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SAMMANFATTNING 

Sverige har länge fått tampas med problem som de inrikes omflyttningarna i landet fört med sig. 

Landsbygd, glesbygd och mindre orter avfolkas medan storstädernas befolkning fortsätter att 

växa. Särskilt unga människor flyttar, och de gängse uppfattningarna är att ungdomar flyttar för 

att söka jobb eller för att utbilda sig. Den här studien ämnar till att ta reda på vilka orsakerna till 

flyttning bland unga är och om orsakerna till flyttning skiljer sig mellan kommuner I norra 

Sverige och kommuner som ligger i Svealand. Vidare kommer jag att utifrån intervjuresultat med 

utflyttade personer från de berörda kommunerna se vilken eller vilka av de i uppsatsen 

redovisade migrationsteorierna som stämmer bäst överens med de svar som getts i intervjuerna, a 

förklara vad migrationen kan få för konsekvenser, både för en utflyttningkommun, en 

inflyttningskommun och för den enskilde individen, samt att undersöka de berörda kommunernas 

möjligheter till överlevnad och utveckling med utgångspunkt i näringsliv, utbildningsmöjligheter, 

kommunikationer o.dyl.  

 

Studien som genomförts är kvalitativ och bygger dels på intervjuer med utflyttade personer från 

Jokkmokks kommun i norra Norrland, och Vansbro kommun i Svealand. Resultaten av 

intervjuerna visar att orsakerna till flyttning skiljer sig beroende på var i landet man kommer 

ifrån. Samtliga före detta Jokkmokksbor har uppgett studier som orsak till flyttning, medan det 

bland Vansbroborna endast finns en person som angett studier som flyttorsak. De båda andra före 

detta Vansbrobornas flyttningar bottnar i sociala orsaker. Anledningen till att de före detta 

Jokkmokksborna i högre utsträckning än de före detta Vansbroborna flyttat för att studera kan 

bero på valet av utbildning på gymnasiet. Samtliga före detta Jokkmokksbor har gått 

studieförberedande teoretiska program, medan de före detta Vansbroborna gått praktiska 

program. Varför det är så kan bero på vilka valmöjligheter som getts på ursprungsorten. Att 

orsakerna till flyttning skiljer sig kan även annat bero på platsernas geografiska läge och 

inställningen till ursprungsorten, som bland Jokkmokksborna upplevs som negativ jämfört med 

Vansbrobornas inställning. 

 

Studien bygger även på beskrivningar av de vanligaste migrationsteorierna, såsom push-pull-

teorin, ”The intervening obstacles theory”, E.G. Ravensteins migrationslagar, samt 

gravitationsmodellen, vilka i analysen kopplas ihop med resultatet från intervjuerna. Samtliga 
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migrationsteorier utom gravitationsmodellen går på ett eller annat sätt att binda till de svar jag fått 

vid intervjuerna.  

 

Att migrationens konsekvenser skiljer sig mellan en inflyttnings- och en utflyttningskommun står 

klart. De negativa konsekvenserna är mest framträdande i en utflyttningskommun, men även 

inflyttningskommuner får allt större problem att tampas med i takt med att kommunen växer. Ett 

av dessa problem är bristen på bostäder som är väldigt svårt att få bukt med i främst storstäderna. 

I utflyttningskommunerna är situationen omvänd och där står husen snarare tomma och 

underlaget för att kunna erbjuda bra skola, vård och omsorg krymper ständigt.   

 

För utflyttningskommunerna i den här studien finns det dock hopp kvar. Kommunerna har 

liknande befolkningsstrukturer och näringsliv, som är knutet till kommunerna naturresurser 

såsom skog, vatten och jordbruk. I båda kommunerna har man startat utvecklingsenheter som 

bl.a. hjälper till med rådgivning och företagsstöd för både etablerade och blivande företagare. 

Jokkmokks kommun har dessutom stora potentialer då det gäller att utveckla turismen, medan 

Vansbro har fördelen med närhet till många större städer, vilket ökar möjligheterna till att både 

dags- och veckopendla. Även möjligheterna till att studera är stora i båda kommunerna, som 

samarbetar med flera olika högskole- och universitetsorter.  

 

För den enskilde individen är konsekvenserna av en flyttning väldigt olika från person till person. 

Enligt den dominerande migrationsteorin flyttar en människa först när det som är positivt med att 

flytta överväger det som är negativt. Om förväntningarna med flytten uppfylls är dock inte säkert, 

men de flesta upplever dock flytten som en positiv förändring i livet.  
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 1. INLEDNING 

Utflyttningen från landsbygden är ett befolkningsproblem som Sverige länge har brottats med. 

Det glesbefolkade Norrland anklagas ofta för att vara den största boven då det gäller statliga 

åtgärder i form av bidrag och understöd, och det är framförallt mindre orter i Norrland som 

förlorar stora delar av sin befolkning. Även i de mellersta och södra delarna av Sverige pågår 

dock en utflyttning som inte är gynnsam för landet. Alltfler människor, särskilt unga människor i 

åldern 19-26 år, söker sig till städerna där jobben och utbildningsmöjligheterna finns (Englén 

m.fl. 2000 s.11). Jag har valt att titta närmare på utflyttningen från mindre kommuner, just för att 

jag själv kommer från en liten ort i norra Norrland som är drabbad av utflyttning.  

 

Det finns en hel del forskning som tidigare gjorts inom detta område. Bl.a. kan en rapport skriven 

av bl.a. Lars-Erik Borgegård nämnas - ”Att stanna eller flytta - om hälsingeungdomars val efter 

grundskolan” (Borgegård 1994). Rapportens syfte är ”att analysera flyttningsbeteende till 

högskola för gymnasieungdomar i Hälsingland” (Borgegård 1994 s.2) och bygger bl.a. på de svar 

som Borgegård och hans medarbetare fått via en enkätundersökning som genomförts bland unga 

hälsingar och förde detta, numera utflyttade, hälsingar. Borgegårds bok har väckt en hel del 

tankar och idéer inför och under arbetet med uppsatsen. 

 

1.1 Problem 

De glest befolkade områdena i Sverige ses idag mest som en belastning för landet, och inte som 

en tillgång. För att nämna ett exempel kan den rapport nämnas, gällande service och infrastruktur 

i samiska sommarvisten, som nyligen presenterades av Glesbygdsverket. Rapporten visar att det 

från samernas sida finns önskemål om förbättrade telekommunikationer i de svenska fjällen 

(Glesbygdsverket Internet 2002a). Just utbyggnaden av kommunikationer är dock ett problem, då 

utbyggnaden per invånare blir dyrare i de glesa delarna av landet än i de tätbefolkade. Ett annat 

problem som förknippas med gleshet är att underlaget för olika serviceformer blir litet och att 

alltfler människor då ”flyr fältet” för att slippa de problem den obefintliga servicen för med sig 

den dagen man behöver den. Avsaknaden av arbete och utbildning uppges ofta som de främsta 

orsakerna till att folk flyttar. Det är mycket vanligt att det är den unga delen av befolkningen som 

flyttar och att det som blir kvar i glesbygden är ett överskott av äldre.     
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1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om orsakerna till flyttning bland ungdomar 

från en mindre kommun i Norrland och en mindre kommun i Svealand, är lika eller skiljer 

sig åt, och om de skiljer sig åt ta reda på vilka orsakerna till detta kan tänkas vara. 

 

Utifrån intervjuresultat med utflyttade personer från de berörda kommunerna kommer jag att se 

vilken eller vilka av de i uppsatsen redovisade migrationsteorierna som stämmer bäst överens 

med de svar som getts i intervjuerna. Jag kommer även att förklara vad migrationen kan få för 

konsekvenser, både för en utflyttningkommun, en inflyttningskommun och för den enskilde 

individen. Även kommunernas möjligheter till överlevnad och utveckling berörda kommunernas 

med utgångspunkt i näringsliv, utbildningsmöjligheter, kommunikationer o.dyl kommer att 

behandlas i uppsatsen..  

 

1.3 Metod och material 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie baserad på intervjuer med sju utflyttade personer från två 

mindre kommuner med ungefär samma befolkningsstruktur - en kommun belägen i Norrbotten 

och en belägen i Dalarna. Kommunerna kommer jag att göra presentationer av. Jag kommer även 

att ta upp och beskriva några av de vanligaste migrationsteorierna som finns. Till de svar jag får i 

intervjuerna kommer jag att knyta någon eller några av de större migrationsteorier som jag anser 

stämmer bäst in på svaren. Alltså kommer även litteraturstudier att tillämpas.  

 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att behandla enbart två kommuner som drabbats av utflyttning, dessa 

kommuner är Jokkmokk som ligger i Norrbottens inland och Vansbro som ligger i Dalarna. 

 

1.5 Disposition 

Studien inleds med detta kapitel där bakgrund, problem, syfte, metod och material samt 

avgränsning presenteras.  Det åtföljs av kapitel 2 där olika migrationsteorier presenteras. Kapitel 

3 behandlar flyttströmmar i Sverige och kapitel 4 behandlar konsekvenser av flyttningar. De två 

kommunerna Jokkmokk och Vansbro som ingår i studien presenteras i kapitel 5, och utflyttade 
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ortsbors erfarenheter av att flytta presenteras i kapitel 6. Studien avslutas med Analys och 

diskussion kring det resultat jag fått fram genom litteraturstudier och intervjuer. 

 

2. MIGRATIONSTEORI 

Bland de olika migrationsteorier som finns kan man urskilja två olika typer - makroanalytiska 

modeller och mikroanalytiska modeller. Inom makroanalytisk migrationsteori söker man efter 

regelbundenheter som går att förklara med hjälp av matematiska termer. Man menar att migration 

ofta har sin förklaring i omgivningen och samhället. Lite uppmärksamhet ägnas åt specifika 

situationer, och fokus läggs istället på att finna normer och regler som kan sägas vara 

grundläggande för all migration. 

