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Sammanfattning 

Den problembild som denna uppsats uppmärksammar är den att studenter vid Luleå tekniska 

universitet i hög utsträckning väljer att flytta från Luleå efter avslutade studier. Syftet med 

denna uppsats är att utvärdera Luleå kommuns policy gentemot studenterna vid Luleå 

tekniska universitet (LTU) för att dels undersöka om policyn grundas på migrationsteori, samt 

om målet med policyn uppnås. I uppsatsen kommer Vedungs interventionsteori att användas 

som redskap för att synligöra hur kommunens policy är tänkt att fungera. Vid undersökningen 

av hur policyn är konstruerad kommer Luleå kommuns policy, migrationsteori och studenters 

åsikter att sättas samman med interventionsteori som grund för att visa hur de olika delarna är 

tänkt att påverka varandra för att policyn ska få väntat resultat.       

Den metod som använts är dels en litteraturstudie angående ämnet migration för att undersöka 

vilka faktorer som påverkar människor att flytta eller stanna. En enkätundersökning bland 

studenter vid LTU har genomförts med syfte att fånga vad studenter säger sig vilja ha vid val 

av framtida bostadsort och vilka beteende- och rörelsemönster studenter vid universitet har. 

Intervjuer har utförts med representanter från Luleå kommun för att få en samlad bild av de 

handlingar som riktas från kommun mot student. Slutligen har deltagande observationer gjorts 

vid studentstadsmöten för att få en uppfattning av vilka ämnen som diskuteras då studenter, 

kommun- och näringslivsrepresentanter träffas.  

Resultatet av undersökningen visar att kommunens aktiviteter i många fall kan kopplas till 

migrationsteori. Den del av kommunens policy som matchar flera av migrationsfaktorerna är 

främjandet av nätverk mellan studenter och näringsliv, vilket således är den aktivitet som bör 

utvecklas än mer. Kommunens önskan är att policyn ska skapa en positiv bild av Luleå som 

främjar platsanknytning och leder till ett långsiktigt boende, vilket uppnås delvis.  

Studenterna säger sig trivas i Luleå under sin studietid, men ingen av de svarande sade sig 

planera att stanna kvar i Luleå efter avslutade studier. Studenters rörelsemönster i, och åsikter 

om Luleå antyder att de efter studier inte stannar kvar vid en jämförelse mellan studenters 

beteende och migrationsteoretiska förklaringar till flytt.   

Nyckelord: Migration, Interventionsteori, Policy   
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1. Inledning 

Till Luleå tekniska universitet kommer varje år nya studenter, och oftast är studenterna i stor 

utsträckning
1
 nöjda med sin utbildning och sitt universitet (NSI 4). Trots detta väljer många 

studenter efter avslutad utbildning ofta att lämna Norrbotten och Luleå. Det finns nationella 

och internationella krafter som uppmuntrar denna rörlighet, i synnerhet då dagens 

arbetsmarknad uppmuntrar mobilitet. Samhället karaktäriseras i hög grad av globalisering där 

jobbtillfällen, varor och människor har allt större möjligheter till att vara mobila med hjälp av 

den teknik som utvecklats (Stjernström, 1998 s. 29). Samtidigt som utvecklingen mot ökad 

rörlighet sker finns motverkande krafter där många kommuner och orter kämpar för att 

attrahera medborgare att stanna kvar, att vara immobila.   

Utflyttning från kommuner kan få stora konsekvenser både för individer och samhällen. 

Flyttströmmar kan påverka demografin i en region och policyskapare tar i större utsträckning 

hänsyn till migration när frågor som ekonomisk tillväxt och politisk representation diskuteras 

(Cadwallader, 1992, s.3). Demografiska förändringar i samband med migration kan vara att 

åldersfördelningen förändras om många ur en viss åldersgrupp flyttar från en kommun 

(Cadwallader, 1992 s.3). För att förhindra detta utarbetar kommuner policys för att hantera 

problem rörande utflyttning där man försöker finna strategier för att attrahera medborgare att 

stanna kvar eller flytta in till respektive kommun. Utflyttning och befolkningsminskning 

skapar i Luleås fall ytterligare ett problem då befolkningsökning är en förutsättning för att nå 

de uttalade mål som finns formulerade i ”Vision 2050”. Vilket är den långsiktiga visionen för 

Luleå kommun som innebär att de vill vara en växande stad mitt i en växande region där 

tillväxt inom ramen för hållbar utveckling är ledord. Visionens syfte är att styra kommunens 

arbete och prioriteringar samt skådliggöra de mål som kommunen har för sin verksamhet 

(Luleå kommun 1). 

Som nämnt är ökade befolkningstal en viktig faktor inför framtiden och arbetet med ”Vision 

2050”. I enlighet med tillväxtprogrammet är befolkningsmålet för år 2015, 80 000 

medborgare (Luleå kommun 2). Vid befolkningstillväxt utgör de studenter som varje år väljer 

att studera vid Luleå Tekniska Universitet en attraktiv målgrupp för kommunen och ett aktivt 

arbete görs för att dessa skall trivas i kommunen och senare välja att stanna kvar efter 

                                                 
1
 7 av 10 studenter uppger att de är nöjda som studenter vid LTU, knappt 1 av 10 uppger att är missnöjda (Nöjd 

Student Index)  
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avslutade studier, något som man idag från kommunalt håll inte anser att studenter gör i nog 

hög utsträckning (Intervju 1). ”Vision 2050” beskriver studentlivet som en integrerad och väl 

fungerande del av Luleå stad, en bild som man inte anser spegla dagens studentliv, men något 

man arbetar för att uppnå (intervju 2, Luleå kommun 1). Universitet och dess studenter spelar 

även en viktig roll då de bidrar med det tekniska kunnande, övrig kompetens och arbetskraft 

som anses avgörande för hållbart utvecklande av regionen, samt ett framtida förverkligande 

av de mål som finns formulerade i ”Vision 2050” (Luleå Kommun 1).  

Då migration från kommuner är ett problem frågar denna uppsats vilka faktorer som påverkar 

migration och hur kommunen sedan utformar sin policy för att motverka dessa 

migrationsfaktorer. Luleå kommun har inget uttalat policydokument eller liknande och den 

definition av policy som uppsatsen bygger på är: ”en policy kan lämpligen betraktas som en 

serie handlingar eller icke-handlingar snarare än vissa speciella beslut eller handlingar” 

(Heclos, 1972, s.85). Med denna definition bildar de aktiviteter kommunen riktar mot 

studenterna vid LTU deras policy.  

Teorierna kring migration är många. Bland de vanligast förekommande är pull/push-teorin 

som försöker förklara migration genom skillnader mellan olika bostadsorter, skillnader som 

påverkar individer att flytta. Pull/push-teorin samt andra teorier inom ramen för migration 

kommer utförligare att presenteras i kapitel två.    

Uppsatsen ämnar även utreda hur Luleå kommun resonerar och tänker sig att den policy som 

avser att påverka studenterna vid Luleå Tekniska Universitet ska fungera. En utvärdering av 

kommunens policy gentemot studenter i enlighet med Vedungs interventionsteori kommer att 

användas för att ordna Luleå kommuns aktiviteter. Interventionsteori syftar till att finna 

tanken bakom policyn, hur man tänker sig att den policy kommunen har ska fungera (Vedung 

2009, s. 46). Då policyn har utvärderats i enlighet med interventionsteori kommer även en 

resultatutvärdering att genomföras genom att jämföra resultatet av den enkät som undersöker 

studenters åsikter om val av bostadsort och beteende i Luleå med Luleå kommuns policy.    
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån migrationsteori utvärdera Luleå kommuns policy gentemot 

studenterna vid Luleå Tekniska Universitet, både med avseende på policyns utformning och 

utfall. Härigenom är ambitionen att presentera ett antal rekommendationer inför kommuners 

fortsatta arbete med studentfrågor.  

- Är Luleå kommuns policy utformad på ett sådant sätt att den överensstämmer med 

vad rådande migrationsteorier säger om unga människors flyttningsbeteende?  

- Beter sig studenter i Luleå i enlighet med vad Luleå kommun med sin policy försöker 

att främja?  

1.2 Metod  

Uppsatsen är en kombination av litteraturstudie, enkätundersökning, intervjuer med 

representanter från Luleå kommun, samt deltagande observationer. Litteraturstudien består av 

undersökningen av ämnet migration, platsanknytning och policyskapande, samt utvärdering 

av policy. Det material som främst kommer att användas är publicerade vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar. Material som framtagits vid litteraturstudien kommer även att ligga till 

grund inför enkätstudien.   

Enkätundersökningen består av 12 frågor som avhandlar kopplingen mellan studenter och 

Luleå centrum, vilka faktorer de svarande säger sig önska på ny bostadsort samt undersöka 

vilket socialt nätverk studenter har. Enkätundersökningen bygger på femtioen enkäter vilket 

inte är ett nog stort urval att generalisera resultatet av enkätundersökningen till vad 

studenterna vid LTU tycker, men undersökningen kan visa på tendenser bland studenter och 

deras migrationsbeteende. Frågorna bygger till största del på en tidigare enkät gjord av 

Hummon & Cuba vilken presenteras i en forskningsartikel där de undersöker graden av 

platsanknytning bland de boende i Cape Cod, Massachusetts, USA. (1993a)    

Målet med urvalet av svarande är att fånga de studenter som flyttat hit från södra delarna av 

Sverige för att studera vid Luleå tekniska universitet. Inklusionsfaktorer för att styra urvalet 

av svarande till undersökningen kommer att bygga på tidigare bostadsort där studenter med 

ursprung i Umeå och söder om Umeå kommer att delta, samt att nuvarande bostadsort är 

Luleå kommun. Orsaken till att urvalet behandlar studenter söder om och från Umeå är av den 

anledningen att de enligt gravitationsteorin inte väljer att flytta till Luleå utan istället till en 



4 

 

geografiskt närmare storstad. Enkäterna har riktats till de som studerar i slutet av det första 

studieåret. Anledningen till att dessa studenter valdes var för att de är i en normativ fas, då de 

nyligen flyttat till Luleå. Teorierna angående hur snabbt man skapar en anknytning till en 

plats skiljer sig till viss mån åt, vissa menar att man direkt tycker om eller ogillar en plats, 

men den generella uppfattningen är att den första tiden efter flytt påverkar en persons 

anknytning till en plats (Bolan 1997; Fisher & Malmberg, 2001. s. 360). De studenter som 

svarat studerar tekniska utbildningar, snittåldern är 22,4 år, av de femtioen svarande var elva 

kvinnor. Majoriteten av män kan förklaras genom de utbildningar som deltagarna i 

enkätstudien läser, då män ofta är överrepresenterad inom tekniska utbildningar.  

Enkäterna kommer bl.a. att användas till att undersöka vad studenter efterfrågar vid val av 

bostadsort efter avslutade studier för att sedan jämföra resultatet av enkäten med den policy 

som Luleå kommun har gentemot studenter. Om policyn är utformad i enlighet med 

migrationsteori och motsvarar studenters preferenser bör policyn motverka studenters 

migrationsbenägenhet. Enkäterna matas in och kodas i statistikprogrammet SPSS för att 

underlätta hanteringen av dessa vid sammanfattningen av studenternas svar.   

De intervjuer som denna uppsats innehåller är med personal från utvecklingskontoret, vilka 

företräder Luleå kommun. Intervjuerna har genomförts med de två som jag uppfattar är mest 

involverade i studentfrågor. De deltagande observationerna är även de på utvecklingskontoret 

där studentstadsmöten med bl.a. representanter från kommunen, LLT, Luleå näringsliv och 

studentkårer hålls för att diskutera frågor rörande studenter i Luleå. Syftet med att sitta som 

åhörare under dessa möten är att få en bild i vad som diskuteras och vad som anses viktigt.   

Vid undersökning av kommunens policy kommer interventionsteori ligga till grund för 

utvärdering både med hänsyn till utseende och till utfall. Vedungs (2009) interventionsteori 

kommer att presenteras i kapitel tre som senare även återkommer i empiriavsnittet där Luleå 

kommuns policy ordnas.     
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1.3 Disposition 

Kapitel två och tre visar vilka teoretiska ramar uppsatsen befinner sig inom, vilka är 

migrationsteori, samt teori om policyskapande och policyutvärdering. Vidare kommer kapitel 

fyra innehålla en presentation av Luleå kommuns policy gentemot studenterna vid LTU. 

Femte kapitlet redovisar resultatet av den enkät som studenterna svarat på. Det sjätte och 

avslutande kapitlet är analys, samt slutsatser där Luleå kommuns policy kopplas till 

enkätresultatet, samt migrationsteori.          
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2. Migrationsteori 

En viktig beståndsdel av det teoretiska ramverket i denna uppsats är de migrationsteorier som 

finns som förklarar varför människor väljer att flytta, samt vad som påverkar deras beslut att 

stanna kvar på en plats. Detta kapitel ämnar undersöka ett urval av faktorer som påverkar 

migration, för att i nästkommande kapitel undersöka hur kommuner kan arbeta för att 

motverka dessa faktorer. Slutligen har uppsatsen för avsikt att visa hur Luleå kommun 

utformat sin policy för att motverka migration från kommunen bland studenter vid LTU.  

Migration kan undersökas på olika nivåer i samhället, på makro- eller mikronivå. På 

makronivå undersöks den samlade migrationen där fokus ligger på strömmar av människor 

istället för enskilda individer. Inom forskningen på makronivå finns rötterna inom den 

neoklassiska ekonomin. Teorin framhäver främst löneskillnader mellan olika regioner, samt 

andra skillnader, som kan anses vara skäl till migrationsströmmar mellan olika platser 

(Cadwallader, 1992, s.4). På mikronivå fokuseras att förklara med hjälp av psykologi varför 

individer väljer att agera som de gör när de har flera alternativ att välja mellan (Cadwallader, 

1992, s.4).  

