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ABSTRACT 

Odobasic Andrej. 2015. "Flytta eller stanna?". Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 

universitet. 

I föreliggande studie är syftet att undersöka blivande gymnasielärares tankar och resonemang kring flytt. 

Studien riktar fokus mot varför-frågor och försöker på så sätt skapa en förståelse för vilka orsaker som 

leder till eventuell flytt efter studietiden. Materialet som ligger till grund för studiens empiri är sju 

semistrukturerade intervjuer med gymnasielärarstudenter på Uppsala universitet. Studien tar sin teoretiska 

utgångspunkt i olika flytteorier som berör jobb, livscykeln och livskvalitet. Med hjälp av dessa teoretiska 

verktyg kartläggs respondenternas svar om vad de anser vara värdefullt. Det finns ett aktuellt tomrum 

som berör denna specifika del vid migration hos lärarstudenter. Empirin visar att en koppling till familj, 

relationer och fritidsintressen är övervägande anledningar till vad som ligger till grunden för en eventuell 

flytt.  
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1. INLEDNING 

Min studietid lider mot sitt slut och många tankar kretsar kring vad som kommer hända 

nu. Var kan jag söka jobb med min ämneslärarexamen och var kan jag själv tänka mig 

att bo är frågor som dyker upp i mitt huvud. Från att ha haft tankar som hållit mig kvar i 

Uppsala, till tankar som styrt mig mot Göteborg eller Stockholm har jag insett att det i 

mitt fall inte är orten som styr vart jag kommer hamna. Det tillkom ett djup när jag 

började värdera saker som inte berörde en stads storlek som en orsak för flytt. Jag 

började istället utgå från familj och vänner, men även var jobben finns i större 

utsträckning. Dessa frågor och tankar skulle bli en grogrund för denna studies syfte och 

frågeställning.  

 Det finns en mängd olika orsaker till vad som ligger till grunden för en flytt. 

Föreliggande studie ämnar att undersöka hur gymnasielärarstudenter ser på flytt i olika 

samband, till exempel arbete eller förhållande. För att undersöka detta används en 

kvalitativ ansats. Studien har genom semistrukturerade intervjuer skapat ett djup genom 

varför-frågor. Respondenterna har fått stort utrymme att själva beskriva vad de värderar 

vid en eventuell flytt. De beskriver individuellt vad som är värdefullt och värt att beakta 

för att sedan få sina svar ställda mot flytteorier. 

1.1 Disposition 

Studien kommer inleda med att beskriva syftet och frågeställningen. Därefter kommer 

ett bakgrundsavsnitt som är uppdelat i två delar. Bakgrundsavsnittet utgår från en 

problematik som berör arbetsmarknaden och den allmänna lärarbrist som råder i landet. 

Därefter presenteras ett migrationsavsnitt som beskriver hur aktuella flyttmönster ser ut 

idag i Sverige. Dessa är framtagna av statistiska centralbyrån och är således obundna till 

lärarkategorin, utan syftar till att ge en överskådlig blick.   

 Nästa avsnitt presenterar de teoretiska utgångspunkterna denna studie vilar på. 

Initialt omfattas detta stycke av biografisk ansats som beskriver vikten av att veta 

respondenternas historia. Respondenten kan ha flyttat av olika anledningar och tanken 

är att denna ansats ska lyfta fram dessa anledningar och skapa en förförståelse. Därefter 

presenteras de tre separata teorierna studien grundar sig på.   

 Nästa avsnitt är metod och presenterar den kvalitativa utgångspunkt denna studie 

haft. Därefter presenteras hur metodprocessen genomförts, för att sedan avslutas med en 

metoddiskussion. I metoddiskussionen analyseras tillvägagångssätt och hinder som 

uppkommit under studiens genomförande, vad som kan ha gjorts annorlunda och vilket 

resultat det istället hade kunnat medföra..  

 I resultatets första del presenteras respondenterna ytligt. Avsnittet ska ge läsaren en 

förförståelse om respondenternas val av Uppsala som stad och valet av 

lärarprogrammet. Därefter presenteras uppsatsens tematiska frågor. Slutligen kommer 

den insamlade empirin presenteras i en resultatanalys där respondenternas svar ställs 

mot de teorietiska utgångspunkterna.   

 Avslutningsvis sammanfattas detta i en konklusion, där jag själv beskriver de 

tolkningar jag gjort och hur studien kan byggas vidare.  
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1.2 Avgränsningar 

Till den föreliggande undersökningen gjordes flera avgränsningar. De intervjuade 

studenterna skulle gå sista året på ämneslärarutbildningen på Uppsala universitet. Detta 

för att skapa liknande förutsättningar för studien. Studiens infallsvinkel utesluter också 

särskilda grupper av lärarstudenter, då den enbart riktar sig mot de som har gymnasiet 

som inriktning. Totalt har det genomförts sju semistrukturerade intervjuer där 

lärarstudenterna har fått beskriva sina tankar om vilka faktorer som är viktiga att utgå 

från vid eventuell flytt. Men även där de uppskattar sin framtid, om var de vill bo och 

varför. Uppsatsen är avgränsad efter specifika flytteorier, som berör arbete och 

ekonomi, livscykeln och livskvalitet. Dessa teorier utgör ramverket för denna studie och 

kommer ha dessa som utgångspunkt i resultat och analys.  

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka gymnasielärarstudenters syn på framtida boende och 

arbete och hur dessa relaterar till varandra. Uppsatsen ska genom kvalitativa metoder 

skapa en förståelse för vilka överväganden som föregår vid en eventuell flytt. 

1.4 Frågeställning: 

- Hur ser blivande gymnasielärare på boende och arbete efter studierna? 