 

2.1 Mikroanalytiska migrationsteorier 

Mikroanalytiska migrationsteorier fokuserar på beteendet hos individen. Till skillnad från den 

makroanalytiska skolan ser mikroanalytisk migrationsteori till människan och inte till omgivning 

och samhälle. Processen som varje individ genomgår är det som är viktigt, inte vilka mönster 

som går att urskilja för en hel befolkning (Jones 1990 s.189, 199-200).  

 

Det finns ingen entydig teori inom migrationsstudier som kan sägas vara den ”enda rätta”. Olika 

forskare har genom tiderna försökt härleda olika befolkningsmönster till olika teorier, men ingen 

av dessa teorier är applicerbar på alla mänskliga flyttningsmönster, var och en har sina brister och 

fungera bäst om de kombineras med varann. Anledningar och orsaker till att människor flyttar är 

individuella, men det finns dock en rad faktorer som kan sägas vara generaliserande. Dessa 

faktorer är 

• Ekonomiska faktorer 

• Sociala faktorer 

• Ekologiska faktorer 

• Individuella faktorer 

 

Ekonomiska faktorer betraktas ofta som en av de vanligaste orsakerna till flyttning. Tillgång till 

arbete är det som vi närmast tänker på idag - förr var det viktigt med närliggande handelsvägar 

och naturresurser. Att människor flyttar och dessutom tvångsförflyttas av ekonomiska orsaker är 
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rena fakta. Redan på 1700-talet började engelsmännen tvångsförflytta afrikaner till Amerika, för 

ett liv i slaveri på bomulls- och sockerplantager.  Totalt beräknas omkring 11 miljoner slavar ha 

förts från Afrika till Nord- och Sydamerika. 

 

Ett underskott av arbetskraft i det egna landet leder till att man måste locka till sig arbetskraft på 

annat håll, något som blev mycket vanligt i Europa under efterkrigstiden. Låga födelsetal och 

krigsförluster i kombination med bättre arbetsförhållanden som gav arbetarna kortare arbetstider 

ledde till att så kallad arbetskraftsinvandring blev nödvändig. Stora delar av 

arbetskraftsinvandringen till Europa kom från medelhavsländerna, men för Sveriges del kom 

större delen av arbetskraften från grannländerna Danmark, Finland och Norge (Barrett 1992 

s.139-144)  

 

Arbetskraftsinvandring från ett land till ett annat kan vara permanent eller tillfällig. Av de ca 

450 000 personer som invandrade från Finland till Sverige mellan åren 1945 till 1985 har 

omkring 280 000 återvänt till Finland (Nationalencyklopedin Internet 2002e). I Västeuropa var 

arbetskraftsinvandringen under 1950- och 1960-talen ofta av permanent sort. Många familjer 

bosatte sig i det nya landet och integrerades i samhället. Idag tar många länder emot säsongs- 

eller gästarbetare som bor och arbetar i landet när det är högsäsong och mycket att göra inom 

vissa branscher. Under den tid som gästarbetarna inte jobbar får de återvända till hemlandet, 

eftersom de oftast bara får uppehållstillstånd för kortare perioder.  

 

Sociala faktorer som motiverar flyttning kan vara allt från att större delen av bekantskapskretsen 

finns någon annanstans, till att man i hemlandet hotas av att sättas i fängelse för sin politiska 

uppfattnings skull. En social faktor som skapat mycket problem är flyktingsströmmarna (Barrett 

1992 s.144). I början av 2002 uppgick enligt UNHCR antalet flyktingar i världen till 19,8 

miljoner människor. Denna siffra inkluderar både flyktingar utanför sitt hemlands gränser, 

asylsökanden, återvändande flyktingar och människor på flykt inom sitt eget hemland (UNHCR 

Internet 2002). Flest flyktingar kommer ifrån tredje världen och mottas av länder i Europa och 

Nordamerika. Även Australien har tagit emot en hel del flyktingar. Anledningarna till att 

människor flyr behöver inte alltid vara krig eller förföljelse. Många människor flyr på grund av 

dålig ekonomi i hemlandet, i hopp om att få ökad levnadsstandard i det nya landet.  
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Även ekologiska faktorer kan få människor att fly från sina hem. Översvämningar, extrem torka 

och industriella olyckor är exempel på sådant som kan få människor att lämna sina hem. 

Människor som tvingas flytta på grund av ekologiska orsaker kan delas in i tre grupper: 

• Människor som temporärt tvingas lämna sina hem på grund av exempelvis 

översvämningar eller jordbävningar. 

• Människor som tvingas flytta eftersom grunden till deras uppehälle raserats av ekologiska 

faktorer. Risk för ohälsa kan vara en orsak. 

• Människor som flyttar på grund av exempelvis ökenspridning som skapar permanenta 

förändringar på hemorten. 

 

Andelen människor som flyr/har flytt på grund av naturkatastrofer och industriella olyckor är 

större än de som flyr/har flytt på grund av krig och förföljelse. 

Ibland är inte katastroferna värre än att de flyende människorna kan återvända till sina hem efter 

en viss tid, men under andra omständigheter, som vid Tjernobol-olyckan norr om Kiev i Ukraina 

1986 blir flykten permanent (Barrett 1992 s.147). Det som hände i Tjernobyl var att en reaktor i 

ett kärnkraftverk drabbades av härdsmälta med kraftiga utsläpp av radioaktiva ämnen som följd. 

Mer än 100 000 människor blev tvungna att evakueras från området runt staden Tjernobyl, men 

trots evakuering har ett stort antal människor dött eller blivit allvarligt sjuka till följd av olyckan 

(Nationalencyklopedin Internet 2002f).  Den mest utbredda ekologiska faktorn som innebär 

problem för människan är ökenspridningen. Värst drabbat är Tredje Värden, men även i USA och 

stora delar av Australien breder öknen ut sig. 

 

Det slutgiltiga beslutet att flytta fattas alltid, förutom vid tvångsförflyttning, av individen. 

Individens värderingar i kombination med olika faktorer som kan vara både ekonomiska, sociala 

och ekologiska ligger till grund för beslutet. Faktorerna uppträder sällan en och en i taget, utan 

kombinerar varandra. Som exempel kan arbetslöshet, som är en ekonomisk faktor, nämnas som 

huvudorsak till flyttning. Var man sedan väljer att flytta kan en social faktor såsom närhet till 

släkt och vänner avgöra. I det här exemplet är arbetslösheten på den nuvarande hemorten en så 

kallad push-faktor, som driver den flyttningsbenägna personen bort från hemorten. Närheten till 

släkt och vänner i det tänkta inflyttningsområdet är däremot en pull-faktor eftersom den ”drar”  
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Figur 2.1.  ”The intervening obstacles theory” beskrivs enkelt med en figur av detta slag. (Källa: Barrett 1992
s.151) 

 

 

 

 

 

 

 

den flyttningsbenägne personen mot en ny plats. Push-pull-teorin hör till den mikroanalytiska 

migrations-teorin och är en väl erkänd teori inom migrations-forskning. Till push-pull-teorin kan 

en annan teori inom migrationsforskningen knytas. Denna teori kallas på engelska för ”The 

Intervening Obstacle Theory of migration” och förklaras lättast med hjälp av en figur (se fig 2.1). 

I figur 2.1 illustreras positiva faktorer - pull-faktorer - av plustecken och negativa faktorer - push-

faktorer av minustecken. Neutrala faktorer som varken är bra eller dåliga för migranten 

representeras av runda ringar. Migranten i det här fallet kommer förmodligen att flytta till den 

nya orten, då den nya orten innehåller fler pullfaktorer än vad migrantens ursprungsort gör. På 

vägen till den nya orten kommer dock migranten stöta på olika hinder i form av exempelvis 

transportkostnader och ett långt avstånd. Hursomhelst överväger de positiva faktorerna på den 

nya orten även dessa hinder och migranten flyttar. När den fullt utvecklade teorin presenterades 

1966 var den något av en revolution eftersom den yrkade på att avståndet i sig inte hade en så 

pass viktig roll som man tidigare alltid menat inom migrationsteori, utan att avståndet blev viktigt 

först när man kopplade olika hinder och möjligheter till det (se fig. 2.1). Även om man vill flytta 

någonstans är det inte bara att ge sig iväg, för på vägen mot det nya hemmet kan man stöta på 

problem i form av flyttkostnader m.m. Om möjligheterna och de positiva faktorerna på den nya 

platsen dock är fler för individen än vad de är på ursprungsorten är det mest troligt att personen 

flyttar ändå, trots att det kostar pengar och kanske inte är helt lätt. I det långa loppet kommer 

migranten förmodligen ändå att vinna på sin flytt. De positiva, negativa och neutrala faktorerna 

varierar från individ till individ, och det gör även de hinder på vägen som syns i figur 2.1. Därför 

ser inte figuren exakt likadan ut för alla, utan antalet plus, minus och ringar ändras, liksom 
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topparna och dalarna i den linje mellan platserna som beskriver hinder på vägen till den nya 

platsen (Barrett 1992 s.147-151). 

 

2.2 Makroanalytiska migrationsteorier 

”The intervening obstacles theory” är en mikroanalytisk teori som växte fram ur en 

makroanalytisk teori. Det var en psykolog med namnet Stouffer som reagerade på att 

migrationsteorin nästan enbart fokuserade på det geometriska avståndet och inte insåg att 

avståndet blev viktigt först när man knöt sociala och ekonomiska faktorer till det. 1940 lade 

Stouffer fram sin teori, som han kallade för ”The intervening oppurtunity theory”. Teorin lyder 

under den makroanalytiska skolan inom migrationsteori därför att den brukar uttryckas med hjälp 

av en matematisk formel. Genom att dividera antalet möjligheter på den ort en migrant tänkt sig 

att flytta till, med antalet möjligheter på vägen till den nya orten kan man få fram det antagliga 

antalet migranter från en plats till en annan. Ju fler möjligheter som finns längs vägen, desto färre 

migranter väljer att flytta hela vägen. Kan tillräckligt många möjligheter erbjudas i ett tidigare 

skede är det troligt att migranten slår sig ner i ett tidigare skede än vad man från början hade för 

avsikt att göra.  Likheterna the ”The intervening obstacles Theory” är inte alls svåra att påvisa. 