Båda dessa angreppssätt har visat sig vara värdefulla, men en sammanslagning av de två kan 

ytterligare bidra till förklaringar till varför människor väljer att flytta, vilket betyder att dessa 

angreppssätt ska ses som kompletterande, inte oförenliga (Cadwallader, 1992, s.4). 

Mikroangreppssättet kommer till högre utsträckning än makro att prägla denna uppsats. Det 

sker visserligen en samlad migration från kommunen, men enskilda individers orsaker att 

flytta kommer att lyftas.     

Intresset för att undersöka migration och migrationsmönster är gammalt. Redan 1885 

publicerade Ernest George Ravenstein sina lagar om migration. Ravenstein (1885) hävdade 

bl.a. att de flesta flyttningar sker över kortare sträckor, och att kvinnor flyttar i högre 

utsträckning än män. Han ansåg även att de bakomliggande orsakerna till migration ofta var 

behovet av arbetskraft. Han fann att det finns en gravitation mot stora städer vilket gör att vi 

vid migration flyttar mot närmaste större stad i första hand (Ravenstein, 1885; Andersson, 

2000, s.56). Ravenstein använder ordet migrationslagar och även om det i 

migrationssammanhang kan kännas fel, så har hans tidiga teorier funnits till grund för flera av 

de idag erkända migrationsmodeller som finns (Andersson, 2000, s.56).  
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2.1 Pull/Push teorin  

Bland de migrationsteorier som finns har pull/push-teorin fått stort genomslag (Borgegård & 

Häggström 1979 i Stjernström 1998). Teorin försöker förklara individers migration i termer 

av pushfaktorer och pullfaktorer. Pushfaktorer är faktorer/förhållanden som finns på den 

nuvarande bostadsorten som bidrar till att individer vill flytta. Dessa faktorer finns i samband 

med pullfaktorer, vilka är de som lockar på den nya destinationen (Castles & Miller, 1998, 

s.20). När fördelarna med den nya destinationen i relation till nackdelarna på den nuvarande 

bostadsorten blir övervägande så flyttar individen. Då ”kostnaderna” av att stanna blir för 

höga väljer individen att migrera.  

Pull/push-teorin antar att det finns skillnader mellan olika kommuner och orter vilket styr 

migrationen mellan dessa. Teorin har vidare ekonomi som grund, där teorin antar att 

människor är rationella och nyttomaximerar. Individer antas ha fullständig information om 

båda bostadsmiljöerna och ska med det kunna ta ett rationellt beslut. Fokus ligger på 

individer, inte familjer eller grupper vilket har varit grund för kritik då migrering i enlighet 

med vissa andra teorier är en kollektiv handling (Zolberg i Castles & Miller s.22; Nyman-

Kurkiala, 1999 s.17). Kritik har även riktats mot denna teori då människor ofta inte har 

möjlighet att få tillgång till alla alternativ som finns för att sedan rationellt hantera dessa för 

att göra det ”bästa valet” av ny bostadsort. Ytterligare grund till kritik är att den ekonomiska 

teorin förutsätter att det inte finns några hinder mellan den gamla och nya bostadsorten, 

medan det ofta i verkligheten finns hinder i form av bl.a. flyttkostnader.     

Då grunden inom pull/push-teorin vilar på de neoklassiska ekonomiteorierna så har de 

ekonomiska orsakerna att flytta stor betydelse. Trots att ekonomiska orsaker till migration 

länge har haft störst fokus ges i denna teori även utrymme för de sociala orsakerna. Forskning 

har visat att faktorer av både social och ekonomisk art inom pull/push-teorin har stor 

betydelse. Ytterligare något som även lyfts fram i studier är att klimatet kan finnas med som 

en viktig faktor för att flytta. Även om det är individuellt vilken typ av klimat en individ 

önskar, så visar studier att milda vintrar är något som många föredrar (Svart, 1976, s.318). 

Svart lägger fram hypotesen att den stora tillströmning till Kalifornien i USA till stor del beror 

på klimatet och att den ekonomiska tillväxt som finns i regionen är p.g.a. att många personer 

och företag söker sig dit, vilket betyder att klimatet bidrar till ekonomisk tillväxt. (Svart, 

1976, s. 322).  
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2.2 Betydelsen av sociala faktorer vid migration 

Som nämnt ovan bygger pull/push teorin i grunden på ekonomi och rationella individer, men 

denna uppsats kommer i högre grad att fokusera på att identifiera de sociala orsakerna till att 

stanna eller flytta, än de ekonomiska. Orsaken till att de sociala faktorer till flytt får större 

utrymme är då vikten av jobb och försörjning redan kan konstateras genom att se på dagens 

svenska samhälle, ett faktum vilket kommuner är väl medvetna om. Kommuner kan påverka 

attraktiviteten i sin kommun genom att vara medveten om, och arbeta med de sociala 

orsakerna till varför individer väljer att flytta som ett komplement till de ekonomiska 

faktorerna. De sociala faktorer som i denna uppsats kommer att undersökas närmare är 

platsanknytning, sociala nätverk samt location-specific insider advantages. Inom dessa 

övergripande rubriker finns faktorer såsom livscykelperspektivet som även presenteras.   

2.2.1 Platsanknytning 

Forskare har upprepade gånger visat att individer kontinuerligt skapar emotionella band till 

platser som leder till att man identifierar sig själv med platsen och att anknytningen framkallar 

en känsla av att vara hemma (Hummon & Cuba, 1993a s. 567). Frågan som många 

migrationsforskare ställer sig är om platsanknytningen påverkar migrationen och i sin tur om 

ålder och händelser enligt livscykelperspektivet påverkar platsanknytningen. Studier har visat 

att ålder inte påverkar om man känner sig hemma eller inte, men att man bygger den känslan 

på olika saker. Man har funnit att unga migranter i högre grad än äldre migranter bygger 

platsanknytning på vänner, familj och andra självrelaterade orsaker som att man trivs och mår 

bra (Hummon & Cuba, 1993a, s. 567). Att skapa anknytningar till platser menar vissa är en 

långsam process, men som samtidigt snabbt kan brytas (Inalhan & Finch, 2004 s.124). Bolan 

(1997) hävdar att forskningen tyder på att finna sig till rätta och skapa en anknytning till en 

plats sker under de första 6-18 månaderna efter flytt, men att de första åren har betydelse för 

anknytningen man skapar i framtiden.  

Var man är i livet och vilka val individer gör kan påverka anknytningen. Olika situationer och 

beslut som en individ tar i ett liv, t.ex. att skaffa barn, gifta sig och börja på ett nytt jobb, kan 

stärka anknytningen till en plats och minska sannolikheten till flytt. Samtidigt som andra 

förändringar i ens livssituation t.ex. att skilja sig, avsluta en utbildning, förlora ett jobb, eller 

annat ökar sannolikheten till flytt (Fischer & Malmsten, 2001, s.359). Ytterligare en faktor 

rörande utbildning som påverkar migration på individnivå är utbildningsgraden. Studier har 

visat att högre utbildade människor flyttar i större utsträckning än icke- eller lågutbildade 
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(Stjernström, 1998; Cadwallader, 1992, s.8) En trolig orsak till detta tror Stjernström är att 

kunskaperna hos högutbildade ofta är mobila kunskaper (1998).     

Stjernström finner i sin avhandling, ”flytta nära flytta långt bort”, att förändringar i hushållets 

sammansättning ofta föregår en flytt, men att det är svårt att säga om dessa förändringar 

initierar en flytt, dock så syns ett tydligt samband (1998. s.78). Förändringar i individers 

livssituation är naturligtvis olika, men när sociala band till sin omgivning ändras så påverkas 

migrationsbenägenheten (Fischer & Malmberg, 2001, s. 359).  

Vissa av dessa förändringar sker oftast inom vissa åldersgrupper. Utmärkande för hög 

mobilitet är dels den tidiga vuxenfasen 18-24 år, men även familjebildande fasen 25-34 år. 

Under dessa två faser syns en högre grad av mobilitet vilket senare avtar med ökad ålder.  

Vid studier av platsanknytning har forskare studerat hur människor använder sig av vissa 

platser för att skapa en anknytning eller känsla av att vara hemma. Den anknytningen eller 

identifieringen av ”hemma” skapas genom känslomässiga band, men även genom 

gemensamma värderingar och delade intressen med andra individer på platsen, vilket gör att 

individen får en känsla av att höra hemma just där (Hummon & Cuba 1993a, s.113). 

Fysiska platsers utseende och karaktär har betydelse för anknytningen till området, samtidigt 

som en individs egen historia och natur har betydelse för vilken anknytning personen skapar 

till olika platser (Hummon & Cuba, 1993a, s.114). Vid undersökning av platsanknytningens 

betydelse som social faktor, kan anknytningen skapas på olika sätt. Integration i samhället 

genom engagemang i föreningar och andra aktiviteter såsom shopping och att umgås med 

vänner, bidrar till att skapa band till en ort. Vidare så har längden på vistelsen betydelse, en 

längre vistelse skapar starkare band till en specifik plats. Var man är i livet har även betydelse 

för hur man identifierar sig med en plats t.ex. så tenderar äldre människor att ha en starkare 

anknytning till den egna bostaden än yngre (Hummon & Cuba, 1993a, s.115).          

Hummon & Cuba försöker förklara inte bara varför man känner sig hemma på en plats utan 

även mer specifikt var. Är det i bostaden, området eller regionen. Varför individer känner sig 

hemma speglar var de känner sig hemma (Hummon, Cuba, 1993a, s. 199). Platsanknytningen 

kan ske på olika nivåer i samhället, vilket får betydelse för migrationen då en förändring på 

platsen eller hos en individ kan förändra anknytningen till platsen.  

Orsaker till varför människor känner sig som hemma kan kategoriseras i olika fack. 

Självrelaterade anledningar, d.v.s. att känna sig bekväm på den platsen. Familjerelaterande 



10 

 

orsaker, såsom att familjen bor där. Vänrelaterade anledningar, t.ex. att lära känna människor 

i området. Samhällsrelaterade orsaker, t.ex. att gilla livsstilen eller stämningen i området. Det 

kan även vara organisationsrelaterade orsaker såsom att jobbet finns på orten eller andra 

organisatoriska orsaker samt bostadsrelaterade orsaker t.ex. att personen äger sitt hus och har 

många personliga ägodelar.  

Forskning har visat att majoriteten av de svar som erhålles till varför människor känner sig 

som hemma passade in i någon av dessa kategorier, vilket gör att en kombination av dessa 

orsaker att känna sig hemma är sammankopplade med platsanknytning (Hummon, Cuba, 

1993a, s119).  

De orsaker som beskrivits ovan kan kopplas mot anknytning till bostaden, området eller 

regionen. Orsaken att känna sig hemma på grund av vänner och organisatoriska faktorer 

såsom jobb visar på anknytningen till område. Engagemang i sitt eget område, och 

engagemang utanför regionen påverkade kopplingen till regionen negativt, samtidigt som 

engagemang inom det egna området inte ökar sannolikheten att känna sig hemma i sitt 

område, tvärtemot vad man kan tro (Hummon & Cuba, 1993a, s. 123). Engagemang inom 

regionen, men utanför sitt bostadsområde påverkade känslan av att vara hemma i regionen 

positivt (Hummon & Cuba, 1993a, s.127).  

Att ha en stark anknytning till någon specifik plats i samhället behöver inte påverka 

platsanknytningen negativt till någon annan plats. Hummon & Cuba fann att vissa 

identifierade sig med en speciell plats på skalan: bostad, område och region, medan andra 

visade på lika identifiering med alla tre (1993a, s. 126). Studier om platsanknytning visar på 

att betydelsen av sociala faktorer är stor, även om den reella kvalitén av platsen har betydelse 

så har även hur individer uppfattar en plats, och vilka upplevelser de har av platsen en viss 

mening (Hummon & Cuba, 1993a). 

Anledningen till att denna studie är relevant i denna uppsats är för att den visar att individer 

kan identifiera sig och känna sig hemma på olika nivåer inom en region alternativt ha samma 

känsla för hela regionen. Var individer känner sig som hemma har betydelse eftersom den 

anknytning de har till en nivå i samhället kan förändras, antingen stärkas eller försvagas och 

förändringen i platsanknytning kan bidra till att förklara migration från Luleå efter examen.  

Forskning har visat att sociala band och anknytning till en plats gör människor mindre 

benägna att flytta (Fischer & Malmberg, 2001). Känslan av att vara ”hemma” eller rotad på en 
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plats påverkar benägenheten av att flytta negativt. Om en individ känner sig hemma i en 

region så påverkar detta inte migration inom regionen, däremot om personen övervägar att 

flytta utanför regionen kan flytten hämmas av de positiva bilder personen har av sin hemort 

(Stjernström 1998, s.45-53).  

Andersson (Integrationsverket, 2000) hänvisar till Robert McGinnis när han beskriver den 

tröghet som skapas vid en längre tids vistelse på samma ort. Det vill säga att längre tid på 

samma plats minskar flyttbenägenheten då individer skapar sociala anknytningar som blir 

svårare att bryta med tiden. Även den identitetsmässiga kopplingen som individen gör med 

bostaden, området eller orten blir starkare över tid och gör en flytt mindre trolig (Andersson, 

2000).  

Ytterligare en faktor som påverkar migration är den mentala bild individer har av en plats. 

Den bild som skapas av en plats som individen antingen varit på eller hört talas om kallas 

mental karta och kan fungera både som en pull- och pushfaktor. Den mentala kartan präglas 

av tidigare verkliga upplevelser av en plats i kombination med information från tv, radio och 

personer i ens närhet (Gould, P, Mental Maps, 2:ed, 1986, s.4; Stjernström, 1998, s. 45-53). 

