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1. INLEDNING 
 

Vad är det egentligen som gör att människor väljer att flytta från en plats till en annan? Beror 

det av attraktiva fördelar på en ny plats som vackra miljöer, stort utbud av kultur och nöjen 

eller bra skola och omsorg? Eller beror det på den enkla anledningen att familj och vänner är 

bosatta på orten? Alternativt kanske den inflyttade har fått jobb där? En röd tråd som i varje 

fall löper genom all migrationsforskning, är att det går att anta att människor flyttar för att 

förbättra sin situation på ett eller annat sätt.
1
 

För många individer står boendetrygghet i konflikt med andra välfärdskomponenter. Inte 

sällan väljer människor att testa något nytt och se sig om i världen eller Sverige. Det är heller 

inte ovanligt att individer väljer att utbilda sig och följaktligen skaffa sig ett passande yrke, 

vilket i många fall förutsätter geografisk flyttning. Det kan konstateras att möjligheten till att 

stanna kvar på hemorten ökar, ju större ort man bor på. Förklaringen till detta är att ju större 

den lokala arbetsmarknaden är desto fler yrken finns det att välja mellan.  Av de personer som 

är födda i Stockholm bor nittio procent kvar som vuxna. Motsvarande siffra är femtio procent 

i en liten kommun.
2
  

Varje kommun är unik och orsakerna bakom en positiv flyttutveckling kan vara många 

och varierande. Kommunerna jobbar ständigt på att locka till sig nya inflyttare, detta för att 

stärka den lokala och regionala utvecklingen. Enligt SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting) har inflyttare stor betydelse av flera olika anledningar. Inflyttare är ofta i 

förvärvsaktiv ålder och bidrar positivt till arbetsmarknaden, likaså innebär det en ökad 

omsättning av invånare och ett arbetskraftsutbud som på ett bättre sätt kan möta efterfrågan. 

Det innebär också att det lokala underlaget för service och infrastruktur utökas. Inflyttare och 

hemvändare har visat sig i flera fall ha högre genomsnittlig utbildning än de redan bosatta i 

kommunen. Slutligen menar SKL att många inflyttare kan ha en vidgad omvärldsorientering 

som på ett positivt sätt kan bidra till den lokala dynamiken.
3
 En ökad kunskap om motiven för 

inflyttarnas val av ort samt deras preferenser, önskningar och åsikter om exempelvis 

kommunal och privat service, infrastruktur, boendemiljöer, fritidssysselsättning etc. skulle 

sannolikt underlätta mycket i kommunens arbete för en ökad befolkningstillväxt.
4
  

 

1.2 Bakgrund 

Nyköping är en stad som så många andra i Sverige, som eftersträvar en ökad 

befolkningstillväxt. En ökad inflyttning och en växande stad är ett uttalat politiskt mål. Nya 

invånare ger ökade skatteintäkter, men ställer också krav på god planering och 

                                                        
1
 Niedomysl, 2006:Paper VI: 1 

2
 Wastenson, Springfeldt & Öberg, 1997: 65  

3
 Sveriges Kommuner och Landsting. ”Mot strömmen – en studie om inflyttare till mindre      

kommuner.” s. 8, http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=37ad6cc8-df46-

40ab-b17b-ff6fa6809f55 (Hämtad den 2012-12-05)  
4
 Ibid.  
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framförhållning gällande utbyggnad av den kommunala servicen.
5
 Diverse bostadsprojekt är 

ständigt pågående med flera nya områden intill vattnet.
6
  

Varje höst och vår marknadsför sig staden i Stockholms tunnelbanor genom 

Boinyköping-kampanjen, för att öka kännedomen om Nyköping i stockholmsregionen. 

Svartvita, exempelvis naturbilder, förmedlar ett lugn i skön kontrast till stressen i 

tunnelbanan.
7
 På Nyköpings kommuns hemsida beskrivs Nyköping som en stad vid kusten, en 

timme söder om Stockholm med goda förbindelser till Europas storstäder via Stockholm 

Skavsta flygplats. Nyköpings närhet till skärgård och det sörmländska kulturlandskapet är 

komponenter som gör staden till en attraktiv boendeort.
8
  

I centrala Nyköping bor cirka 34 500 personer och i hela kommunen drygt 52 000 

personer (2011-12-31). Inflyttningen har ökat stadigt sedan år 2000 och låg år 2011 på en 

knapp nivå av 2500 inflyttare per år. Utflyttningen har även den ökat något den senaste 10-

årsperioden och ligger nu på cirka 2200 personer per år. Ökningen av folkmängden beror 

nästintill enbart på en positiv nettoinflyttning från övriga kommuner i Södermanlands län. 

Flyttnettot har varierat under åren och mellan 2010 och 2011 minskade flyttnettot markant.
9
  

 

 
Figur 1. Nyköpings kommuns befolkningstillväxt i antal personer per år mellan åren 2000-

2011. Källa: Statistiska Centralbyrån  

 

 

  

                                                        
5
 Nyköpings kommun. ”Dina skattepengar.”, http://www.nykoping.se/Kommun--politik/Dina-

skattepengar/ (Hämtad den 2012-12-01). 
6
 Nyköpings kommun. ”Om Nyköping.”, http://www.nykoping.se/Kommun--politik/Om-Nykoping/ 

(Hämtad den 2012-12-01) 
7
 Nyköpings kommun. ”Bo i Nyköping-kampanjen.”, http://www.nykoping.se/Kommun--politik/Om-

Nykoping/Bo-i-Nykoping/ (Hämtad den 2012-12-01). 
8
 Nyköpings kommun. ”Om Nyköping.”, http://www.nykoping.se/Kommun--politik/Om-Nykoping/ 

(Hämtad den 2012-12-01) 
9
 Eriksson, 2012: 2-3 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att förklara den positiva nettomigrationen till Nyköpings 

kommun under perioden 2010 till 2012, för att således få reda på vilka anledningarna är till att 

människor väljer att bosätta sig på orten. Nedan följer de frågeställningar som kommer att 

behandlas i föreliggande uppsats: 

 

 Vilka är de främsta orsakerna till det positiva flyttnettot för Nyköpings kommun? 

 Vilka samband finns mellan den migrationsteoretiska diskursen och de empiriska 

resultaten? 

 

1.4 Disposition 

Mitt problemområde är nu introducerat med hjälp av en bakgrundsbeskrivning och en 

syftesformulering samt presentation av frågeställningar. Vidare följer en beskrivning av 

viktiga definitioner för studien, vartefter det i nästkommande kapitel redogörs för studiens 

metod. Den valda metoden är fokuserad kring telefonintervjuer men i vissa fall, då 

respondenten önskat, har frågeformuläret skickats via mail. Valet av metod motiveras 

vartefter det bland annat redogörs för genomförandet och diskuteras kring metodens kvalitet 

samt källkritik.  

I kapitel tre redogörs för tidigare forskning inom ramen för migration och en presentation 

av de teorier som analysen bygger på. Jag börjar med att introducera den teori som fått störst 

genomslagskraft, Ravensteins ”Laws of Migration” vartefter jag redogör för Lees 

”migrationsmodell” och ”Push-Pull” modell, samt Sjaalands ”modell över ekonomiska 

möjligheter” (The Economic Opportunity Model) och slutligen beskriver betydelsen av 

informationens roll.   

De två nästkommande kapitlen bygger på den insamlade empirin. I kapitel fyra redovisas 

för de insamlade intervjusvaren i den ordningen som intervjufrågorna har framförts. Här 

kommer bland annat att redovisas för varför personerna valt Nyköping som boendeort, hur de 

trivs och vad de anser Nyköpings kommun kan förbättra. Vidare diskuteras den insamlade 

empirin i förhållande till de framlagda teorierna, i kapitel fem. Slutligen besvaras mina 

frågeställningar i uppsatsens sista kapitel. 

  

1.5 Definitioner 

Migration – ett samlingsbegrepp för människans möjlighet till flyttning över olika avstånd.
10

  

Nettomigration - under vilken period som helst kommer en plats att ta emot migranter från 

någon plats och förlora migranter till en annan. Skillnaden mellan ankommande migranter 

och de som väljer att flytta från platsen är den så kallade nettomigrationen.  

Positiv nettomigration - innebär att det är fler migranter som väljer att flytta till platsen än 

som flyttar därifrån. 

Negativ nettomigration - innebär att det är fler migranter som flyttar från platsen än som 

flyttar dit.
11

 

                                                        
10

 Nationalencyklopedin. ”Migration.”, http://www.ne.se/lang/migration/255707 (Hämtad den 2012-

11-28) 
11

 Peters and Larkin, 2005: 195 
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2. METOD 
 

I metodavsnittet presenteras avgränsningar, en metoddiskussion, genomförandet, källkritik 

samt etiska överväganden. Den metod som har tillämpats vid insamlandet av det empiriska 

materialet, är fokuserad kring kvalitativa telefonintervjuer samt mailintervjuer med femton 

nyinflyttade hushåll i Nyköpings kommun. Resultatet av dessa intervjuer samt syfte och 

frågeställningar har sedan kopplats samman med relevanta teorier som läggs fram i 

uppsatsen.  