Skillnaderna är att Stouffers teori förklaras matematiskt och inte tar hänsyn till att möjligheter 

och hinder varierar från individ till individ (Jones 1990 s.193-194). 

 

Ett av de tidigaste försöken att förklara flyttningsmönster gjorde E.G. Ravenstein 1885. 

Ravenstein menade att det fanns ett antal ”lagar” när det gällde migration, som de flesta 

flyttningar löd under. Följande: 

1. Flyttningar sker oftast stegvis och endast korta distanser. 

2. Migration sker oftast från landsbygd till städer. De flesta migranter har därför en rural 

bakgrund och inte en urban. 

3. Migrationen ökar i takt med att industrin utvecklas. De industriutvecklade städerna tar 

emot flest långväga migranter. 

4. Migrationsströmmarna till en plats avtar i takt med att avståndet till platsen ökar.  

5. Varje flyttning skapar viss migration i motsatt riktning.  

6. Migranter är oftast vuxna med familjer, som sällan flyttar utom hemlandets gränser. 
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7. Kvinnor är mer flyttningsbenägna än män då det gäller migration inom hemlandet. Män 

flyttar oftare än kvinnor till andra länder. 

8. Ekonomiska faktorer ligger bakom de flesta flyttningar. 

 

Ravenstein lade grunden till sina lagar i slutet av 1800-talet då industrialismen var på frammarsch 

över hela västvärlden. Sedan dess har lagarna utvecklats och det finns flera olika källor som 

definierar lagarna på olika sätt. Bland annat har man försökt ta steget bort från industrialismen 

eftersom den inte är en lika viktig faktor idag som den var under 1700-, och 1800-talet. 

Ravensteins lagar lyder under den makroanalytiska skolan inom migrationsteori eftersom de 

generaliserar och antas gälla för alla människor. 

 

Som jag redan nämnt har migrationsteori ofta fokuserat på avstånd. Ett bra exempel på detta kan 

illustreras med hjälp av den så kallade gravitationsmodellen som inom migrationsteori används 

för att beskriva flyttningsstorleken mellan två platser. I sitt enklaste utförande kan formeln ställas 

upp på följande sätt:   

 

    Mij = BiBj/Aij 

 

M = Migration  A = Avstånd 

B = Befolkning i, j = Platser 

 

Vad ekvationen ovan säger är att migrationen från platserna i och j är summan av befolkningen 

på platserna i och j, dividerat med avståndet mellan platserna i och j. Ju längre avståndet mellan 

platserna är, desto färre personer kommer flytta mellan platserna. Modellen har dock sina brister 

eftersom den utgår ifrån att flyttkostnaderna blir desamma i alla riktningar och att alla potentiella 

migranter har tillgång till samma information, så är aldrig fallet i verkligheten (Barrett 1992 

s.149-151). 
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3. FLYTTSTRÖMMAR I SVERIGE  

En vanlig missuppfattning bland gemene man när det gäller inrikes omflyttningar i Sverige är att 

flyttlassen går från inland till kust, från glesbygd till tätort och från mindre tätorter till de större 

städerna. Denna missuppfattning är enligt Glesbygdsverket ofta skapad av tidningarna, som gärna 

slår till med rubriker som ”Svenskarna flyr Glesbygden” och ”Flyttlassen går till storstäderna”.  

 

Glesbygdsverket kunde i sin årsrapport 2000 visa på att det fanns mottrender i flyttströmmarna, 

som länge gått från landsbygd till stad. Dessa mottrender var till fördel för landsbygden. Bland 

annat flyttade per år hela 2000 personer från storstäderna till skogslänen mellan åren 1994 och 

1998 - sammanlagt ca 10 000 personer. I åldersgruppen 30-64 år hade flyttströmmarna gått från 

tätort till glesbygd och inte från glesbygd till tätort - något som folk i allmänhet länge trott. Man 

flyttar också från tätort till tätort och från glesbygd till glesbygd - samma typ av områden som 

man tidigare bott i. Det är alltså inte bara en ständig utflyttning som pågår i glesbygd och 

landsbygd, utan precis som andra kommuner har gles- och landsbygdskommunerna både in- och 

utflyttningsströmmar. Att det från de inre delarna av skogslänen mellan åren 1994 och 1998 

flyttade ut omkring 11 000 personer per år är visserligen en dyster siffra, men den blir något 

muntrare om man samtidigt redovisar inflyttningen, som låg på 8000 personer per år. Dessutom 

stannade nära hälften av dem som flyttade, kvar i skogslänens övriga delar, medan ca 3000 

personer per år hamnade i storstäderna. 

 

Glesbygdsverket konstaterar dock att befolkningen i gles- och landsbygd fortsätter att minska, 

men att utvecklingen ser olika ut för olika åldrar. Åldersgruppen 16-29 år är t.ex. starkt 

underrepresenterad i glesbygden, vilket förklaras med att ungdomar flyttar för att skaffa 

utbildning på universitets- och högskoleorter.  En åldersgrupp som starkt bidrog till glesbygdens 

inflyttningsöverskott 2000 var 40-49 -åringarna 

 

Något man på många ställen kan se, speciellt i skogslänen, är att den tätortsnära landsbygden och 

glesbygden avfolkas i högre utsträckning än vad tätorterna i de här regionerna gör. Detta beror på 

att många äldre lämnar landsbygden och flyttar in till tätorterna där de kan få bättre service och 

vård, sådant som många äldre är i starkt behov av. På grund av ökad livslängd och ett mycket 

stort antal 40-talister som inom kort kommer att pensioneras och så småningom behöva vård och 
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omsorg, kommer sannolikt denna grupp att öka ytterligare i regionens tätorter (Glesbygdsverket, 

Årsrapport 2001 s.3-4, 14, 17, hämtad via Internet, se Glesbygdsverket Internet 2002c).  

 

Inflyttningsöverskottet återfinns dock fortfarande i storstadsregionerna. Och det är inte bara 

Norrlands inland och Bergslagen som idag kan räknas som avfolkningsregioner, även andra 

regioner som tidigare har haft en bra balans mellan in- och utflyttningar har börjat tappa delar av 

sin befolkning (Englén m.fl. 2000 s.12).  

 

4. KONSEKVENSER AV FLYTTNINGAR 

Omflyttningar innebär alltid konsekvenser. Både den flyttande individen och individens 

omgivning påverkas, och inte minst påverkas ursprungskommunen och inflyttningskommunen av 

migration. Under denna rubrik kommer både migrationens konsekvenser för 

ursprungskommunen, inflyttningskommunen och den enskilde individens förändrade situation att 

beskrivas. 

 

4.1 Konsekvenser för en utflyttningskommunen 

Utflyttningen från landsbygd, glesbygd och mindre orter betyder ofta problem för den drabbade 

kommunen. Eftersom det mest är unga människor som flyttar, blir andelen personer i arbetsför 

ålder allt mindre, vilket kan leda till en brist på arbetskraft i kommunen. Även kommunens 

skattesats blir mindre, d.v.s. skattens storlek i förhållande till skatteobjektet, som i det här fallet är 

kommuninnevånarnas inkomst. Detta i sin tur leder till att underlaget för olika serviceformer blir 

litet, och att man får svårt att hålla skolor och omsorg ”vid liv” - dels för att det inte finns några 

pengar till att göra det, och dels för att man inte har tillräckligt med arbetskraft i kommunen för 

att kunna anställa personal inom de näringar där man har ett arbetskraftsunderskott.  För att klara 

av kommunens kostnader då det gäller service till invånarna, kan kommunen då tvingas att höja 

kommunalskatten. 

 

När befolkningsunderlaget i en kommun minskar, tvingas man göra nedskärningar inom vård, 

skola och omsorg. När förskolor och skolor läggs ner eller drabbas av personalnedskärningar 

o.dyl. vill inte många barnfamiljer bo kvar. Trots att man tycker om kommunen och egentligen 

vill bo kvar, vill man inte riskera att ge sina barn en dålig uppväxt och skolgång - så man flyttar. 
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När familjer flyttar tvingas kommunen att göra ytterligare nedskärningar, vilket i sin tur leder till 

att ännu fler familjer väljer att flytta - ingen tilltalas av ett dåligt vård- och omsorgsunderlag. 

Utflyttningen bildar en ond spiral som föder sig själv.  

 

För varje invånare som flyttar och folkbokför sig i en annan kommun, minskar dessutom 

kommunens skatteutjämningsbidrag, som är ett statligt bidrag vilket syftar till att utjämna 

skillnader i kommunernas ekonomiska förutsättningar då det gäller att ge invånarna service.  

 

Bland de positiva effekterna för en utflyttningskommun kan det eftertraktade lugnet och 

tystnaden nämnas - något som har blivit väldigt attraktivt bland främst tyskar och andra 

utlänningar. Under 1990-talet ökade intresset för fritidshus runt om i Europa. Engelsmännen 

skaffade fritidshus i Spanien och Frankrike, och för många tyskar föll valet på Sverige. 

Attraktiviteten på hus som tidigare varit nästintill värdelösa steg, och köptes av tyskar som idag 

använder dessa hus som fritidshus. Främst i Smålandstrakten där det finns många gamla torp och 

gårdar har tyskarna slagit sig ner, men även norra Sverige är attraktivt för tyskarna med sin unika 

natur och möjligheten att få vara ifred från andra tyskar. Om dessa fritidshus utnyttjas flitigt kan 

det för utflyttningsområden betyda en hel del. Inte minst handlarna i utflyttningsområden kan 

tjäna pengar på fritidshusägarna, och det samma gäller för turismnäringen. Många tyskar 

spenderar både jul, påsk och sommarledigheter i Sverige. När attraktiviteten bland tyskarna ökar 

kan dessutom huspriserna stiga, vilket underlättar för den som bestämt sig för att sälja sitt hus. 

