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Sammanfattning
Luleå kommun hade som vision runt millenniumskiftet att 2010 skulle invånarantalet i 
kommunen vara 80 000 personer. Den befolkningstillväxt de hoppats på uteblev, då dagens 
befolkning är drygt 73 000. Många av dem som flyttar till Luleå är studenter som studerar vid 
Luleå tekniska universitet. Denna grupp är av stor vikt i det totala inflyttningsnettot i Luleå.
Samtidigt kan den uteblivande befolkningstillväxten bero på att många studenter som studerar vid 
Luleå tekniska universitet lämnar staden när de är klara med sina utbildningar. Syftet med denna 
studie är att undersöka vad Luleå kommun gör för att få studenter att stanna efter sin studietid 
samt om de vet vilka faktorer som ligger bakom varför just denna målgrupp lämnar staden. 
Undersökningen är kvalitativ och baseras på fem djupare intervjuer. De personer som intervjuats 
företräder kommunen samt universitetet. Samtliga är systematiskt utvalda till denna 
undersökning. Resultatet visar att Luleå kommun arbetar på flera sätt för att få nyexaminerade 
studenter att stanna efter sin studietid. Genom att skapa en stark kontakt med arbets- och 
näringsliv redan under studietiden hoppas de att studenter ska se en framtid i staden. Kultur, nöje 
och handel är andra förhållanden Luleå kommun anser vara betydande när det gäller att få behålla 
nyexaminerade studenter. De faktorer som är av störst betydelse när det gäller en flytt ifrån 
Luleå, handlar om avsaknaden av jobb. Även en bristande integration av studenterna i Luleå stad 
kan vara en bidragande orsak till varför nyexaminerade studenter lämnar 
staden efter avslutad utbildning.

Nyckelord: Migration, flyttfaktorer, integration, kommun



Summary
Luleå municipality had as a vision around the turn of the millennium that 2010 Luleå 
municipality should have 80 000 people. The population growth they had wished for didn´t 
happen. The population in the municipality today are slightly more then 73 000 people. Many of 
them who are moving to Luleå are students who are going to study at Luleå university of 
technology. At the same time are this one of the most movable groups that moves away from 
Luleå. Many of the students leaves Luleå as soon as they get there university degree. The purpose
of this study is to examine what Luleå municipality does to keep former students and if they
know the determining factors which leads to a move. This examination is done with a qualitative 
method and is founded on five interviews. The people which has been interviewed represent 
Luleå municipality and Luleå university of technology. They have been systematical selected for 
this study. The result shows that Luleå municipality does several things to get former students to 
stay. By creating a strong relationship between local employers and industry during the students 
education they hope that many of the students sees a future in the city or municipality. Culture, 
public entertainments and commerce trading are other important factors that the municiplaity 
works with, in the purpose to get people to stay. When it comes to the reasons why former 
students move, the most important factor is work according to Luleå municipality. To be more 
speficic the factor is the loss of work. One other key factor that could lead to a move are the weak 
integration of students in Luleå city during there education.

Keywords: Migration, moving-factors, integration, municipality.
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1. Inledning
I april 2000 antogs Vision 2010 av kommunfullmäktige i Luleå kommun. Målet med visionen var 
bland annat att invånarantalet i kommunen 2010 skulle vara 80000. Vid tillfället då visionen 
antogs var invånarantalet ungefär 72000, vilket skulle innebära en ökning med runt 8000 
personer.1 Nu är det så att Vision 2010 inte kommer att uppfyllas då invånarantalet uppgår till 
drygt 73000 personer i dagsläget. En del av de personer som flyttar till kommunen varje år är de 
studenter som studerar vid Luleå tekniska universitet (LTU). Samtidigt är det många i denna 
grupp som flyttar från Luleå. Om Luleå kommun kunde få många studenter att stanna i staden 
även efter sin studietid hade mål som Vision 2010 kanske kunnat uppnås.

I samtal med ett av de två kommunalråden i Luleå kommun framkom kommunens syn på 
studenternas och universitetets betydelse för staden. Universitetet är det viktigaste Luleå har och 
tanken på ett Luleå utan universitet är skrämmande enligt kommunalrådet. Samtidigt som Luleå 
är stolt över sitt universitet så är man mindre nöjd med antalet studenter som stannar kvar efter 
sin studietid.2 Att studenter flyttar har även Peter Waara, professor i sociologi, konstaterat. En 
anledning till att nettotillväxten i Luleå uteblivit beror på att studenter vid LTU lämnar staden 
efter avslutade studier, till skillnad från Umeå där studenterna stannar och tillväxten ökat de 
senaste åren, säger Waara i en artikel i tidningen Norrbottens Kuriren.3

Jag har själv funderat på hur det egentligen ser ut i dagsläget när det gäller hur många 
nyexaminerade studenter som stannar kvar i Luleå efter sin studietid. I samtal med 
studiekamrater har det funnits misstankar om att många lämnar Luleå. Diskussionerna involverar 
ofta framtidstänkande angående vart du ska flytta efter din examen med mera. Efter att ha läst 
artikeln i tidningen Norrbottens Kuriren om Peter Waara där han uttalar sig, ökade nyfikenheten 
av ämnet än mer. Ur ett sociologiskt perspektiv kan det vara särskilt intressant då frågor som;
råder det ett speciellt klimat på Luleå tekniska universitet eller i staden Luleå som gör att folk 
flyttar eller är det slumpen eller faktorer som inte går att påverka som styr de som flyttar härifrån, 
kan ställas. Det ska dock inte överdrivas, alla flyttar inte ifrån Luleå. Även om det inte ska 
förstoras bör det vara ett problem som Luleå kommun är väl medvetna om och har åtgärder att 
sätta in för att ändra detta scenario. Denna tanke har lett fram till undersökningens syfte.

Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur Luleå kommun arbetar för att få studenter vid Luleå 
tekniska universitet att stanna i staden efter avslutade studier samt om Luleå kommun är 
medvetna om motiven bakom tidigare studenters flyttar. Till detta syfte har det även tillkommit 
frågeställningar som är av intresse till undersökningen vilka presenteras nedan.

                                                
1 Stigsäter (2003)
2 Se s.20
3 www.kuriren.nu – Tjejer överger länet (2009-03-22)

http://www.kuriren.nu
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Frågeställningar
För att få en bild av hur Luleå kommun ser på dagsläget angående universitetet och dess
studenter har frågeställningar tagits fram. Tanken är att dessa frågeställningar ska konkretisera 
och göra syftet mer lättillgängligt samt underlätta analysen av resultatet.

 Är det ett problem att campusområdet ligger avskilt från centrum i avseende att få 
studenter att stanna i Luleå?

 Hur ser integrationen av studenter i Luleå stad ut?
 I vilket avseende är Luleå en studentstad enligt Luleå kommun?

Avgränsning
Denna studie avgränsar sig till att se hur kommunen jobbar och hur deras uppfattning är kring de 
frågeställningar och syfte som har formulerats. Perspektiven kan vara flera och ansatserna olika. 
Tidigare har det till exempel gjorts undersökningar och studier angående studenters relation och 
uppfattning gentemot arbete inom kommunen. Ett annat perspektiv kan vara att se vad 
Luleåborna har för uppfattning gentemot studenter och LTU samt hur studenter eller 
lokalbefolkning uppfattar kommunens jobb. Att undersöka studenternas uppfattning om staden 
och hur deras framtid ser ut är även det ett annat perspektiv men detta är inget denna studie 
kommer att ägnas åt utan det är Luleå kommun som står i fokus.

Vad kommer sen?
Denna uppsats är uppdelad i nio avsnitt. Efter inledning med presentation av syfte och 
frågeställningar kommer en del som kort beskriver Luleå. Därefter sker en presentation av Luleå 
kommuns projekt vilka syftar till att förbättra förhållande för studenterna vid Luleå tekniska 
universitet. Teorier och tidigare forskning är nästa del i arbetet, där de teorier som ska ligga till
grund för analysen presenteras. Avsnitt fem är ett renodlat metodavsnitt där genomförandet av 
undersökningen beskrivs. Metoddelen följs av en resultatdel där insamlat datamaterial presenteras 
i olika teman. Teori och resultat kopplas sedan samman i det sjunde avsnittet, vilket är uppsatsens 
analys. Tätt följt efter analysen kommer en diskussion där egna tankar och reflektioner 
presenteras. En reflektion om vad denna uppsats resulterat i gentemot tidigare forskning är också 
det en del av diskussionen. Sista delen utgörs av en källförteckning samt bilagor.
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2. Bilden av Luleå
Luleå kommun är beläget i Norrbottens län. Staden är enligt Luleå kommun en stad och region 
som växer, har vacker natur, spännande kultur, mycket handel samt massor av sport. Om du vill 
uppleva både storstadens puls och småstadens livskvalité är Luleå platsen enligt Luleå kommun.4

Luleå kommun är den 26:e största kommunen i Sverige med en yta på 2110 kvadratkilometer. 
Kommunen härstammar från 1600-talet, närmare bestämt 1621 då den grundades kring 
Gammelstads medeltidskyrka. Den har en utav Sveriges största hamnar samt en fin skärgård. 
Samtidigt är det ett metallurgiskt centrum i Luleå med en stor stålindustri och forskning. 
Kulturen är även något som prioriteras i Luleå då man är den stad som satsar mest på kultur i hela 
Sverige. Det många förknippar med Luleå är de hockey- och basketlag som finns på elitnivå.5

I slutet av 2008 var folkmängden 73 406 personer inom kommunen. Till skillnad från året innan 
har Luleås befolkning ökat. 6 Året innan hade befolkningen i Luleå kommun minskat med 167 
personer. Det största folktappet berodde på det höga antal som flyttar i från kommunen. Den 
grupp som rör sig mest bland kommunens invånare är de i åldrarna 19-34 år. 7 En bidragande 
orsak till varför just denna grupp kommer och går kan vara Luleå tekniska universitet. 

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet. Under 90-talet bytte 
Högskolan i Luleå namn och riktning till Luleå tekniska universitet (LTU). I och med detta blev 
Luleå tekniska universitet det första tekniska universitet i Sverige.8 Antalet studenter i 
grundutbildning år 2008 var 12 248. Studenterna kommer från hela Sverige, samtidigt som flera 
utbytesstudenter från olika delar av världen är representerade vid universitetet.9

Studenternas egen värld
Campusområdet ligger i stadsdelen Porsön. Denna stadsdel började byggas ut under 1970-talet. 
Anledningen var den tänkta anläggningen av Stålverk 80 samt den nya högskolan som invigdes 
1971. Högskolan som numer är universitet är det som sätter prägel på hela stadsdelen. Strukturen 
på stadsdelen är enkel, tanken var när utbyggnaden skedde under 1970-talet att befolkningen 
skulle bo på ett ställe, jobba på ett annat ställe och handla på ett tredje ställe. Resultatet är att 
Porsön är anpassat för användning av bil, där stora vägleder binder samman flera stadsdelar. 
Porsön ligger fyra kilometer norr om Luleå centrum.10 Antalet invånare år 2007 i stadsdelen var 
5 234 personer. De personer som flyttar in och ut mest från området är de i åldrarna 20-44 år.11 I 
Porsö centrum finns det bland annat en livsmedelsaffär, bostadsförmedling, frisör och restaurang. 
Universitetet är naturligt länkat samman med Porsöcentrum, en allé går igenom hela 
universitetsområdet och leder i ena riktningen till centrum.12 Studenterna har sitt eget sportcenter 
Stil (studentidrotten i Luleå), detta är beläget mitt i campusområdet med nya fräscha lokaler där 

                                                
4 www.lulea.se – Mer om Luleå (2009-05-11)
5 www.lulea.se – Mer om Luleå – Fakta (2009-05-11)
6 Larsson (2009) s.1
7 Larsson (2008) s.1
8 www.ltu.se – Om LTU – Historik (2009- 03-19)
9 www.ltu.se Om LTU – LTU i siffror (2009-03-19)
10 www.lulea.se - Nulägesbeskrivning – Porsön (2009-03-25)
11 Larsson (2008) s.7
12 Nulägesbeskrivning – Porsön (2009-03-25)

http://www.lulea.se
http://www.lulea.se
http://www.ltu.se
http://www.ltu.se
http://www.lulea.se
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möjligheter till mångsidig träning finns. Föreningen Stil har även ett rikt föreningsliv, aktiviteter 
som skidåkning, friluftsliv, klättring och även många bollsporter är representerade.13

Liten ring= Porsön. Stor ring= Luleå centrum.

                                                
13 www.stilsportcenter.se - Sektioner (2009-05-18)

http://www.stilsportcenter.se
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3. Kommunprojekt i Luleå
Luleå kommun ligger bakom projekt som syftar till att bland annat främja det lokala näringslivet
samt studenternas behov gällande jobb. Studenterna vid Luleå tekniska universitet ges en 
möjlighet genom dessa projekt att knytas samman med det lokala näringslivet och regionen. 
Nedan introduceras projekt som kommunen tillsammans med näringslivet och andra intressenter 
ligger bakom. Anledningen till att de presenteras är att de senare i uppsatsen kommer att nämnas
och diskuteras.