De sociala nätverken har betydelse vid skapandet av mentala kartor då personers åsikter i ens 

närhet påverkar den bild individen får eller har av specifika platser (Stjernström 1998). Den 

mentala kartan, bilden av platsen, påverkar identifikationen med en ort, samt viken relation 

som skapas till en plats eller ett samhälle. Den mentala kartan behöver inte byggas av verklig 

fakta, men det är en mental bild av en reell geografisk plats. 

2.2.2 Nätverkens betydelse för migration  

Utöver platsanknytning så menar Nyman-Kurkiala (1999) att sociala band och nätverk har 

stor betydelse vid undersökning av migrationsströmmar och varför människor valt att flytta 

just dit de gjort. Hon förklarar hur en persons nätverk består av individer som denna person 

känner, umgås med och har någon form av förhållande med, även om det inte nödvändigtvis 

behöver vara ett nära förhållande (Nyman-Kirkula, 1999, s.56).  

Anledningen till att sociala kontakter har betydelse vid migration är att kontakter med andra 

påverkas av geografiska avstånd. Det kan vara svårt att fortsätta ha kontakt med vänner och 

bekanta på tidigare bostadsort, vilket motverka en flytt, samtidigt som sociala kontakter på 

andra orter kan vara en faktor som initierar en flytt (Andersson, 2000, s.52). 
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Nyman-Kurkialas avhandling undersöker en grupp finlandssvenskar från Jakobstad som 

flyttat till Gävle. Hur kontakten mellan dessa påverkade dels flytten dit och hur de efter ett 

antal år i Gävle påverkade varandra inom nätverket att flytta tillbaka till tidigare bostadsort. 

Ekonomiska fördelar, som t.ex. bättre betalt på den nya bostadsorten fanns med i orsaksbilden 

vid beslut om migration, men initiativet till att flytta till Gävle väcktes av någon i 

bekantskapskretsen. De flesta av migranterna i den undersökta gruppen svarade att de fattat 

sitt beslut att flytta till en specifik ort, just på grund av att de hade en koppling till andra 

människor som flyttat eller som funderade på att flytta dit (Nyman-Kirkula, 1999). 

Ytterligare gemensamt för migranterna som flyttade var att när de flyttat så stängdes inte 

dörren för eventuell återflytt till hemlandet, och de flesta inom nätverket visste att de slutligen 

skulle flytta tillbaka trots bra förhållanden på den nya bostadsorten (Nyman-Kirkula, 1999). 

De flesta sociala kontakterna på nya bostadsorten var inom nätverket av individer från den 

gamla bostadsorten, och det var inom det nätverket som återflyttningen slutligen blev aktuellt 

för flertalet inom nätverket. Anledningar till återflytten uppgavs vara bl.a. att de alltid tänkt 

flytta ”hem”, en saknad efter vad som lämnats, en känsla av större likhet med människorna på 

tidigare bostadsort. Förhållandena i Sverige var inte den främsta orsaken till återflytt då de 

flesta upplevde att de hade det bra här, men då människor i ens närhet flyttade startade en 

kedjeeffekt av migration (Nyman-Kirkula, 1999).  

De flesta var medvetna om de sämre löneförhållandena på tidigare bostadsort, men valde ändå 

att flytta tillbaka. Gemensamt var även att medlemmarna i nätverket på den nya bostadsorten 

behöll kontakten med tidigare bostadsort, vilket kan ses som individuella strategier för att 

underlätta en återflytt (Arnstberg 1975 i Stjernström 1998 s. 36). Känslan av att i viss mån bli 

lämnad kvar när många inom samma nätverk flyttar gör att det blir svårare att för en själv att 

skapa motivation att stanna (Nyman-Kirkula, 1999).       

Den påverkan individer har på varandra försöker Nyman-Kirkula förklara genom integration. 

Dels integration i samhället, men även integration inom gruppen (Nyman-Kirkula, 1999, 

s.179). För att visa på gruppens dynamik har hon använt sig av ett måltaveldiagram för att 

undersöka vilka som är kärnan i gruppen och vilka som står mer isolerade från kolonin. Hon 

finner att det skedde en större återflyttning bland dem i kärngruppen än de som var mer 

isolerade från nätverket, alltså påverkade graden av kontakt med andra inom nätverket 

beslutet att flytta tillbaka (Nyman-Kirkula, 1999, s.192).  
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Integrationen i samhället visade sig också ha betydelse för den återmigration som skedde 

inom nätverket.. Bland de som stannade kvar i Sverige under återflyttningsvågen till den 

tidigare bostadsorten, hade i större mån vänner utanför nätverket, vilket gjorde att behovet av 

nätverket inte var lika starkt. Det fanns även en liten grupp inom nätverket som nästan 

uteslutande var anknutna till varandra där alla inom gruppen stannade kvar under 

återflyttningsvågen. (Nyman-Kirkula, 1999, s. 193-195).  

En av Nyman-Kirkulas hypoteser var att den grupp nyinflyttade skulle ha lättare att integreras 

i samhället än andra som migrerat till andra platser än detta nätverk valt, då gruppen skulle 

hjälpa till med anpassningen, denna fick hon dock förkasta då det visade sig att den starka 

gemenskapen inom nätverket försvårade integrationen i samhället (Nyman-Kirkula, 1999). 

Återmigration till tidigare bostadsort sker vanligtvis inom 2-3 år då banden till tidigare ort är 

starkare eller lika starka som till nya bostadsorten. Efter 5-10 år kan en flytt tillbaka vara lika 

”svår” som för personer som flyttar till en helt ny ort. Detta anses gällande i de fall där 

forskare studerat mer långväga flyttar, över kommun-, region- och landsgränser (Andersson, 

2000, s.62). 

Även om forskning visat på sociala nätverks inverkan på migration finns det dock självfallet 

individuella skillnader, dessa skillnader kan mätas i s.k. stressmodeller. En person som inte är 

flyttbenägen kräver starka impulser av stress för att flytta, medan fallet är omvänt med de 

personer som är migrationsvänliga, då det räcker med låga grader av stress för att de ska 

initiera en flytt. Exempel på faktorer som kan påverka migrationsbenägenheten hos de med 

låg stressfaktor är att de anser sig ha långt till jobbet eller höga bostadskostnader.  Finns ingen 

eller en svag anknytning till bostadsorten krävs låga grader av stress och omvänt om personen 

har en stark anknytning till bostadsorten (Integrationsverket, 2000).  

2.3 Location-specific insider advantages  

Som nämnt tidigare har tiden för vistelse inom en region påverkan på viljan att flytta. Efter 

lång vistelse inom samma region minskar benägenheten att lämna regionen (Fischer, 

Malmberg, 2001, s.358). En anledning till att längre vistelse inom samma region kan påverka 

migrationen negativt är att personer genom längre vistelse får vissa fördelar ”Location-

specific insider advantages”
2
. Dessa ”Location-specifik insider advantages” är kunskap om en 

plats som underlättar för en individ, kunskaper som inte kan överflyttas till ny bostadsort. 

                                                 
2
 Direkt översatt ”platsanknutna fördelar” 
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Fischer och Malmberg hävdar att den minskade migrationen med ålder är ett resultat just av 

de ”Location-specific insider advantages” som fås genom att stanna lång tid på samma ställe. 

Dessa fördelar är bl.a. starka sociala anknytningar mellan individer, åtaganden i samhället, 

speciella projekt såsom utbildning eller jobb (Fischer & Malmberg, 2001, s. 358). Samtidigt 

som migrationsbenägenheten är mindre under dessa projekt och åtaganden så ökar 

migrationsbenägenheten i samband med avslut av dessa aktiviteter. (Fisher Malmberg, 2001).  

Att nyligen ha avslutat en utbildning är en av de faser i livet då migrationsbenägenheten är 

som störst, vilket gör det viktigt för Luleå kommun att välja rätt väg inom policyskapande då 

konkurrensen från andra städer är stor.   

Förutom stora åtagande som utbildning, kan ”location-specific insider advantages” även vara 

kunskap om hur bussnätet går, var bra restauranger finns och andra kunskaper som är knutna 

till en viss plats, och som inte är överförbara. Detta leder till att de som bott länge på ett ställe 

har vid migration mer att förlora än de som befunnit sig där en kortare period. Kunskap som 

hjälper på viss ort, men som inte har någon betydelse på nästa ställe, blir då enligt 

nationalekonomiska termer en ”sunk cost” (Fischer & Malmberg, 2001, s.360). 

Viss kritik mot ”location-specific insider advantages” har lyfts och alternativa förklaringar har 

lyfts. En alternativ förklaring till att människor som bott länge på ett ställe är mindre benägna 

att flytta kan vara att de människor som blir långvariga på ett ställe är de som direkt tyckte om 

platsen och att de som inte gillade platsen när de flyttade dit inte får en stabil anknytning och 

därför inte blir långvariga (Fisher & Malmberg, 2001. s. 360).  

Trots fokus på sociala orsaker i denna uppsats så är det viktigt att påpeka att 

arbetsmarknadens utseende inte får glömmas bort. Stjernström lägger fram en hypotes han 

anser trolig. Vid flyttprocessen är första steget att exkludera vissa kommuner och regioner 

som individen inte vill flytta till p.g.a. bl.a. mentala kartor och sociala nätverk för att senare 

koncentrera sitt jobbsökande i de kommuner som personen föredrar att flytta till (Stjernström, 

1998. s. 159). Denna hypotes skapar en kombination av sociala och ekonomiska orsaker till 

migration.  

Detta kapitel har givit en genomgång av de migrationsteorier som fått uppmärksamhet inom 

migrationsforskning och som anses vara relevant i denna uppsats. Nästkommande kapitel 

kommer att vara en undersökning av hur kommuner kan använda sig av migrationsforskning 

för att skapa policys som motverkar en utflyttning från kommunen.   
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3. Kommunala möjligheter  

Detta kapitel kommer att avhandla vad kommuner kan och får göra för att motverka problem i 

kommunen såsom utflyttning, men även hur kommuner kan främja vissa beteenden genom 

policyskapande. Den första delen av kapitlet avhandlar den kommunala kompetensen d.v.s. 

inom vilka ramar kommunen kan agera.   

3.1 Kommunal kompetens 

För att nå tidigare utvecklade mål och visioner såsom ”Vision 2050”, samt vid utvecklandet 

av policys har kommunerna rätt och möjlighet att göra det som omfattas av den kommunala 

kompetensen. Den kommunala kompetensen är det som kommuner dels har ansvar att göra 

och genom lagstiftning får göra. Sverige har i ett internationellt perspektiv kommuner med 

stor egen bestämmanderätt då kommunerna dels har beskattningsrätt, förtroendevalda 

politiker under politiskt ansvar och en liten statlig kontroll över arbetet de utför (Halvarsson, 

2003, s. 159).  

De befogenheter som kommunerna regleras genom är lagstiftning, bl.a. kommunlagen från 

1992 (Halvarsson, 2003). Enligt kommunlagen har kommunerna rätt att ta hand om sådana 

saker som är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunen, så till vidare att det 

inte enbart ska hanteras av staten eller annan kommun. Det allmänna intresset styr 

verksamheten och detta betyder att kommuner kan införa åtgärder som endast tillgodoser 

behovet hos en mindre del av kommunens innevånare, eller ett mindre område inom 

kommunen. En inskränkning i detta är de begränsningar som finns inom kommunlagen vilka 

bl.a. säger att kommunen inte får stödja enskilda kommunmedlemmar, med vissa undantag 

såsom stipendieverksamhet. Kommuner får inte bryta mot lokaliseringsprincipen som hävdar 

att den verksamhet som kommunen bedriver skall normalt vara koncentrerade till kommunen 

eller dess medlemmar. Kommunerna får inte nonchalera självkostnadsprincipen som betyder 

att kommunen inte får prissätta olika tjänster och varor så att de gör vinst. Kommunen får inte 

förbise den likställdhetsprincip som gör alla kommunmedlemmar till likaberättigade. Utöver 

dessa och många fler begränsningar så måste alla beslut inom kommunen fattas på laglig väg 

och strida mot andra lagar eller författningar (Halvarsson, 2003, s. 160).  

Utöver den kommunlag som till stor del föreskriver vad kommuner har rätt att göra finns vissa 

speciallagstiftningar vilka reglerar de uppgifter som kommuner enligt lag måste ombesörja. 

Dessa är bl.a. socialtjänstlagen och skollagen. Dessa speciallagar kan dels öka kommuners 
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självbestämmande och ge dem möjligheter att själva reglera sin verksamhet då dessa lagar 

reglerar områden som tar stor del av en kommuns budget. De minimikrav som finns kan 

kommuner inte ignorera, men för att göra kommunen attraktiv att bo i kan kommunen gå 

längre än det som enligt lag måste göra och då t.ex. göra satsningar på att utöka kulturutbudet 

eller liknande (Halvarsson, 2003, s. 160). 

Den ram som kommunlagen och speciallagstiftningen utgör tillåter stor frihet samtidigt som 

den begränsar möjligheter till att gynna enskilda och bedriva vinstdrivande verksamheter. 

Trots att kommuner har samma regler kan deras utseende ändå vara olika beroende på vad 

kommuner utöver de tjänster som de måste tillhandahålla faktiskt satsar på. Detta kan vara 

kultur, sport eller andra tjänster som kommunen utgår från att dess medlemmar vill ha. Vad 

kommunen väljer att satsa på är ofta en del av större och mer långsiktiga visioner för 

respektive kommun.             

3.2 Policyprocesser 

Med den kommunala kompetensen som ram kan kommuner utforma policys inom olika 

områden. Policyn fungerar som ett redskap eller verktyg för att människor inom 

organisationen skall veta vilken väg som kommunen vill ta i vissa frågor. Policys kan 

tydliggöra vad målet för organisationen är och hur man ska nå dit.    