 

2.1 Avgränsningar 

Studien avgränsas fysiskt till Nyköpings kommun. De tillfrågade intervjupersonerna kommer 

att vara mellan 25 och 40 år och utgöra en person som representerar ett hushåll. Personen 

kommer att ha varit bosatt i kommunen under minst sex månader men högst två år. De 

tillfrågade är slumpmässigt utvalda ur Skatteverkets register, SPAR (Statens 

PersonAdressRegister) med en så god spridning som möjligt mellan bostadsområden och 

stadsdelar. Det specifika urvalet av intervjupersoner bygger på uppfattningen om att 

majoriteten som flyttar är i denna ålder. Det är dessutom inom detta åldersspann som det 

tillhörande hushållet i många fall innehåller något eller några barn, vilket är av intresse för 

kommunen. Jag har således inte valt att inkludera inflyttade under 25 år eller över 40 år och 

heller inte dem som är inflyttade för mindre än sex månader eller mer än två år sedan. Valet 

av årsspannet bygger på uppfattningen om att en person som bott i kommunen under mindre 

än sex månader eventuellt inte har tillräcklig möjlighet att besvara intervjufrågorna i brist på 

uppfattning om orten. Liknande gäller för personer som bott i kommunen längre än två år, 

vilka säkerligen kommit att känna sig så pass ”hemmastadda” att de inte kan inta en ställning 

som nyinflyttad. Med tanke på att elva av de femton intervjupersoner som ställt upp i 

undersökningen är kvinnor och resterande män, ansåg jag det inte meningsfullt att göra någon 

jämförelse mellan könen i den här uppsatsen. 

 

2.2 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativa intervjuer per telefon med nyinflyttade personer bygger på uppfattningen 

om att de nyinflyttade hushållen innehar unika åsikter och resonemang som enligt mig 

besvarar syfte och frågeställningar på det mest tillfredställande sättet. I något fall kommer 

dock en mailintervju att genomföras, då respondenten hellre önskar det. Intervjufrågor 

kommer då att skickas via mail till dessa respondenter, vilka vidare besvarar frågorna i mailet 

och sedan skickar tillbaka det. Totalt femton intervjuer med inflyttade hushåll kommer att 

göras där en och samma intervjuguide
12

 används till alla respondenter. Kvalitativa intervjuer 

anser jag är att föredra då ett antal frågor ska behandlas, men där ordningsföljden kan variera 

under respektive intervjutillfälle. Intervjuaren har i den här formen av intervju även frihet att 

ställa ytterligare frågor till det som uppfattas vara viktiga svar, samtidigt som respondenten 

har möjlighet att fördjupa sig inom det han eller hon upplever som relevant och viktigt.
13

 

Vidare finns ett antal fördelar med en telefonintervju och de mest påtagliga och aktuella i 

                                                        
12

 Bryman, 2008: 415 
13

 Ibid, 413 
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denna uppsats är kostnads- och tidsaspekterna. Telefonintervjuer gör det även möjligt att prata 

med människor som är geografiskt avlägsna,
14

 vilket kan sägas är högst relevant då jag som 

forskare är placerad i Uppsala medan respondenterna är placerade i Nyköping. Jag är 

emellertid också medveten om metodens svagheter, så som respondentens möjlighet att lättare 

avsluta intervjun än om jag suttit ansikte mot ansikte med personen. Lika så är respondentens 

kroppsspråk och minspel som reaktion på frågorna, något som går förlorat vid en intervju 

över telefon.
15

 Den omgivande miljön kan vara störande och det finns risk för föga 

genomtänkta svar.
 16

 De ovan berörda svagheterna vid en intervju över telefon är naturligtvis 

faktorer som kan komma att påverka det slutgiltiga resultatet. Jag bedömer emellertid att 

fördelarna väger över vid mitt val av metod.   

För att öka förståelsen varför det i uppsatsen har utförts en kvalitativ intervjustudie följer 

en kort redogörelse för skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ studie. Kvalitativ 

forskning brukar vara mindre strukturerad än kvantitativ, då det är önskvärt att studera 

respondenternas innebörder och begrepp som bygger på den empiriska informationen. Vid 

kvalitativ metod är inte syftet att kunna generalisera resultatet till en relevant population, 

vilket är fallet vid kvantitativ forskning. Syftet är snarare att försöka förstå beteenden, 

värderingar och åsikter i det sammanhang där undersökningen genomförs. Det är vidare vid 

kvalitativ undersökning av stor vikt att utgå ifrån deltagarnas uppfattning om vad som är 

viktigt och intressant. Den kvantitativa forskaren fokuserar istället på dennes egna intressen 

och frågor som sedan får strukturera undersökningen.
17

  

De kvalitativa intervjuerna kan kritiseras då intervjuarens egenskaper, som exempelvis 

kön, ålder och personlighet kan påverka respondenternas svar. Samspelet mellan intervjuaren 

och respondenten kan också komma att bero av deras egenskaper och personlighet. Den 

kvalitativa forskningen kan sägas vara subjektiv, vilket vidare leder till att det ligger i 

intervjuarens uppfattning och intresse hur den tolkar svar och resultat.
 18

 Det här kan i viss 

mån avhjälpas genom att jag som intervjuar är medveten om det här samt intar en så objektiv 

ställning som möjligt vid tiden för intervjun.  

 

2.2.1 Alternativ metod 

Trots att jag anser att mitt aktuella val av metod lämpar sig bra för min studie, finns det 

naturligtvis ett flertal andra metoder som också hade varit genomförbara. Närmast till hands, 

och som i ett initialt skede var en alternativ metod som jag övervägde, var att genomföra en 

kvantitativ postenkät. Fördelen med den metoden är att fler respondenter hade kunnat 

kontaktas och vidare hade resultatet kunnat generaliseras på en större population
19

. Det finns 

dock ett flertal nackdelar med metoden som i ett avgörande skede fick mig att välja bort den. 

En postenkät utgörs av färre och mindre ”krångliga” frågor än vid en telefonintervju där 

intervjuare och respondent har direkt kontakt med varandra
20

. Vid eventuella oklarheter i en 

                                                        
14

 Kvale, 2009: 165 
15

 Bryman, 2008: 433 
16

 Dahmström, 2011: 106  
17

 Bryman, 2008: 371 
18

 Ibid, 368-369 
19

 Ibid, 372 
20

 Dahmström, 2011: 100 
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postenkät är det svårt för respondenten att få dessa utredda, vilket kan leda till konsekvenser 

för svarsfrekvensen.
21

 Valet av kvalitativa intervjuer blev sedan enkelt då min avsikt var att ta 

del av fylliga och personliga åsikter och svar.  

Det bör även nämnas att jag i ett initialt skede planerade att utföra kvalitativa 

besöksintervjuer, men blev av olika anledningar tvungen att ändra strategi för att istället 

utföra telefonintervjuer. Mer om detta under nästa rubrik.  

 

2.3 Genomförande 

Tanken med den här uppsatsen var som ovan nämnts att genomföra intervjuer ansikte mot 

ansikte, så kallade besöksintervjuer. Adresser till nyinflyttade som potentiella respondenter i 

Nyköpings kommun beställdes ur skatteverkets register SPAR (Statens 

PersonAdressRegister), vilka av olika anledningar inte lyckades eftersökas. På grund av den 

utdragna processen blev jag istället tvungen att utföra telefonintervjuer för att inom tidsramen 

hinna samla in det viktiga materialet. Slutligen lyckades det beställas 100 obundet 

slumpmässigt utvalda
22

 adresser och telefonnummer från SPAR med en förhoppning om att 

mellan 15 och 20 av dessa personer skulle vilja medverka. Det var viktigt att räkna med ett 

svarsbortfall.  

I undersökningens initiala skede skickades ett introduktionsbrev ut till 50 av de adresser 

som skatteverket hade eftersökt, där jag beskrev min avsikt med undersökningen. I brevet 

framgick varför just de hade blivit tillfrågade och hur de hade blivit utvalda, men också att 

medverkan är högst frivillig men önskvärd och anonym. Information om tillvägagångsätt och 

tid för undersökningen redovisades också.
23

  

Vidare kontaktade jag under tre dagar de slumpmässigt utvalda respondenterna för att 

höra ifall de var intresserade av att medverka. Detta resulterade i ett svarsbortfall på 35 av 50 

respondenter. Däremot genomfördes 14 intervjuer över telefon och en intervju gjordes via 

mail. Dessa intervjusvar har senare sammanställts och redovisats i kapitel fem, där jag sökt 

efter likheter, skillnader och mönster samt material som berör de teorier och forskning som 

jag har presenterat.  

I intervjuernas början förtydligade jag att materialet kommer att behandlas anonymt. 

Orsakerna till detta är att respondenterna i sig inte är av intresse, utan snarare vad de har för 

information och åsikter att dela.   

 

2.4 Kvalitetsdiskussion 

En utvärdering av kvalitativa undersökningars kvalitet är inte helt enkelt. Bedömning av 

undersökningens reliabilitet och validitet får nämligen inte samma betydelse som vid en 

kvantitativ undersökning. Kvalitativa studier kräver dock inte nödvändigtvis en bedömning 

utifrån dessa begrepp. Enligt Lincoln & Guba (i Bryman, 2008) kan kvalitativa studier 

värderas utifrån alternativa kriterier, som exempelvis tillförlitlighet. Tillförlitligheten består 

                                                        
21

 Dahmström, 2011: 101 
22

 Bryman, 2008: 183 
23

 Dahmström, 2011: 463  
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vidare av fyra delkriterier, vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet 

att styrka och konfirmera.
24

  

Trovärdighet, handlar om att presentationen av insamlat material och resultat ska vara 

trovärdigt och tydligt. Lincoln & Guba menar (i Baxter och Eyles, 1997) att “the degree to 

which a description of human experience is such that those having the experience would 

recognize it immediately and those outside the experience can understand it.” 
25

 För att öka 

trovärdigheten bör urvalsprocessen av respondenter vara noggrant utförd. I föreliggande 

studie har ett slumpmässigt urval gjorts, vilket enligt Patton (i Baxter och Eyles, 1997) är en 

av flera huvudsakliga strategier.
26

 

Överförbarhet, handlar om hur pass överförbart insamlat material är till andra kontexter 

och miljöer utanför studien.
27

 Den aktuella undersökningen är visserligen unik för Nyköping, 

men kan samtidigt ses som generell och klassisk enligt flera tidigare migrationsteorier. Jag 

menar därmed att studien tenderar att visa på resultat som är överförbara till andra studier och 

särskilt vid studier av inflyttning till orter i liknande storlek och geografiskt läge.  