Karriärcentrum
Den 20 augusti 2008 invigdes Karriärcentrum på Luleå tekniska universitet. Band knöts då 
mellan universitetet och näringslivet. Bakom projektet står universitet vilka är huvudmän och 
Luleå kommun. Etableringen av Karriärcentrum skedde också i samarbete med Luleå Näringsliv 
AB, vilka ägs av kommunen till 49 %.14 Syftet med verksamheten Karriärcentrum är att göra det 
lättare för studenter att ta klivet från studier till arbetslivet. Tanken är också att skapa 
anställningsbara studenter genom att skapa kontakter med det regionala, nationella,
internationella näringslivet och samhället under studietiden. Karriärcentrums mål är att skapa ett 
nära samarbete mellan studenter och näringsliv för att försörja kommuner, näringsliv och 
näringslivsorganisationer med den kompetens studenterna besitter. Genom detta arbete hoppas de 
stärka universitetets, campusområdet och regionens attraktionskraft samt kvalité. Karriärcentrum 
jobbar dagligen med företagsbesök och kommunbesök och det är i första hand Norrbottens län
som gäller. Genom denna dialog vill man skapa ett samarbete som kan leda till aktiviteter för 
studenterna. De aktiviteter man vill kunna tillhandahålla eller erbjuda är praktikplatser, 
examensjobb, sommarjobb, projektarbeten och cv- granskning bland annat. Karriärcentrum är 
beläget i universitetets lokaler och i dessa lokaler är det tre personer som arbetar med 
Karriärcentrums verksamhet. Möten kan bokas med någon av de anställda på Karriärcentrum för 
att gå igenom studenternas cv eller söka efter passande jobb.15

ExjobbLuleå
Projektet ExjobbLuleå är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Luleå kommun och 
Luleå Näringsliv AB. Syftet med ExjobbLuleå är att stärka samarbetet och kontakterna mellan 
akademiker och näringslivet, både privat och offentligt i Norrbotten. Verksamheten finns 
tillgänglig via en webbplats där företag annonserar om lediga examensjobb. Tanken är att fler 
studenter ska välja att göra sina examensjobb i Norrbotten. Genom ExjobbLuleå förmedlas 
examensarbeten som ska ge en affärsnytta för företagen men även vara av vetenskaplig vikt för 
studenterna. Detta samarbete mellan studenter och näringsliv hoppas kunna bidra till en mängd
utvecklingsmöjligheter hos alla inblandade parter.16 ExjobbLuleå marknadsför sig som en tänkt 
inkörsport till arbetsmarknaden.17

                                                
14 www.ltu.se – Press (2009-05-20)
15 www.ltu.se – Karriärcentrum (2009-05-04)
16 www.exjobblulea.se (2009-05-04)
17 www.exjobblulea.se –Student (2009-05-04)

http://www.ltu.se
http://www.ltu.se
http://www.exjobblulea.se
http://www.exjobblulea.se
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Studentstadsgruppen
Studentstadsgruppen är ett organ eller forum som kommunen startat tillsammans med
universitetet. Bakgrunden till varför gruppen skapats är avslaget till att bli årets studentstad 1998. 
Efter det bestämde kommunen och universitetet att skapa en grupp som kunde arbeta med frågor 
som rör studenter och staden Luleå. Arbetet gav utdelning då man återigen sökte att bli årets 
studentstad 2003. Utgången blev bättre och titeln var ett faktum.

Bemärkelsen delas ut till de som har ett bra samarbete mellan studentkår, lärosäte, kommun och 
näringsliv för att staden ska bli så bra som möjligt för studenterna.18 Efter utmärkelsen bestämde 
alla inblandade parter att behålla gruppen för fortsatt utveckling. I denna grupp deltar
representanter från utvecklingskontoret i Luleå kommun, representanter från de båda kårerna på 
universitetet, ytterliggare universitetsrepresentanter, näringslivsrepresentanter samt andra 
kommunala bolag som lokaltrafiken och bostadsbolaget Lulebo. Tillsammans samarbetar de för 
ett bättre Luleå som studenterna ska trivas i och vilja bo i.19

                                                
18 www.sfs.se (2009-05-20)
19 Intervju (2009-04-02)

http://www.sfs.se
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4. Teori
I detta avsnitt presenteras de teorier som sedan ligger till grund för analysen, vilken presenteras i 
slutet av uppsatsen. Val av teori har gjorts i hänsyn till ämnet och materialet. De teorier och 
begrepp som används och presenteras i uppsatsen har tillkommit efter datainsamlingen och efter 
sammanställningen av resultatet. Detta för att tillämpade teorier ska vara så relevanta som möjligt 
för studien. Avsnittet är uppdelat i tre delar. Första delen är en kort presentation om kommuner 
och statlig förändring. Detta för att få en uppfattning om varför kommuner vill ha en 
befolkningstillväxt. Andra delen behandlar begreppet migration. Parallellt med begreppet 
migration förs också en diskussion om olika flyttfaktorer som är kända genom olika forskare och 
studier. Del tre i teoriavsnittet behandlar begreppet integration.

Efter den teoretiska referensramen kommer ett avsnitt som behandlar tidigare forskning. De 
studier och resultat som tas upp behandlar liknande ämnen och fokuserar på de norra delarna av 
Sverige. De undersökningarna skiljer sig alltså från denna studie men det finns likheter gällande 
teori och problematik.

Staten och kommunerna
Det sociala landskapet är en sociologisk översikt av den utveckling som skett i samhället i 
Sverige från 1950-talet till tidigt 2000-tal. Författarna bakom detta verk är Göran Ahrne, 
Christine Roman och Mats Franzén. Förändringar har skett under årens lopp i det svenska 
samhället. Efterkrigstiden präglades av en utökad statlig verksamhet. Utökningen av 
verksamheten har legat till grund för flera politiska strider då några menar att en utvidgning av 
statens verksamhet är ett måste för bättre jämställdhet medan några säger att individens frihet och 
rätt att bestämma över sig själv inskränks. Staten förändras med tiden och detta beror på att de 
sociala processer som finns i Sverige förändras; familjens förändring, formering av politiska 
partier och andra intresseorganisationer samt utvecklingen av företag är faktorer som påverkat 
utgången. Staten kan påverka denna utveckling men dock inte bestämma den.20 Eftersom 
kommunerna i Sverige lyder under staten ser förutsättningarna olika ut vid olika tidpunkter samt 
att kommunerna inte kan göra vad de vill eller bestämma allt själva.

Alla invånare i Sverige bor i en kommun. I dagsläget finns det 290 kommuner i Sverige. 
Kommunerna är en viktig beståndsdel i den svenska välfärdspolitiken, och detta visar sig i vår 
vardag då kommunen bland annat ligger bakom sjukvård, skola, äldrevård och kommunikationer. 
Kommunerna ses ofta både som statliga delar och som självstyrande enheter. Rent formellt finns 
det juridiska meningar om vad en kommun är, där territoriella avgränsningar, juridiska personer
och obligatoriskt medborgarskap är punkter som definierar vad en kommun innebär. Oavsett om 
man ser kommuner som självstyrande eller inte så finns det en rad olika uppdrag som måste 
utföras. Uppdragen eller frågorna de ska arbeta med kommer från riksdagen. Statliga 
myndigheter och regering övervakar ständigt det kommunala arbetet.21

                                                
20 Ahrne, Roman & Franzén (2003) s.163
21 Montin (2007) s.32
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Inkomsterna hos kommunerna består till största delen av skatter, vilka står för hela 70 % av alla 
intäkterna. Statsbidrag och utjämningsbidrag i generell bemärkelse förekommer också bland de 
intäkter kommunerna har. Medeltalet för den skatt vi betalar är drygt 30 kronor av varje intjänad 
hundralapp. Alla pengar som kommunen får in ska sedan ut i den kommunala verksamheten, 
varför det upprättas en kommunal budget. Denna budget är påverkad av den rådande demografin,
det vill säga beroende av kommunens folkmängd och ålderssammansättning. Alltså mer 
människor som är i en ålder där de har ett arbete innebär mer pengar för kommunen.22 Luleå 
kommun borde vilja ha kvar sina studenter för att öka befolkningstillväxten vilket bidrar till en 
ökad skatteintäkt. Detta är anledningen till varför denna tes presenteras, nämligen för att förklara 
varför kommuner vill ha en tillväxt. Ibland behöver kommunernas intäkter ökas och utgifterna 
minskas för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Ett sätt för att få denna ekvation att gå 
ihop kan till exempel vara att på olika sätt få folk att flytta till sin kommun, eftersom det bidrar 
till ökade skatteintäkter.23

Arbetsmarknadspolitik och näringspolitik har och är huvudsakligen statliga ansvarsområden.
Däremot har kommunernas betydelse ökat under årens lopp. Efter en nationell ekonomisk 
omstrukturering blev resultatet att konkurrensen mellan kommunerna i dessa avseenden ökade. 
Genom den ökande arbetslösheten under 1990-talet ökade också kommunernas ansvar för att öka 
sysselsättningen. Den lokala arbetsmarknadspolitiken har till syfte att hitta rätt arbetsgivare åt de 
arbetssökande som finns i kommunen.24

Migration och flyttfaktorer
Migration är ett begrepp som förklarar individers eller gruppers förflyttningar och varaktiga 
byten av boplatser. Begreppet migration kan sedan definieras olika på grund av hur 
förflyttningarna sker. Definitionerna är emigration respektive immigration, detta beroende på om 
man ser de ur ett utvandrings- eller invandringsperspektiv. Innebär dessa begrepp flyttningar över 
nationsgränser betecknas de som extern migration. I denna studie är det dock i huvudsak 
flyttningar inom Sverige vilket också är en form av migration, vilken kallas för intern migration.
25

En klassisk teori inom ämnet migration har Edward G. Ravenstein skapat, den introducerades
redan på 1800-talet. Push-pull teorin som den kallas presenterar ett antal hypoteser angående 
flyttningar som längre fram blivit accepterade av andra forskare. Ravenstein konstaterade bland 
annat att migration till största del sker över korta distanser och att den ofta sker mot 
industricentra. Ravenstein hävdade även att teknologisk och kommersiell utveckling ökade 
migrationen.26 Push-pull teorin menar att det är främst skillnader av ekonomisksocial art mellan 
olika områden som skapar flyttningar. Grunden som teorin bygger på är av nationalekonomisk 
härkomst, som handlar om en nyttomaximeringsfunktion. Flyttbeteendet förklaras utifrån ett 

                                                
22 Montin (2007) s. 34
23 Ibid s. 9
24 Ibid s. 55
25 Nyman – Kurkiala (1999) s. 65
26 Nyman - Kurkiala (1999) (Ravenstein 1885, s.167-227) s. 36
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rationellt handlingssätt, för- och nackdelar vägs gentemot varandra vilket leder fram till ett beslut.
27 Det som nu är presenterat om Ravensteins push-pull teori är Nyman-Kurkialas tolkning.

I den sociologiska doktorsavhandlingen ”Att flytta bort och hem igen” studerar Pia Nyman-
Kurkiala en grupp människors migration från ett ställe till ett annat samt återvandringen tillbaka. 
Både emigrationen och den senare återvandringen präglas av kedjemigration.28

Nyman-Kurkiala förklarar begreppet kedjemigration som en flyttningsström från ett ställe till ett 
annat. Anledningen till att kedjemigrationen uppkommer är att tidigare migranter påverkar senare 
migranter att flytta. Det uppstår då en kedja från en uflyttningsort till en inflyttningsort, där
kedjan består av migranter som är socialt länkade till varandra genom släktskap, vänskap och 
förhållanden. Nyman- Kurkiala menar även att beståndsdelarna i kedjan kan vara av olika art.
Den kan bestå av ett fåtal personer under en kortare tidsperiod men även innehålla ett stort antal 
personer och pågå under en längre tid.29

Studien grundar sig på en grupp människor som flyttat från Jakobstad till Gävle, där det skapats 
en koloni av Jakobstadsbor. Syftet med studien är också att visa på vad det är som sker på den 
sociala nätverksnivån gällande migration samt frågor om vilka sociala processer som är aktuella 
och påverkar migranterna. Tidigare forskning enligt Nyman-Kurkiala har beskrivit att sociala 
nätverk spelat en avgörande roll för migration men hur dessa sociala nätverk och grupprocesser 
visar sig vid migration är oklart. 30

Samma process som påverkade individerna när de flyttade till den nya staden och bildade en 
koloni gäller också vid kolonins upplösning. Påverkan från de andra i kolonin bidrar till att de 
emigrerande individerna bryter kolonin och flyttar. Flyttningsbeteendet och benägenheten att 
flytta, menar Nyman-Kurkiala, beror just på en grupprocess men resultatet kan visa sig på olika 
sätt. Det fanns de som valde att bryta upp kolonin och flytta hem igen, återvandra, samt de som 
valde att flytta från kolonin men till någon annan ort i Sverige. Anledningen till att det blev på 
detta sätt är att de som valde att flytta hem först startade innovationen eller idén att flytta. Alla 
människor i kolonin tog inte efter utan flyttade till andra orter. Dock var de påverkade av de 
förstas beslut att lämna kolonin.31

Uppkomsten av tanken att återvandra eller flytta vidare kan bero på att det hela tiden har varit ett 
alternativ. Många av dem som flyttade första gången hade i åtanke att det var möjligt att flytta 
hem igen, vilket gjorde att flytten mer eller mindre var preliminär. Varför det nu blev 
återvandring menar Nyman-Kurkiala beror på att de i kolonin var så tighta sinsemellan men
dåligt integrerade med samhället runt omkring och de hade få relationer utanför kolonin.32 Ett 
starkt campusområde som ligger avskilt från staden kan ses som en liten enskild koloni anser jag, 
vilket gör denna tanke intressant för Luleå kommun och deras arbete med att behålla studenterna.