- Vilka faktorer är betydelsefulla i överväganden om boende och arbete? 

2. BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer den aktuella arbetsmarknaden för personal med pedagogisk 

utbildning belysas. Brist på personal med pedagogisk utbildning är ett riksomfattande 

resursproblem. Avsnittet ska ge en inblick över hur arbetsmarknaden ser ut idag och hur 

den förväntas se ut framöver. I förhållande till detta kommer även ett migrationsavsnitt 

presenteras som kommer belysa vilka (åldersspann), hur och varför människor flyttar.  

2.1 Arbetsmarknad 

På uppdrag av bland annat Unga i arbetslivet, tjänstemännens centralorganisation 

(TCO) och arbetsmiljöverket har Insight Intelligence (2014) gjort en undersökning där 

1000 personer i åldrarna 16-30 år blivit intervjuade i jobbrelaterade frågor. 

Undersökningens syfte var att skapa en förståelse för hur unga vuxna ser på jobb. Vad 

anser de är viktigt och varför. Det som fastställs i resultaten är att åtta av tio unga anser 

att det är viktigt med ett fast jobb. Lika många anser att de är beredda att göra olika 

typer av uppoffringar om de blir erbjudna rätt jobb. Men det som kanske är mest aktuellt 

för denna specifika studie är att sju av tio deltagare är beredda att flytta till annan ort för 

ett fast jobb (Insight Intelligence, 2014, s. 6).   

 Var tredje år gör SCB långtidsprognoser på gällande arbetsmarknad och utbildning. 

Prognoserna ska ge en inblick om hur efterfrågan på utbildade kan komma att se ut fram 

till år 2035. Syftet med denna prognos är att försöka skapa en översiktligbild rörande 

tillgång och efterfrågan på utbildad befolkning. Översikten ska försöka förbereda den 

svenska arbetsmarknaden genom att illustrera de obalanser som finns idag och hur 

Sveriges arbetsmarknad ska tackla dessa. Den aktuella prognosen problematiserar en 
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rådande brist på personer med gymnasial utbildning. Denna brist förväntas öka 

samtidigt som tillgången kommer minska. Prognosen åskådliggör också bristen på 

utbildade personer, främst inom sjukvård och hälsa, men även med pedagogisk 

utbildning. Detta är något som lägger grunden för denna studie. Rapporten beskriver en 

rådande brist på personal med pedagogisk utbildning inom samtliga åldersinriktningar 

och redovisar en kortfattad historisk inblick som sträcker sig tio år tillbaka. Redan då 

kunde det förutsägas att det kommer råda en brist på personal med pedagogisk 

utbildning. Rapporten tillgodoräknar förvärvsarbetare i prognosen, men även med dessa 

inräknade förväntas en omfattande brist. (SCB, 2014a, s. 3, 7. SCB, 2014b, s. 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Visar en prognos över hur tillgång och efterfrågan på färdigutbildade grundskollärare 

och gymnasielärare fram till år 2035 kommer se ut.    

Källa: SCB, 2014b, s. 63  

I arbetskraftsbarometern (2014) beskriver arbetsgivare inom yrkeskategorin 

undervisning, att det råder en brist på lärarutbildade inom flera åldersinriktningar. Precis 

som tidigare år är det en omfattande brist på speciallärare, specialpedagoger och 

fritidspedagoger. Ännu råder fortfarande en allmän brist på grundskole-, och 

gymnasielärare i matematik och naturorienterade ämnen. De kommande åren räknar 

arbetsgivarna med att de ska anställa fler utbildade lärare, trots att de är medvetna om en 

begränsad tillgång på utbildade.  Rapporten belyser också flera olika ämnen som det 

kommer råda brist på utbildad personal i. Samtidigtvisar rapporten att tillgången på 

nyutexaminerade lärare i samhällskunskap och historia är överlag god, men att det ändå 

är något som efterfrågas. (SCB, 2014b, s. 8, s. 77-88)  

 Den rådande lärarbristen och den svenska skolans dåliga resultat är ett ständigt 

återkommande tema i media. I en debattartikel i Dagens Nyheter med rubriken 

”Katastrofal brist på lärare i no-ämnen och matematik” beskriver debattören en 

problematik med att för få utbildas i takt med lärare som går i pension. Denna ojämna 

balans leder till att fler lärare tvingas undervisa i ämnen där de saknar behörighet 

(Dagens Nyheter, 2014). Detta problem åskådliggjorde Göteborgsposten senare i en 

artikel samma år. Artikeln hänvisar till en rapport skriven av skolverket som beskriver 
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den rådande skolsituationen, där var femte lärare undervisar i ett ämne denne inte är 

utbildad i (Göteborgsposten, 2015).   

 Utifrån detta kan vi konstatera att lärarjobben finns. Marknaden är långt ifrån 

mättad, men frågan är var dessa jobb finns. Var kan en nyexaminerad lärarstudent söka 

jobb? Bristen har inte beskrivits som lokal för ett specifikt område, utan snarare 

riksomfattande. Genom att använda arbetsförmedlingens egen sökmotor för 

jobbannonser hittades 6297 annonser med ”lärare” som sökord. Sökningen omfattar 

lediga ”lärarjobb" i hela landet. Notera att sökningen är grov och filtrerar inte bort 

kombinationstjänster. Sökningen omfattar allt från förskolelärare till gymnasielärare 

utan speciell inriktning. Sökningen visar också att mer än häften av dessa jobb (3683) 