Pålitlighet, innebär att forskaren bör säkerställa att det i studien finns en fullständig 

beskrivning av alla faser i undersökningsprocessen, så som problemformulering, urval av 

respondenter, genomförande, tolkning av data och så vidare. Det bör därtill finnas en 

utomstående person som granskar forskningen under arbetets gång och senast när studien 

börjar bli färdig.
28

 Den här uppsatsen menar jag ger förklaring till uppsatsens process och har 

dessutom handletts genom arbetets gång av lärare vid institutionen. 

Möjlighet att styrka och konfirmera, innebär att forskaren är medveten om att det är 

omöjligt att uppnå fullständig objektivitet, men att resultat och utförande i en undersökning 

inte medvetet speglar forskarens personliga värderingar och intressen.
29

 Här kan poängteras 

att jag som forskare är uppvuxen i Nyköping och därmed känner orten väl. Vid 

intervjutillfällena har det hänt att jag, då respondenten varit tyst eller återhållsam vid frågor, 

ställt en ledande fråga. Det finns en risk att de ledande frågorna kan ha speglat mina intressen 

och tidigare kunskap om Nyköping. Jag ser emellertid inte detta som en nackdel, eftersom 

alternativet ibland var att få blanka svar.  

 

2.4.1 Resultatet 

Det bör nämnas att det finns faktorer som kan ha påverkat resultatet. Jag är synnerligen 

medveten om detta, vilket är viktigt. Dels var det svårt och i vissa fall omöjligt att få tag på 

telefonnummer till de utvalda adresserna, detta resulterade genast i ett bortfall av 50 adresser. 

Jag är medveten om att dessa personers åsikter givetvis kan ha skilt sig från de vars 

telefonnummer som gick att hitta. Dels upplevdes det i några fall som att respondenten var 

stressad och undvek där av utförliga och detaljerade svar. I vissa fall svarade inte 

respondenterna på alla frågor. Vidare var några av de utvalda som deltog i intervjuerna endast 

”hemma och vände” i Nyköping. Dessa var unga vuxna vilka hade flyttat från Nyköping för 

                                                        
24

 Bryman, 2008: 352-353  
25

 Baxter och Eyles, 1997: 512 
26

 Ibid, 513 
27

 Bryman, 2008: 355 
28

 Ibid. 
29

 Ibid. 
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flera år sedan för att studera på universitet etc. och nu ”mellanlandade” hos föräldrarna för ett 

tillfälligt jobb eller i väntan på arbete på annan ort.   

 

2.5 Källkritik 

Den litteratur som behandlas i den här studien presenteras framförallt i nästkommande 

kapitel, som forskningsbakgrund och teori. De teorier som jag valt att ta upp, av relevans för 

min undersökning, är i många fall världsomspännande och har kommit att ha stor betydelse 

inom migrationsstudier ända sedan 1880-talet fram till idag. Vid presentationen av teorier har 

jag i första hand använt mig av primärkällor så som Ernst G. Ravenstein, Everett S. Lee och 

Larry A. Sjaastad. Ravenstein var en engelsk professor i geografi som utarbetade den första 

migrationsteorin ”Laws of Migration”, vilken blev publicerad i tidskriften Journal of the 

Statistical Society of London 1885. Denna tidskrift är känd som en av världens mest 

framstående och berömda statistiska tidskrifter, vilken för övrigt bytt namn till Journal of the 

Royal Statistical Society.
30

  

 Lee var sociolog och författade efter Ravenstein en ”Migrationsmodell” (Migration 

model) och ”Push-Pull” modell som publicerades i boken Demography av Population 

Association of America, som är en vetenskaplig och professionell organisation som främjar 

forskning inom befolkningsfrågor.
31

 Sjaastad presenterade senare ”Modellen över 

ekonomiska möjligheter” (The Economic Opportunity Model), som publicerades i tidskriften 

Journal of Political Economy. Denna sistnämnda tidskrift är en av de äldsta och mest 

prestigefyllda tidskrifterna inom nationalekonomi.
32

 Både Ravenstein, Lee liksom Sjaalands 

teorier har genomgått en så kallad peer review, för granskning av sakkunniga inom ämnet och 

säkerställande av trovärdighet.
33

 De har alla författat migrationsteorier som än idag är aktuella 

och användbara, vilka dessutom ständigt återkommer i otaliga publikationer och böcker som 

berör ämnet migration. 

 I övrigt har jag valt att studera Gary L. Peters och Robert P. Larkins presentation av 

migrationsforskning i boken Population geography – Problems, concepts, and prospects, 

samt Jay Weinstein och Vijayan K. Pillais publicerade bok Demography – The science of 

population.
 
Peters är professor emeritus i geografi på California State University, med 

migration som specialområde. Han har även publicerat ett flertal andra böcker inom geografi 

och population, exempelvis California. Larkin är professor i geografi- och miljöstudier på 

University of Colorado. Han har undervisat i geografi på universitetsnivå i mer än trettio år 

och publicerat sju böcker inom ämnet.
34

 Med dessa titlar och antal publikationer kan dessa 

författare sägas stärka relevansen för den här studien.  Weinstein är professor i sociologi vid 

Eastern Michigan University, med demografi som specialiserat område. Med över tio artiklar, 

böcker och andra publikationer kan även han anses erkänd inom sitt område och vara en 

                                                        
30

 The Royal Statistical Society. ”About the Royal Statistical Society.”, 

http://www.rss.org.uk/site/cms/contentCategoryView.asp?category=289 (Hämtad den 2012-12-10) 
31

 Population Association of America. ”Population Association of America.”, 

http://www.populationassociation.org (Hämtad den 2012-12-10). 
32

 The University of Chicago Press Journal. ”Journals of Political Economy.”, 

http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/jpe.html (Hämtad den 2012-12-10). 
33

 Ibid not 30-32. 
34

 Peters and Larkin, 2005: xvii 



 
 

11 

tillförlitlig källa.
35

 Lika så gäller för Pillai som likaledes är professor i sociologi, dock vid 

University of Texas at Arlington. Pillais expertisområde faller under populationsstudier och 

demografi.
36

  

 

2.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet skriver om forskningsetiska principer vid samhällsvetenskaplig forskning 

och menar att vetenskaplig forskning är nödvändig och viktig för individernas och samhällets 

utveckling. Det finns krav på att forskning bedrivs, så kallat forskningskrav, och att denna 

inriktas på betydande frågor samtidigt som den håller hög kvalitet. På detta sätt utvecklas och 

fördjupas befintliga kunskaper och metoder. Ett annat krav som ska vägas emot 

forskningskravet är individskyddskravet. Detta sistnämnda krav delas in i fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen och är utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. De fyra 

huvudkraven är följande:
37

 

 

1. Informationskravet  

Deltagarna ska bli informerade om sin uppgift i undersökningen och vilka villkor som gäller 

för deras medverkan. De ska således bli informerade om att deras medverkan är högst frivillig 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Informationen till deltagarna ska 

innehålla allt det som i undersökningen kan tänkas påverka deras benägenhet att medverka. 

Vidare skall kontaktuppgifter till undersökningens ansvarige och dennes 

institutionsanknytning framgå.
38

 Dessa punkter är alla uppfyllda i min undersökning. 

 

2. Samtyckeskravet 

Detta krav bygger på att jag som forskare alltid måste inhämta samtycke från 

undersökningens deltagare, vilka alltid har rätt att själva bestämma om de vill medverka.
39

 

Eftersom alla mina intervjupersoner var över 15 år behövdes inget godkännande från 

vårdnadshavare inhämtas.  

 

3. Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet säkerställer att alla personuppgifter som lämnas i samband med 

undersökningen ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem.
40

 Vid mina intervjuer 

har samtliga medverkande kommit att vara anonyma, då jag endast varit intresserad av deras 

svar på mina frågor och inte exempelvis namn, kön, ålder etc. Detta krav har därför inte varit 

något jag har behövt beakta.  

                                                        
35

 Vita For Jay Weinstein. ”Vita for Jay Weinstein.”, http://www.instituti-

sociologjise.al/skedaret/1331285513CV-ENCV%20Jay%20WEINSTEIN.pdf (Hämtad den 2012-

12-10) 
36

 University of Texas Arlington. ”Academics Vijayan K. Pillai, Ph.D.”, 

http://www.uta.edu/sustainability/academics/faculty/vijayan-k-pillai.php (Hämtad 2012-12-10). 
37

 Vetenskapsrådet. ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.”, 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad den 2012-12-18). 
38

 Ibid.  
39

 Ibid. 
40

 Ibid. 
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4. Nyttjandekravet 

All information som är insamlad under intervjuerna får endast användas till forskningens 

ändamål.
41

 Detta är också uppfyllt, då insamlad information endast kommer att användas vid 

den för intervjupersonerna framlagda undersökningen.  

 

 

3. MIGRATIONSTEORIER 
 

I teoridelen presenteras tidigare forskning och utvalda teorier som är relevanta inom ämnet 

migration och i förhållande till min insamlade empiri.  

