och ta hand om 

hushåll samt barnen. Clark och Maas (2015) menar att det idag blivit strukturella ändringar i 

samhället och att det idag inte endast är mannen som är inkomsttagare åt familjen. Kvinnor 

deltar numera i arbetslivet, jobbar och tjänar egna pengar. Clark & Maas (2015) menar att 

det inneburit att kvinnor inte längre är ”bundna” migranter, d.v.s. att de följer mannen. 

Svensson (2006) har i sin forskning funnit att kvinnor numera, till och med har gått om 

männen i frekvens att flytta till annan ort, d.v.s. att kvinnor numera flyttar mer än vad 

männen gör.  

 

Svensson (2006) menar att många unga, i det här fallet i Söderhamn, saknar framtidstro och 

är tveksamma till att det går att uppfylla sina drömmar där. Det har lett till åsikten att det är 

omöjligt att bo kvar på hemorten. Några av de drömmar som många anser svåra att uppfylla 

är: svårt att tjäna pengar, svårt att nå en hög social ställning, svårt att uppleva nya saker och 

få andra erfarenheter, svårt att ha intressanta arbetsuppgifter och svårt att skaffa sig ett 

heltidsjobb. Svensson (2006) förklarar också att det skiljer sig med möjligheter, beroende på 

var i landet personen bor. Att människor har utbildning och besitter kunskaper betyder inte 

att alla dessa får jobb. Möjlighet för klasskarriär anser hon alltså är olika beroende på var 

personen är bosatt.  

Liu (2012) menar att migration ur ett ekonomiskt perspektiv är ett individuellt svar på 

regionala inkomstklyftor. En person som ser att människor, i en grannstad, generellt har 

högre inkomster och bättre levnadsstandard än vad som är fallet i personens hemstad, blir 

benägen att flytta. Detta förhållande är emellertid mer komplext när kvinnors anledning att 
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migrera undersöks. Studier har visat att landsbygdens kvinnor i Kina, liksom i andra 

mansdominerande samhällen också har att ta hänsyn till könsroller, klasstillhörighet och 

förhållandet mellan stad och land. Dessa relationer är inte statiska, utan flytande för att 

passa in i behovet hos familjen, staden och även staten. Av dessa kraftcentra så intar staden 

den mest dominanta positionen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att teoriavsnittet belyser hur samhällsstrukturen i Sverige har 

förändrats demografiskt och gått från att större delen av befolkningen bott på landsbygden, 

till att nu bo i städer. Här presenteras också teoribildningar som kan förklara 

folkomflyttningar och som huvudteori presenteras push-and-pull-teori. Maktordningen där 

livet i staden ses som urban norm, medan synen på landsbygden är dyster och outvecklad. 

Teoriavsnittet tar också upp tidigare forskning bland annat om drivkrafter bakom ungdomars 

utflyttning från landsbygden in till städer. Orsaken uppges vara förändringar i hushållet eller 

livscykeln, men också att unga vill förverkliga sina drömmar och pröva vuxenliv på en annan 

ort. 
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3. Metod  

I denna del beskrivs med vilken metod de olika delarna av arbetet har genomförts.  

3.1 Förförståelse 

Forskningsfråga och vilka olika aspekter som undersöks, påverkas av författarens egna 

erfarenheter. Utifrån att jag själv är ung och uppvuxen i Bollnäs, och sedan jag slutade i 

gymnasiet har upplevt hur en efter en av mina barndomskamrater lämnat Bollnäs och flyttat 

till större städer, så tycker jag att min undersökning är viktig. Men jag förstår också att min 

egen förförståelse har påverkat mig när det gäller vilka intervjufrågor jag använt och 

eftersom att jag är bärare av samma kulturella arv har jag betraktat vissa svar som självklara 

och därför inte ställt följdfrågor som någon med annan förförståelse hade kunnat anse som 

självklart. Det här handlar om en form av insider-perspektiv som ses som särskilt viktigt inom 

antropologi och etnografi (Berglund, 1985).  

3.2 Metod för inhämtande av statistik 

Som en del av examensarbetets empiriska studie har statistik inhämtats och presenteras i 

studiens teoridel. Uppgifterna består företrädesvis av befolkningsstatistik som är inhämtade 

från Statistiska Central Byrån, (SCB) och har bearbetats och presenteras i diagram av olika 

slag. Data har analyserats och bearbetas med hjälp av Excel och dataprogrammet Tableau, 

vilket lämpar sig väl när statistikinformation av olika slag ska sammanställas.  

I Tableau skapades stapeldiagram som bland annat beskrev män och kvinnors antal i en 

specifik ålder. Även befolkningspyramider samt figurer som beskriver in- och utflyttning till 

och från Bollnäs var några exempel på vad som skapades i Tableau. Statistiken är en 

förutsättning för att få mer information om Bollnäs befolkning och dess förmodade 

utveckling. Framtagandet av olika sorters statistik gjorde att vissa utmaningar som Bollnäs 

står inför blev synliga, exempelvis en åldrande befolkning, eller att antalet unga i 19-25 

åldern som flyttar ifrån Bollnäs är högre än 19-25 åringarna som flyttar till Bollnäs från andra 

svenska kommuner. Genom att använda statistikbearbetning som metod har också kunnat 

påvisa att Bollnäs befolkning ökar tack vare den höga invandringen.  
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3.3 Metod för intervjuer  

För att skaffa kunskap kring varför unga i Bollnäs flyttar har frågor ställts direkt till dem det 

handlar om, dvs unga som flyttat från Bollnäs. Studien har därför genomfört, såsom 

Svensson (2006) också har gjort, semi strukturerade intervjuer.  Intervjuerna har genomförts 

med tio ungdomar för att få en bred uppfattning om varför de flyttar från Bollnäs. Se bilaga 2 

för intervjuguide. Justesen & Mik-Meyer (2011) menar att den kvalitativa undersökningen 

med semi strukturerade intervjuer kan beskriva fenomen i deras kontext som ger ökad 

förståelse för fenomenet.   

Amcoff et al (2015) belyser de skillnader i resultat som kan uppstå beroende på design av 

studier. Som exempel refererar han till en stor enkätundersökning genomförd i Umeå i 

början av 2000-talet (SOU 2000, Garvill m.fl. 2002, Lundholm m.fl. 2004, Lundholm 

och Malmberg 2006). Denna studie fick ett helt annat utfall än Niedomysl (2006) avhandling 

några år senare. Den första använde enkäter med fasta svarsalternativ och visade att endast 

15-20% flyttade p g a arbetsmarknadsrelaterade bevekelsegrunder.  Den senare visade att 

huvudanledningen till att flytta för merparten av de som svarade på enkäten, till skillnad från 

Umeåstudiernas resultat, var arbetsmarknadsrelaterade. Med anledning av detta har jag, 

liksom Niedomysl, valt att ställa öppna frågor utan fasta svarsalternativ med förhoppning att 

intervjupersonerna ska svara utifrån sina egna värderingar och inte bli styrda i svaren. 