återfinns i Stockholms-, och Västra Götalands län. Därefter är det jämnt utspritt bland 

resterande jobbannonser i övriga län. En förklaring till varför en majoritet av 

annonserna återfinns i Stockholms-, och Västra Götalands län, kan grunda sig att dessa 

regioner är de befolkningstätaste. Då denna studie specifikt inriktar sig på 

gymnasielärare har sökningen förfinats. En sökning på ”Lärare i gymnasiet” gav 655 

träffar och en sökning på ”Gymnasielärare” gav 278 träffar.  Men även i dessa 

sökningar är Stockholm och Västra Götalands län överrepresenterade i antal jobb, även 

fast de finns utspridda i hela landet. (arbetsförmedlingen, 2015) 

2.2 Migration 

Den som flyttar ska anmäla detta till Skatteverket. Reglerna säger att individen ska vara 

folkbokförd på den fastighet där man mest regelbundet vistas. I en rapport gjord av SCB 

(2010) redovisade skatteverket 3607 registrerade flyttningar per dag. Under årets 

förlopp uppmättes totalt 1.156.563 flyttningar. Samma rapport åskådliggör tydligt att 

det är unga vuxna som står för en övervägande majoritet av alla flyttningar. Dessa unga 

vuxna faller inom två kategorier för flyttare. Den första representeras av unga vuxna, 

och den andra av barnfamiljer med små barn. Orsaker som ligger till grund för flytt 

varierar beroende på åldersgrupp. Huvudsakliga orsaker för flytt är studierelaterade, 

jobbrelaterade och familjerelaterade. En familj kan alltså flytta av flera orsaker. Ett 

tillskott i en familj kan till exempel kräva en flytt till större bostad.  (SCB, 2010, s. 2). 
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Figur 2. Visar i vilka åldrar det är vanligast förekommande att kvinnor och män flyttar.  

Källa: SCB. Inrikes omflyttningar (2010) s. 2 

Den vanligaste typen av flytt sker inom samma kommun. Av de totalt 1.156.563 

flyttningar som gjordes under 2010 var 882.656 inom samma kommun. Detta innebär 

att ungefär var fjärde flytt sker över den aktuella kommungränsen och endast hälften av 

de flyttningarna överträdde länsgränsen. Noterbart är att flyttningar över länsgrenen har 

stadigt ökat sedan 1978. De dominerande flyttströmmarna kan i detta fall brytas ner i 

åldersintervaller, för att skapa en översiktlig bild om vart flyttströmmarna i stora drag 

går. Åldersgruppen 19-23: Orsaken till flytt är ofta utbildningsrelaterad. Flyttningarna är 

ofta riktade mot högskole-, eller universitetsorter. Åldersgruppen 24-28: Flyttströmmen 

går från högskole-, eller universitetsorter. Efter avslutad utbildning flyttar många av 

dessa till storstäderna. Åldersgruppen 30+: Många i denna åldersgrupp flyttar från 

storstäder till förorter. Orsakerna till detta är ofta familjerelaterade. Av dem som under 

2010 flyttade till ett annat län var nästan hälften av dessa i åldern 20-29 år. (SCB, 2010, 

s. 3-4).  

 Sedan slutet på 1970-talet har förortskommunerna till storstäder haft den största 

befolkningsökningen, både antalsmässigt och procentuellt. Denna ökning har orsakat 

konsekvenser, bland annat att har den största procentuella befolkningsminskningen skett 

i glesbygden. (SCB, 2010, s. 4-5)  

 SCB (2012) har ända sedan 1969 fört statistik och jämförelser mellan personers 

aktuella boendekommun och deras födelsekommun. Drygt var tredje person (35 %) 

bodde 2010 kvar i samma kommun som denne är född i. Utöver detta återvände tolv 

procent till sin födelsekommun. Detta innebär att drygt hälften av kommunens 

födelsebefolkning bodde i annan kommun (SCB, 2012, s. 15-16). Rapporten lämnar 

dock detta i en gråzon då det inte förklaras vart flyttarna har tagit vägen när de lämnat 

kommunen. Dock kompletteras detta i en annan rapport, också gjord av SCB (2010) att 
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nästan tre av fyra (74 %) bor i samma län de är födda i.   

 Rapporten (2012) visar ökad flyttstatistik bland yngre, men utvecklar att från 1991 

är individer skyldiga att folkbokföra sig på sin studieort. Detta är något som indirekt 

också har ökat återvändare till hemkommunen. Rapporten lyfter också fram att 

utbildningsnivå har en avgörande betydelse för flytt. Andelen som flyttar ökar i takt 

med utbildningsnivån.  (SCB, 2012, s. 17, 42).   

 I en rapport av SOU (2000) framkommer det att de som är mest benägna att flytta 

är främst unga personer. Flyttningar sker oftast i samband med studier, jobb, eller 

relationer. Dessa unga personer är ofta högutbildade och har således investerat i en 

utbildning, men ännu inte bundit sig till sin aktuella bostadsort. Rapporten utvecklar att 

dessa individer ofta tjänar på att flytta, då de efterstävar den rätta arbetsorten, den rätta 

partnern, eller det rätta jobbet. Det resulterar i att de har ofta fler anledningar till att 

flytta än att stanna. (SOU, 2000, s. 18)  

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Studien kommer grunda sig i tre teoretiska utgångspunkter för att kunna förklara 

migration hos färdigexaminerade gymnasielärare. Samtliga migrationsteorier kommer 

utgå från nationell migration då de ligger närmast studiens undersökning. Den första 

teoretiska utgångspunkten kommer belysa samhörigheten mellan migration, ekonomi 

och arbete. Den andra teoretiska utgångspunkten är livscykelteorin. Denna teori grundar 

sig i individens fyra flyttåldrar, men kommer fördjupa sig i den andra flyttåldern som 

ligger närmast denna studie. Den tredje teoretiska utgångspunkten kommer behandla 

temat livskvalitet. Teorin utgår från individens känsla av välbefinnande och menar att 

individens eftersträvan för bättre livskvalitet kommer vara en del i beslutet om flytt. 