Utflyttningen för alltså inte enbart med sig negativa saker, men att de negativa effekterna på 

ursprungskommunen är fler än de positiva står klart (Müller 2002 s.117-123).  

 

4.2 Konsekvenser för inflyttningskommunen 

För en inflyttningskommun är bilden betydligt ljusare, men det finns ändå en hel del nackdelar 

som en flytt till ett populärt område kan innebära. Höga bostadspriser och brist på bostäder är 

problem som framförallt storstäderna fått tampas med de senaste åren. I västvärlden kan man än 

så länge hantera problemen med bostadsbristen någorlunda, men i många u-länder växer 

smutsiga, farliga och olagliga slumområden fram i städernas utkanter, och de styrande i de 

drabbade länderna försöker få folk att stanna kvar på landsbygden istället för att flytta in till 

städerna.  
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Bostadsbrist och höga boendekostnader har dock än så länge inte hindrat svenskarna från att 

fortsätta flytta till städerna. Det man tjänar på att flytta tycks väga upp det man förlorar. Att flytta 

till en stad kan för många innebära en slags trygghet. Exempelvis är näringslivet i en stad oftast 

mer differentierat än vad det är på en liten plats, och lågkonjunktur inom en bransch, som ofta 

följs av arbetslöshet, behöver i en stad inte betyda dödsstöten för hela staden, som det däremot 

kan göra för en liten ort. Utbildningsmöjligheterna är större, liksom åtkomligheten av olika 

servicetjänster såsom vård och förskoleplatser till barnen (Dahlberg m.fl. 1975. s.424).  

 

4.3 Konsekvenser för individen 

För varje enskild individ innebär en flytt både positiva och negativa saker. Enligt den 

dominerande migrationsteorin flyttar en människa först när det som är positivt med att flytta 

överväger det som är negativt. Detta inkluderar både själva flytten och det som man i slutändan 

förväntar sig att få ut av att flytta till en ny plats. Det handlar väldigt mycket om varje enskild 

individs värderingar och vad som är viktigt för henne/honom. Medan en person tycker det är 

viktigt med ett välbetalt jobb och ser det som en bra anledning att flytta, ser någon annan en 

vacker natur som ett tillräckligt bra skäl för att flytta.  

 

Alla individer påverkas av att flytta, men hur de påverkas och vad de påverkas av varierar. 

Generellt kan man säga att det är sällan lätt att flytta eller att komma till en ny plats. Det tar viss 

tid att skapa ett socialt nätverk, såvida man inte flyttar just för att komma närmare släkt och 

vänner. Det tar tid att lära sig hur saker och ting fungerar på den nya platsen, var man kan klippa 

håret och var man kan handla sin mat. Mycket av det som sker med individer som flyttar är dock 

individuellt, men för de allra flesta brukar flytten upplevas som en positiv förändring i livet, 

något som har lett till en bättre livssituation. T.ex. framkom det i en enkätundersökning 

genomförd av Jörgen Garvill, Gunnar Malmberg och Kerstin Westin, att ca 85% av de som flyttat 

i Sverige i vuxen ålder anser att de har fått det bättre. Endast en tiondel av de som flyttat anser att 

de har fått det sämre än före flytten (Malmberg m. fl. 2002, s.32, 39) . 
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5. JOKKMOKK OCH VANSBRO - TVÅ MINDRE KOMMUNER MED 

BEFOLKNINGSMINSKNING 

Jokkmokk som ligger i Norrbottens inland, och Vansbro som ligger i de centrala delarna av 

Dalarna, är kommuner med liknande befolkningsstruktur. Anledningen till att jag valt att 

undersöka just dessa orter beror på att jag själv kommer ifrån Jokkmokk och för att jag har en 

viss personlig koppling även till Vansbro. I detta avsnitt presenteras orternas befolkningsstruktur, 

de senaste årens befolkningsstatistik för orterna, vad näringslivet har att erbjuda, samt vilka 

utbildningsmöjligheter som finns.  

 

På 50 år har båda orterna förlorat nästan 50% av sina invånare (Statistiska Centralbyrån Internet 

2002a). I december 2001 hade Jokkmokks kommun 5935 invånare och Vansbro kommun något 

fler - 7219 invånare(Statistiska Centralbyrån Internet 2002b). 1950 hade båda kommunerna över 

10 000 invånare (Statistiska Centralbyrån Internet 2002a).  

 

Mellan åren 1996 och 2000 tappade Jokkmokks kommun många av sina invånare. Det årliga 

flyttningsnettot i promille av medelfolkmängden hamnade på minustalet 9,1, vilket innebär 

Bilden för Vansbro kommun under samma femårsperiod var betydligt muntrare. Både 1996 och 

1998 hade Vansbro ett positivt flyttningsnetto, vilket ledde till att det årliga flyttningsnettot i 

promille av medelfolkmängden hamnade på -1,2 för Vansbro (Statistiska Centralbyrån Internet 

2002c). Gemensamt för de båda orterna är dock att flyttningsnettot för den nämnda 

femårsperioden, trots relativt stora skillnader de båda orterna emellan, är negativt. Båda orterna 

förlorar dessutom många av sina unga invånare, vilket statistik från Glesbygdsverket för åren 

1999-2000 vittnar om - i åldersgruppen 20-29 åringar visar båda kommunerna upp dystra siffror 

(Glesbygdsverket Internet 2002b). 

 

En sak som skiljer kommunerna åt är att i Jokkmokk är mer än hälften av befolkningen bosatt i 

centralorten (d.v.s. Jokkmokk) och i Vansbro återfinns endast 32% i centralorten 

(Nationalencyklopedin Internet 2002a, 2002b). 
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5.1 Jokkmokk 

Näringslivet i Jokkmokks kommun är hårt knutet till skog, vatten, rennäring och turism. 

Kommunen svarar för 10% av landets elproduktion. Skogsbruk, träförädling, mekanisk industri 

och hantverksindustri är viktiga näringar. Världsarvet Laponia är en del av det som lockar många 

turister till kommunen (Nationalencyklopedin Internet 2002c), liksom den årliga 

vintermarknaden som fyller 400 år i februari 2005, och som idag lockar ca 30000 besökare till 

Jokkmokk  de tre dagar i Februari som marknaden traditionsenligt går av stapeln (Jokkmokks 

marknad Internet 2002). I Jokkmokk bildades under våren 2002 Strukturum AB som ska fungera 

som ett centrum för näringslivsutveckling i kommunen. Strukturum utför på uppdrag av 

kommunstyrelsen det näringslivsarbete som kommunen bedriver (Strukturum Internet 2002). 

 

Det finns stora möjligheter till utbildning och studier i Jokkmokk. På studiecentret Kunskapens 

Hus finns möjlighet att läsa både högskoleutbildningar, kommunal vuxenutbildning, grundvux 

och Kunskapslyftet. Ny IT-baserad teknik såsom videokonferens och datakommunikation har 

gjort det möjligt att bedriva högskoleutbildningarna på distans från Luleå Tekniska Universitet 

och Umeå Universitet (Kunskapens Hus Internet 2002a, 2002b). Inom gymnasieskolan satsar 

kommunen mycket på IT. Bl.a. bedrivs ett projekt som innebär att 10 elever per år får en särskild 

utbildning med fokus på IT, som ska fungera som en förberedning inför arbete efter 

gymnasieskolan, alternativt som en bra grund att stå på för den som väljer att vidareutbilda sig. 

En tanke med projektet är att den breda IT-kunskapen ska locka nya företag att etablera sig i 

kommunen (Bokenskolan Internet 2002) 59 % av eleverna på gymnasieskolan i Jokkmokk 

studerar på något av de studieförberedande gymnasieprogrammen - d.v.s. det naturvetenskapliga 

eller samhällsvetenskapliga programmet. Övriga 41 % studerar på något av de sex praktiska 

gymnasieprogram som skolan har att erbjuda (Skolverket Internet 2002a).  

 

Några jättesatsningar på kommunikationer har inte gjorts i Jokkmokk. Fortfarande är bilen det 

vanligaste färdmedlet jämte busskommunikationer. Tågförbindelser inom kommunen finns, men 

inga tåg kommer direkt till centralorten, undantaget inlandsbanan som man kan åka med under 

somrarna. För den som pendlar är bilen det överlägset vanligaste färdmedlet. Både veckopendling 

till och från centralorten förekommer, liksom dagspendling inom kommunen. Både 

arbetspendling och studiependling förekommer. Antalet studiependlare från Jokkmokk ligger på 
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en ganska låg siffra - 1999 pendlade 74 personer för att studera på komvux eller gymnasieskola 

på annan ort. 2000 hade siffran sjunkit ytterligare - då studiependlade 28 personer från 

Jokkmokks kommun. Inpendlingen ligger på något högre siffror och är alltså högre än 

utpendlingen (Statistiska Centralbyrån Internet 2002d). Även då det gäller arbetspendlingen för 

samma år överskrider utpendlingen inpendlingen då det gäller pendling över kommungränsen. 

Männen pendlar mer än vad kvinnorna gör (Statistiska Centralbyrån Internet 2002e, 2002f). 

Antalet arbetspendlare från Jokkmokk är sammanlagt 167 respektive 270 personer för åren 1999 

och 2000. Utpendlingen överskrider inpendlingen. Närmaste flygplats för persontrafik finns i 

Gällivare, 94 kilometer norr om Jokkmokk.  

 

Eftersom nästan hälften av Jokkmokks kommun utgörs av fjällområde har båttrafik och flygtrafik 

kommit att bli viktiga färdmedel för samer och turister. Tre olika flygföretag sköter om 

flygtrafiken i fjällen, och STF - Svenska Turistföreningen - trafikerar tillsammans med privata 

företag en rad sträckor med båt (Jokkmokk Internet 2002).     