 

Orsaker till att människor flyttar är många och varierande. Det finns flera teorier som är 

utvecklade för att försöka förklara flyttningsmönster. Gemensamt för i stort sätt all form av 

migration är att denna är en kollektiv process. Individer flyttar mellan olika platser i samband 

med olika faser i livet och i synnerhet vid utbildning och anställning, eller då en plats kan 

erbjuda en för individen mer fördelaktig möjlighet. Inte sällan beror migration på att individen 

önskar bosätta sig i närheten av familj och släkt. Människor behöver alltså inte flytta enbart av 

ekonomiska skäl. Beslutet att migrera kräver naturligtvis noga överläggning, diskussion och 

beräkning över kostnader och fördelar.
42

   

 

3.1 Ravensteins ”Laws of Migration” 

Den migrationsteori som fått störst genomslagskraft utarbetades på 1880-talet av den engelska 

professorn i geografi, Ernst G. Ravenstein. Den här teorin var först med att införliva idén om 

migration som en ”push-pull process”. Ravensteins lagar kan summeras i fyra antaganden: 

 

 Det huvudsakliga motivet för flyttning handlar om ekonomiska incitament. Individer 

söker bättre arbete och ekonomiska möjligheter på en plats skilt från deras tidigare 

hemort. 

 Migration från den ursprungliga platsen till tänkt destination, sker vanligtvis i flera 

steg. Exempelvis kan en flytt ske från landsbygd till en liten stad, för att senare ske 

från en liten stad till en större stad och slutligen från en större stad till en ”storstad”. 

Detta har ofta kallats för kedjemigration. 

 De flesta förflyttningarna sker över relativt korta avstånd. 

 Kvinnor är dominerande vad gäller kort-distans flyttningar.
 
 

 

Ravensteins modell har testats av diverse forskningsinstitutioner världen över, som har kunnat 

konstatera att grundläggande principer fortfarande är relevanta. Flertalet av de efterföljande 

                                                        
41

 Vetenskapsrådet. ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.”, 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad den 2012-12-18). 
42
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teorierna om migration bygger på den här modellen, med vissa justeringar av antaganden och 

tillägg av variabler.
 43

 

 

3.2 Lees ”Migrationsmodell” & ”Push-Pull”  

Sociologen Everett S. Lee fortsatte senare utveckla Ravensteins teori om migration. Han 

ansåg till skillnad från Ravenstein att migration var i det närmaste unik för dess ”laglöshet” 

eller rättare sagt för svårigheten att koppla migration till någon specifik lag. Medan 

Ravenstein fokuserade på ekonomiska omständigheter som den huvudsakliga orsaken till 

migration, menade Lee att icke-ekonomiska anledningar var av lika stor betydelse.
44

 Lee 

klassificerade vidare de element som enligt honom påverkar migrationen, i följande grupper: 

 

 faktorer som är förknippade med migrantens nuvarande hemort 

 faktorer som är förknippade med migrantens destination  

 hinder mellan de två som migranten måste övervinna, vilket Lee kallar mellanliggande 

hinder (intervening obstacles) 

 personliga faktorer 

 

Beslutet att flytta kan bero på förhållanden i den nuvarande hemorten eller förhållanden som 

är av fördel på en potentiell annan ort eller en kombination av dessa. Lee har summerat sina 

idéer i Lees migrationsmodell (figur 2), där två cirklar representerar vardera hemorten och 

nya destinationen. Dessa cirklar innehåller vidare ett blandat antal plus, minus- och 

nolltecken. Plusen speglar faktorer som migranten anser vara fördelaktiga, medan 

minustecknen följaktligen representerar det motsatta. Lees ”Push-Pull” modell härrör just 

från idén om att vissa av dessa faktorer i hemorten ”trycker” (push) människorna därifrån, 

medan faktorer på en annan ort ”drar” (pull) migranter till den. Naturligtvis är det högst 

individuellt vad som anses vara fördelaktiga faktorer och tvärtom, trots att det emellertid även 

finns faktorer som klassas på liknande sätt av ett flertal individer. Exempelvis kan en bra 

barnomsorg vara önskvärt för en småbarnsfamilj, medan detta kan anses irrelevant för 

personer utan barn. Nolltecknen står för faktorer som migranten är likgiltig inför. Mellan 

dessa cirklar finner vi det som Lee kallar för mellanliggande hinder. Dessa består av 

anledningar som den faktiska kostnaden för den aktuella flytten, vilken är relaterad till 

avståndet, psykiska kostnader som att öka distansen till vänner, familj och det samhälle man 

levt i, särskilt när längre avstånd finns med i beräkningarna. För somliga migranter upplevs 

dessa hinder som oviktiga och svårigheten att övervinna dem är minimala, medan de kan 

upplevas som oövervinnerliga för andra. Alla platser, vare sig de är nuvarande bostadsort eller 

potentiell destination består av oönskade och önskade faktorer som kommer att vägas vid en 

flytt. Balansen av plus- och minustecken avgör sedan ifall migranten väljer att stanna på 

platsen eller flytta till annan ort.
45

  

 

                                                        
43

 Ravenstein, 1885: 198 
44

 Lee, 1966: 47 
45

 Ibid, 49-50 



 
 

14 

Figur 2, Lees migrationsmodell. Källa: 

Geografika Nusantara 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen finns det en mängd personliga faktorer som kan påverka den enskilda individen till 

migration. Dessa faktorer kan ha inverkan på beslutet att migrera och kan framförallt uppstå i 

samband med olika skeden i livet och betecknar då en övergång från en fas till en annan. Det 

kan här konstateras att det inte är de faktiska faktorerna som hemort och destination som 

avgör beslutet om migration. Personliga kontakter och informationskällor som inte är allmänt 

tillgängliga kan spela en roll. Det finns dessutom individer som är resistenta mot förändring 

och inte upplever migration som något anmärkningsvärt. Ett giftermål eller en skilsmässa är 

också personliga faktorer som kan ligga bakom en migration.
46

 

 

3.3 Sjaastads ”Modell över ekonomiska möjligheter” 

Larry A. Sjaastad presenterade ”modellen över ekonomiska möjligheter” (The Economic 

Opportunity Model) som kom att användas världen över, vilken menar att migration sker 

beroende av ekonomiska överväganden. Modellen bygger på idén om att människan agerar 

rationellt med största möjliga nyttomaximering. Migrationen har positiva fördelar om 

skillnaden mellan vinsten av migrationen och kostnaden av att migrera är positiva. En sådan 

situation gör migrationen högst möjlig. Tvärtom kan tänkas att en flytt inte är önskvärd då 

skillnaden mellan vinst och kostnad är negativ. Fördelarna av en flytt kan vara icke-monetära 

och av mer psykisk art vid byte av miljö, lika gärna som rent monetära. Förmodligen är de 

icke-monetära anledningarna mer vanliga är de rent monetära. Fördelarna är helt subjektiva 

och kan vara svåra att mäta i kronor och ören, exempelvis kan en känsla av förlust i samband 

med att lämna en plats och sociala band vara en psykisk kostnad som är svårvärderad. 

Fördelarna kan dessutom uppnås på antingen kort eller lång sikt, som exempelvis genom ett 

jobb vid ankomsten till den nya orten eller förbättrade utbildningsmöjligheter för migrantens 

barn.
47

  

   

3.4 Informationens roll 

Tillhandahållen information om potentiella orter är viktig vid beslutet om flytt. Det har visat 

sig att människor är tveksamma till att flytta till en ort de vet väldigt lite om eller inget alls. 

Enligt Nelson (i Peters and Larkin, 2005) är vänner och släktingar som flyttat från en ort till 

en annan, särskilt bra informationskällor om den nuvarande orten. Denna ”vän- och släkting 

effekt” speglar en direkt påverkan på migranter som lämnar en speciell plats. Greenwood (i 

                                                        
46

 Lee, 1966: 51-52 
47

 The University of Chicago Press Journal. ”Journals of Political Economy.”, 

http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/jpe.html (Hämtad den 2012-12-10). 
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Peters and Larkin, 2005) menar att tidigare migration är en tydlig indikator på hur framtida 

migrationsmönster kommer att se ut. Väl fastställda migrationsströmmar, tenderar att bestå 

för lång period framöver.
48

 

 

 

4. DE NYINFLYTTADES ÅSIKTER 

 

I kommande kapitel redogörs för den insamlade empirin från de femton intervjutillfällena. 

Materialet presenteras i den ordning som intervjufrågorna ställts. Intervjupersonerna är 

anonyma och alla svar på frågorna kommer här att presenteras i löpande text.  

 

Bakgrundsfrågor 

Av de första fem frågorna, vilka jag har valt att kalla bakgrundsfrågor, framgår det att 

respektive intervjuperson har bott i Nyköping allt ifrån sex månader upp till två år. 

Majoriteten av de nyinflyttade anger att de inte är före detta Nyköpingsbor, men har däremot 

släkt, familj eller vänner på orten. Tre av de tillfrågade är varken före detta Nyköpingsbor 

eller har någon anknytning till staden. Lika många svarar att de är före detta Nyköpingsbor. 

Hushållens storlek varierar från ensamstående utan barn till samboförhållanden eller gifta 

med upp till två barn. De flesta anger att de bor i villa, fyra personer i hyresrätt och tre 

personer i bostadsrätt. Majoriteten av de tillfrågade förvärvsarbetar i Nyköping, med undantag 

för två intervjupersoner som är arbetssökande, en som är pensionerad samt en som arbetar och 

pendlar till Stockholm. Intervjupersonerna är bosatta i vitt skilda områden som, östra delen av 

staden, centrum, västra delen av staden, ”å-nära”, Tystberga, Stigtomta, Jönåker, Nävekvarn, 

Brandholmen, Högbrunn, Arnö, Östra Bergen och vid Alla Helgona kyrkan.
49

 De flesta av de 

tillfrågade säger att de bott på samma ställe sedan de flyttade till Nyköping och är i regel 

nöjda med sina boenden. En respondent säger dock att denne ”flyttat hem till föräldrarna 

efter några år borta för universitetsstudier, i väntan på att hitta en lämplig hyresrätt”. En 

annan respondent menar att hyresrätten denne bor i är helt okej, men önskan är egentligen att 

hitta en större vilket är svårt. 