3.1 Biografisk ansats  
En nödvändig ansats för att studera migration är att studera en individs biografi. Det är 

svårt att studera migration om man enbart förlitar sig på en flytt individen gjort utan att 

ha en förförståelse av orsaken. Att få ta del av en individs biografi är en viktig bit i den 

aktuella undersökningen. Migration är ofta målinriktad och det finns oftast ett syfte med 

flytten. Ett biografiskt tillvägagångssätt behöver ofta brytas ner för att den ska bli 

förstådd. Initialt räcker det att ha få en infallsvinkel om var individen vill flytta. För att 

sedan bryta ner frågan i flera beståndsdelar, för att få ett nyanserat och utvecklat svar. 

Dessa beståndsdelar kan beröra orsaker till flytt, exempelvis, urval av orter, jobb-, 

studie-, eller familjerelaterade orsaker. Migration måste även ses som en process som 

bäddas av individens kultur och något som kan ligga till grunden för framtida migration. 

Individer formas av sin uppväxtkultur, som introducerar och strukturerar dem efter 

normativa regler. Detta kan bland annat innebära att en individ kan eftersträva något 

som knyter an till sin uppväxt. (Boyle, et al. 1998, s. 80-81) 

3.2 Ekonomi och arbete 

Det finns flera olika ekonomiska modeller för att förklara migration. Beroende på en 

undersöknings syfte kan mikro-, eller makromodeller tillämpas. Makromodeller 
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används ofta i storskaliga exempel som ofta berör ekonomi eller migration. I storskaliga 

exempel tillämpas ofta en gravitationsmodell som förklarar regionens dragningskraft 

och attraktionsförmåga. Gravitationsmodellen implicerar ett avstånd mellan orter, orters 

befolkningsstorlek och befolkningstäthet. Denna makroteori tillför oftast enbart en 

ekonomisk synvinkel, då driftkostnader, transportkostnader och regionala faciliteter kan 

beräknas. Den förklarar alltså inte orsaker, utan fungerar snarare som en teori för 

vinstmaximering. (Boyle et al. 1998, s. 90. SOU, 2007, s. 40)  

 En mikromodell undviker storskaliga och övergripande förklaringar, och hamnar 

följaktligen närmare denna studies syfte och frågeställning. Istället läggs fokus på 

individen och lokala förhållanden. Mikromodeller försöker genom kvalitativa inslag 

skapa en förståelse om orsaker till varför en individ flyttar. För att illustrera en 

mikromodell kommer en nybyggd skola användas som exempel. Skolan behöver 

anställa personal, och således skapas jobbtillfällen. Detta kommer locka folk med 

pedagogisk utbildning, men även övrig personal som krävs för en skola ska fungera väl. 

I första hand kommer arbetslösa lockas hit. Men i andra hand kommer även individer 

som redan har jobb även lockas hit. Dessa flyttar av andra orsaker, exempelvis för att 

utvecklas individuellt. Mikromodellers precision påverkas ständigt av den ekonomiska 

situationen som helhet. Detta innebär att under svårare förhållanden, så som inflation 

och lågkonjunktur är folk mindre benägna att flytta. De som redan har jobb riskerar 

sällan att flytta under sådana förhållanden. De arbetslösa omfattas av en 

resursbegränsning, där de blir mer sparsamma med de begränsade resurser de redan 

besitter. Dock har det uppmärksammats att de vanligaste flyttorsakerna rörande allmän 

migration är förändringar i livs-, eller bostadssituationen. Först på tredje plats kommer 

jobbrelaterad flytt. Jobbrelaterad flytt är dock den vanligaste orsaken till migration över 

25 km. (Boyle, et al. 1998, s. 92-93)  

3.3 Flyttfaser under livscykeln 

Livscykelteorin för migration kan beskrivas som ett sätt att förklara hur migration är 

kopplat till ålder och särskilda företeelser under en individs livsförlopp. Särskilda 

företeelser kan till exempel vara: Avslutad gymnasieutbildning, flytt på grund av jobb, 

avslutande av högre studier, giftermål eller samboförhållanden, barnafödsel, barnens 

flytt hemifrån, eller pensionering.     

 Varje individ genomgår fyra utmärkande flyttfaser under sin livscykel. Flyttfas ett 

sker när individen är väldigt ung. Den tredje flyttfasen sker i pensionsålder och den 

fjärde i ännu högre ålderdom. Flyttfas två sträcker sig från när individen uppnår 

myndighetsålder tills att denne är cirka 30 år. Det är i denna fas individen självständigt 

flyttar hemifrån och denna flytt kan sammanfattningsvis bero på tre övervägande 

orsaker.  Den första flyttorsaken är studierelaterad, som innebär att individen flyttar till 

studieorten. Den andra flyttorsaken är jobbrelaterad. Den tredje flyttorsaken är 

relationsbaserad och utgår från att individen flyttar på grund av ett förhållande.  