En förutsättning för undersökningen var att hitta 10 personer som uppfyllde uppställda 

kriterier. Jag behövde hitta ett lämpligt antal personer att intervjua. De skulle vara personer i 

19-25 årsåldern som idag inte bor i Bollnäs, men som är uppväxt där. De 10 personer som 

medverkade kontaktades genom Facebook. Flera personer fick jag kontakt med i och med 

att de är bekanta med mina syskon. Dessa personer kontaktades av mina syskon och 

tillfrågades om intresse att medverka. Vid ja-svar så kontaktade jag sedan dessa. Av de 

personer som tillfrågades så var några personer bekanta till mig sedan tidigare. Sammanlagt 

tillfrågades 11 personer om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, varav 10 svarade 

ja och 1 svarade nej. Till alla de tillfrågade skickades information, (se bilaga 1) i syfte att 

förklara för dem anledningen till varför jag var intresserad av att intervjua dem, hur 

intervjuerna skulle gå till samt vad en medverkan skulle innebära för dem. 
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Intervjuerna genomfördes under tio dagar i april månad. Intervjuerna skedde med hjälp av 

röst- och videosamtal via programmet Skype. Jag bedömde att Skype lämpade sig bäst 

utifrån de förutsättningar som jag hade, alla de intervjuade bodde nämligen på olika orter, 

runt om i Sverige. I syfte att göra det så enkelt som möjligt för mig att sammanställa all den 

information som kom fram under intervjutillfällena så spelades alla intervjuer in med hjälp 

av det gratis, nedladdningsbara inspelningsprogrammet MP3 Skype recorder. Intervjuerna 

hölls alla på ett semistrukturellt vis. Jag hade frågor som jag ville få svar på, sedan ställdes 

det ibland följdfrågor beroende på vilka svar som angivits. Intervjuerna pågick under 15-30 

minuter.  

 

Av de svar som de intervjuade gav, så stämde många av svaren överens med varandra, men 

det fanns också skillnader. Utmaningen för mig blev att ta ut den kontext från intervjuerna 

som jag tyckte var relevanta utifrån de forskningsfrågor som var en del av mitt 

examensarbete. För att redovisa de svaren som kom fram under intervjuerna så tillämpades 

word, i syfte för att på ett enkelt sätt förstå de svar som kom fram. Efter att intervjuerna 

genomförts lyssnade jag igenom dem. Från intervjuerna försökte jag sedan bilda 

uppfattningar från vad de intervjuade svarat och dela in dessa i olika teman. Att se olika 

samband från vad de intervjuade svarade samt att analysera de tematiserade svaren gjordes 

också. 

Examensarbetet inkluderar också intervjuer av en tjänsteman (mailintervju med 

förutbestämda frågor utan några svarsalternativ) och en kommunpolitiker (semistrukturerad 

intervju med samma grundfrågor som tjänstemannen). Se bilaga 3 för intervjuguide. Dessa 

intervjuer har gjorts för att få kunskap om hur de styrande arbetar för att få ungdomar att 

stanna i hemkommunen. Intervjuerna med politiker och tjänsteman genomfördes efter att 

intervjuerna med ungdomarna genomförts och analyserats. Detta för att kunna använda 

dessa resultat när frågor till politiker och tjänsteman ställdes. 

3.4 Etiska aspekter 

Det är viktigt att tänka igenom vilka sätt jag ska använda när jag informerar deltagare i min 

studie, s.k. informanter. I mitt examensarbete så kommer jag b.la att prata med ungdomar, 

vilket ställer särskilda krav på mig. Dels måste jag se till så att de intervjuade personerna är 
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medvetna om vilka frågor det är som jag tänker ställa, vilka syften jag har med det fakta som 

jag samlar in genom intervjuerna och hur de intervjuade kan ta del av mina resultat efteråt. 

Ska minderåriga personer intervjuas så behöver jag innan intervjutillfället ha haft kontakt 

med lärare, som i sin tur varit i kontakt med målsman.   
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4. Resultat 

Resultatredovisningen är indelad i två delar innehållande redovisning av intervjuer. 

Intervjuundersökningen har gjorts dels med tio unga människor som flyttat från Bollnäs och 

dels med en tjänsteman i ledande ställning och nämndsordförande för den nämnd som 

ansvarar för samhällsplanering. Resultaten av intervjuerna är indelade i teman. 

4.1 Resultat av intervjuundersökning av ungdomar 

I studiens intervjuundersökning har 10 personer, 6 män och 4 kvinnor, i åldern 20-25 år 

intervjuats. De 10 intervjuade har alla det gemensamt att de har vuxit upp i Bollnäs kommun 

och efter avslutade gymnasiestudier lämnat Bollnäs för att flytta till andra orter i Sverige. 

När det gäller val av ort intervjupersonerna har flyttat till så har de allra flesta flyttat till 

större städer. Endast en har flyttat till en mindre stad. Den personen uppger att han inte 

trivs särskilt bra där och kommer att flytta därifrån efter avslutade studier. 

Intervjupersonerna har valt att flytta till Stockholm, Uppsala eller Umeå som nya 

bostadsorter när de har lämnat Bollnäs. Alla intervjupersoner bor i lägenheter eller 

studentrum, 7 personer har förstahandskontrakt på sitt boende, medan 4 har delat boende. 

9 av 10 har familj och släkt kvar boende i Bollnäs. Alla intervjupersoner besöker hemstaden 

Bollnäs regelbundet, även om det finns viss variation i frekvens för dessa besök. Den som 

besöker Bollnäs minst gör det 2 gånger per år, medan den som besöker Bollnäs oftast gör 

det cirka 1 gång per månad.  

 

Samtliga intervjupersoner studerar. 8 av dem studerar på universitet/högskola och 2 av dem 

studerar på gymnasiet/folkhögskola. De som studerar på högskola läser inom vitt skilda 

ämnesområden som biomedicin, civilingenjör, samhällsplanerare, samhällsvetare, läkare, 

jurist och ämneslärare. De som studerar på gymnasienivå/folkhögskola studerar 

undersköterska respektive musik.  