Policyskapande är ett komplext arbete som ska utmynna i någon form av handlingsplan eller 

strategi som svar på ett problem eller liknande. Den definition av policy som här används 

grundar sig på Heclos definition ”en policy kan lämpligen betraktas som en serie handlingar 

eller icke-handlingar snarare än vissa speciella beslut eller handlingar” (Heclos, 1972, s.85). 

Dessa handlingar eller serie av handlingar hänger ihop och bildar en handlingsplan vid arbetet 

mot ett mål. En policy är mer än ett eller flera beslut den innehåller också iden om handlingen 

d.v.s. tanken bakom beslutet (Hill, 2007, s. 14).  

Processen för att skapa en policy innehåller förenklat en problemformulering av frågan/ämnet 

vilket påverkar hur den presenteras till ledningen för problemlösning. Olika instanser 

formulerar olika lösningar på problemet där slutligen en lösning väljs (Sabatier, 1999, s.3). 

Policyn blir implementerad för att senare bli utvärderad (Sabatier, 1999, s.3). Detta är ingen 

enkel process då den sker i ett sammanhang med många aktörer på olika plan. Det finns olika 

möjligheter att manipulera policyskapandet. En av dessa möjligheter är t.ex. att olika aktörer 

kan se olika delar av ett problem som det centrala, vilket påverkar hur policyskapare 

presenterar och hanterar problemet, vilket i sin tur resulterar i påverkan på val av lösning på 
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problemet (Sabatier, 1999, s. 3). Vid alla steg inom policyframtagningen finns olika vägar att 

gå vilket påverkar utseendet och resultatet av policyn. Blir inte resultat av en policy vad som 

väntats efter implementering, kan svaret finnas inom processen som tog fram policyn vilket 

då beskrivs som ett policymisslyckande.       

Många policys överlappar och påverkar varandra vilket komplicerar utvärderingen av 

policyimplementeringen då det är svårt urskilja vilken policy som fått ett specifikt reslutat. 

Det är svårt att renodla exakts vad som har påverkat vad, då policys oftast existerar i ett 

samband med flera policys inom samma område (Hill, 2007, s.15).  

3.3 Policyutvärdering  

Vid analys och utvärdering utav policys finns olika vägar att gå beroende på vad som ämnas 

undersökas. Som utvärderare finns möjlighet att undersöka uppkomsten av policy, innehåll, 

kvalitet eller resultat av implementerad policy, samt använda sig av andra angreppssätt (Hill, 

2007, s.12). Gemensamt för all utvärdering är dock att det är en process som blickar bakåt, 

samtidigt som det är ett vägledande verktyg inför framtiden och de beslut och handlingar som 

fattas och senare implementeras. Utvärderingar analyserar något som hänt eller är pågående 

och syftet är att utvärderingen ska bidra med ökad kunskap som förbättrar framtida beslut 

eller policys (Vedung, 2009, s. 33). Många utredningar handlar om att förutse en policys 

effekter, men en utvärdering av policy görs i efterhand (Vedung, 2009, s. 23). Handlingen, 

policyn eller beslutet behöver dock inte vara avslutad utan kan fortfarande pågå under 

utvärderingen (Vedung, 2009, s. 31).  

Denna uppsats kommer att använda sig av två olika ansatser för att undersöka Luleå 

kommuns policy. Den första metoden är interventionsteori, där syftet är att finna hur 

policyskaparen tänker sig att policyn ska fungera. Den andra metoden syftar till att undersöka 

resultatet av policyn, har målet med policyn uppfyllts? Det är viktigt att dessa två ansatser 

skiljs åt, trots att de avser studera samma policy. Interventionsteorin som först används tar 

ingen hänsyn till resultat, endast logiken bakom skapandet av policyn d.v.s. den 

bakomliggande interventionsteorin. Studentenkäterna används senare som metod för att 

undersöka resultatet av policyn där uppsatsen ämnar undersöka om studenternas beteende 

överensstämmer med det beteende som Luleå kommun vill främja i sin policy.     
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3.3.1 Interventionsteori 

Vid utvärdering av den offentliga organisationens handlingar är interventionsmetoden ett 

värdefullt redskap. Metoden syftar till att ta reda på hur en policy är tänkt att fungera inte 

vilket resultat den implementerade policyn givit (Vedung, 2009, s.45). Vid användning av 

interventionsteori görs en avgränsning mellan policyns design och det faktiska resultatet. 

Interventionsteori fungerar som ett verktyg för att utvärdera policyn, inte för att konstruera en 

policy. För att använda sig av interventionsteori konstrueras en modell, en förenklad 

interventionsteori, vilket visar de steg som en policy är tänkt att genomgå från beslutsfattare 

till slutmottagaren (Vedung, 2009, s.46). Nedan visas Vedungs interventionsteori där kedjan 

från avsändaren till utfallet presenteras.  

1. Interventionsteorins bärare (ex stat eller kommun)   

2. Intervention (program, t.ex. vision 2050) 

3. (Mellanhänder)   

4. Slutprestation (kommunens aktiviteter)  

5. Slutmottagare (studenter)   

6. Mekanism  

1. Exponering         

2. Intresse 

3. Attitydförändring  

7. Utfall (olika tänkta utfall av implementerad policy efter nådd slutmottagaren) 

(Detta är en egen modifierad version av programteori, originalet finns i Vedung, 2009, s.49). 
3
  

Första steget i denna analytiska policyprocess för utvärderaren är att identifiera de olika 

personer, myndigheter eller instanser som är avsändare, mottagare samt mellanliggande 

händer för att ett budskap ska komma fram. Inom offentliga verksamheter är ofta högre 

instanser såsom stat, landsting och kommuner avsändare. Avsändaren av policyn hoppas att 

genom strategiska beslut kunna påverka hur enskilda individer handlar i olika situationer 

(Vedung 2009 s 49).  

Det andra steget är att tillförskaffa information om hur processen fram till utarbetad policyn 

sett ut. Information om policyarbetet fås genom förarbeten samt intervjuer med inblandade 

                                                 
3
 Denna modell kommer senare att användas vid analysen av kommunens handlingar.  
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policyskapare. Den information som framkommer om policyprocessen appliceras i den 

förenklade interventionsmodellen. Genom att lägga till informationen om policyprocessen i 

denna modell synliggörs logiken bakom den policy som formats (Vedung 2009 s.49).    

Interventionsteorin kan tolkas som ett antal ”om så”-satser som formuleras och avslutas med 

en värderande sats (Vedung, 2009, s.51). T.ex. om kommunen tar beslutet att sjösätta denna 

policy kommer det att påverka det nedåtgående ledet från kommun via företag eller 

organisation för att slutligen påverka beteendet hos individer på ett önskvärt sätt. (Vedung, 

2009 s.51)  

Vedungs programteori är en generell modell och kan i viss mån anpassas efter det faktiska fall 

som ska utvärderas, vilket har gjorts inför denna utvärdering. Ibland riktar sig beslut direkt 

från kommun till medborgare, men ofta finns mellanliggande aktörer som förväntas handla på 

ett visst sätt, för att policyn ska verka som tänkt. Interventionsteorin bidrar med en 

strukturering av policyn genom att applicera information om policyprocessen i Vedungs 

modell (Vedung, 2009, s 52).  

Vid användningen av denna modell är det utvärderaren som tolkar, beskriver och placerar 

information i modellen, vilket kan kallas en rekonstruktiv tolkning av materialet. Meningen 

med att använda denna modell är att utvinna den handlingslogik som finns hos de inblandade i 

interventionen för att synliggöra logiken bakom fattat beslut (Vedung, 2009, s.52).  

Interventioner som utfärdas förväntas att påverka, de ska förändra och generera ett resultat. 

Interventionens bärare utfärdar en policy och förväntar sig att slutmottagaren ska agera på ett 

visst sätt. För att förklara detta antas det att det finns vissa generativa mekanismer mellan de 

olika stegen i modellen, de är inte direkt uttalade, men borde finnas där. Med 

Interventionsteori finner utvärderaren antagande såsom att om kommunen gör si påverkas 

han/hon att göra så. Dessa mekanismer leds ur rationalitetsprincipen vilken hävdar att 

inblandade individer bör handla på ett lämpligt sätt i enlighet med den situation de befinner 

sig i (Vedung, 2009, s.53, resonemang hämtat från Popper 1985:359). Denna 

rationalitetsprincip fungerar som ett redskap för att få fram underförstådda inslag inom 

interventionen (Vedung, 2009, s.53) Trots att antagandet om att individer alltid handlar 

rationellt uppenbarligen är falskt vilket Vedung själv påpekar, så kan den ändå finnas med 

som ett värdefullt verktyg. Trots kritik mot påståendet att människor är rationella individer 

visar den teorin enligt Popper ändock en trolig uppfattning av hur människor agerar (Vedung, 

2009, s.55). 
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Efter att ha rekonstruerat interventionsteorin, alltså applicerat policyn på modellen, är syftet 

att den ska kunna bidra till en ökad klarhet för de inblandade, hur processen har sett ut och 

vilka antaganden som gjorts för att den ska få effekt (Vedung, 2009, s. 56-57). I denna 

uppsats vill interventionsteorin visa hur Luleå kommun tänker sig att de aktiviteter som bildar 

deras policy ska generera ett resultat, detta för att uppmärksamma logiken för de inblandade i 

policyskapandet. Tanken är att interventionsteorin ska öka insikten vilket inte nödvändigtvis 

leder till ett handlade. I situationer då det finns många inblandade aktörer kan 

interventionsteori öppna upp för diskussion och förbättrad kommunikation mellan instanser. 

Även om en konkret förändring av policy inte är målet kan den hjälpa till att identifiera vissa 

delar av interventionen som kräver uppföljning, vilket kan leda till ett förändrat arbete 

(Vedung, 2009, s. 58-59). 

3.3.2 Resultatutvärdering 

Den andra delen av utvärderingen är måluppfyllelse, har policyn fått önskat resultat? Detta 

undersöks i denna uppsats genom en enkätundersökning där studenters åsikter och beteenden 

matchas ihop med Luleå kommuns policymål, vilket är att studenter i högre utsträckning ska 

stanna kvar i kommunen, samt att studenterna i enlighet med ”Vision 2050” under studietiden 

ska vara en naturlig del av kommunen.  

Efter att ha ordnat policyn i enlighet med interventionsteori, är det i denna uppsats av intresse 

att även undersöka utfallet av policyn. Vid analys av policyutfallet kan 

måluppfyllelsemodellen användas. Måluppfyllelsemodellen är en klassisk mål-resultatmodell 

och syftar till att undersöka om interventionens direkta eller indirekta effekter i utfallsledet 

motsvarar det mål som ställts upp av interventionens bärare (Vedung, 2009, s.91). 

Måluppfyllelseanalys består av två delar där två olika frågor ställs.  

Den första delen av måluppfyllelseanalysen är den beskrivande måluppfyllelseanalysen i den 

efterfrågas i vilken grad målen för utfallet blivit uppfyllda. Den andra delen är den 

förklarande måluppfyllelseanalysen där frågan som ställs är om interventionen bidragit till 

måluppfyllelsen och i så fall hur mycket, d.v.s. har policyn skapat resultatet, eller skulle 

resultatet blivit detsamma även utan policyn (Vedung, 2009, s.92). Av dessa två frågor är det 

den först ställda, i vilken grad målet blivit uppfyllt som kommer att behandlas i denna 

uppsats. Måluppfyllelsemodellen är inriktad på att undersöka de mål som finns uppställda 

inom interventionen (Vedung, 2009, s.102). Målet som finns uppställt inom interventionen är 

att studenter i högre utsträckning efter examen ska stanna i Luleå. För att undersöka om detta 
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mål uppfylls visar resultatet av enkäten om de svarande kan ses som potentiella Luleåbor med 

grund av vad de svarat.   

Detta kapitel har sammanfattat det redskap som policyskapande och utvärdering är inom 

kommuner. För att med policy framgångsrikt förhindra eller främja beteende bör 

skapandeprocessen relatera till den forskning och de teorier som finns inom policyområdet, 

d.v.s. migrationsforskning i detta fall, för att använda dessa som grund till kommunens 

policyarbete. De tidigare presenterade migrationsteorier bör samstämma med policyn inom 

området för att generera ett positivt resultat.                
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4. Kommunens arbete  

Den problembild som Luleå kommunen arbetar mot är den att studenter i större utsträckning, 

än vad kommunen önskar, väljer att lämna Luleå när deras studier avslutas. Kommunen har 

även i sin långsiktiga vision uttalat en vilja att studenterna och studentlivet ska vara en väl 

integrerad del av kommunen (Luleå kommun 1). Studenterna vid LTU anses vara en viktig 

källa till kunskap och de kan bidra till att minska den kompetensbrist som Norrbotten riskerar 

att drabbas då stora pensionsavgångar blir aktuellt (Norrbottens Läns Landsting 5; 

Minnesanteckning 2 ).   

De aktiviteter som tillsammans bildar Luleå kommuns policy kommer i detta kapitel att 

organiseras i enlighet med interventionsteorin som presenterats under policyutvärdering i 

kapitel tre. Interventionsteorin vill åskådliggöra hur de deltagande skaparna bakom 

kommunens policy resonerade när de valde de aktiviteter som kom att bilda policyn. Syftet är 

att finna de bakomliggande mekanismerna som styr arbetet (Vedung, 2009).   

”Målet för Luleå kommun är att Luleå ska vara en så bra studentstad som möjligt och att 

studenter ska under sin studietid trivas i Luleå, att studenterna trivs under sin studietid 

hoppas vi leder till att studenterna stannar kvar efter avslutade studier”(Intervju 2).  