 

5.2 Vansbro 

I Vansbro domineras näringslivet av skogs- och jordbruk, även träindustrin är viktig. Drygt 30% 

av arbetstillfällena finns inom offentlig verksamhet. Bland de större företagen märks Procordia 

Food AB, Plåtmekano i Vansbro AB ,  Westlings Industri AB (tillverkning av sågklingor) och 

Vansbro Sparkfabrik (Nationalencyklopedin Internet 2002d). Företagarandan i Vansbro är god, 

och utöver de redan nämnda större företagen finns över 400 mindre företag. Precis som 

Jokkmokk, har Vansbro sin egen utvecklingsenhet för företagarna i kommunen. 

Utvecklingsenheten har till uppgift att stödja och främja både nya och gamla företag och på så 

sätt skapa nya arbetstillfällen i kommunen. Förutom att stödja företag arbetar utvecklingsenheten 

med att bygga nätverk, marknadsföra kommunen, och förbättra infrastrukturen i kommunen 

(Vansbro Internet 2002a).   

 

Infrastrukturen i Vansbro är väl utbyggd med bra kommunikationer. Dagligen går 

långfärdsbussar och tåg till Stockholm och Göteborg., med tåg tar resan till Stockholm inte mer 

än en dryg timme. Till Borlänge och Dala Airport är det 95 km. Tågförbindelser direkt till 

centralorten finns - även tågen trafikerar dagligen sträckorna Vansbro-Stockholm och Vansbro-
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Göteborg. Satsningen på infrastrukturen ser Vansbro som en lyckosam satsning vilken ger ökad 

livskraft åt både människor och företag (Vansbro Internet 2002b).  

 

När det gäller studiependling för studier på gymnasieskola och komvux i Vansbro kommun 

överskrider utpendlingen inpendlingen. Statistiken liknar den som Jokkmokk visar upp, med färre 

studiependlare 2000 än 1999 (Statistiska Centralbyrån Internet 2002d). Antalet arbetspendlare 

från Vansbro till annan kommun är enligt 1999 års statistik 384 personer (Statistiska 

Centralbyrån Internet 2002e). 2000 pendlade något fler personer till annan kommun, siffran låg 

då på 397 utpendlare (Statistiska Centralbyrån Internet 2002f). Balansen mellan in- och 

utpendling är ganska ojämn 1999, fler pendlar från än till kommunen, men gapet minskar något 

fram till 2000 (Statistiska Centralbyrån Internet 2002e, 2002f). 

 

Lärcentrum Vansbro heter den enhet som handhar högskoleutbildningar i Vansbro. Kommunen 

erbjuder högskoleutbildningar på distans från Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna, Karlstads 

Universitet och Örebro Universitet (Vansbro Internet 2002c). Utbudet från de olika högskolorna 

och universiteten är relativt brett. Lärcentrum Vansbro handhar också komvux och kunskapslyftet 

som Vansbro kommun slagit ihop med varandra (Vansbro Internet 2002d). På gymnasieskolan i 

Vansbro finns det tio olika program att välja mellan, varav ett studieförberedande - det 

samhällsvetenskapliga programmet - där 14 % av skolans elever läser (Skolverket Internet 

2002b). Skolan profiler sig inte på något sätt som ”IT-skola”, ”Miljöskola” eller liknande såsom 

många skolor gör idag.  

 

6. ATT FLYTTA I PRAKTIKEN, UTFLYTTNINGSERFARENHETER HOS UNGA 

MÄNNISKOR FRÅN JOKKMOKK OCH VANSBRO 

De frågor jag utgått ifrån i mina intervjuer med utflyttade ortsbor är samma vid varje 

intervjutillfälle och finns med som bilaga i uppsatsen (se bilaga 1). Under intervjutillfällena har 

andra frågor dykt upp i samband med de svar jag fått från de intervjuade personerna, men 

eftersom jag inte kommer att återge svaren jag fått ordagrant utan istället ge en övergripande bild 

av hur intervjuerna har utlöpt, så kommer även dessa frågor med svar att redovisas. Valet av 

intervjupersoner har skett slumpmässigt  De personer från Jokkmokk som jag har intervjuat är 
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personer jag känner sedan tidigare, och genom en bekant i Vansbro har jag kommit i kontakt med 

intervjupersonerna därifrån.  

 

6.1  Intervjuer med utflyttade f.d. Jokkmokksbor 

Jag har intervjuat fyra personer från Jokkmokk, två män och två kvinnor, i åldrarna 20-24 år. 

Nedan följer en redogörelse över de erfarenheter de har fått i och med att de flyttat. 

 

F.d. Jokkmokksbo, man, 20 år 

Den yngsta av de intervjuade är en man som flyttade från Jokkmokk för snart två år sedan, efter 

att han slutfört sin gymnasieutbildning på det samhällsvetenskapliga programmet på Bokenskolan 

i Jokkmokk. Huvudorsaken till hans flytt var studier, och idag studerar han vid universitetet i 

Luleå, Luleå ligger ca 17 mil ifrån Jokkmokk. Även om det hade funnits möjlighet för mannen att 

studera vidare i Jokkmokk tror han att han hade flyttat. Han tycker att det är viktigt att man som 

ung ser sig omkring innan man slår sig ner och bildar familj. Utöver studier som orsak till flytt, 

uppger mannen att han helt enkelt ville ”slippa hålan” så som han själv uttrycker det. Sedan han 

flyttade har han upplevt både positiva och negativa reaktioner. En del kvarboende ortsbor har 

förutfattade meningar och tror att mannen upplever sig själv som ”förmer än andra” bara för att 

han flyttat för att skaffa utbildning.  Andra uppmuntrar dock mannen och tycker det är bra att han 

skaffar en utbildning och vidgar sina vyer.  

 

Mannen kommer från en familj där föräldrarna har varit eller är sysselsatta inom de stora lokala 

näringarna, d.v.s. skogsbruket och vattenkraften, eller så har de haft arbete inom den offentliga 

sektorn. En av föräldrarna är idag utbildad till folkskollärare, en utbildning som hon genomfört 

på senare år, medan den andra föräldern har utbildning som motsvarar dagens 

gymnasieutbildningar. 

 

På frågan om mannen vill flytta tillbaka till Jokkmokk svarar han att  han förmodligen kommer 

ha ett slags deltidsboende i Jokkmokks kommun eftersom hans familj har sommarstuga i 

området, men att flytta tillbaka till kommunen för att bilda familj och arbeta finner han inte 

särskilt troligt i dagsläget. Dels vill han bara bo i Jokkmokk under vissa perioder för att träffa sin 
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släkt och tillbringa tid ute i naturen, dels ser han inte att han skulle kunna få något jobb som 

matchar den universitetsexamen han kommer att avlägga. 

 

F.d Jokkmokksbo, man, 23 år 

Den andre intervjuade mannen är 23 år och flyttade från Jokkmokk 1999. Ett år tidigare hade han 

tagit studenten vid ett teoretiskt gymnasieprogram, och fram till flytten hjälpt sin pappa som 

jobbar med renskötsel på heltid. Även den här mannen uppger att huvudorsaken till hans flytt var 

studier, och idag studerar han vid universitet i Luleå. Sekundärorsakerna till flytten är dock 

många och han är ganska vass i sin kritik mot Jokkmokk. Han upplever t.ex. många av 

människorna från Jokkmokk som otrevliga och falska, och öser även kritik över kultur- och 

nöjeslivet i kommunen - som han anser är obefintligt. Även avsaknaden av arbeten gör att 

vågskålen för den här mannen slår över till det negativas favör. Han uppger precis som den yngre 

mannen att han vill ”slippa hålan” och se sig omkring, och att bemötandet från kvarboende 

ortsbor varierar och är både positivt och negativt. 

 

Mannens föräldrar är skilda. Hans mamma som bor några mil söder om Jokkmokk har ett relativt 

välbetalt arbete inom vården, och som redan nämnt arbetar hans pappa, som är same, inom 

rennäringen. Eftersom mannen är till hälften same tror att han eventuellt kommer att flytta 

tillbaka till Jokkmokk när han blir äldre och har lämnat yrkeslivet, trots att han är ganska hård i 

sin kritik mot kommunen. Anledningen till att han inte kommer flytta tillbaka tidigare beror på att 

inte heller han ser några möjligheter att få användning av sin högskoleutbildning i Jokkmokk. 

Även om mannen inte kommer att bo i kommunen tror han att han att kommer att tillbringa 

mycket tid där, både i centralorten tillsammans med släkt och vänner och uppe i fjällen för att 

hjälpa sin pappa med renskötsel.  

 

F.d Jokkmokksbo, kvinna, 21 år 

Den yngre av kvinnorna, som är 21 år, flyttade direkt till Luleå efter att hon avslutat sin 

gymnasieutbildning vid ett teoretiskt gymnasieprogram 2000. Orsakerna till flytten var dels att 

hon hade pojkvän i Luleå, och dels att hon inte hade hon någonting som band henne i Jokkmokk 

förutom familjen. Den högskoleutbildning kvinnan hade kommit in på fanns heller inte i 

Jokkmokk, men även om den funnits tror hon att hon hade flyttat. ”Jokkmokk kan inte erbjuda 
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särskilt mycket och jag har alltid känt att jag inte riktigt passar in här. ”Även om jag vill bo på en 

liten plats när jag blir äldre, eftersom min utbildning kommer att lämpa sig för livet på en liten 

ort, så kommer inte Jokkmokk att vara ett alternativ”, säger kvinnan i intervjun. Även det kalla 

klimatet uppges som en orsak till flytten, och helst vill kvinnan bo på en liten plats i södra 

Sverige med närhet till en större stad. 

 

Kvinnan kommer från en akademikerfamilj och har en trygg social bakgrund. Det enda som hon 

tycker binder henne till Jokkmokk är just familjen - att hon har kvar sina föräldrar där. Många 

vänner och bekanta har flyttat från orten, och en stor del av dem finns i Luleå precis som hon 

själv gör.  