4.1.1 Att växa upp i Bollnäs 

När det gäller intervjupersonernas upplevelse av Bollnäs under uppväxten så uttrycker sig de 

allra flesta i positiva ordalag, t ex: 

”Jag har alltid tyckt om Bollnäs och varit nöjd med det som funnits till hands.”  
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Andra ger uttryck för mer specifika angivelser för vad som varit bra med Bollnäs under 

uppväxten. Bland annat nämns särskilt tillgången på bra fritidsaktiviteter: 

”Jag tyckte det var jättebra att växa upp i Bollnäs. Man kunde cykla överallt och det fanns 

mycket fritidsaktiviteter. Jag var aktiv inom kulturskolan och spelade basket. Man har fått med 

sig väldigt mycket bra från Bollnäs. Jag gick på en skola med mycket nationaliteter och det var 

utvecklande.” 

Någon av intervjupersonerna var mer negativt inställda till Bollnäs om uppväxtstad. 

Gemensamt för dessa är att de upplevde Bollnäs som för litet och med begränsat utbud: 

”För litet, man ville därifrån. Ville ha lite mer alternativ. Ville man käka lunch så fanns det bara 

några enstaka ställen att välja mellan. Utbudet var också dåligt. Tråkig stad, men bra 

gemenskap.” 

Sammanfattning och analys 

Intervjupersonerna är överlag nöjd med Bollnäs som uppväxtstad. Uppväxten har varit trygg 

och upplevelsen är att det funnits ett bra utbud av fritidsaktiviteter. Några personer 

uttrycker att de i de senare tonåren ville därifrån. Redan här framträder vissa push-faktorer i 

form av att staden känns för liten och att den sociala situationen under gymnasietiden inte 

varit bra. 

4.1.2 Tankar om Bollnäs idag 

När det gäller vad intervjupersonerna anser om Bollnäs idag, så framkommer vitt skilda 

upplevelser av vad Bollnäs har att erbjuda. Vissa intervjupersoner är kritiska. De tycker att 

det saknas möjlighet att utbilda sig och att det inte går att få något arbete i Bollnäs:  

” Det finns inte möjlighet att utbilda sig till det jag utbildar mig till nu, sedan finns det inte 

direkt överflöd med jobb. Det är inte en lockande miljö att bo i just nu, Bollnäs har inte så 

mycket att erbjuda mig.” 

Men det finns också intervjupersoner med betydligt mer positiv inställning till Bollnäs: 

”Jag tycker om Bollnäs. Bollnäs är hemma för mig. Jag tycker om att bo i en liten stad. Jag bryr 

mig inte om vilka möjligheter som Bollnäs har att erbjuda utan för mig är det sociala viktigt, 

dvs att familj och vänner ska finnas på plats, vilket de gör i Bollnäs. 
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Sammanfattning och analys 

Flera av intervjupersonerna gör jämförelser där Bollnäs står för det småskaliga och 

landsbygdsaktiga. Dessa personer har valt att flytta till större städer. Mattsson (2010: 18) 

menar att storstaden som livsform vinner mark i hela världen. Förr flyttade människor för att 

få jobb. Idag flyttar folk frivilligt och väljer ett annat liv än det stillsamma livet på 

landsbygden. Större universitetsstäder får ständig påfyllning av nya tjugoåringar, 

uppfinningar och idéer. Hägerstrand (1991: 82) anför att ungdomar i genomsnitt oftare 

flyttar till större orter än till mindre. När de bildat familj och fått barn är det tvärtom, de 

mindre orterna lockar då mer. När människor gör långväga flyttar till mindre orter så är det 

oftast fråga om återflyttare. 

4.1.3 Tankar om vilka som bor i Bollnäs idag 

När det gäller intervjupersonernas tankar om vad det är för människor som bor i Bollnäs 

idag, så är det vanligaste svaret framförallt att Bollnäs befolkas av småbarnsfamiljer och 

äldre människor. Några av intervjupersonerna har tankar kring vilket liv de som bor kvar i 

Bollnäs lever, bl a finns tankar om att de som stannat i Bollnäs tvingas nöja sig med 

lågavlönade arbeten: 

”Såklart olika människor som bor i Bollnäs. Bland yngre vuxna så tänker jag generellt att de 

som bor kvar är nöjda med sin tillvaro och arbetar med lågavlönade arbeten.” 

Några lyfter upp att det har kommit invandrare till Bollnäs och att problem med droger finns 

i staden. 

”Under den senaste tiden tror jag också en hel del invandrare har kommit till Bollnäs.” 

”Bollnäs är ett extremt exempel på ett segregerat samhälle med invandrare, droger och 

kriminalitet. Sedan finns det en hel del som bor i radhus. Det är så stora skillnader så det inte 

blir någon relation mellan grupperna.” 

Sammanfattning och analys 

Här framkommer en sorts konflikt mellan det egna valet att vilja utvecklas som person och 

att det inneburit att personen flyttat från Bollnäs. De som bor kvar förväntas vara nöjda med 

lite mindre, t ex att ha ett arbete som är lågavlönat. Tankar finns också om att ingen vill 

flytta till Bollnäs om personen inte redan har anknytning till staden. Några personer går 
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längre och anser att Bollnäs är segregerat på grund av invandrare och droger, samt uttrycker 

en negativ syn på vilka människor som bor i Bollnäs idag. De ger exempel på att Bollnäs är ett 

samhälle med droger och kriminalitet eller ”pundare” och ”White trash”.  

Även om intervjupersonerna redan flyttat framstår det som att det retroaktivt uppstått vissa 

push-faktorer när intervjupersonerna tittar tillbaka på uppväxtstaden Bollnäs. De flesta ser 

nu mer negativa sidor hos uppväxtstaden än vad de gjorde medan de bodde där under 

uppväxten. Intervjupersonernas utsagor framstår som ett slags rättfärdigande av att ha valt 

bort Bollnäs.  

4.1.4 Fritidsintressens betydelse vid val av bostadsort 

Gällande om fritidsintressen har påverkat val av ny bostadsort: 

”Främst utbildning, men delvis också vilka möjligheter det fanns utanför skoltid.  Jag hade flera 

olika studentorter att välja mellan och valet föll på Linköping eftersom att jag visste att det 

hade ett väldigt rikt studentliv.” 

Medan det för en intervjuperson hade betydelse att det på den nya bostadsorten fanns 

möjlighet att spela bandy: 

”Musiklärarutbildningen fanns inte överallt. Det stod mellan Umeå, Göteborg och Stockholm. 

Man kollade vilka allternativ det fanns i varje stad och eftersom jag spelade bandy tidigare så 

var det självklart att välja Umeå, där det gick att spela bandy. Huvudsaken var utbildningen, 

men möjligheten att utöva det jag ville var ett plus i kanten.” 