De satsningar som kommunen gör är i syfte att främja ett långsiktigt boende i kommunen 

vilket är ett led i arbetet mot ”Vision 2050”. Kommunen bidrar till en rad olika projekt vid 

universitet som dels syftar till att öka trivseln för studenter under sin studietid i Luleå, men 

även för att underlätta övergången mellan utbildning och arbetsliv (Intervju 2).   

Kommunen är i denna uppsats fall interventionens bärare, det är de som utarbetat policyn som 

formar de åtgärder som senare riktas sig mot studenterna vid LTU. De aktiviteter och de 

beslut som fattas inom detta område bildar den policy som kommunen avser att exponera för 

studenter. I vissa fall är dessa handlingar direkt kopplade mellan kommun och student, medan 

universitet i andra fall fungerar som en mellanhand mellan kommun och student. De ramar 

som kommunen arbetar inom är de som den kommunala kompetensen sätter, den reglerar vad 

kommuner får göra, i enlighet med lag.  

Slutprestationen är de olika aktiviteter som riktar sig mot studenterna. Kommunen satsar 

mycket på de nya studenterna som kommer varje år bland annat genom: information från 

kommunens företrädare, guidade turer i tätorten, tacobuffe i Luleå centrum, gratis bussar 

inom staden och från flygplatsen. Förutom de direkta aktiviteterna mot studenterna sker även 
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ett samarbete mellan Luleå kommun och nolleperiodsgruppen där kommunen bidrar 

finansiellt till studenternas välkomstperiod. Kommunen samarbetar också med bl.a. 

skatteverket för att studenter ska mantalsskriva sig i Luleå. De studenter som under en 

specifik ”fixardag
4
” under nolleperioden mantalsskriver sig här får en gåva. (Intervju 1). 

Utöver nolleperioden bidrar kommunen med bussar till Måttsund
5
 under Vinterfestivalen

6
, så 

att studenter ska få uppleva de möjligheter till vinteraktiviteter som finns. Kommunalrådet 

träffar även varje höst nya utländska studenter, som bjuds på lunch. 

Kommunen har i samarbete med Luleå Näringsliv AB
7
 projektet Ex-jobb Luleå som syftar till 

att hjälpa studenter att finna lokala ex-jobb under sin studietid (Intervju 3). Förutom att 

matcha rätt ex-jobb till rätt student så försöker Ex-jobb Luleå finna vägar mellan studenter 

och näringsliv. De vill främja nätverkande utanför universitetet och skapa kontakter som de 

anser kommer till nytta för både Luleå Näringsliv och studenter (Intervju 3). Arbetet fick sin 

grund då det visade sig att studenter hade en vilja att göra sina ex-jobb här, men att det fanns 

svårigheter för både studenter och företag att komma i kontakt med varandra (Intervju 3). Ex-

jobb Luleå är en del av en större paraplyorganisation kallat LTU-karriär i vilket kommunen, 

Luleå näringsliv AB och LTU är med. LTU-karriär arbetar för att på olika sätt hjälper 

studenter på väg mot arbetslivet (Intervju 1; Intervju 3).  

Kommunen finns även med och bidrar till projekt som studentrekryteringen vid LTU 

anordnar (Intervju 4). Exempel på sådana aktiviteter är att LTU möjliggör för gymnasieelever 

från länet att besöka campus för att delta på populärvetenskapliga föreläsningar och testa på 

studentlivet detta för att blivande studenter ska välja LTU när val av universitet senare skall 

göras (Intervju 4).  

Inför arbetet med att bli ”årets studentstad 2003” bildades en studentstadsgrupp för att styra 

arbetet. I denna grupp finns bl.a. representanter från kommun, näringsliv och studenter. Trots 

att målet för gruppen uppnåddes, finns grupperingen kvar och det är en möjlighet för 

regelbunden kontakt mellan kommun och studentrepresentanter (Intervju 1). 

                                                 
4
 Fixardagen är en dag under nolleperioden där studenter får möjlighet att mantalsskriva sig här, prata med 

banken, studentkårerna informerar om deras verksamhet och liknande.  

5
 Ort i Luleå Kommun med slalombacke.  

6
 Vinterfestivalen är ett antal dagar under vintern där studenter får möjlighet att testa på olika vinteraktiviteter.  

7
 Luleå näringsliv AB är ett utvecklingsföretag som syftar till att skapa förutsättningar för företagare i Luleå 

kommun (LNAB 6) Finansieras till 49 procent av Luleå kommun.  
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Studentstadsgruppen är ett nätverk där studenters åsikter lyfts och de får möjlighet att påverka 

det arbete som senare berör studenter och studentliv inom Luleå kommun. (Intervju1; Intervju 

2). Att studentrepresentanter får möjlighet att regelbundet träffa representanter från näringsliv 

och kommunala bolag såsom Lulebo
8
 kan bidra till förbättringar som ökar trivseln för 

studenter i Luleå.     

Detta är en redogörelse av vad kommunen gör, samt vilka migrationsfaktorer som kan 

påverkas av dessa handlingar. Dessa är i interventionsteorin slutprestationen, det konkreta 

arbete som kommunen vill ska nå studenter. Slutmottagarna i denna policyutvärdering är 

studenterna vid LTU. De aktiviteter som nyligen nämnts är de som ska bidra till att vara en så 

bra studentstad som möjligt, att studenterna ska trivas under sin studietid i Luleå, och i ett 

senare skede välja att stanna kvar.  

För att denna policy ska få avsedda effekter krävs vissa generativa mekanismer. Dessa är att 

studenterna dels ska exponeras för den policy som kommunen har och arbetar efter. Vidare så 

ska den exponeringen leda till ett intresse, studenterna ska vilja veta mer om möjligheterna att 

leva och bo i Luleå. Slutligen ska policyn leda till en attitydförändring, kommunen vill att 

studenter ska se positivt på Luleå som framtida bostadsort. De studenter som tidigare inte 

tänkt bosätta sig i Luleå, ska med den information de fått från Luleå stad se de möjligheter 

som finns, och studenter ska veta att deras kompetens är viktig för kommunens utveckling.  

Det viktigaste utfallet av de mekanismer som kommunen tänker sig ska påverka studenters 

beteende, är att de har en positiv attityd till Luleå samt väljer att stanna kvar i Luleå. Ett 

alternativt utfall är att de får en positiv bild av orten, vilket kan göra att de vid ett senare 

tillfälle flyttar till Luleå eller att de kan bidra till att sända en positiv bild av Luleå till andra.   

                                                 
8
 Kommunal bostadsförmedling 
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5. Sammanställning av studenternas enkätsvar 

Efter att ha undersökt kommunens aktiviteter vars syfte är att främja ett långsiktig boende i 

kommunen följer en redogörelse över studenters åsikter om Luleå som framtida bostadsort, 

hur studenterna trivs i Luleå samt studenters nätverk. Svaren som framkom ur enkäten 

kommer att jämföras med migrationsteorier i syfte att undersöka om studenters åsikter och 

beteende kan kopplas till migrationsteori och kommunens policy.        

För att undersöka vad studenter säger sig önska för att stanna kvar på en plats eller flytta till 

ny ort, så har 51 studenter tillfrågats vilka faktorer som de anser vara viktiga för att bosätta sig 

på en ort, efter examen vid LTU
9
. De olika faktorerna vid val av bostadsort delas i enkäten in 

i ekonomiska och sociala faktorer. Studenterna blev tillfrågade att rangordna de olika 

faktorerna efter vad de tyckte var viktigast respektive minst viktigt vid flytt till ny ort. 

Resultatet av denna fråga kommer först att redovisas i skrift för att sedan avslutas med en 

tabell.  

Av de 50 enkäterna rankade 30 studenter jobb som den viktigaste faktorn för att bosätta sig på 

en ort efter avslutade studier. Vid undersökning av hur många som placerade jobb topp tre är 

siffrorna 41 studenter, vilket betyder att 82 procent placerade jobb som en av tre viktigaste 

faktorerna.  

Den andra ekonomiska faktorn var vikten av att ha goda möjligheter till jobb inom en snar 

framtid. Skillnaden mellan faktorn jobb och möjlighet till jobb inom snar framtid är den att 

den sistnämnda försöker synliggöra de som anser att goda möjligheter till försörjning är 

viktigt, men ekonomi i samband med andra faktorer påverkar val av bostadsort. Fem studenter 

placerade detta som den viktigaste faktorn, 34 studenter placerade denna faktor topp tre, vilket 

är 68 procent. Med dessa två faktorer, jobb och jobb inom snar framtid, synliggörs vikten av 

ekonomiska faktorer vid flytt.  

Även om försörjning naturligtvis visar sig vara viktigt, kan det inte bortses ifrån att vara nära 

sin familj och vänner rankas högt. Av 50 studenter var det fem som rankade att vara 

geografiskt nära sin familj som viktigast, som topp tre var det 27 som valde denna faktor som 

viktig, vilket motsvarar 54 procent. Geografiska närheten till vänner visade sig inte vara av 

lika stor vikt som till familjen, tre studenter har rankat den faktor som den viktigaste, inom 

spannet ett till tre har 19 av 50 placerat den faktorn.  

                                                 
9
 Endast 50 enkäter redovisas i resultatet. 
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Vikten av att den framtida bostadsorten ska ha ett rikt kulturutbud gav relativt låga resultat, 

ingen placerade detta som nummer ett, men åtta studenter placerade det som topp tre
10

.  

Faktorer vid val av bostadsort. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Viktig 

            

Mindre 

viktig 

Jobb 30 8 3 5 1 2 1 0 

Goda möjligheter till 

jobb inom nära framtid 
5 20 9 8 3 3 0 2 

Närhet till familj 5 7 15 5 7 6 3 2 

Närhet till vänner 3 9 7 17 10 2 2 0 

Rikt kulturutbud 0 1 7 3 9 9 11 10 

Tabell 1, Enkätresultat, fråga 1. 

Det fanns även möjlighet för de svaranden att själva nämna faktorer som de anser viktiga, 

bland dessa kommentarer återfanns: ”bostadskostnad, lön, milt klimat, fritidsaktiviteter, en 

god mix av det ”goda” livet, tillgång till snö, närhet till natur, bra kommunikationer såsom 

buss, flyg etc., infrastruktur, miljövänliga transporter och ett varierat näringsliv”.  

Även om det finns individuella orsaker till att flytta, utöver de som undersökts här, så visar 

detta material att vad studenterna vid LTU efterfrågar stämmer överrens med vad rådande 

migrationsteorier säger angående orsaker till migration. Att de flesta och viktigaste orsakerna 

kan klassas som ekonomiska eller social orsaker till migration, samt att klimat i vissa fall kan 

ses som betydelsefullt.   

Efter rangordning av viktiga faktorer vid val av bostadsort, frågades även om studenterna ville 

stanna i Luleå efter avslutade studier. Resultatet var att ingen svarade, ja, 17 svarade nej, 

medan 34 svarade vet ej. Detta visar att trots den korta tid studenterna spenderat här har vissa 

ändå lyckats skapa sig en bild av Luleå och bestämt att de inte vill stanna kvar. Anknytningar 

till en plats skapas över tid, men teorier visar att det första intrycket är svårt att ändra och de 

som framgångsrikt skapar anknytningar är de som från början tyckte om platsen.   

Trots att ingen i undersökningen svarade att de vill stanna kvar i Luleå efter avslutad examen 

svarade en övervägande del, 41 av 51, att de känner sig som hemma här. Dessa 41 fick senare 

                                                 
10

 En svarande hade numrerat kultur med noll, vilket författaren har tolkat som att den svarande inte alls finner 

den faktorn viktig.  
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frågan varför de trivs här, där de fick kryssa vilka faktorer som de anser stämmer in.  

  

Känner du dig hemma här? 

  Antal Procent 

Ja 41 80,4 

Nej 10 19,6 

Totalt 51 100 

Tabell 2, Enkätresultat, fråga 7. 

De olika faktorerna till att känna sig hemma/trivas bygger på Hummon & Cubas (1993a) 

teorier angående varför individer känner sig hemma. Resultatet av vilka orsaker till trivsel 

studenter uppger redovisas nedan i tabellform. För att tolka tabellen så har 36 studenter 

”kryssat” att de känner sig bekväm här, det är alltså en faktor som bidrar till att studenter 

känner sig hemma. 

 
Ja Nej 

Bekväm?  36 5 

Familj? 0 41 

Nya människor? 33 8 

Vänner? 33 8 

Livsstil? 17 24 

Trivsel i bostadsområde? 17 24 

Trivsel i Luleå? 17 24 

Jobb/Skola? 30 11 

Engagemang i föreningar? 12 29 

Äger bostad? 2 39 

Tabell 3, Enkätresultat, fråga 8. 

De anledningar till trivsel som flest studenter kan identifiera sig med är att de känner sig 

bekväm, har träffat många nya människor, har många vänner här, samt att ha sitt jobb/skola 

här. Att ha många vänner samt att ha träffat många nya människor anknyter till vikten av 

sociala nätverk för att trivas. Samtidigt som det är positivt att många studenter säger sig trivas 

här, svarar en majoritet att den trivseln inte beror på att de trivs i Luleå, sitt bostadsområde 

eller engagemang i föreningar.    
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Även om vikten av försörjning diskuteras så kan de starka nätverk som skapas på Porsön
11

 

mellan studenter inte frånses. Studenter umgås med andra studenter i hög utsträckning, sex 

studenter svarade ja, på frågan om de umgås med andra som inte är studenter, 21 studenter 

svarade sällan, 24 studenter svarade nej.  