 

Hur kom det sig att ni flyttade från er tidigare kommun? 

På den här frågan valde fyra intervjupersoner att avstå ifrån att svara. Av resterande elva var 

det vanligaste förekommande svaret att de saknade familj och vänner som inte bodde i deras 

tidigare kommun, utan i Nyköping. Ett annat återkommande svar var att de var missnöjda på 

ett eller annat sätt med arbetet och fick en ny anställning i Nyköping. Vidare berättade en 

respondent att denne var klar med sin utbildning på annan ort och därför valde att flytta. En 

tillfrågad svarade att Stockholm numera kändes för stort och stressigt och avsikten var då att 

söka sig till en mindre och lugnare ort. Några andra tillfrågade ansåg att kommunerna som de 

tidigare bodde i var för små och händelselösa, med bland annat ett alldeles för dåligt utbud av 

aktiviteter och kultur. Någon annan tyckte att den tidigare kommunen var för dyr att bo i, men 

hade gärna stannat kvar av familjeskäl. Det framgick även att de tillfrågade flyttat från städer 
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som Stockholm, Gnesta, Norrköping, Linköping, Katrineholm, Oxelösund och diverse 

universitetsstäder.  

 

Varför valde ni just Nyköping? 

Anledningarna till att de utvalda personerna har flyttat till Nyköping är många och varierande. 

Den vanligaste orsaken bland dessa personer var att de flyttade på grund av arbete och att 

flera av dem fått arbete i Nyköping. För en av de nyinflyttade var valet enkelt, då personen i 

fråga fick plats som AT-läkare på Nyköpings lasarett. En näst intill lika vanlig aspekt var 

Nyköpings geografiska läge vid kusten, med närhet till havet och skärgården.  

 

”Läget var perfekt eftersom det skulle ge mig och familjen möjlighet att ha båt och kunna 

använda mig av skärgården hela sommarperioden”
50

 

 

Många av de nyinflyttade ansåg att Nyköping var och är en trevlig, gullig och fin stad. Den 

näst vanligaste orsaken var att flytta närmare familj, släkt och vänner. Närheten till Stockholm 

med dess utbud var också något som många värderade högt.  

Vidare nämndes, av respektive nyinflyttad, ett flertal faktorer som avgjorde alternativt 

vägde in vid valet av Nyköping som boendeort. Dessa var emellertid inte återkommande i 

samma utsträckning som de ovan nämnda orsakerna. De nämnda faktorerna var Nyköpings 

hamn som ansågs vara oerhört vacker av intervjupersonerna, Nyköping som sommarstad men 

också stadens strategiska läge vid Skavsta, nära till Arlanda och goda förbindelser med 

Stockholm. En av de nyinflyttade bodde tidigare i en mindre ort i Södermanland men ville 

söka sig till en större stad, som i slutändan blev Nyköping bland annat på grund av stadens 

konst- och kulturutbud. En annan tillfrågad bodde tidigare i Stockholm och tyckte att 

Nyköping kändes lugnare och mer prisvärt. Prisläget var även något som avgjorde för de 

intervjupersoner som valt att flytta till Stigtomta, samt den lämpliga miljön att bilda familj i 

och ”turen” att hitta gamla vackra hus där. För några av respondenterna kändes Nyköping 

som en given plats att återvända till, då de växt upp i staden och känner den mycket väl. 

Någon av de tillfrågade valde Nyköping av bekvämlighetsskäl när universitetsstudierna var 

färdiga, det handlade alltså om att mellanlanda hos föräldrarna innan egen bostad och arbete 

hittats på annan ort. En annan respondent bodde tidigare längre söderut i Sverige, men 

kommer ursprungligen från Stockholm. Nyköping blev då ett alternativ för att komma 

närmare Stockholm utan att betala huvudstadens priser. En annan valde Nyköping på grund 

av en önskan om förnyelse. Till sist finns det även ett par nyinflyttade som i stort sätt ”blundat 

och pekat på kartan”. 

 

Hade ni flera alternativ när det blev aktuellt att flytta? Vilka var i så fall dessa? 

Majoriteten av de svarande angav att de inte hade några andra alternativ. En respondent 

svarade att det inte var aktuellt med någon annan stad än Nyköping, men att det i Nyköping 

fanns flera olika alternativ till områden att bosätta sig i. Personen i fråga bor idag i Stigtomta, 

men tittade även på hus i Bergshammar och Enstaberga. Det slutliga beslutet berodde på att 

släkt bodde i Stigtomta samt att området passade familjen bäst. En annan nyinflyttad valde 
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mellan Norrköping och Nyköping, men valet föll till sist på Nyköping då staden kändes 

mysigare och personen dessutom fick jobb där. Ett annat val gjordes mellan Strängnäs och 

Nyköping, när senare Nyköping vägde över för intervjupersonen, på grund av prisläget och 

familj i staden. Slutligen svarade en respondent att alternativen var många och ospecificerade 

och valet skulle i slutänden endast bero av var personen fick ett, enligt denne, bra jobb.  

 

Var det viktigt med bra pendling/kommunikationer?  

De flesta svarade att det var viktigt med bra pendlingsmöjligheter. Endast ett par stycken 

svarade nej. Ett flertal svarade också att kommunikationerna till och från Nyköping fungerar 

bra. Ett par invändningar fanns dock från en nyinflyttad som önskade bättre kommunikationer 

till Katrineholm. En annan respondent önskade tidigare tågavgångar till Stockholm på 

morgonen, än vad det idag kan erbjudas. Slutligen berättade en tillfrågad att personen åker 

mycket mellan Nyköping och Stockholm för att hälsa på familj, men önskar fler tågavgångar 

och framförallt resor till billigare pris.  

 

Vad visste ni om Nyköping innan? 

Här svarade några av de tillfrågade att de ansåg sig veta allt om staden då de växt upp i den 

eller har bott i en stad väldigt nära förut. En av personerna menade att denne inte visste något 

annat än att ”Nyköping ligger på andra sidan Sillekrog”. Det mest frekventa svaret var att de 

visste att Nyköping ligger vid kusten med närhet till skärgården. Många tycktes även känna 

till Nyköpings Gästabud
51

 och ville karaktärisera Nyköping som en liten stad. Återkommande 

nämndes också Nyköpings hamn. Vidare ansåg intervjupersonerna att de sedan tidigare kände 

till Nyköpings karneval, Nyköpingshus, Skavsta och båtracet. En av de tillfrågade menade att 

Nyköping är en fin sommarstad med ett trevligt centrum. En annan säger att denne visste var 

Nyköping ligger på kartan och hur det fysiskt ser ut i staden. Någon av de nyinflyttade hade 

en helt neutral uppfattning, med endast lite kunskap tack vare släktingar boende i Nyköping. 

Slutligen var det en person som berättade att denne tidigare hade varit på weekend i Nyköping 

och bott på Blommenhovs hotell. De hade hyrt cyklar och utforskat staden, samt ätit på 

restaurang och tittat på gästabudet. Hela vistelsen och upplevelsen uppfattades som mycket 

bra.  

 

Vilket var ert första intryck? 

Många första intryck har nämnts men det mest återkommande svaret var att Nyköping är en 

mysig stad med fin miljö. De flesta fick ett bra första intryck och många säger att de upplevde 

att det är nära till allt med rimliga avstånd. Andra nämnda svar var att sommaren var fin, 

staden är vacker, människorna är trevliga och småstadskänslan är positiv. En nyinflyttad med 

hund uppskattade att staden är väl utrustad med papperskorgar. Det har också nämnts att 

Nyköping kändes tryggt och lugnt utan stress och trafik som i Stockholm. Bra upplevelse av 

Nyköpings lasarett och bra planerade cykelvägar. En tillfrågad sa att denne upplevde en 

trevlig kontrast mellan gammalt och nytt i staden, att det kändes som en växande stad med en 
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 Nyköpings gästabud är en sommarspelsproduktion med ca 100 medverkande, vilka illustrerar 
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hel del byggprojekt igång. Personen i fråga upplevde däremot att stadskärnan var 

svårbegriplig med en känsla av labyrinter. En annan respondent upplevde att Nyköping låg 

längre ifrån havet än vad personen hade trott och menar vidare att reklamkampanjen (vilken 

indikerar detta) i Stockholms tunnelbanor är lite missvisande på så sätt. När personen bodde i 

Stockholm var det gångavstånd till närmaste bad, men numera behöver personen i fråga ta 

bilen för att kunna bada under sommartid. En annat intervjuperson tyckte att Nyköping hade 

ett dåligt utbud av bostäder och då framförallt hyresrätter. Andra tillfrågade upplevde att 

Nyköping var som de hade tänkt sig, att allt de behöver finns där. Slutligen svarade en av de 

nyinflyttade att det kändes som att flytta ner på kontinenten.   

 

Var det detta boende ni sökte när ni kom hit? eller letar ni annat? 

Majoriteten av de nyinflyttade har bosatt sig i ett boende som de sökte när de kom hit och 

letar inte efter något annat. Endast en av de tillfrågade menar att denne fick flytta in i en 

mindre hyreslägenhet än vad personen önskade och söker numera ständigt efter en större 

lägenhet att hyra. Två av respondenterna har efter universitetsstudier flyttat tillbaka till sina 

föräldrar i avvaktan på jobb och eventuell flytt. Dessa två sökte alltså inget boende i samma 

avseende som övriga tillfrågade.  