Sammanfattning och analys 

När det gäller möjligheten att utöva fritidsintressen vid val av bostadsort, dvs om det har 

utgjort någon pull-faktor, så har 7 av 10 svarat nej på frågan. För de tre som anger att 

fritidsintressen har spelat någon roll, är det tydligt att möjligheten att utöva sina 

fritidsintressen bara varit en parameter bland flera vid val av bostadsort. Två av 

intervjupersonerna önskade bo i en stad med ett rikt studentliv, medan det för en varit 

viktigt att kunna fortsätta att spela bandy.  

4.1.5 Värdering av Bollnäs jämfört med nuvarande bostadsort 

Gällande hur intervjupersonerna beskriver Bollnäs i jämförelse med sin nuvarande 
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bostadsort så framkommer några olika teman. Intervjupersonerna gör jämförelser gällande 

storlek, möjligheter till bostäder inklusive bostadspriser, möjlighet till relationer, dvs kontakt 

med kompisar, utbud av fritidsaktiviteter, utbud av arbetstillfällen/utbildning, samt 

reflektioner  kring hur Bollnäs fysiska miljö är utformad.  

När det gäller storleken på stad anger de flesta att de ser Bollnäs som litet och att man har 

valt en större stad att flytta till: 

”Jag trivs bättre i en större stad som Uppsala, det känns som en mer stimulerande stad än 

Bollnäs.” 

Möjlighet till bostad på den nya bostadsorten utgör ofta ett hinder: 

”Det är både svårare och dyrare att skaffa lägenhet i Uppsala än i Bollnäs.” 

Möjligheten till arbete på nya bostadsorten upplevs som god:  

”Det finns jätte mycket möjligheter till jobb i Stockholm. Det går i princip att göra vad man vill.” 

Vidare upplevs utbudet av fritidsaktiviteter som stort på de nya bostadsorterna. När det 

gäller vänner och familj så relaterar intervjupersonerna både till att de ha kvar sina 

barndomskamrater, samtidigt som det upplevs finnas goda möjligheter att få nya vänner på 

de nya bostadsorterna. Intervjupersonerna reflekterar kring den fysiska miljön och gör 

jämförelser med sina nya bostadsorter. Tankarna gäller att det är vacker natur i Bollnäs, 

medan de centrala delarna upplevs gråa och trista.  

Sammanfattning och analys 

När det gäller storlek på staden som intervjupersonerna flyttat till så framstår det som en 

tydlig pull-faktor. Alla utom en som flyttat till en större stad uttrycker den större stadens 

fördelar. Andra faktorer som fungerat som pull-faktorer är möjligheterna till arbete. Hinder 

till dessa pull-faktorer har i viss mån möjligheten till bostad på nya bostadsorten varit.  

Människor idag väljer att bosätta sig på platser som de föredrar att bo på, framför platsen de 

lämnar. Det gör att Sverige håller på att utvecklas till ett storstadsland (Mattsson, 2010). I 

den här delen av intervjun har intervjupersonerna uppmuntrats att värdera egenskaperna 

hos uppväxtstaden Bollnäs och jämföra dessa med platsegenskaperna i den stad de valt att 
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flytta till. Niedomysl (2006) har i sin avhandling studerat skillnader i hur olika personer 

värderar olika platsegenskaper och konstaterar att resultat av den här sorten är ett bra sätt 

att fungera som kunskapsunderlag i diskussioner om vad som gör olika platser attraktiva för 

olika grupper av möjliga flyttare. När människor ska flytta söker de efter den mest lämpliga 

platsen att flytta till. Lämpligheten är en form av maximering av flyttarens behov å ena sidan, 

ställd mot de möjligheter som står till buds för personen å andra sidan. Detta minskar 

valmöjligheterna. Ju större tillfredsställelse av flyttarens behov en plats förmår desto större 

attraktivitet anses platsen att ha. Niedomysl (2006) kom i sin avhandling fram till att 

merparten av de han intervjuat i sin undersökning tillmätte möjligheten till arbete eller till utbildning 

som avgörande för sina flytthandlingar.  

4.1.6 Huvudorsak till flytt 

När det gäller anledningen till att intervjupersonerna har flyttat från Bollnäs, så anger 

intervjupersonerna att det var möjligheten till studier som var avgörande faktor till flytten, 

men de flesta angav också en önskan att komma bort och se något annat än hemstaden som 

orsak: 

”Jag flyttade för att plugga, men framförallt att kunna komma ut i världen. I Bollnäs finns det 

inte så jättemycket att hitta på och det är inte jättemycket som händer. Bollnäs kändes som en 

bubbla, vilket jag ville ta hål på.” 

En av intervjupersonerna lyfter också påverkan/uppmuntran från föräldrar att flytta: 

”Jag blev också påverkad av mina föräldrar som tyckte jag skulle flytta. Båda har bott i olika 

städer tidigare, jag tror att beroende på vilken utbildning ens föräldrar har så påverkas man av 

dem också. Jag ville ut och träffa nya människor och vara med om mer upplevelser.” 

Sammanfattning och analys 

Det finns en stark överensstämmelse mellan intervjupersonerna, att studier varit 

anledningen att de flyttat från Bollnäs. Valet av plats att flytta till har också styrts av vilket 

utbildningsutbud som funnits. Men flera är också tydliga med att de ville komma ut i världen 

och komma bort från Bollnäs. Intervjupersonernas värderingar kring uppväxtstaden som 

något mindre bra kan ses som en tydlig push-faktor. Även om de större städerna med stort 

utbud av attraktiva utbildningar utgjort en dragande verkan (pull), har också småskaligheten 
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och bristen på framtidstro gällande Bollnäs fungerat skjutande (push) när det gäller vad som 

varit huvudorsaken till att flytta. 

4.1.7 Anledning till eventuell återflytt 

När det gäller vad som skulle kunna få intervjupersonerna att flytta tillbaka till Bollnäs, så är 

möjligheten till arbete avgörande:  

”Bollnäs känns som en fridfull stad och i framtiden om jag kan få jobb så skulle jag absolut 

kunna återvända dit.” 

Sammanfattning och analys 

När det gäller vad som skulle kunna få intervjupersonerna att flytta tillbaka till Bollnäs, så 

svarar de flesta att möjligheten till arbete är avgörande. Några har tankar om att Bollnäs är 

tryggt när man själv blir äldre och skaffar familj. Tankar om att det måste fungera med 

arbete/sysselsättning även för partner är också viktiga synpunkter. 