Hur ofta umgås du med personer som inte är 

studenter eller är på annat sätt en del av 

universitet? 
  Antal 

Ja 6 

Sällan  21 

Nej  24 

Totalt               51 
Tabell 4, Enkätresultat. Fråga 12 

Engagemang utanför universitetet är betydelsefullt för anknytningen till kommunen, eftersom 

forskning visat att engagemang inom sitt egna närområde påverkar kopplingen till regionen 

negativt, d.v.s. att ett starkt engagemang på Porsön och universitet påverkar anknytningen till 

Luleå kommun negativt (Hummon & Cuba 1993a). 37 av 51 säger att de inte engagerar sig i 

något utanför universitet. I enkäten var tanken att engagemanget utanför universitet skulle 

vara ett engagemang inom Luleå kommun, men detta förklarades inte för de svarande så den 

del av denna fråga som är relevant är de som svarat att de inte engagerar sig i något utanför 

universitet.    

Är du engagerad i någon aktivitet utanför 

universitet?  

  Antal 

Ja, mer än en aktivitet 6 

Ja, en aktivitet 8 

Nej  37 

Totalt 51 

Tabell 5. Enkätresultat. Fråga 6. 

Kopplingen till området påverkas inte negativt av engagemang i regionen (Hummon & Cuba 

1993). Antalet som engagerar sig inom universitet är större än engagemanget utanför LTU 

vilket tabellen nedan visar.  

                                                 
11

 Bostadsområde i angränsning till LTU. 
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Är du engagerad eller har du vid något tillfälle engagerat dig i någon aktivitet vid universitet? 

  Antal Procent 

Ja, mer än 1 aktivitet 20 39,2 

Ja, 1 aktivitet 11 21,6 

Nej 20 39,2 

Total 51 100 

Tabell 6, Enkätresultat, fråga 5. 

Studenterna fick även svara på hur ofta de besöker Luleå centrum. Resultatet av denna fråga 

var att 14 av 50
12

 säger sig ofta vara i centrum (ofta motsvarar en till flera ggr i veckan). 30 

studenter säger sig vara i centrum ibland, vilket motsvarar en till tre ggr i månaden, sex 

studenter är nästan aldrig där, vilket motsvarar noll till en ggr i månaden. 

Hur ofta besöker du Luleå centrum? 
  Antal 
Ofta (1-fl ggr vecka) 14 

Ibland (1-3 ggr månad) 30 

Nästan Aldrig  (0-1 

gång/månad) 
6 

  Tabell 7, Enkätresultat. Fråga 2. 

Studenterna fick även svara på i vilket syfte de oftast åkte till centrum, vilket redovisas nedan. 

Studenterna fick placera en tvåa vid de aktiviteter de oftast åkte till centrum för, en etta för de 

aktiviteter de ibland åkte till centrum för, samt en nolla för de aktiviteter de sällan eller aldrig 

åkte till centrum för. Den första faktorn försökte fånga de anledningar studenterna åkte till 

centrum för som t.ex. bankärenden som inte är möjliga att uträtta på Porsön.      

                                                 
12

 En enkät var inte korrekt ifylld på denna fråga, men övriga svar är med i sammanställningen.  
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I vilket syfte åker du till Luleå centrum? 

  Ofta Ibland Nästan aldrig 

Ärenden (ej Porsön) 37 13 0 

Uteställen 7 31 12 

Shopping 35 10 5 

Kulturbesök 1 19 30 

Sportbesök 5 22 23 

Restaurang 7 33 10 

Annat 3 6 41 

Tabell 8, Enkätresultat, fråga 3. 

Studenterna fick även möjlighet att själva fylla i andra orsaker till varför de åker till Luleå 

centrum.
13

  

Hur man rör sig inom en region och engagerar sig inom en region påverkar anknytningen till 

specifika områden inom exempelvis en kommun. Detta blir tydligt vid undersökning av var 

individer känner sig som hemma, om studenten betraktar kommunen, ett specifikt område, 

eller bostaden som sitt hem? De 41 studenter som tidigare svarat att de känner sig som hemma 

här fick svara på om de associerar sin känsla med bostaden, bostadsområdet eller Luleå
14

. 

Resultatet blev att en övervägande del 17 studenter (41.46 procent) svarade bostaden som den 

plats man känner sig hemma, senare ansåg, nio studenter att bostadsområdet, och lika många 

att Luleå var den plats de kände sig som hemma (21.95 procent)
15

  

Associerar du din känsla av ”hemma” med 

bostaden, bostadsområdet eller Luleå? 

  Antal 
Din Bostad?  17 

Ditt bostadsområde 9 

Luleåstad/kommun?  9 

Totalt 35 

Tabell 9 Enkätresultat. Fråga 9. 

                                                 
13

 Två studenter valde att göra så och orsakerna var ”komma bort från Porsön” och ”jobb” 

14
 Av de fyrtioen som svarat att de trivs här, har två inte fyllt i var man känner sig som hemma och fyra studenter 

har kryssat mer än en ruta, vilka ändå har tagits med i resultatet.  

15
 14.63 procent valde att inte svara på denna fråga.  
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 Detta tyder på att man oftast befinner sig på ett begränsat område och skapar en känsla av 

hemma på ett begränsat område, oftast så litet område som den egna bostaden, i många fall en 

studentlägenhet, som man inte har möjlighet att behålla efter avslutade studier då hyresgäster 

av studentlägenheter måste vara aktiva LTU-studenter (Lulebo 3). 

Eftersom Luleå kommun presenterar sig under nolleperioden och studenterna får möjlighet att 

ta del av en rad aktiviteter och erbjudande som kommunen ordnar, frågades även om 

studenterna visste att Luleå kommun arbetar aktivt för att studenter ska trivas i Luleå, 

resultatet av den frågan presenteras nedan:  

Visste du att Luleå Kommun arbetar aktivt 

med att studenter ska trivas i Luleå? 

  Antal 

Ja 27 

Nej 24 

Total 51 

Tabell . Enkätresultat. Fråga 10. 

Studenterna fick även svara på hur ofta de besöker andra stadsdelar förutom de två 

bostadsområdena där studenter ofta bor, vilka är Porsön samt Björkskatan. Eftersom Luleå 

centrum tidigare efterfrågats så undantas även den stadsdelen i denna fråga. Resultatet 

kommer dock inte att redovisas eller behandlas i uppsatsen då resultatet tyder på att frågan 

misstolkats.   
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6. Analys   

De två frågeställningar som finns formulerade i det inledande kapitlet som beskriver 

uppsatsens syfte och som kommer att besvaras i denna analys är följande: 

- Är Luleå kommuns policy utformad på ett sådant sätt att den överensstämmer med 

vad rådande migrationsteorier säger om unga människors flyttningsbeteende?  

- Beter sig studenter i Luleå i enlighet med vad Luleå Kommun med sin policy försöker 

att främja? 

Den första frågeställningen kommer dels att besvaras genom modellen nedan (modell 1) där 

Vedungs interventionsteori finns som grund. Vissa steg i modellen såsom policy, 

slutprestationer och mekanismer har färgmarkerats och lyfts ut för att visa på hur och var 

migrationsteori bör integreras i policyskapandet, samt var studenternas åsikter och attityder 

får plats.  
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Pull/Push faktorer 

Ekonomiska faktorer 

- Jobb 

Sociala Faktorer 

- Platsanknytning 

- LSIA
16

 

- Mental Map 

- ”Hemmakänsla” 

Klimat 

Nätverksteori 

- Integration 

Gravitationsteori 

Livsperspektivsteori 

  

Slutprestationer 

Nolleperioden 

- Guidad tur 

- Kollektivtrafik 

- Buffé 

- Mantalsskriv. 

Gåva 

- Information  

Ex-jobb Luleå 

Studentstadsgrupp 

  

 

- Liten anknytning till 

Luleå  

- Vill inte stanna kvar 

- Begränsat nätverk 

- Trivs under studietiden 

- Litet engagemang i 

kommunen 

- Stort engagemang på 

Porsön 

- Begränsade 

rörelsemönster
17

   

  

Modell 1, Visualisering av samspelet mellan interventionsteori, migrationsteori, kommunens aktiviteter, samt studenters 

attityd. 

                                                 
16

 LSIA= Location-specific insider advantages  
17

 Studenterna spenderar stor tid på ett begränsat område i Luleå, vilket är Porsön.  
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De bakomliggande mekanismerna bakom policyns eventuella framgång har även lyfts ut för 

att tydliggöra vilka mekanismer som påverkar, om policyn ska fungera som tänkt. En del av 

de bakomliggande mekanismerna är att kommunens policy ska leda till en positiv attityd till 

Luleå. Vilka åsikter och attityd studenterna har sammanfattas i modell 1, under rubriken utfall 

i Vedungs modell för att se om policyn resulterat i den attityd Luleå kommun vill att 

studenterna ska ha, och som kommunen tror leder till att studenterna väljer att stanna kvar.         

De olika migrationsfaktorerna finns uppställda under rubriken policy i Vedungs 

interventionsteori, med anledning att dessa faktorer bör ha format den policy kommunen 

exponerar studenterna för. Under rubriken slutprestationer finns de aktiviteter kommunen 

presenterar för studenterna. Om kommunens policy är utformad för att motverka 

migrationsfaktorer bör kommunens aktiviteter matcha de olika migrationsteorierna 

Kommunens samlade aktiviteter ska senare generera resultat genom exponering, intresse och 

attitydförändring. Under rubriken utfall har studenternas åsikter sammanfattats. Om policyn 

grundas i enlighet med migrationsteori och fungerar som tänkt så bör utfallet vara en positiv 

attityd av Luleå som framtida bostadsort. Studenternas åsikter och attityd i dagsläget ger en 

indikation om studenterna stannar eller flyttar efter examen.   

6.1 Matchning mellan policy och migrationsteori       

Kommunens aktiviteter kan i vissa fall kopplas till en eller flera migrationsteorier. 

Deltagandet i nolleperiodsarbetet som syftar till att kommunen välkomnar nya studenter till 

Luleå kan kopplas till sociala faktorer inom pull/push teorin. 

För att klassificera de första aktiviteterna från kommunen som möter nya studenter, så kan 

informationen om kommunen, gratis bussar inom staden och gratis middag i centrum, anses 

vara försök att dels få studenter att vidga sin mentala karta d.v.s. att se platsen utanför 

universitet, men även att främja en direkt platsanknytning till Luleå stad och skapa en naturlig 

väg till centrum även efter nolleperioden. Genom att röra sig över en större yta i kommunen 

får studenterna fler location-specific insider advantages , samt att kommunen försöker koppla 

studenters ”hemmakänsla” i högre grad till Luleå, istället för främst universitetsområdet. 

 Ytterligare ett steg i det arbetet är vikten av att mantalsskriva sig här, förutom skatteintäkter 

till kommunen så bidrar det till att skapa ytterligare kontakt med Luleå kommun. Den gåva 

studenter får vid mantalsskrivningen på ”fixardagen”, är 2010 ett presentkort på Kulturens 
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hus. Detta var ett medvetet val för att studenter ska upptäcka kulturmöjligheter i Luleå tätort 

(Minnesanteckning 2).    

Samarbetet mellan studentrekryteringen vid LTU och Luleå kommun resulterar i att 

universitet varje år får möjlighet att presentera LTU för presumtiva nya studenter vilket inte 

bara är till fördel för LTU utan även för kommunen då de nya studenterna även är blivande 

Luleåbor (Intervju 4). 

Den av kommunens handlingar som kan kopplas till flest migrationsteorier är Ex-jobb Luleå. 

Ex-jobb Luleå har flera funktioner för kommunen då det handlar om att motverka 

migrationsbenägenheten, både inom de sociala och ekonomiska faktorerna. Dels kan den 

kopplas mot ekonomiska faktorer då nätverk kan knytas mellan studenter och framtida 

arbetsgivare. Då kommunen i liten utsträckning kan bidra med anställningar är nätverkandet 

en vital del. Ett jobb i Luleå efter avslutade studier ger starka anknytningar till en plats, vilket 

gör att sociala orsaker till flytt motverkas då studenterna skapar kontakter med människor 

utanför universitet. Vid eventuell senare anställning i Luleå skapas förutom en anknytning till 

kommunen, en ny association som i detta fall betyder att Luleå inte bara förknippas med 

studenttiden, utan även arbetslivet. 

Studentstadsgruppen, där representanter från bl.a. kår, kommun och näringsliv finns med, kan 

till viss del kopplas till nätverksteori. Studenters åsikter och tankar om Luleå får möjlighet att 

lyftas till berörda parter vilket i sin tur kan leda till förbättringar inom vissa områden för 

studenter, men gemene student har inte möjlighet att delta på dessa möten. En bidragande 

positiv effekt av dessa möten skulle vara om flertalet av studenterna vid LTU hade kunskap 

om dessa möten och den möjlighet de utgör att påverka kommunen.  

Livsperspektivsteorin kan Luleå till vissa delar indirekt påverka då den teorin belyser de 

skeenden i en persons liv då migrationsvänligheten är som störst. Jobb, flickvän eller husköp 

nämns som faktorer som minskar migration vilka Luleå kommun indirekt kan påverka t.ex. 

genom att erbjuda tjänsten Ex-jobb Luleå, samt främja en väl fungerande bostadsmarknad.  

Andra faktorer som kan påverka migration, såsom klimat är inte möjligt för Luleå att 

förändra, gravitationsteorin är också opåverkbar, men kan säkert utöva inflytande över de som 

funderar på att flytta.   
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Den bakomliggande logiken som med interventionsteori synliggörs, är den att kommunen 

genom de aktiviteter som sker under nolleperioden ska främja en positiv bild av Luleå som 

kommun och studentstad och att detta ska leda till ökat intresse av kommunen. Denna positiva 

bild av Luleå ska även bidra till att studenterna väljer att skriva sina examensarbeten i Luleå 

gärna i samband med den offentliga verksamheten, såsom kommunen eller med lokala 

företag.    