 Ett par som är i ett förhållande kan alltså flytta på olika principer. Om en i paret får 

jobb på annan ort, flyttar denne enligt den andra flyttorsaken som är jobbrelaterad. Om 

partnern flyttar efter, utan att ha ett givet jobb, så flyttar denne enligt den tredje 

flyttorsaken som är relationsrelaterad. Då denna studie ämnar att undersöka personer 
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som tillhör en specifik grupp, faller samtliga respondenter inom ramarna för en särskild 

åldersgrupp. Detta innebär det att endast flyttfas två blir relevant för denna 

studie.(Boyle, et al. s. 111-113. SOU, 2007, s. 40)  

3.4 Migration och livskvalitet 

Den sista teoretiska utgångspunkten grundar sig i migration och livskvalitet. Människor 

väljer att flytta av flera anledningar. Livskvalitet kan kortfattat beskrivas som individens 

känsla av välbefinnande. För att tydliggöra begreppet livskvalitet är det vitalt att bryta 

ner det. Livskvalitet kan utgå från vad en individ behöver och vad en individ vill ha, 

samtidigt som livskvalitet kan ses ur ett individuellt och socialt perspektiv. Detta 

innebär att sättet att se på livskvalitet kan se olika ut beroende på var man kommer 

ifrån, samhället, kulturen och individen. (Boyle, et al. 1998, s. 128)  

 Nordenfelt (2004) beskriver att människan alltid befinner sig i en miljö med många 

beståndsdelar. Den initiala tanken riktas mot den fysiska miljön vi bor i, till exempel om 

vi bor i tätort, eller på landet. Men vi omfattas också av en kulturell miljö, där vi 

omfamnas av ett samhälle med politiska system, lagar och förordningar. Men även våra 

traditioner och vanor omfattas av den kulturella miljö. Vi har också en psykologisk 

närmiljö vi förhåller oss till, denna närmiljö omfattar vår familj, anhöriga, vänner och 

arbetskollegor. Den aktuella miljön vi lever i, ger oss tillgång och möjligheter till olika 

verksamheter och aktiviteter, samtidigt som den också begränsar oss. (Nordenfelt, 2004, 

s. 34-39) En rapport av SOU (2000) har hittat samband mellan livsvärden och attityder 

till flyttning. Det centrala innehållet för detta kretsar kring vilka värden människor 

eftersträvar i sina liv. Men även deras inställning till migration. Rapporten lyfter fram 

att personer i åldergruppen 18-24 år är mest positivt inställda till migration. Slutligen 

förevisar rapporten att individer med universitetsutbildning är mer benägna att flytta, 

framförallt dit jobben finns. (SOU, 2000, s. 27)  

 Det finns alltså många faktorer som är avgörande för en individs beslut om flytt. 

Individen kan under personliga förutsättningar vara begränsad i sin vilja att bosätta sig 

på valfri önskad plats. Kombinationer av olika regionala förhållanden, så som 

arbetsmarknad, bostadspriser, närhet till släkt och vänner, samhällsservice, 

fritidsintressen och kultur, kan vara avgörande faktorer som binder individen till en 

särskild region. Storstäder anses ofta vara utgångspunkter för god livskvalitet. I 

storstäderna återfinns jobb, nöjen, bostäder, handel och andra verksamheter. Det är ofta 

detta som lockar folk från landsbygd eller mindre städer där färre av dessa kriterier kan 

uppfyllas.  Livskvalitet behöver dock nödvändigtvis inte innebära en migration från 

landsbygd till storstäder. Strömmen kan lika väl gå i motsatt riktning, allt utgår ifrån den 

enskilda individens preferenser. (Boyle, et al. 1998, s. 130-131. SOU, 2007, s. 32) 

4. METOD 

I detta avsnitt kommer studiens metod presenteras. Avsnittet ska ge en inblick i hur 

metodprocessen gått till samt vilka val och avgränsningar som behövt tillämpas. 

Studiens kvalitativa inslag kommer bestå av semistrukturerade intervjuer. 
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Metodavsnittet kommer att avslutas med en diskussion, där metodvalet, processen och 

brister i metoden diskuteras.  

4.1 Intervju som metod 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar kommer en kvalitativ metod 

tillämpas. Eftersom det är en individs tankar kring flytt studien ska belysa handlar det 

om att på lämpligast sätt synliggöra detta fenomen och följaktligen passar intervjuer 

bäst. Intervjuer skapar en möjlighet att uppmärksamma unika tankar och idéer. 

Intervjuers styrka grundar sig även i möjligheten till uppföljningsfrågor, som kan bidra 

med ytterligare djup. (Esaiasson, 2012, s. 251-252)  

 Dalen (2008) menar att forskare och studenter ofta har en stark anknytning till 

ämnet som ska studeras. Detta kan ofta leda till att förutfattade meningar och 

subjektivitet till ämnet uppstår. Dock krävs det av forskaren att en viss förförståelse för 

ämnet finns. Utan någon typ av förförståelse kan forskaren omedvetet kliva in en 

riktning som inte är relevant för studien i sig. Genom att forskaren är medveten om sin 

egen förförståelse och vilken subjektivitet denna förförståelse kan bidra med, är det 

viktigt att kunna se begreppet i sin helhet. Det kommer bli oundvikligt för forskaren att 

bibehålla en objektiv syn, då forskaren ständigt måste tolka uttalanden, kroppsspråk och 

gester informanten gör. Efter avslutad intervju kommer forskaren behandla det 

empiriska materialet. Detta kommer sedan ställas mot aktuella teorier och ytterligare 

påverka objektiviteten. (Dalen, 2008, s. 11-13)  

 Med detta i åtanke kommer mina tankar tolka svaren subjektivt och är något som 

blir oundvikligt.  