4.1.8 Det saknar yngre personer i Bollnäs 

När det gäller vad intervjupersonerna saknar i Bollnäs så handlar det mycket om möjligheter 

till högre utbildning, men också nöjesliv med nattklubbar. Någon nämner också bostadsbrist 

och shopping möjligheter: 

”Det är en svår fråga. Jag tror att orsaken till varför folk flyttar från Bollnäs inte har med 

utbudet att göra, utan jag tror det främst beror på möjligheten till utbildning. Fixar man mer 

utbildningsmöjligheter så kan man nog locka kvar mer folk.”  

Sammanfattning och analys 

Flera anger att det saknas möjligheter till högre utbildning i Bollnäs. Av intervjun med 

politiker framkommer att det finns en högskoleenhet i staden. Där finns utbildningar för de 

som har yrkeserfarenheter och t ex vill utbilda sig från undersköterska till sjuksköterska. Att 

det saknas möjlighet till högre utbildning för dem som inte redan har yrkeserfarenhet kan 

ses som en brist som går att åtgärda.  

4.1.9 Om din utbildning/jobb funnits i Bollnäs 

Intervjupersonerna tillfrågades om de skulle ha bott kvar i Bollnäs om det hade funnits 

motsvarande utbildning eller arbete att tillgå i Bollnäs: 
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”Jag hade stannat. Komma ut och se världen hade jag kunnat gjort efter min utbildning. 

Huvudorsaken till flytten var ju för jag ville studera.”  

”Nej, jag hade nog flyttat ändå, till en stad med gott rykte. Jag kände att jag behövde fortsätta 

växa i mig själv, fortsätta utvecklas individuellt och skaffa mig ett nytt kontaktnät. Är man en 

person som känner sig färdig och redo, så tror jag att man flyttar även fast att man har 

utbildningen på plats.” 

Sammanfattning och analys 

När det gäller om möjlighet till arbete eller utbildning hade funnits i uppväxtstaden Bollnäs 

så uppger 3 av 10 att de gärna hade bott kvar i Bollnäs om deras val av utbildning hade 

funnits tillgänglig i Bollnäs, medan övriga 7 är tydlig med att de ville flytta från Bollnäs.  Flera 

säger uttryckligen att de skulle ha flyttat ändå, även om deras utbildning hade funnits 

tillgänglig i Bollnäs.  

4.2 Resultat av intervjuundersökning av politiker och tjänsteman 

Hur ser du på att ungdomar flyttar från Bollnäs? 

”Generellt bra tänker jag, eftersom om man flyttar så har man en bra anledning. Det är inget 

hot för Bollnäs att ungdomar flyttar, eftersom det ändå finns ont om jobb här. I Bollnäs saknas 

det en s.k. basindustri, där de flesta arbetar. Detta är både negativt och positivt. Negativt i den 

bemärkelsen att det inte generar mycket jobb, men också positivt i den bemärkelsen att Bollnäs 

inte blir lika hårt påverkad vid en eventuell nerläggning.” (Politiker) 

”Att ungdomar flyttar från uppväxtorten är till viss del naturligt. Man vill se nya platser, träffa 

andra människor, studera eller skapa sig en egen identitet på en ny plats.” (Tjänsteman) 

Sammanfattning och analys 

När det gäller hur politiker och tjänsteman ser på att ungdomar flyttar så har de ungefär 

samma uppfattning. De ser det inte som något problem utan något naturligt. Politikern har 

en egen tanke om att det kan vara en fördel att det saknas bas-industri eftersom att Bollnäs 

då inte kan komma att drabbas av någon nedläggning. Att det är ont om arbete i Bollnäs 

utgör en tydlig push-faktor. Av politiker och tjänstemans utsaga finns inga strategier att 

motverka dessa. 

Innebär det särskilda bekymmer för kommunen att ungdomar flyttar? 
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”Ja. Vi utarmas på vissa typer av människor. Den gruppen ungdomar som kan hjälpa Bollnäs 

att utvecklas och må bra flyttar till större städer. Kvar blir de som missbrukar eller är i behov av 

hjälp.” (Politiker) 

”Andelen utflyttade ungdomar får inte bli så stor att företag och andra arbetsgivare får svårt 

att rekrytera. Som väl är upplever vi inte detta i Bollnäs ännu.” (Tjänsteman) 

Sammanfattning och analys 

När det gäller om politiker och tjänstemän ser några särskilda bekymmer med att ungdomar 

flyttar, så ser båda bekymmer. Men det finns också lite olika tankar kring hur och om Bollnäs 

är och blir påverkad av detta idag.  Politikern menar att Bollnäs på senare år har utarmats på 

yngre människor som kan hjälpa staden att må bra och utvecklats. Kvar blir de som har 

missbrukarproblem och är i behov av hjälp. Tjänstemannen pratar från en annan synvinkel. 

Han menar att utflyttning bland ungdomar leder till färre alternativ bland arbetsgivare, men 

att det inte uppstått några problem kring detta ännu. Det går att tolka detta på olika sätt, 

men jag tolkar det som att politikern anser att det fattas ”bra” unga som kan hjälpa staden 

att utvecklas. Från tjänstemannens svar tolkar jag det som att han anser Bollnäs idag inte 

lider brist på kompetent personal. Frågan är om tjänstemannen har full kännedom om det 

finns kompetensbrist eller om han bara värderar den egna verksamhetens behov att 

rekrytera? Nyblad (2016) skriver i en artikel där arbetsförmedlingens chef Mohamed 

Chabchoub intervjuats, att det största problemet är att arbetskraften och arbetsmarknaden 

inte passar ihop. Enligt honom finns tillgänglig arbetskraft, men den matchar inte 

arbetsmarknadens behov. Det blir en missmatch, vilket gör det svårt att matcha 

arbetssökande med arbetsgivares behov. Enligt artikelns budskap saknas alltså lämpliga 

personer att rekrytera redan nu. 

Finns det fördelar för kommunen med att ungdomar flyttar från Bollnäs? 

”Inga nackdelar att ungdomar flyttar, Ungdomar vill vidare och man vill inte hamna in en 

situation där man tvingar kvar någon. Vår uppgift är att locka hit folk.” (Politiker) 

”Att ungdomar studerar på annan ort och skaffar sig kompetens är positivt. Likaså är det bra 

för kommunen att ungdomar från Bollnäs skaffar sig arbetslivserfarenhet på annan ort om de 

sedan återvänder till Bollnäs längre fram i livet.” (Tjänsteman) 
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Sammanfattning och analys 

I denna fråga är politikern och tjänstemannen medvetna och positivt inställda till att 

ungdomar flyttar från Bollnäs. Tjänstemannen menar att det är bra för Bollnäs att ungdomar 

flyttar, skaffar sig arbetslivserfarenhet någon annanstans och sedan återvänder. Politikern 

menar att Bollnäs inte ska försöka tvinga någon kvar som vill flytta. Fokus ligger istället på att 

försöka locka hit folk.  