                                                
27 Nyman – Kurkiala (1999) (Häggström, Borgegård & Rosengren, 1990) s. 37
28 Nyman–Kurkiala (1999) s. 22
29 Ibid s. 18-19
30 Ibid s 16
31 Ibid s. 98
32 Ibid s. 101
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Enligt forskaren Olof Stjernström finns det flera olika faktorer som påverkar beslutstagandet om 
en eventuell flytt. De vanligaste och mest betydande faktorerna som Stjernström menar, ligger till 
grund för en flytt är förändring av sammansättningen i hushållet, boendeform, byte av yrke eller 
byte av arbetsgivare.33 Stjernström menar även att ursprung kan vara av betydelse när det gäller 
flyttningar. Enligt hans studie går många flyttningsströmmar mot storstäderna samt inom länet. 
Personen i fråga som ska flytta, flyttar ofta till en annan kommun men inom länets gränser.34 När 
det gäller förändringar i hushållet, så är det en känd etablerad flyttningsfaktor, ofta i samband 
med lokala flyttningar där orsaken till detta kan kopplas samman med olika stadier i livet.35 Att ta 
klivet från studier ut i arbetslivet eller att flytta från ett korridorsrum till en lägenhet är exempel 
på förändringar som sker när en student tar examen. Detta kan ses som en form av förändring i 
hushållet eller ändring av boendeform.

Byte av arbetsgivare är kända orsaker till varför människor flyttar. Den främsta anledningen till 
varför det är så beror på möjligheten att kunna försörja sig själv och sitt hushåll. Stjernström 
menar att denna faktor är lätt att mäta då det finns mycket statistik på hur arbetsmarknaden 
förändras. Det är dock svårt att säga om flytten beror på ett nytt jobb eller om det nya jobbet 
uppkommer efter en flytt.36 Från att ha studier som sysselsättning till att skaffa ett arbete kan ses 
som byte av arbetsgivare. Det finns i vilket fall likheter vilket gör att denna faktor som 
Stjernström säger är intressant även i detta fall.

Förändring av boendeform och grannskap är något som har störst betydelse när det gäller 
flyttningar inom den lokala bostadsmarknaden.37 Är det fråga om längre flyttningar menar 
Stjernström att boendeformen är mer intakt. Bor du i lägenhet flyttar du till en annan lägenhet, 
bor du i villa flyttar du till en ny villa på den nya bostadsorten.

När en individ eller grupp flyttar väger de ofta för- och nackdelar mot varandra för att se vad en 
flytt skulle bidra till. Om man ska tillämpa pull-push teorin i samband med återvandring menar 
många forskare att push-faktorer dominerar vid emigration och pull- faktorer vid återvandring.38  
Arbetsmarknadssituationen är en stor bidragande orsak till varför människor flyttar. I Nyman-
Kurkialas studie var just jobb en faktor som bidrog till en flytt från hemstaden. Samma faktor var 
även bakomliggande vid en flytt hem igen eller vidare till annan ort. När det inte längre var 
garanterat jobb i kolonin eller dit man emigrerat väger fördelarna inte lika tungt längre och då är 
beslutet att flytta hem igen eller vidare inte långt borta.39

Andra faktorer som påverkat beslutet att återvandra enligt Nyman-Kurkiala är att man sett flytten 
som ett äventyr och ett sätt att pröva på något nytt. När denna känsla försvunnit och individerna
har övergått till ”vuxenlivet” är tanken att flytta hem igen lockande.40 En annan faktor som kan 
bidra till återvandring är vantrivsel. Saknad av hemorten och nära och kära är en stark pull-faktor 

                                                
33 Stjernström (1998) s. 74
34 Stjernström (1998) s. 82
35 Ibid s. 78
36 Ibid s. 79
37 Ibid s. 79
38 Nyman- Kurkiala (1999) (Korkiasaari 1988, s.2) s. 105
39 Nyman – Kurkiala (199) s. 115
40 Ibid s. 116
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och Nyman-Kurkiala menar att detta är ett av de mest allmänna återvandringsmotiven.41

Stjernström menar att den sociala förankringen betyder mycket när det handlar om att stanna på 
en viss ort. Kontakten med grannar, arbetskamrater och föreningar är alla bidragande orsaker till 
att känna sig hemma vilket bidrar till att flytta inte är ett alternativ. Dessa faktorer gör alltså att 
individen känner sig mer integrerad med det lokala vilket medför att den stannar.42

Integration
Begreppet integration har stor betydelse inom sociologin. Vissa hävdar till och med att sociologin 
är en integrationsvetenskap. Begreppet definieras på många sätt och det har olika betydelse i 
olika vetenskapliga riktningar. Sociologen och forskaren Mikael Stigendal menar att integration 
är ett bättre ord för att hänga ihop. Trots att begreppet och fenomenet integration tar stor plats 
inom sociologin finns det förvånansvärt lite resultat och forskning om det. 43

Inom sociologin delar man ofta upp begreppet integration i två delar, systemintegration och 
social integration. Systemintegration syftar till att förklara hur ordning skapas och bibehålls och 
där social integration är något som ligger till grund för systemintegration. Social integration 
klarar sig dock inte utan systemintegration då vardagsrutiner, normer och förändringar måste 
förankras och materialiseras i något. Det råder alltså ett ömsesidigt förhållande mellan 
systemintegration och social integration.44 Ofta handlar integration om etnicitet och hur man ska 
befrämja den sociala integrationen mellan svenskar och invandrare. Begreppet är dock bredare än 
så och innefattar även kön, klass, ålder eller hälsa exempelvis. När man talar om integration talar 
man ofta om olika befolkningsgrupper. För att dessa grupper ska uppstå måste de först kalla sig 
själva eller kallas av andra vid ett namn. Genom detta förfarande skapas en social kraft. 
Skapandet av befolkningsgrupper är lika mycket fråga om integration som vad sedan 
befolkningsgruppen skapar själva.45

Att människor delar egenskaper eller en livssituation behöver inte automatiskt innebära en 
uppkomst av en subjektiv social kraft. Bara för att människor rent objektivt tillhör samma klass 
behöver de inte prata om sig själva i klasstermer. Inte heller behöver människor som tillhör 
samma klass ha samma politiska intresse till exempel. För att lättare förstå skillnaderna mellan 
system och social integration kan man säga att systemintegration går på djupet och social 
integration på bredden. Systemintegration är något som tickar på och som vi inte märker av. Om 
alla sköter sig och spelar sina roller fungerar systemet automatiskt och vi integreras av systemet. 
När det kommer upp frågor om hur systemet ska skötas eller dess existens är behovet av social 
integration nödvändigt. Denna integration kommer visa sig i olika former av diskussioner med
viljan att förena eller tysta människor.46 De som vill förändra måste kunna känna igen varandra i 
både ord och handling och denna vilja att förändra och enas är betydelsefull. Saknas viljan kan 
det bli svårt med systemintegrationen, den kan rent av blockeras. Den sociala integrationen ligger 

                                                
41 Nyman-Kurkiala (1999) s. 122
42 Stjernström (1998) s. 108
43 Stigendal (1999) s. 109
44 Ibid s. 171
45 Ibid s. 173
46 Ibid s. 174
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till grund för detta och utan den sociala integrationen accepterar människor inte sina roller i 
systemet.47

När man pratar om integration dyker ofta begreppet segregation upp. Även begreppet segregation 
har många definitioner och många har en uppfattning om ämnet. I vetenskaplig mening står 
begreppet för en särskild form av sociala skillnader. Stigendal menar att segregation ofta används 
vid tal om fattigdom, elände och social misär. Han menar att detta är en vanlig missuppfattning. 
Om begreppet segregation menas med alla sociala klyftor i samhället kommer det att tappa sin 
analytiska skärpa. Segregation är alltså mer än bara fattigdom eller sociala skillnader. Det uppstår 
segregation när sociala och geografiska skillnader sammanfaller. En stad eller en grupp kan till 
exempel sägas vara segregerad när socialt avgränsade grupper lever sina liv i geografiskt 
avgränsade områden.48 En annan missuppfattning när det talas om segregation menar Stigendal är 
att enskilda områden i sig stämplas som segregerade. Rosengård eller Rinkeby med hög andel 
invandrare och höga socialbidragsberoenden är områden som ofta sägs vara segregerade. Men för 
att segregation ska uppstå måste det finnas en motpol, det måste alltså finnas en relation mellan 
områden. Om det råder motsatta förhållanden i geografiskt åtskilda områden kan begreppet 
segregation vara lämpligt.49

Stigendal menar att svag integration av befolkningsgrupper och områden kan innebära nya 
subsamhällen och då skulle nationssamhället existens hotas.50 Med nationssamhälle menar 
Stigendal det starkaste av alla samhällssystem. Nationsgränser säger inte allt om var gränserna 
går för olika samhällen utan samhällssystem kan mycket väl skrida över nationsgränser.  Så 
istället för att prata om nationen för sig och samhället för sig använder Stigendal av
nationssamhället.51

Frågan är då vad som ska göras för att öka integrationen i städerna. Stigendal hävdar att nästan 
alla politiker och myndigheter sätter sina förhoppningar till marknadsekonomins ”riktiga jobb”. 
Jobb och marknadsekonomi är alltså det som anses kunna integrera Sverige enligt politiker och 
myndigheter. Om inte full sysselsättning och marknadsekonomi är den rätta lösningen vad är det 
då som ska göras? Stigendal menar att systemintegrationen är otillräcklig och att det räcker inte 
att försöka göra människor delaktiga genom åtgärder och satsningar. En förutsättning för att 
människor ska kunna integreras är att de känner en delaktighet. Hur delaktiga människorna är 
beror i sin tur på hur samhälls- och systemintegrationen fungerar samt att den sociala 
integrationen skapar en känsla av delaktighet. Så länge människor och områden ses som ett 
problem förblir förutsättningarna dåliga. Stigendal säger att delaktighet bara kan kännas om ens 
egna resurser tas tillvara och ens egna villkor får komma till uttryck.52 När det gäller Luleå och 
campusområdets placering går det att urskilja ett fysiskt avstånd samt en social grupp (studenter) 
som kan skilja sig gentemot Luleå centrum. Detta gör att Stigendals resonemang går att applicera 
även i denna undersökning.

                                                
47 Stigendal (1999) s. 176
48 Ibid s.28
49 Ibid s.28
50 Ibid s.238
51 Ibid s.185
52 Ibid s.238-239
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Tidigare forskning

Ungdomar i Gränsland
Ungdom i Gränsland är en studie gjord av Peter Waara som dessutom är hans doktorsavhandling 
i sociologi vid Umeå universitet. Studien baserar sig på ungdomar i Tornedalen, närmare bestämt 
26 stycken. Waara belyser bland annat ungdomarnas uppfattningar kring vuxenhet, bostadsort i 
framtiden, yrken och könsroller. Ungdomarnas integrationsprocess är också något som tas upp 
och diskuteras. Waara menar att vuxenbildandet innebär att successivt integreras in i ett samhälle, 
detta genom att ta del av värderingar och sociala institutioner. Man blir vuxen i ett socialt och 
kulturellt rum som sätter gränser och ger möjligheter för identitet, framtidsplaner och 
värderingar. Han menar att det i första hand är familjen, skola och grannskap som förutsätter 
integrationsprocessen. Samtidigt socialiseras ungdomar in i samhället med hjälp av tradition, 
arbetsrelationer, normer och könsroller.53

Av intervjumaterialet framkommer det att ungdomarna påverkas och förhåller sig både till det 
traditionella från hembygden, det vill säga Tornedalen, samt allt det moderna samhället kan 
erbjuda och locka med. Waara konstaterar att ungdomar inte bara blir påverkade av traditionellt 
och kontextuellt beteende när det gäller deras framtidsplaner. Det är moderniteten som bidrar till 
att utveckla sin självidentitet och upptäcka framtida möjligheter. Den traditionella uppmaningen 
att, slutföra skolan, skaffa ett jobb och bilda en familj existerar parallellt med det moderna som 
kan medföra andra framtidsplaner. Dåtiden finns i nutidens alla aktiviteter menar Waara. Den 
sätter sina spår i normer, värderingar och beteende som är utvecklat i ett lokalt samhälle.54

Ungdomarna befinner sig i ett gränsland där flera perspektiv finns tillgängliga. De befinner sig 
mellan svenskt och finskt, glesbygd eller storstad, mellan traditionellt och modernt.

De teorier som framkommer i boken är många. Ungdomsforskning och tidigare lokala studier om 
ungdomar i norr är presenterade. Teorier och forskning om könsroller är också en del som finns 
med bland avhandlingens referensram. Modernitetsteorier angående samhället och självidentitet 
är ett spår som Waara följer.55

Flyttfaktorer, en jämförelse
Flyttningar inom Sverige har dragit med sig problem i olika former. Glesbygden har avbefolkats 
och fler väljer ett liv i städerna. Något som också konstaterats är att det ofta är ungdomar som 
väljer att flytta. En traditionell uppfattning om varför just ungdomar flyttar är att jobb eller 
utbildning lockar på någon annanstans. Marica Östbergs studie har som syfte att undersöka vilka
orsakerna är till att ungdomar flyttar samt att se om det skiljer sig mellan olika kommuner. Hon 
använder sig av teorier som behandlar ämnet migration, pull-push teorin, ”The intervening 
obstacles theory” och E.G Ravensteins migrationslagar bland annat. Författaren bygger sin studie 

                                                
53 Waara (1996) s. 26
54 Ibid s. 273
55 Ibid s. 250-261
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på intervjuer med personer som flyttat från Jokkmokks kommun och personer som flyttat från 
Vansbro kommun.