4.2 Urval 

För att upprätthålla en god vetenskaplig nivå bör forskaren tillämpa tre allmänna råd vid 

intervjuer. Det första rådet är att intervjua främlingar. Detta för att det är en svårighet att 

bibehålla en vetenskaplig distans till vänner, som kan resultera en sämre kvalitet på 

intervjun.  Den intervjuade kan dock ha lättare för att öppna sig för en person som 

denna har en begränsad relation till. Det andra rådet är att intervjua ett litet antal. Detta 

blir ganska intetsägande, men forskaren ska intervjua personer tills det uppstått en 

teoretisk mättnad. Det finns med andra ord ingen absolut siffra som skall uppnås, men 

rekommendationer pekar på ca tio intervjuer. Det sista rådet är att välja respondenter 

som inte är subjektiva experter. (Esaiasson, 2012, s. 259)  

 I studiens fall innebär ”subjektiva experter” personer som är bekanta med studiens 

centrala begrepp och teorier. Med detta i åtanke har ett aktivt val gjorts att utesluta 

studenter som har studerat eller studerar ämnet geografi.   

 Studien har undersökt gymnasielärarstudenters tankar kring migration. En 

intresseanmälan skickades ut på sociala medier och totalt genomfördes sju intervjuer. 

Samtliga respondenter studerar på lärarprogrammet vid Uppsala universitet.   

 Valet av att enbart genomföra sju intervjuer, istället för tio som rekommenderas 

grundar sig i att jag kände att det empiriska materialet var mättat. Efter sju intervjuer 

insåg jag att ingen lyfter fram en unik aspekt eller något som tillför studien ur en annan 

synvinkel. Respondenternas kön har ingen betydelse för studien.  
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4.3 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har fyra hörnstenar som ska tillämpas för att uppnå 

individskyddskravet. Dessa hörnstenar är vitala och bör alltid beaktas när det berör 

individer i forskning och studiesammanhang. De fyra hörnstenarna är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6)  

 Informationskravet är den första hörnstenen och här ska den intervjuade bli 

informerad kring vilka villkor som gäller för vederbörandes deltagande. Information 

rörande studiens syfte och frågeställning presenteras. Vederbörande blir också 

informerad om hur intervjun kommer gå till och studiens frivilliga deltagande och 

anonymitet. Den andra hörnstenen är samtyckeskravet. Där den intervjuade har 

fullständiga rättigheter att bestämma över sitt medverkade i studien. Intervjun ska kunna 

avbrytas när som helst, utan negativa följder. Den tredje hörnstenen omfattas av 

konfidentialitetskravet. Detta innebär att samtliga respondenter deltar under total 

anonymitet, de kommer bli tilldelade fiktiva namn. Detta innebär också att den 

insamlade data hindras från att obehöriga tar del av den. Detta innebär att deltagarnas 

uppgifter skyddas och kan inte identifieras av utomstående. Framförallt när det berör 

uppgifter som kan anses vara känsliga och som riskerar att blotta individen. Den sista 

hörnstenen går under benämningen nyttjandekravet. Denna hörnsten bearbetar sättet 

uppgifter och insamlad empiri hanteras. Den insamlade empirin får, och ska endast 

användas till denna specifika studie. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14) Dessa etiska 

hörnstenar har stått till grunden för hur empirin insamlats och hur respondenterna 

skyddats. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Studiens verifierbarhet grundar sig i begreppen validitet och reliabilitet. Validitet i detta 

fall grundar sig i hur sanningsenlig studien är. I intervjusammanhang kopplas validitet 

till intervjuns kvalitet och hur pålitlig respondenten är. Detta kan kontrolleras i en 

intervju genom återkoppling efter varje segment. Något som jag ständigt kontrollerade, 

genom att förklara för respondenten hur jag tolkat informationen denne sagt. 

Respondenten kan då bekräfta sina egna uttalanden och risken för missförstånd minskar. 

Transkriberingen omfattas också av validitet. Denna typ av validitet utgår från vad som 

anses vara rätt tolkning och översättning från talspråk till skrift. (Kvale, 1996)  

 Reliabilitet utgår från att frågorna i intervjun blir ställda på ett korrekt sätt. Ledande 

frågor kan användas för att kontrollera respondentens reliabilitet. Tanken utgår från att 

samma fråga ställs vid ett senare tillfälle till samma respondent. Svaret ska då vara 

snarlikt respondentens första svar vid det tidigare tillfället. Transkriberingen blir således 

en vital del. Kvale, rekommenderar att lyssna på samma inspelning flera gånger. Det 

kan vara avgörande att ha stödanteckningar. Att lyssna på en genomförd intervju vid ett 

senare tillfälle kan resultera i att en annan tolkning görs, exempelvis om en mening är 

slut eller om det bara är paus. (Kvale, 1996) Detta uppmärksammades vid flera tillfällen 

när jag i efterhand gick igenom de inspelade intervjuerna igen. Detta hade dock inte ett 

vitalt inflytande i det empiriska materialet och påverkade således inte resultatet.  



14 

 

4.5 Intervjuguide 

För att en intervju ska bli givande och svaren spontana bör en akademisk jargong 

undvikas. Frågorna ska vara korta, men ändå formulerade på ett sådant sätt att inte 

behöva förklaras ytterligare. Ett drömscenario för en intervju omfattar korta frågor och 

långa svar. Detta är nödvändigt att känna till då ett omvänt scenario ofta omfattar brister 

i intervjun. (Esaiasson, 2012, s. 265)  

 Studiens intervju kommer vara av semistrukturerad karaktär. En öppen intervju kan 

skena iväg i en riktning som inte blir användbar i studien. En strukturerad intervju kan 

stänga in den intervjuade från att tänka i fria och öppna banor. I en semistrukturerad 

intervju ses frågorna eller ämnet som riktlinje.  (Dalen, 2008, s. 31) Vid start av en 

intervju kan det anses vitalt att starta med uppvärmningsfrågor. Dessa frågor är helt 

neutrala och har ingen eller minimal koppling till intervjuns huvudsakliga syfte. Syftet 

med dessa inledningsfrågor är att skapa ett avslappnat klimat. Den intervjuade ska 

känna sig bekväm och avslappad. Utifrån dessa frågor ska den intervjuade med minimal 

påverkan av intervjuaren besvara frågor som berör studiens syfte och frågeställningar. 