Gör kommunen några aktiva handlingar för att ungdomar ska bo kvar i Bollnäs? 

 ”Bollnäs bostäder har de senaste åren satsat på att bygga fler mindre lägenheter lämpliga för 

ungdomar. Kommunen eftersträvar att kommunikationerna till Gävle och Uppsala skall 

förbättras så att dagpendling blir möjlig i än högre grad. Fler och bättre distansutbildningar.” 

(Tjänsteman) 

”Vi vill göra Bollnäs till en attraktiv ort att bo i för ungdomar men konkurrensen är väldigt 

hög.” (Politiker) 

Sammanfattning och analys 

Båda vill göra Bollnäs attraktivt. Politikern är medveten om att konkurrensen är väldigt hög, 

men inga exempel på aktiva handlingar tas upp. Tjänstemannen ger flera exempel på vad 

Bollnäs har gjort de senaste åren. Uppförandet av flera mindre lägenheter har blivit lämpliga 

lägenheter för ungdomar. Kommunen arbetar för möjligheten att studera på distans vid fler 

utbildningar och en eftersträvning på att kommunikationerna till Gävle och Uppsala ska 

förbättras, så fler får möjligheten att dagspendla till arbete ska finnas, alla dessa är pull-

faktorer som fungerar dragande för att stanna i Bollnäs.  Att det förekommer 

bostadsbyggande och att det arbetas med att utveckla kommunikationer och skaffa fler 

distansutbildningar är flera pull-faktorer i Bollnäs för ungdomar.  

Gör kommunen några aktiva handlingar för att ungdomar ska flytta till Bollnäs? 

”Riktade marknadsföringsåtgärder har bl.a. gjorts för att få nyutexaminerade lärare att flytta 

till Bollnäs. Kommunen uppmuntrar framtagande av gymnasieutbildningar med riksintag i 

Bollnäs, t.ex hästgymnasium, idrottsgymnasium etc.” (Tjänsteman) 

”Vi gör inga direkta handlingar för att locka hit folk, det är inte den åldersgrupp som vi riktigt 

är ute efter.” (Politiker) 
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Sammanfattning och analys 

Tjänstemannen framlägger att marknadsföring har gjorts i syfte för att locka hit 

nyexaminerade, exempelvis inom läraryrket. Kommunen har också uppmuntrat 

gymnasieskolan att arbeta för att flera av linjerna ska få riksintag, i syfte att locka till sig fler 

nyfikna ungdomar och att få större uppmärksamhet. Politikern menar att några direkta 

handlingar inte pågår, detta eftersom ungdomar inte är den grupp som kommunen i första 

hand avser locka hit. Jag tolkar det som att politikern är medveten om de svårigheter som 

finns för en liten tätort som Bollnäs att locka till sig nytt, ungt folk som saknar samband med 

Bollnäs och att kommunen istället arbetar för att locka hit sig grupper som är i andra stadier 

i livet.  

Det pågår uppenbarligen arbete för att locka hit ungdomar, men sannolikt skulle mer kunna 

göras. På Regeringen (2015) går det exempelvis att läsa om Traineejobb, som är viktiga för 

att motverka ungdomsarbetslösheten. Där får ungdomar i 20-24 årsåldern prova på 

arbetsmarknaden dels i syfte för att motverka ungdomsarbetslöshet, men också i syfte att 

underlätta generationsväxlingen i välfärden. Traineejobben skall finnas tillgängliga inom 

välfärdssektorn, men också inom vissa sektorer på arbetsmarknaden där det förekommer 

brist på arbetskraft.  

 

Alla tio som jag intervjuat studerar på andra orter. Har Bollnäs kommun någon särskild 

strategi för att ungdomar ska kunna studera på högskola/universitet, fast de bor i Bollnäs? 

”Ja, vi har en högskoleenhet i Bollnäs. De utbildningar som vi har här är för dem med 

yrkeserfarenheter som exempelvis vill utbilda sig från undersköterska till sjuksköterska. Det 

finns även något som kallas YTH, som gör det möjligt för studerande att titta på föreläsningar 

via videolänk. Kollektivtrafiken har också förbättrats mot exempelvis Gävle, i och med 

tillsättningen av buss 173.” (Politiker) 

”Förbättra kommunikationerna till Gävle/Uppsala så att pendlingsmöjligheterna ökar. Erbjuda 

fler högskoleutbildningar på distans.” (Tjänsteman) 

Sammanfattning och analys 

Här tar både politikern och tjänstemannen upp strategier som handlar om att tillhandahålla 

goda kommunikationer för att kunna resa till lärosäten på annan ort, t ex Gävle och Uppsala. 



29 
 

Medan huvudsyftet med en högskoleenhet sägs vara att möjliggöra att de som redan är 

etablerade på arbetsmarknaden ska kunna vidareutbilda sig.  Såvida personerna bor kvar i 

Bollnäs och studerar via högskoleenheten, eller dagpendlar till studier på annan ort, bidrar 

de goda kommunikationerna till kvarboende i hemstaden. Men goda kommunikationer kan 

också ses som att mellanliggande hinder i push-pull-modellen undanröjs och det upplevs 

lättare att flytta bort från hemstaden.  

Flera av ungdomarna som jag har intervjuat säger att de flyttat för att de vill bort från 

Bollnäs. Hur ser du på det? 

”Jag tror det är en del av att växa upp. Den grupp som flyttat tror jag är en del av en kategori 

människor som vill någon annanstans.” (Politiker) 

”Att ungdomar flyttar från uppväxtorten är till viss del naturligt. Man vill se nya platser, träffa 

andra människor, studera eller skapa sig en egen identitet på en ny plats”. (Tjänsteman) 

Sammanfattning och analys 

Vare sig politikern eller tjänstemannen ställer sig förvånad till att ungdomar vill bort från 

Bollnäs. De anser att flytta är naturligt och en del av att växa upp. Människor vill någon 

annanstans. De vill studera eller skapa en egen identitet på en annan plats i samhället. 