Orsakerna till varför ungdomarna har flyttat är olika. De personer som flyttade från Jokkmokk 
angav att studierna var den främsta orsaken att beslutet att lämna hemorten togs, medan nästan 
ingen från Vansbro hänvisade till den anledningen. I deras fall var det mest kända skälet till flytt 
av sociala orsaker. Anledningen till varför det skiljer sig kan vara enligt författaren att de flesta 
ungdomarna från Jokkmokk går studieförberedande utbildningar på gymnasiet jämfört med dem i 
Vansbro som gått yrkesförberedande. Uppfattningen till hemorten och det lokala kan även spela 
in menar författaren då de flesta från Jokkmokk hade en negativ inställning till sin stad eller 
hemort. Detta förekom inte bland ungdomarna i Vansbro.56

Flyttning och återvandring bland Norrbottningar
Annika Johansson och Emelie Sandberg har på uppdrag av länsstyrelsen i Norrbottens län 
genomfört en studie som syftar till att se vad som påverkar att människor flyttar och vad som 
eventuellt ligger bakom återvandring. Studien grundar sig på att många flyttar ifrån Norrbotten 
men att få återvänder. Förutom att kartlägga de faktorer som ligger bakom en flytt ville de även 
se vilka de vanligaste flyttdestinationerna var. Undersökningen är av kvantitativ art och grundar 
sig på enkäter som skickades ut till 933 personer i åldrarna 19-40 år. Alla som deltog i studien 
var uppväxta i Pajala, Övertorneå, Kiruna eller Luleå kommun. Resultatet visar att faktorer som 
kön, ålder, levnadsförhållande, utbildningsbakgrund, sociala kontakter i den nya 
bostadskommunen och sysselsättning var avgörande för en flytt. De främsta faktorerna visade sig 
vara, studier, arbete och personlig utveckling eller utmaning.57 Författarna har bland annat använt 
sig av Peter Waara i sin teoretiska referensram. Teori angående kedjemigration och återvandring 
finns också representerat i studien. Pia Nyman-Kurkialas avhandling som behandlar just 
fenomenet kedjemigration och dess sociala påverkan finns med i studien.58

                                                
56 Östberg (2003) s .2
57 Johansson & Sandberg (2004) s. 2
58 Ibid s. 6
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5. Metod
Avsnittet nedan förklarar valet av forskningsmetod, hur urval gått till och hur intervjuer har 
genomförts. Tanken är att genom denna beskrivning ge läsaren en uppfattning om hur 
undersökningen gått tillväga samt få en förståelse för materialets bakgrund som presenteras
senare i uppsatsen. Avsnittet avslutas med en diskussion kring undersökningens reliabilitet, 
validitet och etik i vetenskaplig mening.

Forskningsansats
Det finns flera sätt att formulera sin studie eller sin problemställning. Ett sätt är att ha en deduktiv 
ansats. Utgångspunkten för undersökningen är då att forskaren har en teori som han eller hon vill 
testa i verkligheten. Motsvarar det empiriska materialet eller konsekvenserna som kan utläsas ur 
teorin något faktiskt förhållande i verkligheten? Detta är alltså innebörden av en deduktiv 
ansats.59

Induktion är en annan riktning som också används vid forskning. Till skillnad från deduktion 
innebär induktion att forskaren inte utgår från en teori. Problemställningen eller hypotesen kan ha 
fångat forskarens uppmärksamhet genom iakttagelser som mer eller mindre kan ha varit 
tillfälliga. Arbetet går sedan ut på att genom dessa iakttagelser bilda sig en mer generell 
uppfattning om fenomenet. En induktiv undersökning slutar ofta i att det bildas en ny teori som 
senare kan ligga till grund för en deduktiv studie.60

Denna studie baserar sig på en hypotes eller en misstanke. Innan datainsamlingen påbörjades
hade denna misstanke utvecklat sig eftersom jag läst en artikel om ämnet. Fakta och statistik låg 
till grund för vidare studier. I tanken fanns även en vag uppfattning om vilka begrepp som skulle 
kunna beröras senare i forskningsprocessen. Att säga att denna underökning är av ren deduktiv art 
vore fel men samtidigt är den inte heller rent induktiv då syftet inte är att skapa en ny teori. 
Undersökningen är mer av en nulägesanalys där teorier och begrepp är kopplade till att förklara 
de fenomen och faktorer som dyker upp. Ansatsen som verkligen avspeglar sig i denna 
undersökning är den deskriptiva. Metoden avser helt enkelt att undersöka hur någonting är.61 I 
detta fall handlar det om Luleå kommuns arbete med studenter.

Val av metod
Metoden som är tillämpad i denna studie är av kvalitativ art. Valet var lämpligt då studien 
handlar om att få djupare kunskap om vad Luleå kommun gör för att studenter skall stanna kvar 
på orten och vad de vet om före detta studenters flyttmotiv. Miles och Habermas menar att 
kvalitativ data nästan är synonymt med begrepp som deltagande observation, fallstudie och 
fältmetoder bland annat. De menar även att kvalitativ data är en källa som är välförankrad, rik på 
beskrivningar samt förklarar processer i lokala kontexter.62

                                                
59 Hellevik (1996) s. 65
60 Ibid s. 67
61 Ejvegård (2009) s. 34
62 Miles & Huberman (1994) s. 1
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För att få en bra bild av kommunens arbete har teman skapats om på olika sätt kan beskriva deras 
arbete. Detta för att senare underlätta arbetet med de teorier som visar sig vara aktuella. Genom 
att bygga en teoretisk referensram blir studien i ett tidigt stadium ännu tydligare och 
avgränsningarna snävare. Ofta vet forskaren ungefär vad som påverkar vad och vilka teorier och 
begrepp som är aktuella. Tanken med att göra en teoretisk referensram antingen genom ord eller 
grafiskt är att den faktiskt visar vad det är som ska studeras.63

Tillvägagångssätt
Efter det att syftet var bestämt påbörjades arbetet med att leta statistik om Luleå; 
befolkningsstatistik, in - och utflyttningar samt vilka är det som flyttar. På så vis fick jag en 
förståelse för hur befolkningsantalet och flyttnettot i kommunen såg ut. För att få denna förståelse 
lästes befolkningsrapporter, nuläges- och områdesbeskrivningar av Luleå kommun. Med dessa
fakta i tanken började arbetet med att samla in data. Datainsamlingens första fas inleddes med att 
få tag på informanter. Tanken var att intervjua personer med olika befattningar i kommunen samt 
någon från universitetet som kommer i kontakt med både kommunen och studenter under olika 
omständigheter. Vid denna tidpunkt var bilden av vad intervjuerna skulle beröra ganska klar. De 
två första intervjuerna var med tjänstemän på kommunen. Information från dessa intervjuer låg 
sedan bakom intervjuguiden för personen som representerade universitetet. Anledningen till 
denna utgång var att det uppkom intressant information vid de två första intervjuerna som jag 
tidigare inte varit medveten om. Efter det gjordes två intervjuer till med personer från Luleå 
kommun. 

När allt material var insamlat och intervjuerna transkriberade sammanställdes uppsatsens 
resultatdel. Efter detta började arbetet med att komma fram till vilka teoretiska perspektiv jag 
skulle tillämpa samt arbetet med att analysera resultatet. Till sist skrevs en diskussion som 
avslutar uppsatsen.     

Urval
Valet av informanter är gjort utifrån Luleå kommuns anställda samt politiskt valda. Jag ville även 
ha en person som kunde "representera" studenterna och universitetet men som även hade en 
inblick i kommunen och dess arbete. Urvalet av de informanter som är aktiva inom Luleå 
kommun är gjorda efter några olika punkter. Jag ville ha en spridning på informanterna så att 
några olika avdelningar och förvaltningar skulle företrädas. Samtidigt ville jag att de som skulle 
intervjuas skulle ha en inblick i den verksamhet den tjänstgör inom samt att de hade en 
uppfattning om hur arbetet sköts gentemot studenterna. Efter samtal med mina handledare och 
mycket sökande på Luleå kommuns hemsida bestämde jag mig för att intervjua fyra personer. För 
att inte få en ensidig bild av kommunens arbete valdes även en person som är aktiv vid Luleå 
tekniska universitet ut för en intervju. Kriterier för detta val var att personen i fråga skulle ha en 
uppfattning om vad kommunen gör angående ämnet samt vara insatt i universitetets och 
studenternas behov och önskemål. Kraven kan tyckas vara höga och svåra att uppfylla men även 
här i samråd med mina handledare valdes en person som var aktiv i en av kårstyrelserna för att 
både få en inblick i hur de jobbar samt för att få en students syn.

                                                
63 Miles & Huberman (1994) s.18
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Informanter och intervjuförfarande 
Sammanlagt har fem personer intervjuats till denna studie. Alla informanter har olika 
sysselsättning och ansvarsområden. Fyra personer representerar Luleå kommun medan en person 
är student som aktivt jobbar inom en av universitetets två kårer. Intervjuerna har gjorts
personligen och de har utförts på informanternas arbetsplatser. Alla intervjuer är digitalt 
inspelade på mobiltelefon och sedan överförda till en dator där de senare avlyssnats och 
transkriberats.

Den första informanten jag träffade var man och chef på en förvaltning inom Luleå kommun. 
Inom samma förvaltning som den första informanten jobbade även min andra intervjuperson. 
Yrkestiteln denna kvinna hade var sekreterare. Samarbetet och relationen mellan dessa två 
informanter verkade vara bra och de var båda insatta i ämnet samt måna om att ställa upp. 
Intervjuerna med dessa två personer skedde på deras kontor en förmiddag i början av april.
Intervjuerna varade ungefär 40 minuter utan några avbrott. Samtalen var avslappnade, mycket för 
att informanterna var väldigt angelägna berätta om vad de jobbade med.

Den informant jag skulle intervjua från universitetet träffade jag i ett litet konferensrum i en av 
universitetets lokaler. Denna intervju ägde rum drygt en vecka efter de första intervjuerna. 
Informanten är aktiv inom en studentkår på LTU och har bra koll på dess verksamhet samt hur 
dialogen med Luleå kommun fungerar. Denna informant är student sedan några år tillbaka och är 
därför insatt i hur det är att studera vid universitetet. Personen i fråga är även i dagsläget med i 
studentstadsgruppen. Denna intervju skilde sig lite från tidigare intervjuer. Samtalet var mer 
informellt vilket ledde till några skratt under intervjuns gång. Orsaken kan vara att vi har befunnit 
oss i samma situation på universitetet. Även denna intervju varade drygt 40 minuter och 
avslutades strax innan klockan två en onsdagseftermiddag.

Den fjärde personen jag intervjuade träffade jag i Stadshuset på dennes kontor. Till skillnad från
de andra tre jag intervjuat från kommunen var denna person aktiv politiker, en av de två 
kommunalråden i Luleå kommun. Informanten hade bra insikt i hur arbetet kring Luleå och dess 
studenter fungerade och ställde gärna upp på en intervju. Informanten har verkat i Luleå under
många år vilket gjorde att jag fick en del historisk fakta angående ämnet. Svårigheten jag hade 
med denna intervju var att få den genomförd då informanten var en upptagen person. Efter 
mycket om och men genomfördes dock intervjun i mitten av april. Denna intervju tog 35 minuter 
att genomföra.

Min sista intervju var med en kvinna som även hon är chef på en förvaltning inom Luleå 
kommun. Förvaltningen där personen jobbar är kanske inte den förvaltning som förknippas med 
studenter speciellt ofta vilket var ett orosmoment då det kunde finnas en chans att informanten 
inte hade några svar på mina frågor. Det visade sig att den tanken var helt fel. Svaren innehöll 
många synpunkter och åsikter både personliga och i form av en anställd tjänsteman. Informanten 
hade flera funderingar kring studenterna och staden. Platsen där intervjun utfördes var en aning 
kal och tom vilket berodde på att informanten precis fått ett nytt kontor. Även denna intervju 
nådde upp till 40 minuters sträcket.
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Reliabilitet
Genom en hög reliabilitet stärks undersökningen då detta tyder på att undersökningen gjorts med 
noggrannhet och datan är tillförlitlig.64 I denna undersökning är några av de personer som 
intervjuats i en sådan position att de inte kan svara vad som helst. Det finns alltså en risk att 
svaren är förutbestämda och kanske inte motsvarar verkligheten. Problemet har dock visat sig 
vara minimalt då intervjumaterialet visar både personliga och yrkesprofessionella åsikter. Ämnet 
i fråga har inte heller varit speciellt känsligt så både ärlighet och brister har framkommit.

När det gäller själva datainsamlingen så har intervjuerna utgått från löst strukturerade 
intervjuguider, vilket har lett till många följdfrågor som inte var tänkt från första början. 
Intervjuerna har genom detta mer pågått som ett samtal, där informanten svarat på frågor utan att 
de har behövts ställas. Detta kan visserligen leda till att det är svårt att få exakt samma resultat 
om undersökningen skulle göras av en annan oberoende person men sanningshalten i de data som 
ligger till grund för analysen är hög. Om reliabiliteten påverkats av mig vid intervjutillfällena är 
svårt att säga. Vid ett tillfälle märktes det att en informant mer eller mindre svarade det den 
trodde jag ville höra. Detta problem löste sig dock då samma person sa emot sig själv senare 
under intervjun, vilket gjorde att tidigare uttalande kunde strykas.

Validitet
Det räcker inte med hög reliabilitet för att en undersökning ska vara tillförlitlig och rätt utförd. 
Oavsett om materialet är rätt insamlat och tolkat så spelar det ingen roll om det inte avser 
undersöknings ändamål från början. Validitet har alltså att göra med relevans, mäts det som 
verkligen ska mätas.65 De personer som valts ut till denna undersökning är utvalda med 
noggrannhet. Detta för att verkligen säkerställa att problemet som formulerats kan besvaras.

För att få ut rätt resultat av datamaterialet har jag inte bara tolkat det direkta och klara som 
framkommit vid intervjutillfällena utan även det som döljer sig djupare i svaren. Tystnad, ovilja 
att svara och övertygelse i svaren är några faktorer som analyserats. När det gäller denna 
undersökning så har känsligheten angående benägenheten att svara varit relativt låg vilket 
medfört att tolkningen av materialet underlättats. För att undersöka det som var tänkt så har de 
frågor som ställts varit raka och lättformulerade, dock utan att de för den sakens skull varit 
riktade för ett givet svar. Intervjuerna har som tidigare nämnts utvecklats olika vid varje 
intervjutillfälle vilket gjort att mina frågor inte alltid sett likadana ut. För att bibehålla en hög 
validitet gjordes en intervju med en informant från universitetet som samarbetar med kommunen 
och denne kunde bekräfta eller avvisa vissa saker som tidigare dykt upp.