Efter att ha konstaterat att Luleå kommuns policy i många fall kan kopplas till 

migrationsteori, är steg två att undersöka utfallet av policyn. Har exponeringen av policyn lett 

till en positiv attityd till Luleå som framtida bostadsort?  

6.2 Resultatutvärdering 

Med hjälp av det material som studentenkäterna bidragit med, kommer en mindre 

måluppfyllelseutvärdering att genomföras. Måluppfyllelseutvärderingen syftar till att 

undersöka om resultatet i utfallsledet motsvarar policyns mål. Denna uppsats undersöker inte 

hur många som faktiskt stannar, utan om studenters beteende och åsikter utifrån 

migrationsteori är potentiella framtida Luleåbor. Målet i utfallsledet är att studenter ska 

stanna, men som nämnt kommer attityden till Luleå, deras rörelsemönster, samt nätverk att 

undersökas. Verktyget för att uppnå detta är kommunens policy, som syftar till att påverka 

studenters attityd till Luleå.    

Vid sammanställning av enkätsvaren är det tydligt att ekonomiska faktorer, såsom jobb är 

viktigt, men att vara nära släkt och vänner är för de flesta nästan lika viktigt. Om jobb och 

närhet till släkt och vänner betraktas som viktigt för studenterna anser de då att Luleå 

motsvarar de preferenserna?  

Många delar av kommunens policy försöker att vidga studenternas mentala karta över Luleå, 

kommunen vill i enlighet med ”Vision 2050” att studenterna ska vara en naturlig del av Luleå, 

och försöker då genom olika aktiviteter attrahera dem att besöka olika delar av Luleå 

kommun. Resultatet av studenters rörelsemönster visar att en stor del av studenterna 

tillbringar mycket tid på universitetsområdet och det sociala nätverket till stor del består av 

andra studenter. Enligt enkätsvaren säger 14 av 50 studenter att de besöker Luleå centrum 

ofta, 30 studenter säger sig vara i centrum ibland och sex studenter säger sig nästan aldrig 

vara där. För att skapa en anknytning och motverka migration från en kommun krävs enligt 

migrationsteoretiska förklaringar att individer rör sig i hela regionen. Den anknytning 
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studenterna har till universitet och Porsön förändras i och med examen och det är då viktigt att 

de har skapat anknytningar till kommunen för att förhindra återflytt till tidigare bostadsort 

som då är den ort studenten har mest anknytning till. Studenter säger sig i hög utsträckning 

trivas här och de anledningar de främst nämner som orsak till att de trivs är att de känner sig 

bekväma, träffat nya människor, har många vänner, samt att de har sin skola/jobb här. Att 

känna sig som hemma p.g.a. vänner eller organisatoriska orsaker såsom skola visar på en 

anknytning till området, vilket i detta fall är Porsön då alla svarande bor där.    

Ärenden som kräver att studenterna lämnar Porsön visade sig vara den vanligaste orsaken till 

att studenter åker till centrum, vilket kan ses som att Luleå centrum inte attraherar studenter. 

Utöver de uppräknade orsakerna till att besöka centrum i enkäten fick de svara på hur ofta de 

besökte centrum av andra orsaker där 41 av 50 säger sig nästan aldrig besöka centrum av 

andra orsaker än föreslagna i enkäten. Vilket stärker resultatet att den vanligast 

förekommande orsaken till att besöka centrum är p.g.a. ärenden, inte t.ex. att ta del av sport- 

eller kulturaktiviteter.     

Ytterligare faktorer som påverkar migrationen hos studenterna vid LTU är det sociala nätverk 

som skapas på Porsön, där studenter i många fall har lite kontakt med människor utanför 

universitet och studentlivet. Teorier om kedjemigration och social nätverks betydelse kan 

alltså till viss del överföras till studenter i Luleå. Då ett stort antal studenter väljer att flytta 

efter examen påverkas andra inom samma sociala nätverk att göra detsamma, vilket skapar 

migrationskedjor från kommunen. Vid LTU svarade sex studenter av femtioen att de umgås 

med människor utanför universitetslivet, 21 säger sig sällan göra det, medan 24 säger sig inte 

umgås med människor utanför universitet. Att studenter umgås med andra studenter i hög 

utsträckning, och inte med personer utanför universitet är inte positivt i den bemärkelsen att 

studentlivet ska vara en väl integrerad del av Luleå kommun. Att vidga studenters kontaktnät 

är för kommuner en svår uppgift, men de försök att presentera staden och skapa anknytningar 

generar även integration i samhället, vilket minskar betydelsen av nätverket.  

Engagemanget i föreningar och klubbar har betydelse för anknytningen till en ort. Enkäten 

visar att 31 av 51 engagerar sig i en eller flera aktiviteter på universitet, vilket visar ett starkt 

engagemang vid LTU. Studenterna fick även frågan om engagemang utanför universitet, men 

då det inte specificerades att engagemanget utanför LTU skulle vara i Luleå kommun, är 

endast delar av det resultatet relevant i denna uppsats. Den relevanta delen är att 37 av 51 

studenter inte engagerar sig i någon aktivitet, motsvarande siffra för engagemang inom 
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universitet är att 20 studenter inte engagerar sig inom universitet. Då engagemang har 

betydelse för anknytningen så bör det främjas av kommunen som en del i att vidga studenters 

kontaktnät, samt skapa anknytning till kommunen.         

Studenter vid LTU som spenderar stor del av sin studietid på universitetet och Porsön får 

location-specific insider advantages knutna till en begränsad del av Luleå. Dessa fördelar som 

är till stor hjälp under studietiden förloras till stor del vid flytt inom kommunen och således 

kan en flytt till t.ex. bostadsområdet Örnäset jämföras med en flytt till en helt annan del av 

Sverige.  

Stor del av kommunens aktiviteter syftar till att studenterna vid LTU ska trivas i Luleå och 

fyrtioen av femtioen säger att de trivs här och känner sig som hemma, vilket betyder att vissa 

av de som säger sig trivas här redan vet att de inte vill stanna kvar i Luleå. Detta kan tolkas 

som att kommunen misslyckas med att marknadsföra Luleå som framtida bostadsort.  

Då 41 av 51 säger sig trivas i Luleå, varför uppger ingen att de vill stanna kvar efter avslutade 

studier? Förmedlar Luleå policy vad studenter säger sig prioritera? Då studenter fick svara på 

frågan om de vill stanna kvar i Luleå efter avslutad examen svarade ingen ja vilket kan tolkas 

som om man inte anser att jobbmöjligheter finns eller att man inte lyckats skapa någon social 

anknytning till staden. 17 studenter svarade nej, att de inte vill stanna i Luleå, medan 34 

svarade vet ej. Detta visar dels att många redan under första året skapat sig en mental karta 

över Luleå och då bestämt sig för att inte stanna kvar, samtidigt som de som svarat vet ej kan 

ses som potentiella Luleåbor. Med detta resultat måste det faktum att de tillfrågade 

studenterna endast spenderat ett läsår i Luleå finnas med, och deras åsikter kan under 

studietiden givetvis ändras. Samtidigt som teorier visar att intrycket under den första tiden på 

en ort har stor betydelse för hur stark anknytningen blir och hur långvarig personen blir på 

orten.  

Med bakgrund att Luleå kommun arbetar aktivt för att studenter ska stanna, och är synliga 

under den första tiden vid universitet för de nya studenterna, är det beaktningsvärt att endast 

37 av 51 vet att kommunen arbetar för att studenter ska trivas i Luleå, tjugofyra svarade att de 

inte visste det. Då de studenter som svarat på frågan studerar år ett, kan man tänka sig att fler 

borde känt till kommunens arbete, eftersom nolleperioden är den period då kommunen är som 

mest synlig för studenterna.   
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Då kommunen till stor del är involverad i många projekt och aktiviteter på universitet, och 

uttryckligen vill att studenter ska trivas i Luleå, kan misstänkas att det finns ett problem med 

otydlig avsändare, d.v.s. att studenter inte uppfattar att det är kommunen som bidrar till vissa 

aktiviteter då universitet fungerar som en mellanhand, eftersom i många fall aktiviteten eller 

inbjudan i sista hand kommer via universitetet till studenten.  

Ex-jobb Luleå är ett exempel på det samarbete som finns mellan kommun, näringsliv och 

universitet. Ex-jobb Luleå finns under paraplyorganisationen LTU-karriär och skapar 

associationer med universitet p.g.a. av sitt namn. Detta trots att kommunen står som finansiär 

och att det är ett samarbete mellan kommun och näringsliv för att förenkla nätverkande för 

studenter.  

Vidare kan man fråga om det spelar någon roll om universitet eller kommunen står som 

avsändare för vissa aktiviteter? Visserligen så är nätverksmöjligheten som Ex-jobb Luleå 

bidrar med det viktiga, men om kommunens policy ska fungera i enlighet med de generativa 

mekanismer som anses ska leda till att policyn får resultat, är det viktigt att studenter uppfattar 

vem avsändaren är. I enlighet med interventionsteorin ska studenter uppmärksamma 

kommunens aktiviteter, vilket bör leda till ett intresse, vilket senare bidrar till en 

attitydförändring. Om studenter inte uppfattar vem avsändaren är så fungerar inte policyn som 

tänkt i enlighet med interventionsteorin, då intresse och attitydförändring inte riktas mot 

kommunen. Då kommunen inte står som avsändare så kan aktiviteter bli kontraproduktiva, då 

man initialt tänkt att studenterna ska få ökad koppling till staden, men istället ökar kopplingen 

till universitetet och Porsön. Ökad koppling till ett mindre område inom en region minskar 

kopplingen till regionen, detta kan leda till att studenter i högre utsträckning flyttar och 

policyn blir kontraproduktiv i den meningen att studenter får en mer positiv bild av 

universitet, inte kommunen.  

Det sammanfattade bilden av policyutvärderingen genom de två ansatserna är att Luleå 

kommuns policy delvis teoretisk ska motverka migration från kommunen då kommunens 

aktiviteter ofta matchar migrationsteorier, men de generativa mekanismerna fungerar inte som 

tänkt. Studenternas attityd, åsikter och rörelsemönster inom kommunen tyder på att de efter 

avslutade studier inte stannar kvar i kommunen. Resultatet av enkäten påvisar en låg grad av 

platsanknytning genom lågt engagemang i kommunen, begränsat nätverk samt att studenterna 

i hög utsträckning befinner sig på Porsön.   
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6.3 Vikten av bra policy  

Förutom att koppla migrationsteori till kommunens handlingar kan migrationsteori kopplas 

till de studenter som finns vid LTU. Genom att undersöka vilka migrationsfaktorer som i 

första hand rimligen påverkar studenterna vid LTU syns snabbt hur viktigt det är att 

kommunens policy dels är rätt utformad, men även når studenterna.   

Med migrationsteori som grund blir det tydligt att det finns skeden i livet där 

migrationsbenägenheten är större än vid andra tillfällen. Ungdomar i åldern 18-24 år, den 

tidiga vuxenfasen, samt 25-35 år, familjebildningsfasen, speglar en ökad mobilitet. Att ålder 

har betydelse för hur migrationsvänlig en individ är, har vid upprepade tillfällen påvisats, 

något som även påverkar studenter då de i stor utsträckning befinner sig i en migrationsvänlig 

ålder. Graden av platsanknytning anses ofta vara orsaken till att ålder har betydelse, att 

individer som är yngre inte hunnit stadga sig på en plats, och därför lättare tar beslutet att 

flytta.    

Livscykelperspektivet lyfter även fram ytterligare faktorer som påverkar anknytningen till en 

plats t.ex. att nyligen avslutat ett livsprojekt, såsom en utbildning, är ett skeende där migration 

anses mer troligt än under tiden för projektet. Vid tiden för projektet har individen en naturlig 

anknytning till en plats som efter avslutandet av projektet försvinner. Studenter som nyligen 

avslutat en universitetsutbildning befinner sig i en situation då ett livsprojekt avslutats, som 

påverkar hur migrationsvänlig de är.  

Studenterna som tar examen vid LTU, tillhör skaran högutbildade, och forskning visar att 

individer med hög utbildning är mer mobila än de med ingen eller låg utbildning (Stjernström, 

1998). Då många studenter från andra delar av Sverige väljer att komma till LTU tyder på en 

större flyttbenägenhet hos dessa. Deras beslut att komma till Luleå tyder på att de överlag är 

mera migrationsvänliga än de som valde att studera på hemorten, eller i enlighet med 

gravitationsteorin närmaste stora stad. Studenter vid LTU som kommer från södra Sverige kan 

antas ha en högre flyttbenägenhet och behöver då lägre grader av stress än gemene man för att 

flytta igen. Vilken grad av stress som påverkar ens migrationsbeteende styrs av individers 

historia, sociala nätverk och anknytning till nuvarande bostadsort (Integrationsverket, 2000).  

Att vara relativt ung, nyligen avslutat ett livsprojekt, högutbildad, tidigare gjort en långväga 

flytt, samt ha ett socialt nätverk som tillstor del består av studenter och som är koncentrerat 

till en specifik del av Luleå, är en beskrivning som passar många av de studenter som studerar 
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vid LTU. Dessa omständigheter gör att studenterna som grupp, är extra svår för Luleå 

kommun att behålla, vilket ökar betydelsen av en policy som motverkar de faktorer som ökar 

flyttbenägenheten. 

6.4 Slutsatser   

Med kommunens mål, att studenter ska stanna kvar i Luleå i högre utsträckning än vad de gör 

idag, finns grund för att misstänka ett policymisslyckande då policyns mål ej uppfattas av 

Luleå kommun som uppfyllt. En alternativ förklaring är att Luleå inte kan konkurrera med de 

större städerna gällande utbud av aktiviteter, jobbtillfällen eller andra eftertraktade faktorer. 