 

Har ni tänkt stanna kvar i kommunen? Om inte; varför inte? 

Större delen av de tillfrågade svarade att de kommer att stanna kvar i kommunen. Några andra 

nyinflyttade svarade att de inte har några bestämda planer, men att de med viss sannolikhet 

endast är bosatta i Nyköping tillsvidare, till aktuell anställning löper ut. I övrigt är det några 

som är säkra på att flytta inom en snar framtid, exempelvis till Göteborg. En av de intervjuade 

tycker att det är för dyrt att bo i Nyköping och väljer därför att flytta till Oxelösund.  

 

Vad anser ni gör en stad attraktiv? 

På den här frågan framkom det en mängd svar. Det vanligaste var dock att de tillfrågade 

värderar ett fint centrum med en tilltalande stadskänsla som kan erbjuda en variation av 

affärer, caféer och restauranger. Näst intill lika ofta svarade folk att natur, rekreation, parker 

och områden som bjuder in till promenader är viktigt. Likaså gäller stadens närhet till havet. 

Återkommande nämndes även stadens kulturliv med exempelvis teater, konstutställningar, 

aktiviteter, bio och bibliotek som viktigt. Många vill att en stad ska vara livfull, att det händer 

mycket och att människor ständigt rör sig i den. Flera av de unga vuxna som intervjuats 

menar att en attraktiv stad även anpassar utbud och aktiviteter, nöjesliv och barer till deras 

målgrupp. De ger exempel på attraktiva utbud som biljard, bowling, spelhallar och fler 

valmöjligheter mellan barer. Ett flertal av de nyinflyttade värdesätter närheten till allt i en stad 

och några understryker vikten av bra kommunikation i, till och från staden. Vissa nämner 

värdet av sporthallar, simhallar och gym samtidigt som andra fokuserar på vikten av 

sysselsättning och arbete men också samhällskonstruktionens funktion med sjukhus och så 

vidare. Stadens prisläge, bra boenden, utveckling med byggande, bekvämligheter som i en 

större stad, badplatser och cykelbanor är faktorer som också nämns som värdefulla. En av de 

tillfrågade menar att äldre, vackra städer med en spännande stadskärna och stadskänsla är 

tilltalande. En annan person tycker att första intrycket av en stad är viktigt.  
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Saknar ni något i Nyköping? 

Fyra personer menar att de inte saknar någonting i Nyköping. Två av de tillfrågade säger att 

de saknar handel och cityliv och två andra intervjupersoner saknar arbete i Nyköping. För 

övrigt är resterande av svaren relativt spridda och respektive svar nämns endast en gång var. 

En av de intervjuade saknar skärgårdstrafik, i stil med exempelvis ”Vaxholms-båten”. Annat 

som de nyinflyttade saknar är bra köpcentrum, bostäder till rimligt pris, bättre 

kommunikationer till Stockholm, aktiviteter för studenter och unga vuxna. Någon säger att 

Nyköping saknar livfullhet och energi och menar att ”folk går i ide efter kl. 18”. En annan 

tillfrågad tycker att Nyköping saknar restauranger och krogar med klass, ”som det ser ut idag 

håller de låg standard och gör att man inte gärna går ut och besöker dem”. En annan 

inflyttad person upplever att Nyköpingsfolk är rätt slutna och saknar just en öppenhet. 

Slutligen menar en av de intervjuade att man inte kan förvänta sig mer av en så liten stad. 

 

Vad kan kommunen bli bättre på? 

Sju av de tillfrågade intervjupersonerna svarar att de antingen inte är tillräckligt insatta i 

kommunens arbete eller att de inte har tänkt på det tidigare, vilket leder till svaret ”vet inte”. 

Vidare följer en rad exempel på vad kommunen kan göra annorlunda eller bättre. Enligt en 

intervjuperson borde det skapas fler evenemang och marknader under vinterhalvåret, då 

staden har en viss förmåga att ”somna in”. Personen poängterar att den återkommande 

”Tomtenattan”
52

 är uppskattad och trevlig, men mer utöver denna behöver göras. En annan 

respondent önskar att kommunen skulle ta vara på det sjönära livet, med uppbyggande av fler 

och bättre restauranger och krogar intill vattnet. Andra exempel som nämns och behöver 

förbättras är kommunala korttidsboenden, bostäder och då framförallt hyresrätter och 

snöröjningen. En tillfrågad önskar att kommunen kan ordna en hundrastplats, där hundarna 

kan släppas lösa inne i stan. Någon annan nämner att Nyköping borde använda sig av 

parkeringsskivor istället för betalningsautomater. Vidare efterfrågar en av respondenterna en 

badplats inom rimligt avstånd i staden. Reklamkampanjen BoiNyköping i Stockholms 

tunnelbanor anses missvisande. Kommunen kan enligt en av de nyinflyttade bli bättre på att 

skylta i centrum. Personen menar att det är svårt att ta sig runt med bil och exempelvis 

uppfatta vad som är enkelriktat. Slutligen svarar en av intervjupersonerna att kommunen 

satsar på mycket byggande, vilket är positivt.  

 

Vad uppskattar ni som nyinflyttade mest med Nyköping? 

Det som uppskattas av allra flest är närheten till havet. Skärgården, naturen och skogen, 

trygghet, storleken på staden och närheten till Stockholm är andra återkommande faktorer 

som uppskattas med Nyköping. Något som nämns är även den positiva stadskänslan i 

Nyköping, arkitekturen, stadens uppbyggnad och variationen mellan gammalt och nytt i 

stadsmiljön. Några av intervjupersonerna uppskattar hamnen och gångpromenaden mellan 

Brandholmen och centrum. En av de tillfrågade värdesätter lugnet i Nyköping och känslan av 

att vara hemma. Känslan av att alla känner alla är uppskattad precis som stadens kompakta 
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uppbyggnad. Någon värderar Nyköpings utbud av kulturarrangemang, bowlinghall och 

sporthall. Medan någon annan betonar det ständiga bygget av nya bostäder som något 

positivt. Kommunikationerna till och från Nyköping är viktiga och fungerar bra enligt en av 

de intervjuade.  

 

Hur bra trivs ni i Nyköping? (på en skala från 1-10)  

De flesta anger en åtta på skalan. Sju, nio och tio får respektive två svar och en person svarar 

en femma.  

 

Skulle ni rekommendera andra att flytta till Nyköping? 

På den här frågan svarar majoriteten att de skulle rekommendera andra att flytta till 

Nyköping. Endast två tillfrågade menar att de inte skulle rekommendera, men heller inte 

avråda.   

 

 

5. AVSLUTANDE ANALYS OCH DISKUSSION 

 

I det här kapitlet diskuteras den insamlade empirin i förhållande till de framlagda teorierna. 

Följande diskussion ska även vara kopplad till uppsatsen syfte och frågeställningar.  

 

5.1 Ravensteins ”Laws of Migration” 

Enligt Ravensteins lagar handlar migration i huvudsakligt syfte om ekonomiska incitament. 

Människor flyttar i de flesta fall på grund av ett nytt arbete på en ny ort.
53

 Trots att denna teori 

utarbetades så tidigt som på 1880-talet, kan vi se att detta antagande inte dramatiskt skiljer sig 

åt från idag. Majoriteten av de nyinflyttade Nyköpingsborna har valt att flytta dit just på grund 

av möjligheten till arbete och ny anställning i staden. Naturligtvis finns det dock ett antal 

personer som valt att flytta dit av andra orsaker och som inte sett arbetet som den prioriterade 

anledningen.  

Ravensteins andra lag utgår ifrån antagandet om att migration sker i flera steg. Detta 

innebär exempelvis att människor flyttar från landsbygden till en mindre stad, för att sedan 

fortsätta till en större stad och slutligen bosätta sig i en storstad.
54

 Det är emellertid svårt att 

utläsa en sådan kedjemigration ifrån den här undersökningen, då jag egentligen inte undersökt 

migranternas flyttningshistoria. Visserligen har några av de tillfrågade intervjupersonerna 

svarat att de sökt sig till Nyköping från mindre orter utanför kommunen, så som Katrineholm 

och Gnesta. Detta för att bland annat kunna ta del av ett större utbud av jobb, kultur och 

nöjesliv, men också för nya upplevelser. En av de intervjuade personerna anser att Nyköping 

är för litet och är nu på väg att flytta till Göteborg. Det framkom dock att flera av de 

intervjuade personerna hade flyttat till Nyköping från större städer som Linköping och 

Norrköping eller till och med storstäder som Stockholm, eftersom de bland annat sökte ett 

lugnare boendealternativ. I det sista fallet är mönstret alltså det motsatta från Ravensteins lag. 
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Ravensteins tredje antagande utgår ifrån att de flesta förflyttningarna sker över relativt 

korta avstånd.
55

 Det här stämmer överens med de nyinflyttade Nyköpingsborna, som har 

flyttat från Stockholm och olika städer i Södermanland och Östergötland. Det kan däremot 

ifrågasättas hur Ravenstein definierar relativt korta avstånd, vilket han inte redovisar och 

följaktligen min tolkning av de nyinflyttades avstånd från deras tidigare boendeort.  

Ravensteins fjärde antagande säger att kvinnor är dominerande vad gäller kort-distans 

flyttningar.
56

 Vid intervjutillfällena har det inte frågats efter vilket kön den nyinflyttade har. 