Därefter kommer fokus rikas mot studiens centrala delar. (Dalen, 2008, s. 31) Dessa 

benämns som de tematiska frågorna. De tematiska frågorna relaterar till studiens 

centrala innehåll. Klave (1996) beskriver att intervjuns spontanitet är avgörande för 

svaren. Desto spontanare intervju leder således till spontanare svar (Klave, 1996, s. 

129). Nyckelfaktorn i de tematiska frågorna är att de är öppet formulerade. Empirin 

kommer grunda sig i informanternas svar. Därför är det vitalt att respondenterna öppnar 

sig och besvarar frågorna utifrån egna uppfattningar och upplevelser. En 

semistrukturerad intervju lämnar möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Dessa frågor 

syftar till att den intervjuade utvecklar sitt svar och ger således en unik och nyanserad 

beskrivning. (Dalen, 2008, s. 32. Esaiasson, 2012, s. 265)   

 För att testa sin intervjuguide (se bilaga 1) är det rekommenderat att göra en 

pilotintervju innan de riktiga intervjuerna. Vid pilotintervjuer testas intervjuguidens 

hållbarhet, men även mig som kommer genomföra intervjuerna. Ofta uppmärksammas 

problem och andra hinder som det vanligtvis inte hade skänkts en tanke åt. (Dalen, 

2008, s. 36)  

 Pilotintervjun genomfördes ungefär en vecka före den första riktiga intervjun. I 

samband med pilotintervjun testades mina kunskaper och intervjuguidens hållbarhet. 

Under denna pilotintervju upptäcktes många brister i intervjuguiden, men även hos mig 

som intervjuare. Vissa frågor behövde omformuleras för att bli mer preciserade, utan att 

bli för inramande. Frågorna kunde bearbetas för att göra de enklare och mer begripliga. 

Intervjuguiden hade alltså gått i en fälla Esaiasson (2012) varnar för. Brister som 

uppmärksammades hos mig som intervjuare var svaga uppföljningsfrågor. Dessa 

behövde utvecklas för att krama ur fler nyanserade svar.  

4.6 Intervju och transkribering 

Efter genomförd pilotintervju och korrigeringar i intervjuguiden kan de riktiga 

intervjuerna påbörjas. Det är vitalt att båda parter kommer väl överrens om var intervjun 

ska ske. Eftersom intervjun ska spelas in är det viktigt att konversationen kan höras 

tydligt. Onödigt mycket bakgrundsljud kan störa inspelnigen och försvåra 
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transkriberingen. Därför är valet av plats där intervjun ska ske ett viktigt val, men kan 

också vara ett svårt val. Den intervjuade ska kunna känna sig bekväm, men samtidigt på 

en plats där intervjun kan pågå utan att bli avbruten. Det är också viktigt att som 

intervjuare uppträda lämpligt. Beroende på vem som intervjuas kan ett specifikt 

förhållningssätt förväntas (Klave, 1996, s. 162. Esaiasson, 2012, s. 268). Jag har själv 

inte upplevt att jag påverkats av att förhålla mig till respondenten eller platsen intervjun 

genomförts på, då jag känt mig bekväm under samtliga intervjuer.   

 Fyra av sju intervjuer genomfördes på Blåsenhus, där bland annat lärare utbildas. 

Var intervjun genomfördes var något jag och respondenten kom överens om innan. 

Resterande intervjuer genomfördes på överenskommen offentlig plats. Intervjuernas 

längd var likartad vid samtliga tillfällen och tog ungefär 45 minuter att genomföra. 

Under intervjun antecknade jag också respondenternas svar. Detta för att undvika 

teknikproblem, eller att ett segment inte hörs under inspelningen. Efter varje intervju 

genomfördes en transkribering, då intervjun fortfarande var färsk i minnet.  

4.7 Intervjuanalys 

Denna fas går ut på sammanfatta det insamlade empiriska materialet. Det empiriska 

materialet spelas in. Men även stödanteckningar förs. Det inspelade materialet ger ofta 

en okontextualiserad och platt bild av intervjun. Därför utgör samtidiga anteckningar en 

viktig central roll i intervjun. (Klave, 1996, s. 160) Mellan tummen och pekfingret 

brukar det beräknas till ungefär fyra-fem timmar utskrift för varje intervjuad timme. 

Esaiasson (2012) rekommenderar att studenter granskar materialet till vad som faktiskt 

är nödvändigt att skriva ut, för att spara tid i ett redan begränsat tidsschema. Vid 

sammanfattningarna kan det vara nödvändigt att göra memos, som kortfattat beskriver 

intervjuns innehåll. Här kan vitala delar i intervjun skrivas ut. Det kan omfatta ett unikt 

synsätt eller specifikt citat som gör att det snabbt blir överskådligt av intervjuns 

innehåll. (Esaiasson, 2012, s. 268-270)  

 I samband med att sammanfattningar av intervjuer görs kommer möjliga likheter i 

svar upptäckas. Detta ger en möjlighet att skapa korsreferenser bland intervjuerna. Detta 

påbörjar analysprocessen genom att granska vilka frågor som besvarades liknande. 

Genom kategorisering skapas en möjlighet att sammanföra och organisera empirin. 