 

F.d Jokkmokksbo, kvinna, 24 år 

Precis som den förra kvinnan kommer den här kvinnan från en akademikerfamilj. Hon flyttade 

från Jokkmokk efter att ha avslutat sina studier vid det naturvetenskapliga programmet inom 

gymnasieskolan. Även hon ser familjen som sin enda anknytning till Jokkmokk. Kvinnan som 

idag är 24 år, är bosatt i en liten ort i Västerbotten, men veckopendlar till Umeå där hon studerar 

på universitet. Hon jobbar även inom restaurangbranschen, både för att få en extra inkomst och 

för att hon trivs bra med det arbetet. Kvinnan har vid ett tillfälle gjort ett avbrott i sina studier och 

flyttat runt i Sverige. Hon har då haft olika arbeten inom restaurangbranschen, och hamnade 

slutligen i Umeå där hon återupptog sina studier. Hon är den enda av de intervjuade 

jokkmokksborna som har gjort en långväga flyttning mer än en gång.  

 

Kvinnan ser Umeå som en potentiell framtida plats att bo på. Hon tycker om livet i staden och 

vill inte bo på en liten plats, eftersom atmosfären på små platser inte alltid är så gemytlig som 

folk tycks tro.   

 

6.2  Intervjuer med utflyttade f.d. Vansbrobor 

Jag har intervjuat tre personer från Vansbro, en kvinna och två män som är mellan 21 och 23 år 

gamla. Nedan redovisas de svar jag fått vid intervjuerna. 
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F.d Vansbrobo, man, 23 år 

Intervjuperson A från Vansbro är en man på 23 år,  som säger att huvudorsaken till hans flytt från 

Vansbro till Örebro för fyra år sedan var studier. Innan mannen flyttade hade han fullbordat 

gymnasieutbildning vid ett praktiskt program på gymnasieskolan i Vansbro. Efter att han tagit 

studenten 1997 hade han en praktikplats på samma gymnasieskola i ett år, men redan då hade han 

bestämt sig för att någon gång studera vidare. Våren 2003 kommer mannen att bli klar med sin 

högskoleutbildning vid högskolan i Örebro, och vad han ska göra sedan eller var han ska bo har 

han inte bestämt sig för. Förmodligen kommer han att söka jobb på olika platser och flytta till den 

plats han får arbete på.  

 

Mannen har inte någon ”dålig” inställning till Vansbro som man kunde uppleva att en del av de 

före detta jokkmokksborna hade. Han uppgav exempelvis inte att han ”ville slippa hålan”, som 

jokkmokksborna angav som en orsak till flyttning.  Mannen tror dock inte att han kommer att 

flytta tillbaka till Vansbro, det skulle i så fall vara om han fick arbete där, men just nu ser han inte 

det som någon möjlighet. Mannens föräldrar är skilda sedan många år tillbaka, och hela sitt liv 

har mannen haft sina rötter på två olika platser. Hans mamma bor i Vansbro och hans pappa finns 

i norra Sverige. Större delen av sitt liv har han dock bott tillsammans med sin mamma i Dalarna. 

Mamman har inte någon särskild utbildning utan har haft många olika jobb - hon har både sysslat 

med bokföring och jobbat med turism. Idag driver hon en affär i Vansbro. Pappan till mannen är, 

och har i många år varit, polis i norra Sverige. Mannen tror inte att han kommer att flytta till 

norra Sverige bara för att komma närmare fadern, utan det skulle vara om arbetstillfälle gavs där.  

 

F.d Vansbrobo, man, 22 år 

Den andre mannen jag intervjuat bor idag i Stockholm. Sedan han flyttade från Vansbro för tre år 

sedan har han även hunnit med att bo i Karlstad. Mannen flyttade från Vansbro för att de flesta av 

hans vänner gjort det och han kände att det inte fanns någonting som höll honom kvar i Vansbro. 

Efter att han avslutat gymnasiet vid ett praktiskt program, hade han varken jobb eller annan 

sysselsättning och ”gick bara runt och drällde” som han själv uttrycker det. Han flyttade till 

Karlstad eftersom han hade en del av sina släktingar där, och det dröjde inte länge förrän han i 

Karlstad fick jobb inom restaurangbranschen. Idag är mannen sambo och har flyttat till 

Stockholm eftersom hans sambo studerar där. Han jobbar fortfarande inom restaurangbranschen, 



 26

men då på en restaurang i Stockholmsområdet. Han tror inte att han någon gång kommer att flytta 

tillbaka till Vansbro, utan vill helst bo i någon stad, varav Stockholm är ett av alternativen. I 

dagsläget är han inte intresserad av att vidareutbilda sig på något sätt utan trivs bra med det jobb 

han har inom restaurangbranschen. Varken mamman eller pappan till mannen har 

högskoleutbildning utan utbildningar som motsvarar gymnasieutbildning. 

 

F.d. Vansbrobo, kvinna, 21 år 

Kvinnan som jag intervjuat flyttade från början ifrån Vansbro för att hennes föräldrar flyttade. 

Kvinnan säger i intervjun att hon vid tidpunkten för flytten egentligen hade velat bo kvar i 

Vansbro eftersom hon hade de flesta av sina vänner där, men eftersom hon inte helt och hållet 

kunde försörja sig själv såg hon ingen annan utväg än att flytta med sina föräldrar. Vid 

tidpunkten för flytten var kvinnan 18 år och hade precis tagit studenten vid ett praktiskt program 

på gymnasieskolan i Vansbro. Kvinnans föräldrar flyttade för att komma närmare sina andra barn 

och barnbarn som bor på en mindre plats i Västerbotten.  

 

Efter en tids vistelse i Västerbotten flyttade kvinnan till Eskilstuna där hon fick jobb på ett 

äldreboende. Idag är hon sambo och håller på att utbilda sig till undersköterska på komvux.  På 

frågan om hon skulle vilja flytta tillbaka till Vansbro svarar hon nej. Hon har inte någon 

”fientlig” inställning till platsen, men säger att många av hennes bekanta flyttat därifrån och att 

hon hellre vill bo i en stad. Om hon kommer att bo kvar i Eskilstuna eller flytta någon annanstans 

vet hon idag inte. Eftersom hennes sambo har en del av sina släktingar i Eskilstuna är det dock 

inte otroligt att de båda kommer att bo kvar där. 

 

7. ANALYS 

Under den här rubriken kommer jag att utifrån mitt syfte analysera de resultat jag fått fram vid 

intervjuer och litteraturstudier. Avsnittet inleds med en redogörelse över hur orsakerna till 

flyttning skiljer sig mellan olika platser och vad anledningarna kan vara till att de skiljer sig. Efter 

det appliceras migrationsteorin på de faktiska förhållanden som framkommit vid intervjuerna. 

Avsnittet avslutas med en genomgång av de möjligheter för överlevnad och utveckling som kan 

skönjas i Jokkmokk och Vansbro kommuner.  
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7.1 Hur orsakerna till flyttning skiljer sig och varför 

Samtliga fyra f.d. Jokkmokksbor som har intervjuats i uppsatsen har angett studier som sin 

främsta orsak till flyttning. Även om möjligheten att studera vidare hade funnits i Jokkmokk 

angav samtliga att de ändå skulle ha flyttat. Av de tre intervjuade personer som har sitt ursprung i 

Vansbro angav endast en av de tillfrågade studier som huvudorsak till att flytta. De båda andra 

f.d. Vansbrobornas flyttningar bottnade i sociala orsaker. Till skillnad från de före detta 

Jokkmokksborna uppger de intervjuade personerna från Vansbro inga sekundära orsaker till 

flyttandet.   

 

Att orsakerna till flyttning skiljer sig mellan f.d. Jokkmokksbor och f.d. Vansbrobor står alltså 

klart. Det som återstår är att identifiera är varför orsakerna skiljer sig. Ser man till de båda 

platsernas geografiska lägen märker man genast skillnader. Vansbroborna har t.ex. nära både till 

den svenska huvudstaden, Stockholm, men även till den norska huvudstaden - Oslo. Att ta en 

dagstripp till Stockholm är inte en omöjlighet för den som bor i Vansbro, då resan dit endast tar 

en dryg timme för den som väljer att åka tåg. Avståndet till flera av de större svenska städerna, 

såsom Uppsala, Västerås och Örebro är långt ifrån oöverstigligt.  

 

För en Jokkmokksbo är bilden en annan. Närmaste större stad är Luleå. För att ta sig till 

Stockholm måste man antingen ta bussen till Murjek, som ligger en timmes väg från Jokkmokk, 

och därifrån ta tåget till Stockholm - en resa som tar omkring ett dygn att göra. Att flyga från 

Luleå eller Gällivare är också en möjlighet, men en möjlighet som bara passar den som är beredd 

att lägga ut ett i svenska kronor fyrsiffrigt belopp på resan.   

 

Även om de före detta Jokkmokksborna uppger att huvudorsaken till flyttandet var studier väcks 

frågan till liv när man börjar titta på det geografiska läget, om det verkligen var så att det var 

studierna som fick styra den dag då man valde att flytta? Även om studiemöjligheter funnits i 

Jokkmokk uppger ju de f.d. Jokkmokksborna att de skulle ha flyttat. De vill helt enkelt flytta från 

Jokkmokk, men ska man flytta måste man på något sätt kunna försörja sig på den nya orten, och 

möjligheten att ta studielån och studera på annan ort blir utvägen för de tillfrågade. Viljan att 

komma bort från Jokkmokk är visserligen inte bokstavligt uttalad hos samtliga fyra 

intervjupersoner, men den lyser ändå igenom i deras svar på de olika frågorna.  
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För de f.d. Vansbroborna verkar viljan att komma bort inte finnas, den är i alla fall inte lika 

uttalad som hos de f.d. Jokkmokksborna. Den intervjuade kvinnan från Vansbro uppger t.ex. att 

hon gärna hade stannat i Vansbro men vid tidpunkten för flytten inte såg det som någon 

möjlighet, utan mer eller mindre tvingades till det. De andra två flyttarna valde själva att flytta, 

den ene för att studera och den andre för att komma närmare släktingar. Någon önskan om att 

komma bort från Vansbro märks inte, det är varken klart uttalat eller på annat sätt genomsyrande 

i de svar som ges.  