Utifrån att befolkningspyramiden för Bollnäs befolkning uppvisar en fördelning som skvallrar 

om att det kan uppstå problem inom en nära framtid att klara vård och omsorg av en allt 

äldre befolkning borde kanske kommunens politiker och tjänstemän ha strategier för 

framtiden som lockar unga att bo kvar. Det verkar inte bekymra dem att ungdomarna 

upplever en rad push-faktorer som gör att de skjuts bort från Bollnäs.  
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5. Slutdiskussion 

Den här studien handlar om varför unga flyttar från mindre orter på landsbygden till större 

städer. Unga människor som flyttat från Bollnäs, som är en småstad i Hälsingland, har 

intervjuats och berättat om vilka orsakerna varit till att de lämnat Bollnäs. Det teoretiska 

ramverket som har applicerats på resultaten i studien, för att få en fördjupad förståelse av 

problemområdet är Everett Lee’s push-and-pull teori. Den utgår från att det finns skjutande 

faktorer (push) och dragande (pull) faktorer. Push innebär faktorer som fungerar som att 

personer upplever negativa faktorer i utflyttningsstaden och dragande (pull) faktorer anses 

som attraktiva faktorer som lockar personer att flytta till en viss ort. Resultaten i studien är 

att storstäder, företrädesvis universitetsstäder med goda utbildningsmöjligheter, anses ha 

starka pull-krafter, medan Bollnäs med begränsade möjligheter till högre studier och 

intressanta arbeten, liksom många andra orter på landsbygden, anses innebära push-

faktorer. Studiens intervjupersoner ger inte uttryck för att några specifika mellanliggande 

hinder påverkat deras flyttar. Eftersom att alla studerar och de flesta bor i någon form av 

studentboenden så kan hinder antas uppkomma senare i form av möjlighet till permanent 

bostadslösning och fast arbete. 

När det gäller tidigare forskning så har den försökt finna trender till varför yngre flyttar från 

mindre städer. Uttryckt i push-pull-teorin handlar det alltså om vilka faktorer som fungerar 

som skjutande (push). I den forskning som redovisas i studien så utrycks det inte direkt i 

termer av just push-pull, men forskning beskriver ändå företeelsen. Till exempel har 

Svensson (2006) gjort en avhandling av ungdomars utflyttning från Bollnäs grannkommun 

Söderhamn. Ungdomarna i den studien såg ingen framtid i Söderhamn, dvs en uttalad push-

faktor. De sökte bostadsorter som kunde ge dem utveckling. Det finns också flera forskare 

som har ägnat sig åt att studera regionalpolitik och som har ägnat sig åt att undersöka 

effekterna av urbanisering särskilt när ungdomar i arbetsför ålder flyttar från landsbygden in 

till städerna  och kvar blir en åldrande befolkning. Av de forskare som studerats har 

exempelvis  Stenbacka (2011) , Niedomysl (2006) och Amcoff et al (2015), i sin forskning 

beskrivit företeelser som får anses utgöra tydliga push-faktorer. Hansen och Niedomsyl 

(2009) påvisar bland annat att globaliseringen har lett till att samhällen i västvärlden har 

förlorat sin industri och produktion till länder med billigare arbetskraft och därmed 

produktionskostnader. Orter där industrin utgjort huvudnäring har på så sätt fått ett lägre 
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invånarantal. Niedomysl (2006) slår också fast i sin avhandling att pull- faktor bland 

ungdomar oftast utgörs av studier eller arbetsrelaterade orsaker. Arbete eller studier är de 

viktigaste dragande faktorerna för ungdomar när de väljer bostadsort, vilket också bekräftas 

av resultaten i den här studiens intervjuundersökning. 

Att färre barn föds och unga vuxna flyttar, leder till en problematisk åldersfördelning för 

framtiden. En allt äldre befolkning kan leda till att Bollnäs får ont om resurser till vård och 

omsorg av äldre i framtiden. Det kan innebära såväl brist på tillräckliga skatteintäkter så 

Bollnäs kommun inte klarar att bära kostnaderna för framtida äldreomsorg, men också att 

inte tillräckligt många söker jobben och rent praktiskt utför den äldreomsorg som 

kommunens äldre behöver. Därför behöver Bollnäs arbeta med strategier för att klara 

framtidens uppdrag gällande de äldre medborgarna.  

Studiens allra viktigaste och mest säkerställda resultat återfinns i intervjudelen och gäller 

anledningen till att intervjupersonerna har flyttat ifrån Bollnäs. Intervjustudien har varit till 

god hjälp när det gäller att identifiera vilka huvudsakliga push-and-pull-faktorer som lett till 

att ungdomar flyttat från Bollnäs. Intervjustudien har visat att det finns en stark 

överenstämmelse i svaren bland intervjupersonerna, för de flesta var det möjligheten till 

högre studier som var avgörande faktor till flytten. Valet av plats att flytta till har också 

därför styrts av vilket utbildningsutbud som funnits. Men det som också framkommer är att 

flera är tydliga med att de ville komma ut i världen och komma bort från Bollnäs. 

Intervjupersonernas värderingar kring uppväxtstaden, som något mindre bra, kan ses som en 

tydlig push-faktor. Även om de större städerna med stort utbud av attraktiva utbildningar 

utgjort en dragande verkan (pull), har också småskaligheten och bristen på framtidstro 

gällande Bollnäs fungerat skjutande (push) när det gäller vad som varit huvudorsaken till att 

flytta. 

Som planerare i en liten kommun som Bollnäs finns det stora utmaningar, dels för att 

attrahera de som bor i kommunen så att de väljer att bo kvar. Men också att utveckla 

kommunen så att den framstår som attraktiv för de som inte bor här men kan tänka sig att 

flytta till Bollnäs, eller för företag som kan tänka sig att etablera sig här. Men som 

samhällsplanerare finns också ansvar för att samverka externt med andra samhällsorgan och 

internt inom kommunens olika förvaltningar för att fånga framtida behov. Min egen 
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reflektion är att politiker och tjänsteman som intervjuats i studien inte har fångat hela 

kommunens perspektiv om de framtida utmaningarna utifrån de demografiska 

förändringarna. Kanske är det andra personer som ansvarar för strategisk planering, eller så 

står inte utvecklingen klar för dem ännu. Det är viktigt att den skattefinansierade välfärden i 

kommunerna som vård, omsorg och skola fungerar för att legitimera höga skatter och stabila 

intäkter till kommuner. Om kvaliteten sjunker så finns risk att röster höjs för att få sänkta 

skatter och att människor själv ska finansiera sin egen välfärd genom egen finansiering eller 

försäkringar.  

En aspekt av studien har varit att identifiera hur samhällsplanerarna kan använda studiens 

resultat för att angripa demografiska utmaningar eller möjligheter. Intervjuerna med 

tjänsteman och politiker har ett osäkert resultat. Dels är det bara två personer som har 

intervjuats, och dels förmedlar ingen av dem att de upplever något överhängande hot för 

Bollnäs kommun utifrån demografin. Vad som är sanning i detta är svårt att bedöma utan 

det får framtiden utvisa. Men sannolikt behöver samhällsplanerarna finna strategier för 

utveckling kring hur yngre människor kan attraheras att bo i Bollnäs, dels genom att 

ungdomar bor kvar men också för att locka nya människor att flytta till staden. Kunskap om 

vad som lockar ungdomar kan hämtas från intervjuerna. Hos ungdomarna i intervjustudien 

framkom att möjligheten till utbildning sågs som en huvudorsak till att flytta från Bollnäs. 