Jag har däremot haft en adresslista med namn och telefonnummer till de nyinflyttade och har 

utifrån det kunnat utläsa att de som valt att medverka i undersökningen i de flesta fall (elva av 

femton) är kvinnor. Det har under intervjuerna också framgått att de flesta flyttat över korta 

distanser. Det bör dock framhållas att det med hjälp av den här informationen är omöjligt att 

utläsa något faktiskt mönster i enlighet med den här teorin. Detta på grund av att kvinnorna i 

flertalet av fallen gemensamt flyttat till Nyköping tillsammans med en man och det således 

kan beräknas vara näst intill lika många män som flyttat. Min slumpmässigt utvalda 

adresslista till de nyinflyttade bestod av nästan lika många män som kvinnor, skillnaden var 

att kvinnorna i högre grad valde att medverka. Det var dessutom bara en bråkdel av de 

nyinflyttade som var slumpmässigt utvalda till den här undersökningen och det finns en 

sannolikhet att övriga nyinflyttade till Nyköping består av större andel män. Precis som i det 

tidigare antagandet kan man här ifrågasätta Ravensteins definition av kort-distans flyttningar, 

vilken är svår att utläsa och därmed ger utrymme för respektive betraktare att tolka.    

 

5.2 Lees ”Migrationsmodell” & ”Push-Pull” 

Lees allmänna och breda förklaringar till migration, har sin grund i antagandet att migration 

är helt ”laglöst” och fullkomligt objektivt, varför några mer strikta regler vore svåra att 

applicera. Lee menar för det första att faktorer som är förknippade med migrantens ursprung 

påverkar migrationen. Vissa av dessa faktorer kan sägas ”trycka” (push) människor ifrån 

hemorten.
57

 Vad gäller de nyinflyttade Nyköpingsborna var anledningarna till flytten att de 

saknade vänner och familj, men också att de i flera fall var missnöjda med sina arbeten. 

Någon var klar med sina studier på annan ort, vilket resulterade i att det inte längre fanns 

något som höll kvar personen där. Andra orsaker var att tidigare boendeort var för stor och 

stressig, eller för liten och händelselös. Dessa ovan nämnda orsakerna är alla faktorer som är 

förknippade med personernas tidigare boendeorter och kan anses vara ofördelaktiga eller 

oönskade. Det kan påstås vara faktorer som har ”tryckt” (push) personerna därifrån. De 

nyinflyttade har inte i särskilt hög grad pratat om några fördelaktiga faktorer i den tidigare 

boendeorten, förutom någon som nämner den tidigare närheten till familj och badplats. Att det 

nästan uteslutande har framkommit faktorer som är ofördelaktiga i personernas tidigare 

boendeorter och inte tvärt om, förklarar varför samtliga har valt att flytta.  

Lee menar vidare att faktorer som är förknippade med migrantens destination påverkar 

migrationen. Här kan även sägas att en viss del av dessa faktorer ”drar” (pull) människor till 

                                                        
55

 Ravenstein, 1885: 198 
56

 Ibid. 
57

 Lee, 1966: 49 



 
 

22 

orten.
58

  Den vanligaste orsaken till inflyttningen i Nyköping berodde på att de intervjuade 

hade fått jobb i staden eller att familj och vänner bodde där, men det geografiska läget vid 

havet hade också en avgörande roll. Annars nämndes anledningar som Nyköpings nära läge 

till Stockholm, Skavsta och Arlanda, stadens charm under sommarhalvåret med hamnen och 

dess storlek men också lugnet och de rimliga priserna. För andra handlade det om 

bekvämlighet eller en önskan om förnyelse. De nämnda faktorerna kan alla ses som 

fördelaktiga och önskade på den nya destinationen. Vidare kan det sägas att dessa faktorer 

”drog” (pull) personerna till Nyköping. De nyinflyttade har i viss mån pratat om ofördelaktiga 

och oönskade faktorer i Nyköping. Några nämnda av dessa är dåliga kommunikationer till 

Stockholm tidigt på morgonen, dåligt utbud av hyreslägenheter och långt till närmsta 

badplats. Två av de nyinflyttade pratar om svårigheten att få arbete. Vidare nämns att 

Nyköping saknar skärgårdstrafik och bättre restauranger. Det är dock svårt att utläsa om dessa 

faktorer vägde in vid beslutet om flytt eller om de tillkommit när migranten redan hade flyttat 

och var på plats i Nyköping. De ofördelaktiga faktorerna är exempel på faktorer som 

kommunen kan jobba på att förbättra för att öka stadens attraktivitet. Det är med andra ord ett 

sätt för kommunen att stärka sina ”pull”-faktorer och därmed öka sin attraktivitet och 

bibehålla det positiva flyttnettot. Andra nämnda möjligheter till att förbättra stadens ”pull”-

faktorer är, att skapa fler evenemang och marknader under vinterhalvåret, bygga restauranger 

och krogar anpassat till ett havsnära liv och förbättra de kommunala korttidsboendena etc.  

Lee anser i sitt tredje påstående att det kan uppstå hinder mellan de två ovan nämnda som 

den migrerande måste övervinna, vilket han kallar mellanliggande hinder. De mellanliggande 

hindren kan sägas vara den faktiska kostnaden för den aktuella flytten, beräknat på avståndet 

och psykiska kostnader som att bryta närhet med familj och vänner.
59

 Vad gäller de 

nyinflyttade i Nyköping så har de flesta inte flyttat särskilt långt och många har dessutom 

flyttat till Nyköping just på grund av att vänner, släkt och familj är bosatta i Nyköping. 

Genom att intervjua personer som valt att flytta kan det vara svårt att identifiera några större 

hinder. För att få reda på sådana hinder hade man snarare behövt undersöka de som inte valt 

att flytta, vilket kan sägas ligga utanför uppsatsens ramar. Det går därmed inte att utläsa några 

särskilt tydliga mellanliggande hinder. 

För det fjärde menar Lee att personliga faktorer påverkar ett beslut om flytt. Flyttningar 

kan exempelvis ske i samband med olika skeden i livscykeln och beteckna en övergång från 

en fas till en annan.
60

 Detta stämmer överens med de tillfrågade som av bekvämlighetsskäl 

flyttade hem till föräldrarna i Nyköping efter universitetsstudier. Detsamma gäller för de som 

valde Nyköping av familjeskäl, då de menade att miljön var lämplig för dem med barn. Med 

tanke på de få ovan jämförbara intervjupersonerna går det dock inte att utläsa något mönster i 

enlighet med Lees fjärde antagande. Lee menar även under denna fjärde punkt att 

informationskällor och personliga kontakter som inte är allmänt tillgängliga, kan spela stor 

roll vid beslutet om flytt. Det här är ett antagande som stämmer överens med den här 

undersökningen, då flera av de inflyttade har familj, släkt och vänner i Nyköping som med 

största sannolikhet har fungerat som informationskällor och lockat dem dit. Vad gäller 
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exempelvis giftermål eller skilsmässor som orsak till migrationen, kan jag inte uttala mig då 

jag antar att intervjupersonerna inte varit så pass ”privata” i sina svar.  

Slutligen kan konstateras att alla de intervjuade personerna har vägt de fördelaktiga och 

ofördelaktiga faktorerna, för att slutligen beslut att de mer önskvärda faktorerna i Nyköping 

vägde över och en migration till staden genomfördes. Det är alltså omöjligt att påstå att en 

migration beror av endast en faktor, som exempelvis att miljön är attraktiv på en potentiell ny 

ort. Det är snarare en process av många överväganden fram och tillbaka.  

 

5.3 Sjaastads ”Modell över ekonomiska möjligheter” 

Den här modellen som betonar migration som en process av ekonomiska överväganden, 

påminner i flera avseenden om både Ravenstein och Lees antaganden. I synnerhet är den lik 

Lees idéer om migration, då även Sjaastad menar att en migration beror av ekonomiska 

fördelar och nackdelar som vägs vid en flytt. Med tanke på att flera erfarna forskare inom 

området hävdar att migration beror av dessa faktorer, kan det sägas stärka detta antagande. I 

synnerhet då stora delar av de empiriska resultaten stämmer överens med dessa teoretiska 

antaganden. Sjaastad menar att de ekonomiska vinsterna vid en flytt kan vara av både monetär 

och icke-monetär art. För flera av de nyinflyttade i Nyköping har de monetära vinsterna, i och 

med nytt jobb på orten, vägt över. Detta övervägande har visserligen i flera fall stärkts i 

kombination med andra icke-monetära vinster som exempelvis Nyköpings unika miljö och 

havsnära läge. För andra nyinflyttade har i första hand de icke-monetära vinsterna varit 

avgörande, så som viljan att flytta närmare släkt, familj eller vänner. Fördelarna av en flytt 

kan beräknas på både kort och lång sikt, som exempelvis ett jobb vid ankomsten till den nya 

orten vilket stämmer överens med flera av de tillfrågade. På lång sikt kan en fördel vara att 

skapa en bättre kontakt med vänner och familj, vilket kan få migranten att må bra i det långa 

loppet. Det kan fastställas att så är fallet för flera av de nyinflyttade i Nyköping. En annan 

fördel som kan konstateras på lång sikt är migration på grund av en utbildning på orten, vilket 

överensstämmer med något av de empiriska fallen.   

 

5.4 Informationens roll  

Vikten av tillhandahållen information om den potentiella boendeorten betonades även av Lee 

under hans fjärde antagande. Det kan sägas stärka antagandet då flera forskare hävdar samma 

sak. Några av de nyinflyttade till Nyköping menade att de inte haft någon information eller 

vetskap om orten, medan andra menat att de endast haft väldigt lite att tillgå. I de flesta fall 

har dock de nyinflyttade Nyköpingsborna haft möjlighet att ta del av information om orten 

från familj eller vänner som bor i Nyköping. ”Vän- och släktingeffekten” kan därmed sägas 

ha haft en direkt påverkan på flera av de intervjuade. Majoriteten av de nyinflyttade angav 

dessutom att de gärna skulle rekommendera andra att flytta till Nyköping, vilket betyder att de 

framöver kommer att fungera som informationskällor gentemot andra potentiella migranter. 