Om Luleå inom ramen för den kommunala kompetensen inte kan erbjuda vad studenter säger 

sig prioritera vid val av bostadsort, är kommunens policy inte ett misslyckande. Orsakerna till 

att utfallet av policyn inte matchar målet ligger då utanför möjligheterna för policyskapande.           

Att studenterna är i en migrationsvänlig livsfas, samt brist på anknytning till Luleå kommun, 

kan till viss del förklara den migration som sker från kommunen efter avslutade studier. 

Ytterligare förståelse för migrationskedjan fås genom att undersöka det sociala nätverk som 

skapas på universitet, vilket kan påverka den återflytt till tidigare bostadsort som många väljer 

att genomföra efter att de studerat klart. Studenter skapar täta sociala kontakter med andra 

som bor på samma område, går på samma skola och som har gemensamt en tidsbestämd 

vistelse i Luleå. När stora delar av nätverket flyttar efter examen startar en kedja av 

återmigration, vilket leder till att det blir naturligt att flytta istället för att stanna kvar.  

Integration i samhället eller sociala kontakter utanför nätverket kan motverka återmigration 

eftersom att individen då inte är lika beroende av sitt nätverk som om anknytningar utanför 

nätverket finns (Nyman-Kirkula, 1999). Då integration i närsamhället kan motverka nätverks 

återflyttningskedjor är det viktigt att kommunen arbetar mot ett väl integrerat studentliv i 

Luleå stad, som är ett av de mål som finns formulerat i ”Vision 2050”. Integration i samhället 

kan främjas genom engagemang vilket i sin tur kan vidga sociala nätverk och platsanknytning 

till kommunen. 

Många av kommunens handlingar syftar till att öka nätverkandet mellan studenter och Luleå 

stad och dess näringsliv, men frågan jag ställer mig är om budskapet når fram och om 

kommunen uppfattas som avsändare för dessa åtgärder. Stor del av informationen till 

studenterna går från kommunen via universitet och LTU blir då en mellanliggande aktör. Den 

”good will” som skapas av att till exempel få ta del av busserbjudande och hjälp med ex-jobb 
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uppfattas således som erbjudanden från universitetet, då aktiviteten i sista hand kommer från 

LTU istället för kommunen. 

Kommunen vill vara synlig under nolleperioden, vilken är den välkomstperiod de nya 

studenterna ofta deltar i, innan första terminen. Kommunen bidrar dels ekonomiskt till 

nolleperioden, men de finns även med och välkomnar de nya eleverna till Luleå och 

universitet. En fråga jag ställer är om detta är det bästa sättet att presentera sig för de nya 

studenterna. Det är lätt att kommunen försvinner bland alla nya intryck som nya studenter får 

under denna första inledning till studietiden. Kommunen bör finna vägar att direkt kunna 

kontakta studenter vid LTU under hela studietiden, utan att först gå via universitet. Detta 

anses gälla även i de fall då kommunen använder sig av kårerna som mellanhand, då kårerna 

associeras med universitet.  

Då jobb i många fall är en avgörande faktor för val av bostadsort bör kommunen i hög 

utsträckning arbeta för att studenter tidigt ska möta och se möjligheter i Luleås näringsliv. 

Kommunen kan inte själva anställa personal i stor utsträckning, men kan främja nätverkandet 

och underlätta för företag och studenter att finna varandra. Det är detta nätverkandet genom 

t.ex. Ex-jobb Luleå som kommunen ska fortsätta att jobba med och även tydliggöra vem som 

är avsändare då nätverksmöjligheter ges till studenterna.  

Genom att det inte finns något samlat policydokument för hur arbetet att behålla studenter i 

Luleå ska genomföras sker heller ingen utvärdering. Kommunen vet inte hur många och vilka 

som flyttar, inte heller vem som väljer att stanna kvar. De långsiktiga målen som formulerats i 

bl.a. ”Vision 2050” bör brytas ned, så att mätfaktorer kan skapas för att veta om en policy får 

det resultat som eftersträvas. 

Sammanfattningsvis så bör kommunen fortsätta arbetet med att underlätta nätverksskapandet 

mellan studenter och näringsliv, detta eftersom det skapar tillfällen för studenter att se 

möjligeter inom näringslivet, samtidigt som lokala nätverk motverkar migrationskedjor från 

Luleå till tidigare bostadsort. Då nätverk är den aktivitet som matchar flest migrationsteorier 

är det en viktig del av policyn att utveckla.



42 

 

7. Källförteckning  

Litteratur 

Andersson, R., 2000: Varför flyttar man? I Hemort Sverige, 2000, red: Integrationsverket, 

Norrköping: Board of Integration, ss. 50-65.  

Bolan,M. (1997) The Mobility Experience and Neighborhood Attachment. Population 

Association of America. Vol. 34, No. 2 (May, 1997), pp. 225-237 

Cadwallader, M. (1992). Migration and residental mobility : macro and micro approaches. 

USA. 

Castles, S., & Miller, M. (1998). The age of migration international population movements in 

a modern world. (2 ed). Hampshire & London: Macmillian Press LTD 

Cuba, L,. & Hummon, M. (1993a). A Place To Call Home: Identification With Dwelling,    

Community, and Region. The Sociological Quarterly. Vol 34 no 1. Pp 111-131. 

Cuba, L & Hummon, M. (1993b). Constructing a Sense of Home: Place Affiliation and    

Migration across the Life Cycle, Sociological Forum, Vol 8, No 4, pp 547-572.  

Fischer, A.P., Malmberg, G. (2001). Settled People Don’t Move: On Life Course and         

(im-)Mobility in Swenden. International Journal of population geography.vol 7 no. 5. pp 

357-371.    

Gould. P. (1975). Acquiring Spatial Information. Economic Geograph. Vol. 51, No. 2 pp. 87-

99.  

Göksenin Inalhan, Edward Finch, (2004) "Place attachment and sense of belonging", 

Facilities, Vol. 22 No: 5/6, pp.120 – 128 

Halvarsson, H & Lundmark K, & Staberg, U. 2003. Sveriges statsskick fakta och perspektiv. 

(12 ed). Stockholm : Liber   

Heclo, H. (1972) "Policy Analysis", British Journal of Political Science, Vol. 2, No. 1 (Jan., 

1972), 83-108. 

Hill, M. 2005. Policyprocessen (1:ed) Malmö: Liber   

Nyman-Kirkula, P. 1999. Att flytta bort och hem igen. (1 ed). Umeå: Boréa Bokförlag.   

Ravenstein E.G. (1885). The Laws of Migration. Journal of the statistical society Vol 48. No 

2. pp. 167-235.  

Sabatier, P. (1999). Theories of the Policy Process. (1 ed). Ed by Sabatier, P. Colorado: 

Westview Press.  



43 

 

Stjernström, O. 1998:1. Flytta nära, Långt Bort de sociala nätverkens betydelse för val av 

bostadsort, Umeå.    

Svart, M. L. (1976). “Enviromental Preferance Migration: A Rewiew” American 

Geographical Rewiew, vol 66, no3, pp 314-330.  

Vedung, E. 2009 Utvärdering i politik och förvaltning. (3 ed) Lund: Studentlitteratur  

Elektroniska källor  

Luleå Kommun 1. Hämtat från Luleå Kommuns hemsida: 2010-05-04 

http://www.lulea.se/download/18.27b8cadd119effe0597800012437/Lule%C3%A5+2050+jun

i08.pdf 

Luleå kommun 2. Hämtat från Luleå Kommuns hemsida 2010-05-04 

http://www.aurorum.se/download/18.435dd2981222e8d296f800030568/tillvaxtprogram_050

829.pdf 

Lulebo 3. Hämtat från lulebo.se 2010-08-17 

http://www.lulebo.se/docs/SaHarGarDetTill.aspx 

NSI 4. NSI (nöjd student index) Hämtat från www.ltu.se  2010-05-25  

http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.51828!ltutotalniva.pdf  

Norrbottens läns landsting (NLL) 5. Hämtat från: www.nll.se 2010-08-15  

http://www.nll.se/webb/Landstingsdirektorens-stab/Regionala-enheten/Best-

Agers/Kompetensforsorjning--en-nyckelfraga-och-utmaning-for-Norrbotten/ 

Luleå Näringsliv AB (LNAB) 6. Hämtat från: lnab.se 2010-08-21 

http://www.lnab.se/luleanaringslivab.4.324d5ae011fb70fefb980008261.html  

Intervjuer  

Intervju 1. Representant från Luleå kommun, utvecklingskontoret 2010-04-06  

Intervju 2. Representant från Luleå kommun, utvecklingskontoret 2010-04-21 

Intervju 3. Representant från Ex-jobb Luleå 2010-06-02  

Intervju 4. Representant från Studentrekryteringen 2010-06-02 

Minnesanteckningar från deltagande observationer  

Minnesanteckning 1. Studentstadsmöte 2010-04-22 

Minnesanteckning 2. Studentstadsmöte 2010-05-25  

 

http://www.lulebo.se/docs/SaHarGarDetTill.aspx


44 

 

Bilagor  

Enkät 

Universitet och dess studenter är en viktig del av Luleå kommun, syftet med denna enkät är 

att undersöka vad som studenter värderar högt när man planerar inför framtiden. Denna enkät 

frågar efter studenters "hemmakänsla", engagemang i Luleå och Porsön, och vad man 

efterfrågar efter examen för att bosätta sig på en ort. Med information om studenters 

preferenser som grund kan kommunen utveckla sitt arbete mot studenter och formulera 

policys som svarar mot studenters önskemål.      

 

Vänligen svara på alla frågor 

Tack på förhand för din medverkan 

___________________________________________________________________________ 

Ålder:    Kön:       Man           Kvinna   

 

Vilken termin studerar du på?   Program:     

 

Bostadsort före studier vid LTU:___________________ 

 

Nuvarande bostadsområde:________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1.Efter avslutade studier vid LTU, gradera dessa faktorer i den ordning som du anser dem 

viktiga för att du ska bosätta dig på en ort/stad/samhälle (inom Sverige) Där 1 = den viktigaste  

faktorn till 7 = den minst viktiga faktorn.  

            Jobb 

            Goda möjligheter till jobb inom nära framtid 

            Geografisk närhet till familj 

            Geografisk närhet till goda vänner 

             Rikt kulturutbud 

             Storstad   
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             Småstad/landsbygd 

             Bra bostäder 

 

Annat som du anser viktigt:_______________________________________________                           

 

2.Hur ofta besöker du Luleå centrum? Kryssa i den ruta som passar.   

           Ofta (1-flera ggr i veckan)  

           Ibland (2-3 ggr i månaden) 

           Nästan aldrig (0-1 ggr i månaden)  

 

3.I vilket syfte åker du till Luleå centrum? där 2 = representerar det syfte du oftast åker till 

centrum för, 1 = gjort någon gång, 0 = aldrig. Samma siffra kan förekomma på flera 

aktiviteter.  

           För att handla/fixa saker som inte finns på Porsön, ex bankärenden  

           Besöka uteställen/krogar 

           Shopping                                 

           Besöka Kulturenshus eller liknande  

           Besöka Cooparena eller andra sportarenor   

           Äta på restaurang  

          Annat:  

 

 

4.Hur ofta besöker du andra stadsdelar förutom centrum, Porsön och Björkskatan   

             Ofta (1- flerar ggr i veckan) 

             Ibland (1-3 ggr i månaden) 

             Sällan (någon gång/läsår) 

             Aldrig (0-1 gång/studieperioden 
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5.Är du engagerad eller har du vid något tillfälle engagerad dig i någon aktivitet vid 

universitet? Detta kan vara kår, sektion, STUK, Stil, Spex m.m. Kryssa i den ruta som passar:  

           Ja, mer än 1 aktivitet 

           Ja, 1 aktivitet 

           Nej.  

 

6.Är du engagerad i något utanför universitet? Detta kan vara medlemskap i idrottsföreningar 

utanför Stil, volontärarbete m.m. Kryssa i den ruta som passar:   

              Ja, mer än 1 aktivitet 

              Ja, 1 aktivitet 

              Nej 

 

7.Känner du dig hemma här?, har du en känsla av att ”vara hemma” här? Om svaret är Nej 

kan du gå vidare till fråga 10.   

             Ja 

             Nej  

 

8. Varför känner du dig hemma här? Kryssa i de orsaker du anser stämmer, flera alternativ 

kan givetvis vara rätt för dig.  

           Jag känner mig bekväm här 

           Jag har min familj nära 

           Jag har träffat många nya människor  

            Fått många vänner  

            Jag tycker om livsstilen som finns här  

            Jag tycker om stämningen i mitt bostadsområde (ex porsön eller björkskatan) 

            Jag tycker om stämningen i Luleå  

            Jag har mitt jobb/skola här 

            Jag engagerar mig i olika föreningar/ klubbar eller liknande  
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            Jag äger min bostad  

9.Associerar du din känsla av att vara hemma med: (kryssa i den ruta som passar dig)  

            Din bostad?  

            Ditt bostadsområde?    

            Luleåstad/kommun? 

 

 

10.Luleå kommun arbetar aktivt för att studenterna vid LTU skall trivas i Luleå och på 

universitet. Kommunen bidrar till ett antal projekt på skolan, bl.a. nolleperioden. Är detta 

information som du tidigare fått från kommun eller universitet? Kryssa i den ruta som passar. 

             Ja, jag visste att kommunen arbetar aktivt för att studenter skall trivas 

             Nej, det visste jag inte           

 

11. Skulle du efter avslutade studier vilja stanna kvar i Luleå kommun?  

             Ja 

            Nej  

            Vet ej 

 

 

 

 

 

 

 