Etik
Inför varje undersökning eller forskning som ska göras finns det vissa etiska krav som måste 
uppfyllas. En forskare får aldrig vid analys, tolkning och presentation av sitt eget material 
förvränga eller försköna resultatet för att tillgodose sina tankar och teser.66 Samtidigt som det 
finns regler och riktlinjer som forskare måste rätta sig efter ligger det största etiska ansvaret hos 

                                                
64 Hellevik (1996) s. 137
65 Ibid s. 137
66 Gustafsson, Hermerén & Petersson s. 16
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forskaren själv. Det är forskaren själv som är ytterst ansvarig att undersökningen är av god 
kvalité och moraliskt acceptabel.67 När det gäller denna uppsats så är meningen inte att värdera 
dagsläget utan enbart försöka på ett begripligt sätt belysa hur Luleå kommun ser på ämnet samt 
hur de arbetar. När det gäller informanterna i denna studie, är valet gjort att de förblir anonyma.

Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning involverar ofta människor och därför finns det 
ett individskydd för de personer som deltar i en studie. För att forskaren ska följa de etiska 
reglerna finns det fyra allmänhetskrav, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialititetskravet och nyttjandekravet. Det första kravet handlar om att forskaren måste 
informera de personer som ska delta i studien om dess syfte och den deltagandes uppgift. 
Samtyckeskravet är ett konkret och självklart kriterium. Forskaren måste få ett samtycke och 
deltagaren måste själv få bestämma om den ska ingå i undersökningen eller inte.
Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som uppkommer i samband med ett deltagande i 
en undersökning ska skyddas för utomstående. Personuppgifter och känsliga ämnen ska bevaras 
så att ingen kan komma åt detta. Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som lämnats enbart 
kommer att användas till vetenskapligt syfte.68 I denna studie är dessa krav följda då mina 
informanter visste vad studien handlade om och varför jag valt ut dem. De ville medverka 
frivilligt och personuppgifter samt datamaterialet är i säkert förvar. De uppgifter och material 
som jag tagit del av kommer enbart att användas till denna studie och inget annat.

                                                
67 www.codex.vr.se - Forskarens etik (2009-05-08)
68 www.vr.se – Forskningsetiska principer (2009-05-08)
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6. Resultat
Nedan presenteras uppsatsens resultatdel. Data som tas upp är sådan som uppkom i samband med 
utförda intervjuer. Detta kapitel är uppdelat i olika teman så att informanternas röster ska bli
lättare att tolka och kunna förstås i ett sammanhang.

Åtgärder och flyttfaktorer

Jobb, jobb, jobb och kontakter
Studenterna och universitet är viktiga för Luleå kommun. Detta är något som alla informanter har 
påpekat samt att universitetet är en motor för Luleå. Betydelsen av universitetet och studenterna 
gick inte att missuppfatta hos någon. Trots detta är kommunen inte nöjd med hur det ser ut i 
dagsläget angående studenternas delaktighet i stadens liv samt hur många studenter som väljer att 
stanna efter sin studietid. Anledningarna till att många studenter inte stannar i staden är givetvis 
många men Luleå kommun tror sig veta vad de största bakomliggande faktorerna är. 
Arbetsmarknaden och antalet arbetstillfällen är en ständigt återkommande punkt i intervjuerna 
som gjorts. Vikten av att ha lediga jobb och ett starkt företagande betyder väldigt mycket för att 
behålla ny examinerade studenter enligt mina informanter. Det kommunalråd som intervjuats 
menar att jobb är en viktig faktor.

"...//... många lämnar tillbaka och det har ju att göra med att vi inte kan plocka fram dom jobb 
som vi skulle behöva... tyvärr"

Jobbfrågan är alltså en fråga av högsta prioritet för kommunen. Finns det inga jobb så är chansen
mindre att människor bosätter sig i Luleå, enligt en av kommuninformanterna. Har man studerat 
under flera år är viljan att skaffa sig ett jobb inom det området väldigt hög, då spelar orten mindre 
roll. Trots att det inte kostar något att studera i Sverige har många ändå dragit på sig skulder i 
form av studielån, vilket bidrar till att många behöver ett jobb direkt. Den informant som är aktiv 
inom kårstyrelsen på universitetet menar även att anledningen till att en utbildning genomgåtts är 
just för att personen i fråga vill jobba inom detta område i framtiden.   

”...//... Luleå kan vara en hur bra och fantastisk stad som helst och man kan trivas jättemycket 
och studentlivet kan vara integrerat med Luleå, men finns det inga jobb här när man är 
färdigutbildad så faller ju det."

Tron om att det inte finns lediga jobb är som sagt en stark faktor till varför många lämnar Luleå 
direkt efter studietiden enligt mina informanter. En faktor som poängteras som kan få studenter 
att stanna i Luleå är kontakten med näringslivet. Genom att koppla samman studenterna med 
näringslivet redan i en tidig fas i utbildningen ökar chanserna att få behålla dem efter studietiden 
enligt två av informanterna, båda tillhörande kommunen.

"Jobb tror jag är en viktig sak men också tidigare kontakter med näringslivet"

Luleå kommun arbetar på olika sätt för att skapa nya kontakter mellan studenter och näringsliv. 
Projekt har startats som syftar till att studenter ska få bra kontakter med det lokala näringslivet. 
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Tanken är att projekt som ExjobbLuleå och Karriärcentrum ska bidra till att studenter slussas in i 
de ordinarie jobben som finns. Detta arbete ska alltså påbörjas från år ett och under hela
studietiden. Dessa kontakter ska sedan ligga till grund för framtida jobb i mindre och medelstora 
företag i närområdet. Enligt en av informanterna, som jobbar på kommunen, har Karriärcentrum
inte bara till uppgift att granska CV eller göra en karriärplanering utan även för att studenterna 
ska känna sig behövda och förankrade i den lokala arbetsmarknaden.

"...//... där finns en arbetsgivare  och där finns en arbetsgivare som jag varit och besökt och dom 
har jag varit och sommarjobbat hos och dom har jag praktiserat hos för att senare få 
examensjobb."

Kommunen jobbar även med att rekrytera företagare upp till Luleå. Tillsammans med Luleå 
Näringsliv AB försöker man locka till sig företag som tros behöva den kompetens som 
studenterna vid LTU besitter när de är färdigutbildade. Detta arbete bedrivs ständigt enligt en 
informant vid kommunen. Det kan dock vara svårt att få företag att etablera sig i Luleå då det är 
långt till storstäderna samt att många stora företag har sina kontor söderut. Ett annat syfte som
projekten har, inte bara för att få studenter att få kontakt med redan befintliga företag i 
näringslivet, är även att studenterna själva efter sin studietid ska starta egna företag i Luleå. 

"...//... en del ska ju avknoppas och starta eget, det jobbar vi mycket med."

Att entreprenörsandan i Luleå är stark poängterar en av mina informanter som är student och 
verksam inom kårstyrelsen. Exempel på detta är Karriärcentrum, Idéhuset och Venture Cup. 
Samtliga organisationer hjälper studenter kring sina tankar angående att starta eget företag i 
framtiden. Viljan att få studenter att starta eget och utveckla affärsidéer är av stor vikt från 
kommunens sida samt universitetet. Tillvägagångssättet hos nyss nämnda aktörer är olika men 
den gemensamma nämnaren är att studenten uppmanas att utveckla sina tankar och idéer.

"...//...vi har ju mycket entreprenörsanda här vi har mycket, vi har ju Idéhuset, Karriärcentrum 
och Venture Cup, dom tävlar om affärsidéer och dom kanske hjälper finansiering och dom 
provar att starta sitt eget företag...//... man satsar rätt mycket på eget företagande och få ut det. "

Vardagslivets integration
Luleå tekniska universitet har ett väldigt starkt campus med bra sammanhållning där det är nära 
till allt; skolan, lärare, gym och affär. Att kunna locka studenter med ett bra campus och bostäder
med gångavstånd till skolan gör LTU starkt enligt mina informanter. Dock tror de även att det 
finns en baksida av detta starka campus som är mindre bra för Luleå och studenternas framtid i 
staden. Baksidan av myntet är att många studenter just håller sig till campusområdet. Sportcenter, 
livsmedelsaffär, fik, bokhandel, restauranger och frisör finns inom ett litet område vilket gör att
Luleå centrum kan bli lidande, enligt informanterna. Eftersom allt finns på Porsön kan resorna in 
till centrum komma att utebli. 

"...//...Alltså om vi ser det ur ett studentperspektiv så tycker vi att det är ganska så positivt vi har 
ju en ganska speciell stämning här på LTU så att sammanhållningen tror jag beror mycket på 
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Porsön. Men man integreras ju inte med alltså Luleå på samma sätt och det blir väl ett problem i 
längden."

Samtliga informanter är kluvna angående det campus som finns ute på Porsön. Två av de 
informanter jag träffat från kommunen tycker att det är just campusområdet som gör LTU unikt 
och skiljer sig från många andra universitet och högskolor. Samtidigt menar de att det även kan 
vara en nackdel när det gäller att få studenterna att ta del av Luleå. Närheten och tryggheten som 
finns på campusområdet är bra för studenterna ur studiesynpunkt, men det som blir lidande är 
integreringen i Luleå menar en av informanterna. Just detta att det finns en "studentvärld" som är 
avskild från Luleå centrum tror en informant kan vara en bidragande orsak till att många lämnar 
Luleå efter sina studier. 

"...//.. jag tror tyvärr också att det bidrar till att integreringen inte blir så enkel, att det blir ja en 
värld i världen på något sätt tyvärr."

Ett annat problem som nämns i ett av samtalen är att kommunen kanske inte gör tillräckligt för 
att locka in studenterna till centrum och därmed integreras med Luleå. Bristen som anses finnas 
visar sig när studenterna ska ta klivet från studier och ut i arbetslivet. Förbättringar som kan 
göras, enligt en informant jag träffat från kommunen, ska alltså syfta till att koppla ihop 
universitetet och framförallt studenterna med Luleå i övrigt. 

...//...övergången sen till om du ska ut i arbetslivet och vill vara kvar det är där det blir lite 
trixigare. Då tror jag vi skulle kunna jobba mera med integrering."  

LTU ligger på Porsön som är beläget några kilometer utanför Luleå centrum. Studentbostäderna 
ligger i anslutning till universitetet och det är gångavstånd för de flesta till skolan. Att ha de flesta 
studenterna samlade på ett och samma ställe utanför centrum är den största anledningen till varför 
informanterna inte ser den integrering man vill ha i staden. Återkommande tankar angående 
boendesituationen är något som dyker upp hos alla informanter. Beslutet att etablera universitetet 
eller dåvarande högskola utanför centrum var ett gemensamt beslut som togs av universitetet och 
kommunen enligt en kommuninformant. Därefter har campusområdet blivit starkare och starkare 
vilket två informanter från kommunen tror sig hämma den integrering som skulle behövas för att 
studenterna ska ta del av och se sig som en del av staden.

"...//... vi ser inte riktigt så många studenter i staden som vi vill se och jag tror både studenterna 
och Luleborna hade haft glädje av att mötas lite mer."

Rent fysiskt är det inte speciellt långt till centrum från Porsön påpekar en informant.
Bussförbindelserna är bra och går ofta in till centrumkärnan menar en annan. Problemet är inte 
avståndet eller kommunikationen, utan något helt annat menar dem. Eftersom det finns allt man 
behöver ute vid universitetet är det inte nödvändigt att ta sig inte till centrum. En av de jag 
intervjuade på kommunen menar att studenter inte rör sig i de områden och arenor som staden 
erbjuder tillräckligt mycket. Detta påpekar även den student jag intervjuat, nämligen att studenter 
bara tar sig in till centrum vid speciella ärenden som inte går att uträtta på campusområdet. 

"Studenterna lämnar ju bara Porsön när dom ska till Systembolaget och Apoteket."
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Förslagen om hur situationen kan ändras är många bland informanterna och det arbetas ständigt
med frågor som rör hur studenter ska ta del av staden och integreras, enligt en informant vid 
kommunen. Alla informanter är införstådda med de nackdelar ett starkt campus drar med sig 
utöver det positiva, men de är också helt eniga om att universitetet ligger där det ligger och det är 
inte så mycket att göra åt. Ett par informanter, som båda jobbar på kommunen, säger också att om 
universitetet hade etablerats nu skulle det ha placerats så kopplingen till centrum varit betydligt 
starkare. 

Universitet centralt placerade i en stad bidrar till ett annat liv och genomströmningen av
människor ökar och bidrar till ett rikare stadsliv menar en informant som jag pratat med från 
kommunen. Genom att ha någon del av LTU centralt placerad hade situationen sett annorlunda ut 
i dagsläget menar samma informant. Tanken att placera delar av LTU mer centralt har florerat i
olika diskussioner under årens lopp menar två av informanterna, men det har aldrig blivit mer än 
just diskussioner. Luleå centrum är begränsat när det gäller byggbar mark, då centrum är beläget 
på en halvö konstaterar två informanter från kommunen uppgivet. Detta problem, att centrum är 
begränsat rent fysiskt, har även kommit upp vid andra diskussioner kring studenternas integration 
i staden, till exempel skapandet av centrala studentbostäder.

"...//... det har varit lite svårt att ordna det för det är ont om... stadens city är ju klämt mellan två 
vatten och här finns nästan ingenting byggbart...//..."