Detta kan i många fall sägas vara till fördel för Nyköpings kommun. 

Greenwood menade att tidigare migration är en tydlig indikator på hur framtida 

migrationsmönster kommer att se ut. Vad gäller Nyköping går det att utläsa att det positiva 

flyttnettot varit stabilt och i stort sätt detsamma sedan år 2003. Enligt Greenwood tenderar de 

migrationsströmmarna att bestå för en lång period framöver, vilket återstår att se.  
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6. SLUTSATS 

I den presenterade undersökningen har det redogjorts för anledningarna bakom Nyköpings 

kommuns positiva flyttnetto samt utvalda nyinflyttade Nyköpingsbors åsikter kring Nyköping 

som stad. De frågeställningar som ställdes i uppsatsens början var: 

 

- Vilka är de främsta orsakerna till det positiva flyttnettot för Nyköpings kommun? 

- Vilka samband finns mellan den migrationsteoretiska diskursen och de empiriska 

resultaten? 

 

Det kan konstateras att majoriteten av de nyinflyttade personerna har valt Nyköping som 

boendeort av ekonomiska skäl, då de flesta har fått jobb i staden. Näst intill lika många 

personer motiverar sin flytt till Nyköping av orsaker som det geografiska läget intill kusten 

och en önskan om att bo närmare familj, släkt och vänner.  

Vidare kan fastställas att flera samband hittats mellan den migrationsteoretiska diskursen 

och de empiriska resultaten. Ravenstein menar i sin ”Laws of Migration” att den främsta 

orsaken till migration är av ekonomiska incitament. Enligt de flesta nyinflyttade 

Nyköpingsborna är det av just den anledningen, att de har fått jobb på orten, som gjort att de 

flyttat dit. Ravenstein säger även att de flesta förflyttningar sker över relativt korta avstånd. 

Enligt min bedömning stämmer det överens med de tillfrågade i undersökningen som flyttat 

från platser som Stockholm och orter inom Södermanland och Östergötland. Viktigt är att 

ännu en gång poängtera att det inte finns någon entydig definition av Ravensteins relativt 

korta avstånd vilket leder till att det är upp till varje betraktare att tolka detta.   

Vissa samband har också hittats mellan Lees migrationsteoretiska diskurs och den 

insamlade empirin. Hans första antagande om att människor flyttar på grund av faktorer som 

är kopplade till migrantens tidigare boendeort, går att koppla till den här undersökningen. Det 

har framförallt framkommit ofördelaktiga faktorer som har ”tryckt” (push) personerna ifrån 

deras tidigare boendeort, så som saknad av familj och vänner, missnöje över jobb eller 

uppfattningen om att tidigare boendeort varit för stressig och tvärt om, några som upplevt sina 

tidigare boendeorter som för lugna och händelselösa. Vad gäller Lees andra antagande, 

stämmer det också överens med de tillfrågade. Det är här, till skillnad från ovan förda 

diskussion, framförallt de fördelaktiga faktorerna som vägde över. De faktorer som ”drog” 

(pull) individerna till Nyköping, så som arbete, vänner, familj och det geografiska läget vid 

kusten. Utöver dessa faktorer har en mängd övriga nämnts. Ur Lees fjärde antagande var det 

endast delar ur det som stämde överens med undersökningen. Dessa kan sägas vara 

informationskällor och de personliga kontakter som inte är allmänt tillgängliga. De 

nyinflyttade i Nyköpings kommun hade i flera fall familj, släkt och vänner som var bosatta i 

Nyköping sedan tidigare. Med största sannolikhet har de fungerat som personliga kontakter 

och informationskällor gentemot intervjupersonerna. 

Sjaalands teoretiska diskurs, men även diskussionen om informationens roll är båda 

liknande och i vissa fall upprepningar av de två tidigare teorierna. Det kan alltså åter igen 

konstateras att en migrant gör ekonomiska överväganden vid en flytt och när vinsterna 

överstiger kostnaderna blir en flytt genomförbar. Nyköpings inflyttare vägde de monetära och 

icke-monetära kostnaderna och beslutade slutligen att flytta till orten. Ett nytt jobb på orten 
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kan sägas vara en monetär anledning, medan en önskan om att flytta närmare familj och 

vänner är en icke-monetär anledning. Diskussionen om informationens roll för en potentiell 

flyttare, stämmer även den överens med de tillfrågade respondenterna. Flera av flyttarna hade 

säkerligen haft kontakt med vänner och familj i Nyköping, vilka fungerade som 

informationskällor. Den framlagda ”vän- och släktingeffekten” kan vidare sägas stämma 

överens med de nyinflyttade Nyköpingsborna.  

Slutligen kan sägas att den framlagda studien är unik för Nyköping, men ses samtidigt 

som klassisk och generell enligt flera tidigare migrationsteorier. Det är tydligt då stora delar 

av empirin stämmer överens med den migrationsteoretiska diskursen.  
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BILAGA 1 

 

Introduktionsbrev 
 
I samarbete med Nyköpings kommun genomförs under november och december 2012 en undersökning som ska 
försöka ge mer kunskap om orsakerna till varför människor valt att flytta till Nyköping under senare år. 
Undersökningen ingår i en examensuppsats och syftar till att ta reda på vad medborgarna i Nyköpings kommun 
efterfrågar. 
 
Vi vill fråga er 
De närmaste veckorna kommer ett antal intervjuer att äga rum och vi är intresserade av orsakerna till att just ni 
valt Nyköping som boendeort/-kommun, samt tankar och åsikter kring Nyköping som stad. Det statistiska 
urvalet har gjorts ur Skatteverkets register, SPAR (Statens PersonAdressRegister) inflyttade till Nyköpings 
kommun under det senaste året. Naturligtvis avgör ni själva om ni vill medverka i intervjuundersökningen, men 
det är mycket uppskattat om så många som möjligt vill delta. Om ni vill delta men inte besvara samtliga frågor 
så går det bra. Era åsikter och svar kommer att vara helt anonymiserade vid publiceringen av undersökningen; 
dvs. inga namn på intervjupersoner kommer att återfinnas i den färdiga rapporten. 
 
Så här går det till 
Vi kommer att kontakta er på telefon måndag 17 december eller tisdag 18 december, någon gång mellan 
klockan 17 och 20. Detta för att höra efter om det finns intresse från er sida att medverka i undersökningen. 
Önskar ni att inte bli kontaktad och således inte medverka i undersökningen går det bra att skriva ”Nej tack” 
följt av ”Namn och adress” till mail: Filippa.Grufvisare.3920@student.uu.se  
 
Intervjuerna kommer att ta cirka 20 minuter och kan anpassas efter era önskemål - det finns möjlighet att 
genomföra en intervju per telefon alternativt besvara frågorna via mail.  
 
Resultat 
Resultatet kommer att publiceras i en examensuppsats vid Uppsala universitet som Nyköpings kommun 
kommer att ta del av. Undersökningen med resultat kommer naturligtvis även vara tillgänglig via Nyköpings 
kommuns hemsida för allmänheten. 
 
Har ni frågor och undringar om undersökningen; vänd er till någon av nedanstående personer. 
 
 
Vi hoppas att ni vill medverka! 
Stort tack på förhand. 
Med vänliga hälsningar, 
 
Filippa Grufvisare                                
Student       
Uppsala universitet        
filippa.grufvisare.3920@student.uu.se       
070-1465408       
 
 
Kjell Haraldsson, handledare   Magnus Bengtsson 
Fil dr. universitetslektor   Chef Mark– och exploatering     
Uppsala universitet    Nyköpings kommun 
kjell.haraldsson@kultgeog.uu.se  magnus.bengtsson@nykoping.se 
018-4712533                      0155-24 82 28 
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BILAGA 2 

 

Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Hur länge har ni bott i Nyköping? 
 
2. Är du en före detta Nyköpingsbo? Har du någon anknytning till Nyköping? 
 
3. Hur ser er familj ut? (antal hemmavarande barn och antal vuxna) 
 
4. Bor ni i villa, bostadsrätt eller hyresrätt? 
 
5. Förvärvsarbetar ni? Arbetar ni i kommunen eller utanför? 
 
6. I vilket område bor ni?  Har ni bott på samma ställe hela tiden sedan ni flyttade hit? 
 
------------------------ 
 
7. Varför valde ni just Nyköping? 
    
8. Hade ni flera alternativ när det blev aktuellt att flytta? Vilka var i så fall dessa? 
 
9. Hur kom det sig att ni flyttade från er tidigare kommun? 
 
10. Var det viktigt med bra pendling/kommunikationer?  
 
11. Vad visste ni om Nyköping innan? 
 
12. Vilket var ert första intryck? 
 
13. Var det detta boende ni sökte när ni kom hit? eller letar ni annat?  
 
14. Har ni tänkt stanna kvar i kommunen? Om inte; varför inte? 
 
15. Vad anser ni gör en stad attraktiv?  
 
16. Saknar ni något i Nyköping? 
 
17. Vad kan kommunen bli bättre på? 
 
18. Vad uppskattar ni som nyinflyttade mest med Nyköping? 
 
19. Hur bra trivs ni i Nyköping? (på en skala från 1-10) 
 
20. Skulle du rekommendera andra att flytta till Nyköping? 