 

Det geografiska läget kan alltså vara en orsak till varför svaren skiljer sig. Men att 

Jokkmokksborna i högre grad än Vansbroborna har valt att flytta för att vidareutbilda sig kan 

även bero på valet av utbildningsprogram på gymnasiet. Trots att utbildningsnivån hos de 

utflyttade låg på ungefär samma nivå för alla innan flytt, så har samtliga tillfrågade från Vansbro 

tagit studenten vid praktiska, yrkesförberedande program medan personerna från Jokkmokk har 

genomfört sin gymnasieutbildning på teoretiska, studieförberedande program. Hur de tillfrågade 

resonerade den dag de valde vilken utbildning de ville gå på gymnasiet har jag inte frågat dem, 

men det torde vara naturligt att man väljer att studera vid ett program som finns på 

hemkommunens gymnasieskola och eftersom inte alla 20 gymnasieprogram finns representerade 

vid de i resultatet presenterade skolorna är valmöjligheterna begränsade. I Vansbro finns endast 

det ena av de två studieförberedande programmen representerade, samhällsprogrammet, medan 

den som i Jokkmokk vill gå ett studieförberedande program kan välja mellan både 

samhällsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Eftersom valmöjligheterna på den 

teoretiska fronten är bredare i Jokkmokk, och antalet praktiska program där är få är det naturligt 

att andelen elever på de teoretiska programmen blir fler än vad de blir i Vansbro, där antalet 

praktiska program är fler och den som vill gå studieförberedande endast kan välja 

samhällsprogrammet.  Även om eleverna på sin första skoldag i gymnasiet inte har tänkt sig att 

studera vidare, har de efter tre år fått olika förutsättningar beroende på om de gått på ett teoretiskt 

eller praktiskt program. Att de elever som gått ett teoretiskt program i högre utsträckning än de 

elever som gått ett praktiskt program väljer att så småningom fortsätta studera vid högskola eller 

universitet är därför helt naturligt.  
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7.2 Migrationsteorin applicerad på faktiska förhållanden 

Många av de migrationsteorier som finns beskrivna i den här studien går att applicera på de 

resultat som framkommit i intervjuer med utflyttade f.d. Jokkmokksbor och Vansbrobor. Även en 

del av den befolkningsstatistik som jag använt mig av i undersökningen talar för att de teorier 

som finns kan stämma. Jag ska inleda den här redogörelsen med att identifiera vilka av de fyra 

vanligaste migrationsfaktorerna som finns representerade hos de personer som ingår i 

undersökningen. Detta följs av en genomgång där de olika migrationsteorierna som tidigare 

beskrivits i uppsatsen, i den mån det är möjligt kopplas samman med resultatet från de gjorda 

intervjuerna.   

 

Ett viktigt område inom migrationsteorin, är de fyra faktorer som kan sägas vara generaliserande 

för orsaker och anledningar till att människor flyttar. Tre av faktorerna - de sociala, de 

ekonomiska och de individuella - går på något sätt att koppla ihop med de människor som ingår i 

min undersökning, men mest framträdande är kanske de ekonomiska faktorerna. Att ekonomiska 

faktorer är en av de vanligaste orsakerna till flytt är alltså riktigt.  

 

Av de sju intervjuade personerna har som redan nämnt fem valt att flytta för att studera - ett val 

som i det långa loppet kommer att ge personerna större möjligheter till att få de arbeten de vill ha. 

Strävan efter att få det arbete och den lön man vill kan nämnas som en ekonomisk faktor som får 

människor att flytta.  

 

Även sociala faktorer framträder som flyttorsak, både hos dem som flyttat för att studera, och de 

som flyttat på grund av någonting annat. De sociala faktorerna framträder dock bara som 

sekundärorsaker till flytt hos dem som flyttat för att studera, medan det hos en av migranterna är 

de sociala faktorerna som är huvudorsak - Vansbrobo, man, 22 år flyttade från Vansbro för att 

komma närmare sina släktingar i Karlstad. För Vansbrobo, kvinna, 21 år var det en kombination 

av sociala och ekonomiska faktorer som påverkade valet att flytta, men den ekonomiska faktorn 

är den mest framträdande. Då kvinnans föräldrar skulle flytta kände hon sig tvungen att följa med 

dem eftersom hon inte själv kunde försörja sig ekonomiskt, men eftersom hon var relativt ung vid 

tidpunkten för flytten är det troligt att hon flyttat tillsammans med sina föräldrar ändå, även om 

det inte påverkat hennes ekonomiska situation.  
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Figur 7.1. Här beskrivs Jokkmokksbo B:s flytt från Jokkmokk till Luleå. Figuren är en omarbetad version av 
figur 2.1 och stämmer överns med de positiva, negativa och neutral faktorer som Jokkmokksbo B identifierat i 
samband med sin flytt.  

 

Även individuella faktorer har naturligtvis påverkat de intervjuade personerna i deras beslut att 

flytta. Dessa kan återges som push-och-pull-faktorer. För Vansbroborna är push-faktorerna färre 

än pull-faktorerna. F.d. Vansbrobo, man 22 år uppger att hans vänner flyttat, vilket är en push-

faktor, men i övrigt är det pull-faktorerna som framträder mest. För f.d. Vansbrobo, man 23 år 

kan studieorsaker nämnas som pull-faktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Push-faktorer för migranterna från Jokkmokk är bland annat det obefintliga nöjeslivet, 

atmosfären i ”hålan”, samt det kalla klimatet. Den dominerande pull-faktorn för de före detta 

Jokkmokksborna är möjligheterna till universitetsutbildning på den nya orten. Figur 7.1 beskriver 

flytten från Jokkmokk till Luleå för f.d. Jokkmokksbo, man, 23 år. Figuren beskriver de push- och 

pull-faktorer, samt neutrala faktorer, som denne tagit hänsyn till då han valt att flytta. Plustecken 

i Jokkmokk representeras av vänner och familj, samt fjällvärlden och Jokkmokks natur. 

Minustecken i Jokkmokk representerar arbetslöshet, obefintligt nöjesliv och falska människor. 

Det stora plustecknet i Luleå representerar studiemöjligheter, och eftersom det är så stort väger 

det tyngre än de två plustecknen i Jokkmokk gör tillsammans. Minustecken representerar 

saknaden av vänner och familj. Inga neutrala faktorer har egentligen kunnat identifieras, men 

sådana finns hos alla människor trots att man inte noterar dem. Hindren på vägen är inte lika 

vassa som i ursprungsfiguren, figur 2.1, eftersom mannen inte angett några egentliga hinder, men 
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det är viktigt att man noterar att en flytt alltid innebär vissa motgångar. Som synes är figuren en 

modifierad version av den ursprungliga figur 2.1 på sid 5 i den här studien, som beskriver ”The 

intervening obstacles theory”. Faktorer som påverkar beslutet att flytta, samt hinder på vägen till 

den nya orten har i figur 7.1 ändrats för att överensstämma med mannens erfarenheter i beslutet 

att flytta. 

 

Fördelen med push-pull-teorin samt ”The intervening obstacles theory” är att de i kombination tar 

hänsyn både till positiva, negativa och neutrala faktorer på både ursprungsorten och 

inflyttningsorten, samt till hinder och möjligheter som psykologiskt sett kan göra avståndet 

längre eller kortare för den flyttande individen, och inte enbart ser till avståndet mätt i 

måttenheter. Om man däremot hör till dem som hävdar att det är just det matematiska avståndet 

som är viktigt inom migrationsteorin bör man se till E.G. Ravensteins åtta ”migrationslagar”. 

Trots att lagarna är över 100 år gamla går huvuddelen av dem att applicera på de resultat jag fått 

fram i min undersökning. 

 

Den första lagen - ”flyttningar sker oftast stegvis och endast korta distanser” - stämmer hos 

majoriteten av de sju intervjuade migranterna. En gemensam nämnare hos de intervjuade 

personerna är nämligen att de inte har flyttat några extremt långa sträckor, utan hållit sig ganska 

nära den plats som från början var deras hemort. Ingen av de flyttande bor idag längre än 40 mil 

från den ursprungliga hemorten. Förmodligen syftade Ravenstein på ett helt annat avstånd än 40 

mil då han lade grunden till lagarna i slutet av 1800-talet, men applicerat på dagens välutbyggda 

kommunikationer och infrastruktur ligger en sträcka på 40 mil inom ramen för ”korta distanser”.    

Ravensteins första lag passar inte in på den kvinna från Jokkmokk som flyttat runt och bott på 

flera olika platser i Sverige, och inte heller på den kvinna från Vansbro som flyttade från Dalarna 

till Västerbotten tillsammans med sina föräldrar.  

 

Ravensteins andra lag stämmer in på samtliga migranter - ”Migration sker oftast från landsbygd 

till städer, de flesta migranter har därför en rural bakgrund och inte en urban”.  Kvinnan från 

Vansbro flyttade visserligen i allra första början från en mindre plats till en annan mindre plats, 

men eftersom vistelsen på den mindre platsen nummer två var väldigt kort och att hon idag bor i 

en stad gör att hon precis som övriga migranter lyder under Ravensteins andra lag.  
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Lag nummer tre - ”Migrationen ökar i takt med att industrin utvecklas, de industriutvecklade 

städerna tar emot flest långväga migranter” - är inte applicerbar på dagens samhälle. 

Industriutvecklingen har för länge sedan avtagit och det vi ser idag är att ett mer och mer IT-

baserat samhälle växer fram. Om IT-samhället får oss att flytta mer har jag inte tagit reda på, men 

kanske eller kanske inte, så är det möjligt att Ravensteins tredje lag är applicerbar på dagens 

samhälle om den formuleras om till att behandla IT istället för industri.   