Studenter är ingen homogen grupp och alla har inte samma behov i vardagen. Detta gör arbetet
med att integrera studenter i Luleå ännu svårare menar en kommunanställd informant. Intressena 
ser olika ut hos lika individer och att hitta ett sätt som lockar alla att vistas i Luleå är svårt
fortsätter samma person. Den informant jag träffat som är aktiv på universitetet säger att många 
kommer till Luleå för att plugga ett eller två år för att sedan dra vidare. I många fall menar 
samma person att Luleå är ett tredje- eller fjärdehands val, man har alltså inte kommit in på de 
lärosäten som valts i förstahand. Många ser det också som ett äventyr att flytta till Luleå under 
studietiden men har ingen som helst avsikt att stanna efteråt säger samma informant. Att 
studenternas behov inte är likartade visar sig inte minst i bostadsfrågan.

"Det kommer ju äldre och äldre studenter nuförtiden också som hakar på att börja läsa så så vi 
har ju märkt att det är ju dom yngre i första hand som vill bo campusaktigt medans dom som är 
lite äldre jättegärna ser sig som en större del av stan."

Enligt två kommunanställda jag intervjuat är kommunen införstådda med att beroende på 
livssituation så ser behoven olika ut för studenterna. Önskemål om var studenterna vill bo beror 
inte bara på ålder menar de, utan många studenter vill efter några år flytta in till staden och bort
från campusområdet.   

I en intervju med en kommunanställd kom det på tal att studentbostäder närmre centrum är och 
har varit på förslag i olika diskussioner och forum. Byggföretag har kontaktats och samtal om var 
bostäderna kan tänkas ligga har förts. Området mellan centrum och Porsön är den plats som i så 
fall skulle vara aktuell för nya bostäder menar informanten. Samtliga informanter är ense om att 
ett mer centralt universitet, campusområde och mer centralt belägna studentbostäder hade ökat 
integrationen av studenter i staden. Detta i sin tur kan öka chansen att studenter stannar i Luleå 
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efter avslutad utbildning. Genom starkare kontakter och kopplingar till staden kan, enligt den
informant som är aktiv vid universitetet, antalet studenter som stannar efter studietiden öka.

"...//... själv bor jag inte i studentlägenhet utan jag bor på Kallkällan då. Det kan man ju se det är 
ju jättestor skillnad. Jag är ju betydligt mer integrerad med Luleå som stad än vad mina 
kompisar är, men då är jag ju också den personen som vill stanna och bo kvar här efter jag är 
färdig med mina studier."

Hur kopplingar ska uppstå och kontakter ska skapas finns det många förslag på. Engagemang är 
ett ord som är återkommande i några av intervjuerna. Genom att starkt engagemang i det lokala 
så integreras studenterna mer och blir på det sättet en del av Luleå menar en informant arbetandes 
för kommunen. Som ett exempel tar informanten en nytillsatt politiker.

"...//... han har valt att stanna kvar här i Luleå. Han är då politiskt engagerad och det är ju också 
ett slags föreningsliv..//... så jag tror att om man hittar sånna kopplingar eller har olika typer av 
intressen, får ett annat kontaktnät än bara dom som studerar, tror jag chansen att man stannar 
kvar är större."

Föreningslivet är något som kan bidra till en starkare gemenskap och koppling till Luleå.
Informanten menar att det spelar ingen roll vad det är för förening utan det viktigaste är att 
kontakter knyts med personer som inte är studenter. När det gäller föreningsliv och aktiviteter 
utanför skolan tror samma informant att det även här är campusområdet som gäller. Studenterna 
har sina egna föreningar som berör fritidsintressen av de flesta slag, vilket även bidrar till att 
Luleå kan bli lidande, menar informanten. Föreningslivet skulle kunna locka fler studenter att 
dels söka sig till Luleå och dels få nyinkomna att ta del av det utbud som Luleå har att erbjuda.
Samma person är även inne på att de som flyttar hit och har ett intresse, vare sig det är idrottsligt 
eller exempelvis kulturellt och vill vara del av en förening eller det lokala utbudet, blir det. 
Bristen ligger inte där utan det är de som flyttar hit och är intresserade av lite av varje eller de 
som inte har något särintresse alls, det är dem som måste lockas till det lokala utbudet menar 
informanten. Informanten menar att om studenterna får ta del av Luleå på detta sätt skulle deras 
syn på staden och framtiden i denna kunna se annorlunda ut. Problematiken med att 
campusområdet ligger skilt från centrum dyker upp även i denna diskussion, då studenterna i 
största omfattning tar del av utbudet på campus. 

Kommunen jobbar på olika sätt för att få studenter att trivas i staden och se en framtid i Luleå,
enligt mina informanter som har kommunen som arbetsgivare. Arbetet med detta bedrivs på olika 
sätt. Något kommunen satsar mycket på är just kontakten mellan studenter och näringsliv. Ett 
annat område som prioriteras är det vardagliga som handel, nöje och kultur, säger en
kommunpolitiskt engagerad informant. En informant menar att studenterna inte tar del av stadens 
utbud tillräckligt eller lika mycket som man vill från kommunens sida. Genom samarbete med 
näringslivet och handeln i Luleå har kommunen försökt locka in studenterna mer till centrum. 
Studentrabatter, gratis shoppingbussar och nöjesliv är något som ska bidra till att studenter vistas 
mer i stadens centrum, enligt en informant. Tanken är, enligt flera av informanterna, att genom en 
bra relation till staden så ökar chanserna till att de stannar kvar i framtiden. Kampanjer och 
evenemang är något som kan bidra till att det händer något i staden, vilket i sin tur lockar 
studenter. 
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En ökad integrering av studenterna i staden kan vara en bidragande faktor till att studenter stannar 
kvar efter sin studietid, enligt samtliga informanter. I dagsläget är studenternas vardag relativt 
skild från övriga Luleå, då framförallt centrum, enligt en informant. Anledningen till detta är att 
universitetet ligger utanför centrum och vardagen rullar på för studenterna utan att de behöver ta 
del av Luleås övriga utbud menar samma informant. Vikten av att integrera studenterna med 
stadslivet, näringslivet och även naturen i området är mycket viktigt för att få studenter att stanna 
menar en kommunanställd informant.

"...//... det blir lite grann isolerat... det är inte långt in till campus härifrån men det är mentalt 
långt..//... det behöver inte vara speciellt långt men mentalt blir det långt."

Samma informant menar även att den faktiska vägen till universitetet kan vara en bidragande 
orsak till varför studenter inte vistas i centrum i den utsträckning kommunen vill. 
Universitetsområdet i sig är fint menar denne men vägen dit är mindre fin. Känslan informanten 
får angående detta är att det känns som campusområdet ligger i skymundan. 

Studentstadsgruppen
2003 blev Luleå årets studentstad och en av anledningarna, enligt en kommuninformant, är 
studentstadsgruppen. Luleå ansökte om att bli årets studentstad redan 1998 men titeln uteblev. 
Efter detta bestämde sig Luleå kommun och LTU att starta studentstadsgruppen för att inför nästa 
ansökning ha en bättre chans, säger en kommuninformant. Studentstadsgruppen består av 
representanter från kommunen, kårerna på LTU, näringslivet och andra kommunala bolag som 
LLT (lokaltrafiken) och Lulebo (bostadsförmedling) säger samma informant. En av gruppens 
uppgifter är att undersöka de behov och önskemål studenterna har samt att genomföra det som är 
möjligt. En stor del av detta arbete innebär att få studenterna att ta del av staden Luleå. 
Näringslivet är en stark koppling till detta enligt samma person, men även frågan om bostäder 
behandlas i gruppen.

"Det är i den här gruppen som det framförts de här önskemålen om att studenterna vill närma sig 
centrum som man säger även boendemässigt."

Alla informanter ser Luleå som en studentstad och de trycker ständigt på universitetets och 
studenternas stora betydelse för Luleå. Meningarna skiljer sig dock bland informanterna när det 
gäller deras syn på Luleåbornas och andra utomståendes attityder gentemot staden och 
kommunen. 

"Jag ser det som en studentstad... jag ser det jag vet vad dom gör och jag känner till det och jag 
har jättemycket kontakter med både universitetet och studentkårerna men jag är inte så säker på 
att Lulebon i allmänhet ser Luleå som en studentstad det kanske inte är så...//... många ser Luleå 
som en stålstad."

Tanken om Luleå som så mycket mer än en stålstad dyker upp hos informanterna. Det gäller att
visa upp Luleås alla sidor för studenterna menar två kommuninformanter. Många kommer hit och 
är väldigt upptagna med sina studier och har i tanke att lämna staden direkt efter studietiden. Då 
är det viktigt att de verkligen får en bra syn av Luleå varför arbetet denna grupp utför är mycket 
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betydelsefullt, menar en informant som är anställd på kommunen. Studentstadsgruppen ser till att
det lokala näringslivet får kontakt med studenter och skolan, samtidigt som studenternas 
önskemål lätt kan tas upp och diskuteras. Genom studentstadsgruppen vet studenterna vem på 
kommunen som ska kontaktas för att diskutera förslag och idéer, säger en kommuninformant.

"...//... det är ju representanter från dom två studentkårerna och så är det från kommunen och 
näringslivet och en av uppdragen är ju att bland annat diskutera bostadssituationer för 
studenterna, kollektivtrafiken, kultur, nöjen och så och då gör vi insatser för att vi ska få in 
studenterna här."

Uppfattningen om hur studentstadsgruppens arbete går skiljer sig mellan informanterna. Alla 
tycker att det är bra att gruppen finns och det var en starkt bidragande orsak till titeln årets 
studentstad 2003, men arbetet är inte så bra som det kan vara enligt en informant, aktiv vid 
universitets studentkår. En fråga som diskuterats i gruppen är busskort för studenter. 
Diskussionerna har enligt samma informant inte lett till något, utan önskan om studentbusskort 
förblir just en önskan. Kritiken från den informant som är aktiv i universitets kår är sättet gruppen 
jobbar. Det sker mer eller mindre inte några faktiska förändringar. 

" Jag tycker inte det fungerar särskilt bra alltså det ger inte så mycket dom mötena. Inte det här 
året i alla fall utan det är väl mer att man träffas därför man ska träffas och så kör rekryteringen 
genom hur många nyantagningar det var på hösten och så säger Lulebo att ja, nä det fungerar 
bra med studentlägenheterna och så är det någon som säger hur går det med bussarna och tjatar 
på bussarna. Så sitter han som är VD för LLT och ah nä att jag har inte gjort något med det och 
sen är mötet klart ungefär."  

Studenterna märker inte av gruppens existens särskilt mycket enligt den informant jag träffat som 
själv är student och aktiv i denna grupp. Studenterna vet inte om att denna grupp finns, enligt 
informanten. Konkreta förändringar och resultat kommer sällan från studentstadsgruppen vilket 
gör den än mer osynlig för studenterna, menar samma informant. Från en annan informant som är 
engagerad via kommunen i gruppen är tankegångarna andra. Informanten menar att gruppen gör 
mycket som bidrar till en bättre studentstad där studenternas önskemål kommer fram. 

Det är framförallt två stora frågor som alltid är aktuella, närmare bestämt bostadsfrågor samt 
kommunikationsfrågor. Enligt flera av informanterna är det just kommunikationer som är väldigt 
viktigt. Många har flyttat till Luleå och befinner sig långt ifrån nära och kära. Detta, menar en 
informant, är en av anledningarna till varför många lämnar staden efter sin studietid. Frågan om 
kommunikationer blir då väldigt viktig och informanten menar att Luleå är väldigt bra rustade på 
den fronten. Studentstadsgruppen är det forum som behandlar det mesta som rör studenterna i 
relation till Luleå menar en informant. 



31

7. Analys
I detta avsnitt tolkas resultatet utifrån de teorier som tidigare tagits upp. Likheter från teorierna 
och läget som råder i Luleå kopplas samman för att tolka materialet.

Flytta eller stanna
Kommuner är i behov av intäkter och deras största inkomstkälla är skatterna. Högre invånarantal 
i kommunen bidrar till mer pengar då skatteintäkterna ökar varför kommuner runt om i landet bör 
vara positiva till en befolkningsökning. Luleå kommun är väldigt måna om att behålla sina 
studenter efter deras studietid och de arbetar ständigt med just den frågan. För att få studenterna
att stanna använder man sig av olika strategier. Den viktigaste faktorn är frågan om jobb och en 
attraktiv arbetsmarknad. Montin69 säger även att arbetsmarknadspolitiken blivit ett område som 
kommunerna själv ansvarar för mer och mer. De ska hitta rätt arbetsgivare åt den arbetssökande. 
Luleå kommun arbetar mycket med att koppla samman studenter med arbetsgivare i den lokala 
regionen. Projekt som Karriärcentrum och ExjobbLuleå vilka kommunen står bakom syftar till 
detta. Genom en stark kontakt med det lokala näringslivet och erfarenheter från den lokala 
arbetsmarknaden ökar chanserna att studenterna stannar enligt kommunen eller de informanter 
som jag intervjuat därifrån. Samtidigt säger Montin, Ahrne, Roman och Franzén70 att staten och 
kommunerna inte kan bestämma allt. Till exempel arbetsmarknaden är svår att styra men de kan 
påverka den. Ahrne säger att utgången till varför det ser ut som det gör i dagens statliga 
verksamhet beror på att det hela tiden sker förändringar inom familjen, politiska partier, 
företagande och andra intresseorganisationer. Detta menar jag kan påverka det klimat eller de 
frågor som människor prioriterar vid olika tidpunkter, vilket i sin tur påverkar hur kommunerna 
runt om i landet bedriver sitt arbete och vad som prioriteras.