När det gäller studier så är Bollnäs för litet för att ett universitet ska kunna anläggas där. 

Därför tog både chefen för samhällsbyggnadskontoret samt ordförande i miljö- och 

byggnadsnämnden upp de möjligheter som finns för ungdomar i Bollnäs som vill studera, 

trots dess brist på högskola/universitet. Ett väl fungerande trafiknät med bussar och tåg till 

Gävle gör det möjligt att bo i Bollnäs, samtidigt som studierna förs på annat håll. I Bollnäs 

finns även goda möjligheter till vissa distansutbildningar, exempelvis sjuksköterska och det 

arbetas på att få fler sådana utbildningar till Bollnäs. Att det arbetet lyckas är mycket viktigt, 

särskilt med tanke på att fortsatta studier är en så stor anledning till flytt. 

Eftersom att de flesta av studiens intervjupersoner var så tydlig med att de ville flytta från 

Bollnäs, oavsett om deras utbildning hade funnits på hemmaplan, kan det vara värt att 

fundera över vad det är med Bollnäs som gör att man vill flytta därifrån? Hade det sett 

likadant ut om studien hade gjorts i en större stad, att ungdomarna ville flytta till andra 

städer? Eller är anledning till att varför intervjupersonerna i studien ville flytta ifrån Bollnäs, 
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att Bollnäs är en mindre stad med ett begränsat utbud av arbetsmöjligheter, studier, 

boende, fritidsaktiviteter, nöjen och shopping? Hägerstrand (1991) menar att ju större orten 

är, desto större blir sannolikheten att man kan bo kvar på hemorten. På en stor lokal 

arbetsmarknad finns fler yrken att välja mellan. Det är också lättare att byta jobb inom det 

egna yrket. Ca 90% av de som är födda i Stockholm bor kvar där som vuxna medan 

motsvarande siffra för en småkommun bara är 50% kvarboende.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev till intervjupersoner 

 

Hej! Jag heter Olov Eriksson och går tredje och sista året på Samhällsplanerarprogrammet på 

i Högskolan i Gävle. Som samhällsplanerare får man vara med och utforma framtiden genom 

att arbeta fram detalj och översiktsplaner. Dessa syftar till att ge en klar bild över hur den 

fysiska miljön ser ut idag och hur samhället kan och ska förnyas och anpassas till vad vi 

behöver idag och i framtiden.  Inom programmet så skriver alla sistaårselever en C-uppsats, 

eller med andra ord ett s.k. examensarbete.  Där riktar varje elev riktar in sig på ett ämne 

inom ett område som intresserar dem. En fråga som har intresserat mig är den utflyttning 

som sker från landsbygden, runt om i Sverige.  Mitt examensarbete handlar därför om 

landsbygdens utarmning av yngre befolkning, med inriktning på min hemkommun Bollnäs. 

För att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt vill jag intervjua personer i åldern 19-25 

år, som tidigare varit bosatt i Bollnäs, men som idag flyttat därifrån. Intervjuerna kommer 

vara helt anonyma. Det enda som kommer förekomma, som skulle kunna berätta något om 

vem du är, är ålder och kön. Ditt namn kommer alltså inte att förekomma i examensarbetet.  

Examensarbetet kommer finnas tillgänglig på diva-portal.org när den blivit godkänd och får 

publiceras. För att ta del av den kan ”Olov Eriksson” användas som sökord. Ord som Bollnäs, 

migration och ungdomar är andra ord som kan tillämpas i sökningen. Skulle du vilja läsa 

examensarbetet och ändå inte hittar den, går det bra att kontakta mig. 

 

Intervjuerna sker helst via Skype eller vid ett sammanträffande.  Jag skulle också vilja spela in 

intervjun, för att göra det lättare för mig att sammanställa dina svar. Inspelningen blir 

raderad direkt när dina svar har sammanställts i word. 

 

Är du intresserad av att bli intervjuad eller vill veta mer? Kontakta mig via: 

mail: Ofk13oen@student.hig.se  

Telefonnummer: 072-5569880 

Vänliga hälsningar 

Olov Eriksson 

mailto:Ofk13oen@student.hig.se
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till ungdomar som flyttat från Bollnäs 

 

Bakgrundsfrågor: 

Kön,  ålder, vart är du uppväxt och vart bor du idag (dvs ort)? 

Intervjufrågor: 

1. Hur bor du idag (förtydliga med: eget förstahands kontrakt, andra handskontrakt, 

bostadskontrakt)? 

2. Har du familj/släkt kvar i Bollnäs? 

3. Om personen har familj/släkt i Bollnäs; Hälsar du ofta på i Bollnäs? 

4. Lever du i en relation med en annan person? Om ja, vart bor den personen 

5. Bor du tillsammans med förälder/föräldrar el annan familjemedlem? Vem? 

6. Sysselsättning idag arbete/studier etc?- vad gör du idag? 

7. Kan du berätta något mer om din sysselsättning idag? 

8. Berätta vad du tyckte om Bollnäs när du växte upp där?/socialt/staden 

9. Berätta vad du tycker om Bollnäs idag? 

10. Berätta vad du tänker att det är för människor som bor i Bollnäs idag? 

11. Vad tycker du om Bollnäs jämfört med din nuvarande bostadsort? 

12. Varför flyttade du från Bollnäs i första hand? 

13. Vad saknar Bollnäs för personer i 19-25 års åldern 

14. Vad skulle kunna få dig att flytta tillbaka till Bollnäs? 

15. Hade du stannat i Bollnäs om din utbildning/jobb funnits där?  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till politiker och tjänsteman 

 

1. Hur ser du på att många ungdomar flyttar från Bollnäs?  

2. Innebär det några särskilda bekymmer för kommunen att många ungdomar flyttar från 

Bollnäs?  

3. Finns det några fördelar för kommunen med att ungdomar flyttar från Bollnäs? 

4. Gör kommunen några aktiva handlingar för att ungdomar ska flytta från Bollnäs, bo kvar i 

Bollnäs eller flytta till Bollnäs? 

7. Alla tio ungdomar som jag intervjuat studerar på andra orter. Har Bollnäs kommun någon 

särskild strategi för att ungdomar ska kunna studera på högskola/universitet, fast de bor i 

Bollnäs?  

8. Flera av ungdomarna som jag har intervjuat säger att de flyttat för att de vill bort från 

Bollnäs. Hur ser du på det? 

 

 

 

 

 