 

Om lag nummer fyra stämmer på de flyttande i den här undersökningen är svårt att veta. Lag 

nummer fyra säger att ”Migrationsströmmarna till en plats avtar i takt med att avståndet till 

platsen ökar”. Det jag kunnat se är att de före detta Jokkmokksborna bor kvar i de norra delarna 

av Sverige, och att de före detta Vansbroborna finns kvar i Svealand. De i undersökningen som 

har flyttat längre sträckor har så småningom återvänt till platser som ligger närmare 

ursprungsorten. Om lag nummer fyra stämmer tycker jag dock är svårt att svara på, det enda jag 

kan säga är att migrationen i den här undersökningen skett över relativt korta distanser. 

 

Att lag nummer fem stämmer, som menar att ”varje flyttning skapar viss migration i motsatt 

riktning”, har jag kunnat se genom att studera den befolkningsstatistik som legat till grund för 

vissa delar av uppsatsen. Även om utflyttningen från de mindre orterna oftast varit större än 

inflyttningen har flyttströmmarna gått åt båda hållen. Även Glesbygdsverket har kunnat 

konstatera att viss inflyttning från stad till landsbygd sker, även om flyttningen i motsatt riktning 

är betydligt större. 

 

Lag nummer sex stämmer inte alls på de personer som finns med i min undersökning - 

”Migranter är oftast vuxna med familjer, som sällan flyttar utom hemlandets gränser”. Samtliga 

intervjuade är visserligen vuxna som har flyttat inom ett och samma land, men ingen av dem har 

barn eller familj utan är ensamstående eller sambo.  

 

Den sjunde lagen kan inte jag verifiera, eftersom min undersökning är kvalitativ och lag nummer 

sju har en kvantitativ utgångspunkt - ”Kvinnor är mer flyttningsbenägna än män då det gäller 

migration inom hemlandet, män flyttar oftare än kvinnor till andra länder”.  
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Ravensteins åttonde och sista lag hävdar att ”Ekonomiska faktorer ligger bakom de flesta 

flyttningar”, och för de migranter i undersökningen, som valt att flytta för att studera kan det nog 

vara så i det långa loppet. Även om personerna inte tjänar några pengar under själva studietiden 

är förhoppningen att efter avslutad utbildning få ett välbetalt arbete. Även kvinnan från Vansbro 

som valde att flytta tillsammans med sina föräldrar flyttade delvis på grund av ekonomiska 

orsaker eftersom hon inte kunde försörja sig ekonomiskt helt och hållet på egen hand. 

 

Den migrationsteori som återstår att försöka koppla intervju- och statistikresultat till är 

gravitationsmodellen. Eftersom gravitationsmodellen är en makroanalytisk migrationsteori där 

man använder sig av en matematisk formel som behandlar två olika platsers befolkningsstorlek är 

den just i det här fallet inte särskilt tillämpningsbar. Gravitationsmodellen brister även på andra 

sätt eftersom den endast tar hänsyn till platsernas befolkningsmängd och inte ser till vilken av 

platserna som har det mest differentierade näringslivet, de största utbildningsmöjligheterna osv. 

Det resultat man får fram när man använder gravitationsmodellen är flyttningsstorleken mellan 

två platser, men från vilken plats det flyttar mest människor, och åt vilket håll flyttströmmarna 

går framgår inte.   

 

8. DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion kring möjligheter och hinder för de i studien undersökta kommunerna. 

Kapitlet innefattar även ett avsnitt som behandlar källkritik.  

 

8.1 Jokkmokk och Vansbro - Möjligheter för överlevnad och utveckling 

En kommun som år efter år drabbas av en utflyttning som är större än inflyttningen har inte 

hamnat i någon lätt sits.  Den onda spiral som bildats kan vara väldigt svår att omvända till en 

”god” spiral, men både Jokkmokk och Vansbro har de förutsättningar som krävs för att 

åtminstone få den negativa utvecklingen att vända, eller åtminstone stanna av. 

 

De senaste åren har många kommuner och mindre orter kunnat driva utbildningar på 

universitetsnivå genom att samarbeta med närliggande högskolor och universitet. Det spelar dock 

ingen roll hur mycket pengar och energi kommunen satsar på utbildning och studier om det efter 



 34

avslutad utbildning inte finns några jobb att få på ursprungsorten.  Om de som utbildar sig inte 

kan få jobb när de är färdigutbildade så är det lätt att studiemotivationen försvinner eller aldrig 

ens infinner sig. Visserligen kan studier hjälpa till att delvis förbättra kommunbefolkningens 

åldersstruktur - finns möjligheten att studera på ursprungsorten stannar man kanske kvar några år 

till, något som man inte skulle ha gjort ifall studiemöjligheterna inte funnits.  

 

Huvudförutsättningen för att en kommun ska kunna utvecklas och leva vidare i det långa loppet 

är dock en fungerande arbetsmarknad där folk slipper gå arbetslösa. Att skapa jobb är dock ingen 

lätt uppgift, särskilt inte i kommuner där skogsbruk och jordbruk i många år hört till de 

dominerande näringarna, och där arbetskraft i form av människor ersatts med maskiner och 

automatisering. Både i Jokkmokk och Vansbro har man dock tagit ett steg framåt i utvecklingen 

av näringslivet då man startat utvecklingsenheter som bl.a. hjälper till med rådgivning, 

informationsförmedling, företagsstöd m.m. för både etablerade och blivande företagare. För den 

som länge funderat på att starta upp någonting men inte riktigt vågat, kan utvecklingsenheten bli 

den knuff i rätt riktning som man behöver.  

 

En kommuns geografiska läge kan också vara viktigt för att kommunen ska kunna utvecklas i rätt 

riktning. T.ex. har invånare i mindre kommuner som har nära till större städer där det finns fler 

jobb, större möjligheter att både dags- och veckopendla än vad invånare i kommuner med långa 

avstånd har. I det här fallet har Vansbro ett bättre utgångsläge än vad Jokkmokk har, både vad 

gäller det geografiska läget och kommunikationsmässigt. 

 

Ett bra geografiskt läge innefattar dock mer än bara närheten till andra städer, även andra saker 

såsom närheten till en vacker och orörd natur kan vara gynnsamt för en kommun. Jokkmokk har i 

och med världsarvet Laponia och den årliga vintermarknaden fått turismen i kommunen att 

blomma, vilket har blivit en viktig del av näringslivet.  

 

8.2 Slutdiskussion och källkritik 

Denna uppsats bygger till stor del på mina egna text- och taltolkningar, vilket innebär att det som 

skrivits innehåller ett visst mått av förförståelse. Som intervjuare är det t.ex. lätt att man förväntar 

sig vissa svar från intervjupersonerna, eller att man vid bearbetning av information vrider på 
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intervjupersonernas svar så att de passar in i det sammanhang där man har tänkt använda dem. 

Jag vill göra den som läser denna uppsats uppmärksam på att både återgivningar av 

litteraturstudier och intervjusvar bör granskas med åtminstone ett kritiskt öga, och det gäller inte 

bara denna uppsats utan litteratur generellt sett - ingen kan enbart ta hänsyn till fakta vid 

bearbetning av insamlad information till en studie.   

 

Att jag själv har varit bosatt i Jokkmokk och är relativt insatt i hur man som ung ser på 

kommunen är också viktigt att nämna eftersom jag omedvetet kan spegla Jokkmokk och 

jokkmokksborna på ett både gynnsamt och ogynnsamt sätt. Oavsett om man är ung eller gammal 

är det dessutom svårt att se på sin egen hemort med en utomståendes ögon. Som intervjuare är det 

dessutom viktigt att man bedömer sanningshalten i de svar man får från personerna man 

intervjuat, men personligen har jag inte upplevt att någon av de intervjuade har frångått 

sanningen i sina svar. 

 

Viktigt att framhålla är att detta är en kvalitativ studie, som till stor del bygger på sju, 

slumpmässigt utvalda personers erfarenheter då det gäller att flytta. Eftersom studien är 

kvalitativ, kan man inte påstå att de slutsatser som dras ger allmän giltighet åt flyttningsorsaker 

och flyttningsfrågor generellt sett, men att det ger en fingervisning om hur det kan vara är inte 

helt missvisande.  

 

Många av de källor jag använt mig av är Internetsidor. Då det gäller myndigheter och 

institutioners webbplatser såsom Glesbygdsverkets, Statistiska centralbyråns och Skolverkets har 

jag ingen anledning att betrakta det använda materialet som otillförlitligt, samma sak gäller för 

uppslagsverket Nationalencyklopedins Internetsidor. De berörda kommunerna däremot kan dock 

använda sina webbplatser för att göra PR för kommunen, och då är det viktigt att man tar fasta på 

det som är fakta och lämnar annan ovidkommande information utanför uppsatsen. Övrig litteratur 

i form av böcker har jag inga invändningar emot. Alla böcker utom en är tryckta under 1990-talet 

eller senare och jag upplever samtliga som godtagbara källor.  
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Frågemall vid intervjuer med utflyttade Jokkmokks- respektive Vansbrobor 
 
 
1. Vad var huvudorsaken till din flytt från en mindre ort? 

 
2. Bidrog andra orsaker än den ovannämnda till att du slutligen flyttade? I sådant fall 

vilken/vilka orsaker? 
 

3. Hade du stannat kvar på den mindre orten om huvudorsaken till din flytt, exempelvis 
utbildning/jobb, hade funnits på den mindre orten?  

 
4. Tror du att du kommer att flytta tillbaka till den mindre orten? Varför/varför inte?  

 
5. Var bor du idag? 

 
6. Var tror du att du kommer bo om fem-tio år? 

 
7. Vilken sysselsättning har du idag? 

 
8. Bor du kvar på samma ort som du först flyttade till efter att ha lämnat den mindre orten? 

Om nej, beskriv var du har flyttat och varför.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 (1) 