I denna uppsats teoridel presenteras en av de mest kända och klassiska förklaringarna till 
migration, nämligen push-pull teorin av Ravenstein.71 Frågan är om det går att förklara en 
människas val som är av så stor betydelse med enbart denna teori. Ravenstein menar att 
människan vill få ut så mycket som möjligt av situationen både ekonomiskt och socialt. Det 
scenario som är bäst får således bestämma vart personen ska ta vägen. Resultatet av intervjuerna 
till denna undersökning bär spår av liknande tankegångar hos informanterna. Flera faktorer spelar 
givetvis in och både för- och nackdelar vägs mot varandra när det gäller att flytta ifrån Luleå. 
Men vilka är då dessa faktorer som gör att nyexaminerade studenter flyttar ifrån kommunen efter 
avslutade studier? Ravenstein hävdar att flyttningar ofta sker till stora industricentra, vilket 
medför att mindre orter blir oattraktiva i det hänseendet då pengarna och jobben finns i de större 
städerna. Denna fråga arbetar Luleå kommun mycket med, då både tid och pengar läggs ner till 
att öka attraktionen till den lokala arbetsmarknaden. 

Luleå kommun arbetar kontinuerligt med arbetet att förbättra förutsättningarna för studenterna i 
staden, enligt flera av informanterna. Studenternas behov och önskemål måste i det stora hela 
tillfredställas annars flyttar de. Faktorerna bakom en eventuell flytt kan som sagt vara fler. 

                                                
69 Montin (2007).
70 Ahrne, Roman & Franzén (2003).
71 Nyman-Kurkiala (1999)
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Arbetsmarknaden och jobbtillfällen är något som ständigt dyker upp i de intervjuer som gjorts. 
Finns det inga jobb finns det nästan ingen möjlighet att stanna, är uppfattning i Luleå kommun. 
Denna problematik dyker också upp i intervjun med den representant från universitetet som också
är student. Vikten av att det finns lediga jobb och en möjlighet att arbeta inom det område man är 
utbildad inom är stor. Om dessa möjligheter finns skulle förmodligen fler studenter stanna kvar i 
Luleå efter sina studier. 

Stjernström72 har i sin studie kartlagt några flyttfaktorer bland människor. Även han påpekar att 
arbetsmarknaden och arbetsgivaren är en bakomliggande faktor till en flytt eller beslutet att 
stanna. Arbetsgivaren i den bemärkelsen att personen blir uppsagd eller en annan arbetsgivare 
söker nya medarbetare. Anledningen till att det är på det viset har att göra med försörjning av 
ekonomisk art. En människa vill och måste ha pengar. Byte av arbetsgivare eller en förändring på 
arbetsmarknaden betyder då väldigt mycket för en persons val att flytta enligt Stjernström. Han 
påpekar dock att det är oklart om arbetstillfällen skapas på grund av flytt eller om beslutet av att
flytta grundar sig efter arbetsmarknaden. Luleå kommun arbetar starkt efter just detta 
resonemang. Genom att skapa jobb och en lukrativ arbetsmarknad i regionen hoppas de att fler 
studenter ser en framtid i kommunen. Det finns som sagt även stöd för att tro på just sådana 
åtgärder, då till exempel Ravenstein och Stjernström visar att så är fallet. Det är dock inte enkelt 
vilket även Stjernström konstaterat då han visar på det sociala nätverkets betydelse vid beslut om 
bostadsort. Luleå kommun är dessutom de medvetna om att det finns andra bidragande orsaker 
till varför det ser ut som det gör. Kontakter med det lokala och avståndet till nära och kära är en 
stark faktor som också påverkar studenterna.

Pia Nyman-Kurkiala73 studerade en isolerad grupp som flyttat till ett och samma ställe och bildat 
en koloni. Bakgrunden till varför flera från en ort flyttade till samma ort berodde på det sociala
nätverkets betydelse. De som flyttade först spred till sina kontakter på hemorten att de skulle 
komma efter och sen spred det sig ytterliggare och så vidare. Denna kedjemigration resulterade 
sedermera i att kolonin splittrades efter ett tag. Antingen flyttade de hem igen eller så fortsatte 
äventyret till en annan ort. Nyman-Kurkiala säger att splittringen berodde på en rad orsaker. Brist 
på arbete eller att äventyret var över och vuxenlivet hägrade samt en svag integration med resten 
av det lokala samhället var några orsaker till att människorna flyttade hem igen eller vidare. 

Luleå tekniska universitet består av studenter som kommer från många olika delar av Sverige 
vilket bidrar till att denna grupp är väldigt komplex. Detta mångfald gör det svårt för kommunen 
att nå ut till alla. Enligt informant, som själv är student, kommer många hit för att bara studera ett 
eller två år för att sedan flytta vidare. Andra kommer till Luleå för att de inte kom in på något 
annat lärosäte. Många ser det som ett äventyr att studera i staden Luleå men detta äventyr tar slut 
i samma stund som examensbeviset fås. För att dra en parallell till Nyman-Kurkiala kan detta ses 
som en orsak till att inte stanna kvar. Äventyret är slut och det är dags att antingen flytta hem 
igen eller till någon annan ort där det ”riktiga” livet stundar. Flytten upp till Luleå var från första 
början inte ett permanent alternativ utan en flytt vidare har alltid varit aktuell. Samtidigt är det så 
att många som flyttar till Luleå gör det för att de inte kom in på andra universitet, vilket också 
kan bidra till en återvandring. Integreringens betydelse är också av stor vikt men denna kommer 

                                                
72 Stjernström (1998).
73 Nyman-Kurkiala (1999).
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jag till senare. Det som både kommunen och den person jag träffat vid universitetet är införstådda 
med är att flyttorsakerna är flera, vilket gör arbetet med att få dem att stanna mer komplicerat.

Om man jämför Nyman-Kurkialas studie med studenter som flyttar till Luleå och sen vidare är 
förutsättningarna olika, främst gällande beslutet att flytta första gången. Bortser man från det kan 
orsakerna vara väldigt lika till exempel påverkan från kompisar inom kolonin eller den svaga 
integrationen med det lokala samhället Studenterna är en grupp där många olika individer umgås 
och de innovationer eller idéer som sprids om en flytt efter studietiden kan vara många. Detta gör 
att många följer strömmen och flyttar efter sin studietid.

Integreringens betydelse
Integration handlar om att hänga ihop menar Stigendal.74 Hand i hand med integration går 
begreppet segregation vilket uppstår när det finns skillnader både socialt och geografiskt. 
Samtidigt som detta sker ska det även finnas en motpol. Ofta talar man om invandrartäta 
stadsdelar och jämför de med andra mindre invandrartäta stadsdelar, som till exempel Stigendal 
gjort. Det som är intressant är att segregation inte behöver handla om fattiga - rika, svenskar –
invandrare, utan det kan uppstå överallt, i rika stadsdelar eller till och med i olika 
bostadsområden. I Luleå ligger campusområdet utanför centrum. Inom detta område finns 
universitetet, affärer, restauranger, sportcenter och bostäder. Studier, fritid och boende finns på 
ett och samma ställe avskilt från citykärnan. Integration, att hänga ihop eller att delta som 
Stigendal säger, med Luleå blir avsevärt svårare när situationen är som den är. Luleå kommun är 
medvetna om att ett för starkt campus kan bidra till att studenter inte är i stadens centrum särskilt 
mycket, eller så mycket som kommunen vill att de ska vara där. För att föra samman en 
segregerad grupp eller område med ett annat skall begrepp som delaktighet stå i centrum anser
Stigendal. Det ska inte satsas så mycket på marknadsekonomin och arbetsmarknadsåtgärder som 
det görs i dagsläget. I Luleå kommun satsas det mycket på just arbetsmarknaden och 
arbetstillfällen. Den delaktighet som Stigendal talar om saknas på ett sätt, då nästan all 
verksamhet som studenterna engagerar sig i finns ute på campusområdet. I resultatet framkom det 
i några intervjuer att det satsats pengar och tid för att få in studenter i centrum och engagera sig i 
det lokala. Detta arbete är dock bristfälligt då många studenter inte rör sig inom Luleå centrum 
samt att de flyttar från staden. Nöjen, näringsliv och kultur är faktorer som kommunen arbetar 
med. Genom att locka studenterna med erbjudanden och ett brett utbud hoppas kommunen på att 
relationen till staden ska bli bättre och ligga till grund för en framtid i Luleå. Resultatet har dock 
inte blivit som de tänkt sig. Studenterna vistas inte i Luleå centrum i den utsträckning kommunen 
vill eller hade hoppats på. 

När det gäller integration och flyttningar är Nyman-Kurkialas studie ett exempel på hur en 
isolerad grupp påverkas av varandra och av omgivningen. Isolerade från det lokala samhället och 
det som pågår och utspelar sig där var en av de orsaker som splittrade kolonin Nyman-Kurkiala 
studerade. Campusområdet i Luleå är avskilt från centrum beläget ute i stadsdelen Porsön och 
många av studenterna bor just där. Affärer, restauranger och fritidsaktiviteter finns också vid 
campusområdet. Samhörigheten med resten av Luleå är alltså svag. Likheterna till varför kolonin 
som Nyman-Kurkiala studerade splittrades och varför studenter väljer att lämna Luleå efter sin 
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studietid finns. Båda grupperna är mer eller mindre isolerade. Studenterna är inte isolerade mot 
sin vilja, då möjligheten att ta del av Luleå och det lokala samhället finns men en students liv vid 
LTU kretsar till största del kring livet på Porsön.

För att förena studenter med staden Luleå finns ett samarbete mellan universitetet, kommunen 
och näringslivet. Frukten av detta samarbete är studentstadsgruppen vilken syftar till att ta upp de 
behov och önskemål studenterna har. Frågor som rör busskort, bostäder och näringslivet tas till 
exempel upp i denna grupp. Från kommunens sida är detta gruppen där studenterna själva kan ta 
upp sina frågor, genom att kontakta de personer vid kåren som är delaktiga eller rent av att 
kontakta de från kommunens sida som är representanter i gruppen. Genom detta arbete kan 
studenternas egna önskemål komma fram. Detta är ett steg till att göra staden mer attraktiv för 
studenterna. Denna grupp gjorde det även möjligt för Luleå att år 2003 bli årets studentstad. En 
problematik visade sig dock finnas. Den informant som intervjuats från universitetet och är aktiv 
i en kårstyrelse menar att arbetet inte är så bra som kommunen menar. Studentstadsgruppen är ett 
initiativ som gjorts för att göra studenter mer delaktiga i staden. Arbetet handlar inte bara om att 
skapa kontakter till näringslivet och framtida arbetsgivare utan också mer sociala och vardagliga 
frågor som rör studenterbjudanden, busskort, kultur och nöje behandlas. Stigendal menar att det 
är just delaktigheten som ökar integrationen. Studentstadsgruppen är mycket viktigt för 
kommunen när det gäller att skapa en trivsam och bra miljö för inflyttade studenter. Kopplingen 
till integration och delaktighet finns i detta forum men frågan är om det når ut till studenterna.

Samtidigt ser kommunen det geografiska och mentala avståndet mellan campus och centrum som 
ett problem. Nyman-Kurkiala menar att avskildhet och brist på integration leder till att migration 
kan uppstå i ett socialtnätverk. Studenter kan ses som ett socialt nätverk i olika konstellationer. 
Luleå kommun anser dock att möjligheterna att integrera campusområdet och universitetet med 
centrum är begränsat då det inte finns någon byggbar mark. Inställningen till att universitetet 
ligger där det ligger och det går inte att göra någonting åt är också närvarande. För att återgå till 
Stigendal så menar han att delaktigheten är viktig. Frågan är om studenterna känner sig delaktiga,
då den informant jag intervjuat från universitet påstår att studenter bara lämnar Porsön när de ska 
till Systembolaget eller Apoteket. Tar Luleå kommun för lätt på betydelsen av just delaktighet 
och integration och satsar de för mycket på just arbetsmarknaden och jobbtillfällen? Fråga kan 
diskuteras. Samtidigt är kanske Stigendals tankar angående marknadsmässiga åtgärder och dess 
betydelser för lättvindiga. Det krävs kanske en kombination av marknads- och arbetsmässiga 
åtgärder samt delaktighet i vardagliga former som umgänge, handel, nöje och fritid.

Nyman-Kurkiala menar att avskildheten bidrar till att personer flyttar. Campusområdet på 
Porsön, kan ses som en koloni som är avskild från Luleå centrum, vilket kan bidra till att 
nyexaminerade studenter flyttar. Stigendal menar, att genom delaktighet och känslan av betydelse 
kan integrationen öka. Luleå kommun menar att, skaffar man fram de jobb som nyexaminerade 
studenter vill ha, så ökar också chanserna att de stannar. Samtidigt är de medvetna om att det 
finns en brist i integrationen med staden. Frågan som då kan ställas är om studenter verkligen 
stannar även om det finns jobb? För att vända på det kan man ta Stigendals tes om delaktighetens 
betydelse för integrationen. Känner man en stark delaktighet och har en bra relation till staden 
kanske jobbets betydelse minskar. Efter samtal med en kommunalanställd framkommer bristen i 
deras arbete med studenternas integrering i staden. Personen menar att under studietiden finns en 
stark sammanhållning och studenterna har kontakt med både näringsliv och även andra 
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fritidsintressen men klivet ut i arbetslivet och lämnandet av campusområdet är väldigt stort. 
Genom en starkare integrering under studietiden med staden skulle klyftan mellan studentlivet 
och arbetslivet inte vara lika stort och chansen att stanna kvar skulle öka. I samtalet framkommer 
även förslag som att integrera någon del av universitetet i staden, placera studentbostäder närmre 
centrum och en starkare koppling mellan det lokala föreningslivet och studenterna. Förslagen kan 
bidra till en starkare delaktighet vilket Stigendal menar ökar integrationen och chanserna att 
studenter stannar kvar ökar.
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8. Diskussion
Många är de orsaker som gör att människor flyttar och de beror exempelvis på; arbete och sociala 
kontakter eller på grund av ofrivillig flykt. Vill man som kommun eller stad behålla sin 
befolkning krävs det att invånarna är tillfredställda. Det krävs alltså ett kontinuerligt arbete för att 
alla ska vara nöjda och glada. Alla går dock inte att tillfredställda utan det kommer alltid att 
finnas de som flyttar för en bättre tillvaro. Uppsatsen avslutas här med en diskussion där egna
tankar och reflektioner presenteras.

Den ständiga frågan om jobb….
Om vi ser till Luleå och dess kommun som denna uppsats handlar om så är åtgärderna eller 
strategierna olika för att få studenter att stanna efter sin studietid. Den faktor kommunen 
framhåller som viktigast är frågan om jobb. Kontakter, kontakter och åter igen kontakter ska 
bidra till att studenterna stannar. Genom en bra kontakt med näringsliv och arbetsgivare i 
omgivningen kan chanserna att just studenter stannar öka. Vetskapen om att det finns lediga jobb 
som studenterna kan fylla är mycket viktig enligt kommunen. Det är inte bara denna fråga 
kommunen jobbar med utan även frågan hur man ska integrera studenterna med staden. Detta för 
att de ska känna sig välkomna och trivas samt kan tänkas stanna.  Samtidigt bor alla studenter ute 
vid Porsön, där sammanhållningen är stark bland studenterna. För att integrera studenterna med 
staden, så att de möjligtvis ska stanna efter sin studietid, satsas det bland annat på studentrabatter, 
nöjesliv och även kultur. Detta har visat sig vara mindre effektivt än vad kommun och näringsliv 
trott, då de inte ser så många studenter inne i staden som de vill. 

Om vi återgår till jobben och kommunens tro på denna fråga. Hur mycket är ett jobb värt och till 
vilket pris kan en person tänkas bosätta sig på en ort? Kommunen menar att hade det funnits fler 
jobb hade fler stannat. Är det så enkelt? Jag tror att genom att arbeta mer med integrering och få 
studenterna att verkligen trivas i Luleå som stad och kommun, då inte bara som studenter utan 
som ”vanliga” människor, hade resultatet varit annorlunda. Även om det finns ett bra jobb 
tillhands så är det inte säkert att man stannar. Kompisar kanske har flyttat, kontakterna utanför 
campus är kanske bristfälliga och ett ”icke” studentliv kan göra att man inte trivs. Studentlivet är
kanske den enda kopplingen som finns till Luleå och att då börja jobba är som att starta på nytt 
igen. Ny miljö, ny bostad, nya vänner och ett nytt Luleå kan göra det svårt att identifiera sig med 
staden. Min tanke är att då spelar det ingen roll om det hade funnits ett bra betalt jobb, utan folk 
hade kanske flyttat ändå. Genom att jobba mer med integration och delaktighet hade situationen 
kunnat se annorlunda ut. Trivs en person jättebra med sitt liv och vardagen i Luleå kanske inte 
jobbet spelar lika stor roll. En bra relation och kontakter till föreningsliv, natur, kultur och handel 
kanske kan göra att en person kan tänkas stanna utan att drömjobbet finns. Luleå kommun menar 
att de i dagsläget inte kan ta fram alla de jobb som hade behövts för att få studenter att stanna. 
Arbetsmarknaden är något som kommunen inte kan bestämma över eftersom jobb inte kommer
på beställning utan det är större faktorer som spelar in. Borde det då inte vara bättre att lägga mer 
resurser på att få människor att ”förälska” sig i staden och kommunen, då detta område är lättare 
att påverka? Sen går det som sagt inte att påverka alla faktorer. Avstånd till nära och kära, 
avstånd till andra delar av Sverige och andra sociala kontakter är saker som inte kommunen eller 
någon annan kan påverka.
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För att återgå till syftet, hur Luleå kommun jobbar för att få studenter att stanna efter sin studietid 
och om de är medvetna om varför nyexaminerade studenter flyttar, så finns det olika faktorer som 
nämns. Kommunen jobbar som sagt väldigt mycket med kontakter mellan näringsliv och 
studenterna. Tillförlitligheten till att just arbetsmarknaden är en bidragande faktor till att få 
studenter att stanna är stor. Studentrabatter, förmåner, nöjesliv och kultur är andra faktorer som 
kommunen arbetar med för att få studenterna att känna sig integrerade med staden, vilket kan 
leda till att de stannar. Studentstadsgruppen är ett viktigt forum för kommunen då de arbetar 
tillsammans med studenterna, universitetet och näringslivet för att skapa ett så bra förhållande 
som möjligt för alla. Studentstadsgruppens betydelse och dess arbete uppfattas dock olika från de 
båda hållen. Att denna grupp finns tycker jag är bra men den borde uppmärksammas, 
marknadsföras och medvetandegöras för studenterna så att forumet får starkare slagkraft. 
Engagemang och delaktighet är begrepp som kommunen tror kan vara av stor betydelse för den
eventuella framtid studenterna har i staden och jag är beredd att hålla med. Samtidigt som 
kommunen tycker att detta är viktiga faktorer kan jag sakna arbetet kring just dessa begrepp från 
kommunens sida. Genom engagemang och delaktighet i till exempel lokala föreningar och 
intresseorganisationer kan chanserna öka att studenter stannar då de får ett kontaktnät utanför 
universitetet. Jag tror; för att lyckas behålla fler studenter måste studenterna integreras mer i 
staden. Campusområdet är för avskilt från centrum och mentaliteten att Porsön tillhör studenterna 
är för stark. Samtidigt är det en svår balansgång då det är just det starka campusområdet som 
kanske lockar studenter hit från första början. Att studietiden i Luleå ses som ett äventyr kan vara 
både en nackdel men kanske också en fördel när det gäller arbetet att få studenter att stanna. 
Många kommer söderifrån och är de beredda att flytta så långt för att studera eller söka efter 
upplevelser, kan benägenheten att stanna vara ganska stor om relationen till staden är bra. 
Samtidigt kan det vara en nackdel, då det aldrig varit meningen att stanna en längre tid, utan det 
är bara ett äventyr som har ett slut.

Gör Luleå kommun fel när det gäller deras arbete för att behålla studenter eller gör de så gott det
går? Frågan är svår men jag tycker att Luleå kommun arbetar med frågan och försöker påverka så 
många som möjligt. Jag anser dock att det inte finns något uttalat mål eller riktlinjer när det gäller 
just att behålla studenter. Tar kommunen för lätt på att studenter flyttar eller är det inte något 
problem överhuvudtaget? Fungerar samarbetet mellan alla de olika förvaltningarna och med 
universitetet på ett bra sätt? Finns det faktorer som kommunen inte kan påverka överhuvudtaget 
och hur känner studenterna? Detta är frågor som kan ställas och ytterliggare undersökas för att se 
varför vissa studenter lämnar Luleå efter sin studietid. 

Slutsatser som kan dras är att Luleå kommun är medvetna om att många studenter lämnar staden 
efter sin studietid, de tror sig också veta varför. Åtgärder finns och man jobbar kontinuerligt med 
dessa, säger de också. Luleå kommun ser Luleå som en studentstad och de är väldigt stolta över 
universitetet. Campusområdets avskildhet ser kommunen som ett problem i vissa fall men de tror 
även att det är bra med ett starkt campus. Placeringen är något som de inte anser sig kunna göra 
någonting åt, det ligger där det ligger. Tidigare forskning har visat varför ungdomar flyttar från 
bland annat Norrbotten där socialisation och steget till vuxenlivet har varit begrepp som 
diskuterats. De teorier som finns om migration och flyttfaktorer som jag tagit upp stämmer delvis 
överens med vad Luleå kommun anser sig veta om det reella fenomenet. När det gäller 
studenternas motiv till att flytta eller stanna är det något som framtida forskning eller 
undersökningar kan ägnas åt. Intressant är då om de egentliga skälen till varför folk flyttar 
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stämmer överens med de teorier som tagits upp här och det som kommunen anser sig ligga 
bakom flyttarna.
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Bilagor
Bilaga 1: Intervjuguide, kommunen
Inledning
Min studie, undersöka vad kommunen gör för att få studenter att stanna i Luleå efter avslutade 
studier samt om de är medvetna varför exstudenter flyttar.
Är det okej att banda? Sekretess.
Namn?
Ålder?
Titel/befattning?

Boende
Vad är kommunens uppfattning om studentbostädernas placering i dagsläget?
Hur ser ni om att placera studentbostäder i centrum?
Märker ni någon skillnad på studenter och studenter? (boende, behov,)
Har ni statistik på hur många studenter som lämnar resp. stannar i Luleå efter sin studietid?
Bedriver ni eller universitetet någon/några kampanjer för att få studenter att stanna i Luleå?
Är ni/studenterna nöjda med hur boendet/fördelningen av studenter ser ut idag?
Finns det tankar/går det att integrera någon del av universitetet i staden och inte bara studenterna 
från universitetets sida?

"Näringsliv"
Ser kommunen Luleå som en studentstad/kommun?
Vad görs för att att få studenter att ta del av Luleå stad?
Samarbetas det något med andra organisationer för att få med studenterna i det ”vardagliga livet” 
i Luleå?
Studenterna är ingen homogen grupp, hur stor koll har ni på generellt sätt över önskemål, behov 
osv?
Finns det något speciellt med Luleå som ni jobbar för att marknadsföra och få studenter att känna 
sig som en del av staden? 
Är det en viktig fråga för er, att förena studenterna med Luleå?
Är det viktigt för Lulåe kommun att många studenter stannar i Luleå efter sin studietid?

Attityd
Har kommunen någon koll på studenternas upplevelser, tankar angående sin relation till staden?
Hur mycket betyder Universitetet och studenterna för kommunen?
Jobbar Luleå kommun något för att sammanföra studenter med lokalbefolkning?
Har kommunen någon koll/uppfattning om tidigare studenter som stannat/flyttat har för 
erfarenheter, uppfattningar om sin tid?
Gör kommunen något för att få studenterna att stanna efter sin studie tid?
Har kommunen någon uppfattning om hur lokalbefolkningens attityd är gentemot studenterna?
Hur kommunen ni att studenternas attityd är till Luleå?
Är kommunen nöjda med dagsläget, studenter, staden, interaktionen dom i mellan?

(Endast sista intervjun)
Fritid
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Hur skulle du beskriva Luleå som stad?
Känner Ni att studenter från LTU tar del av stadens utbud?
Hur ser er attityd gentemot studenterna?
Gör Ni något för att få studenterna att ta del av Luleås utbud?
Tror du att studenterna hade tagit del av fritidsaktiviteter om de bott mer centralt?
Många som söker till LTU är intresserade av friluftsliv och natur, märker ni detta?
Stil ute på LTU anordnar resor och aktiviteter, har ni något med dom at göra?
Tror du att friluftslivet, naturen och staden Luleå kan vara en bidragande orsak till att stanna i 
staden efter studietiden?
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Bilaga 2: Intervjuguide, student/kåren
Inledning
Min studie, undersöka vad kommunen gör för att få studenter att stanna i Luleå efter avslutade 
studier samt om de är medvetna varför exstudenter flyttar.
Är det okej att banda? Sekretess.
Namn?
Ålder?
Titel/befattning?

Boende
Hur ser ni om att placera studentbostäder i centrum?
Märker ni någon skillnad på studenter och studenter? (boende, behov,)
Har ni statistik på hur många studenter som lämnar resp. stannar i Luleå efter sin studietid?
Bedriver ni eller universitetet någon/några kampanjer för att få studenter att stanna i Luleå?
Är ni/studenterna nöjda med hur boendet/fördelningen av studenter ser ut idag?

"Näringsliv"
Ser ni Luleå som en studentstad/kommun?
Hur fungerar samarbetet med kommun/företag för att få in studenterna mer till centrum?
Finns det tankar/går det att integrera någon del av universitetet i staden och inte bara studenterna 
från universitetets sida?
Samarbetas det något med andra organisationer för att få med studenterna i det ”vardagliga livet” 
i Luleå?
Studenterna är ingen homogen grupp, hur stor koll har ni på generellt sätt över önskemål, behov 
osv?
Finns det något speciellt med Luleå som ni jobbar för att marknadsföra och få studenter att känna 
sig som en del av staden? 
Är det en viktig fråga för er, att förena studenterna med Luleå?
Är det en viktig fråga för er att få så många studenter som möjligt att stanna i Luleå?

Studentstadsgruppen
Hur många tror ni vet om att studentstadsgruppen finns och vad den gör?
Vad är studentstadsgruppen? Vad är syftet?
Hur fungerar arbetet med/i studentstadsgruppen?
Tror du att det är någon skillnad på studenter som engagerar sig mycket inom och de som inte gör 
det, när det gäller integration och interaktion med Luleå?

Attityd
Har man någon koll på studenternas upplevelser, tankar angående sin relation till staden?
Hur mycket betyder Universitetet och studenterna för kommunen tycker ni?
Märker ni att det jobbas något för att sammanföra studenter med lokalbefolkning?
Har ni någon koll uppfattning om tidigare studenter som stannat eller flyttat har för erfarenheter, 
uppfattningar om sin tid?
Gör ni något för att få studenterna att stanna efter sin studie tid?
Har ni någon uppfattning om hur lokalbefolkningens attityd är gentemot studenterna?
Hur uppfattar ni att studenternas attityd är till Luleå?
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Hur uppfattar ni Luleå kommuns attityd eller relation till studenterna?
Är ni nöjda med dagsläget, studenter, staden, interaktionen dom i mellan?