(Esaiasson, 2012, s. 270. Dalen, 2008, s.74) 

4.8 Metoddiskussion 

Redan vid uppstart hade jag svårigheter att precisera mitt syfte och frågeställning. Det 

största problemet var vilken respondentgrupp jag skulle undersöka. Den initiala 

infallsvinkeln var att göra en komparativ studie mellan förskolelärare och 

gymnasielärare. Tanken var att undersöka om det fanns skillnader i tankesättet kring 

migration beroende på vilken åldersinriktning studenten hade. Jag ville behålla en 

kvalitativ metod, men problemen uppkom då få intresseanmälningar gjordes. 

Gymnasielärarstudenter var i detta fall lätta att få tag på. Intresset från lågstadielärare 

var emellertid svagt. Tankesättet fick ändras och mitt fokus hamnade istället på 

gymnasielärare, då det var flest anmälda ur denna åldersinriktning.   

 Trots sju anmälningar skulle det ta nästan två veckor att genomföra samtliga 
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intervjuer. Denna utdragna problematik innebar att det tog längre tid att få in empirin än 

väntat. Detta är således något som inte går att undvika, då många av respondenterna 

hade personliga, eller skolrelaterade hinder.   

 Valet av intervju som metod grundade sig i att jag ville komma in på djupet och 

främst förstå varför respondenterna resonerade på ett specifikt sätt angående migration. 

Hade en kvantitativ metod tillämpats hade detta medfört en annan infallsvinkel för 

studien.  

  Förenklat skulle man kunna säga att om forskningen berör hur ofta, hur många och 

hur mycket, är det oftast kvantitativa förhållningssätt som ska tillämpas. En annan 

övergripande skillnad vid kvantitativa metoder, är att det behövs ett större antal 

respondenter än vid kvalitativa. Vid en enkätundersökning svarar respondenten på låsta 

frågor och möjligheten till uppföljningsfrågor är väldigt begränsat. Enkäten kan dock 

innehålla uppföljningsfrågor, men dessa får forskaren tolka svaret i andrahand. Detaljer 

i tonläge blir svårt att uppfatta genom inspelning och förmågan att läsa kroppsspråk 

försvinner helt. För att illustrera denna problematik kan en särskild grupp besvara 

enkäter eller intervjuas angående migration. Enkätsvaren kommer åskådliggöra för 

forskaren vart dessa respondenter vill flytta efter avslutad utbildning. Men det kan dock 

vara svårt att få till utvecklade svar som ligger till grunden för en migration i en enkät. 

För att få till detta i enkäten är det enklaste tillvägagångssättet en tabell. Svårigheten är 

att utveckla en tabell som inte ser avskräckande ut, men ändå okomplicerad. Men det 

finns ingen garanti att utifrån detta få ett välutvecklat svar som förklarar 

migrationsavsikterna hos en individ. (Trost, 2012, s. 18. 71-74)  

 Av denna anledning ansåg jag att intervjuer kommer ge ett djupare och mer 

nyanserat svar. Dalen (2008) menar att en förförståelse och anknytning till det ämnet 

som ska studeras bäddar för ett bättre djup och kvalitet. Intervjufrågorna kan således bli 

bättre formulerade och genom ens förförståelse för ämnet kan de kompletterande 

uppföljningsfrågorna också bli bättre. Detta utnyttjades under intervjutillfällen, speciellt 

om intervjun framskred i en riktning som inte skulle vara relevant för studien. Värt att 

notera är att detta också kunde ha en negativeffekt på studien. Genom att rama in 

frågorna i större omfattning begränsar detta frispråkigheten hos respondenten. Något 

som vill undvikas, men ändå nödvändigt att förhålla sig till. Min bakgrund som blivande 

gymnasielärare har också en inverkan på respondenterna. Att respondenterna vet vem 

jag är underlättar ur en bekvämlighetssynpunkt. Min koppling till respondenterna är 

gemensamma kurser vi läst i början på lärarprogrammet.  

5. RESULTAT 

Samtliga intervjuade respondenter studerar på lärarprogrammet på Uppsala Universitet. 

Den gemensamma faktorn de har är att samtliga är inriktade på åldersgruppen 

gymnasiet. Utöver detta har samtliga respondenter helt unika ämneskombinationer. 

 Samtliga respondenter har tilldelats fiktiva namn. Detta av två anledningar: Den 

första för att skydda respondenternas identitet. Den andra är till för att skapa en lättare 

översikt för läsaren. 



17 

 

Respondent Ålder Ursprungsort Vill bo Vill arbeta 

Klara 23 Uppsala Uppsala Stockholm 

Fredrik 24 Uppsala Uppsala Uppsala 

Sofia 23 Östersund Uppsala/Östersund Uppsala/Östersund 

Viktor 28 Säffle Falun Falun 

Xena 25 Norrtälje Norrland Norrland 

Dimitri 28 Orust Stockholm/Göteborg Stockholm/Göteborg 

Johan 24 Knivsta Uppsala Ej Uppsala 

Figur 3. En översiktstabell som kortfattat visar respondenternas ålder, ursprungsort, var de vill 

bo och arbeta efter avslutade studier.  

5.1 Biografisk ansats 

Denna underrubrik presenterar den inledande delen i intervjun (Bilaga 1). Syftet med att 

presentera individens bakgrund är att skapa en förförståelse om respondenten. I avsnitt 

3.1 Biografisk ansats förklaras vikten av att ha denna förförståelse i undersökningar 

som berör migration. Detta avsnitt ska redovisa hur respondenter resonerat kring valet 

av Uppsala och lärarprogrammet.    

 Beroende på respondentens ursprungsort kan både valet av Uppsala och valet av 

lärarprogrammet se väldigt annorlunda ut. Gemensamt för respondenterna som är födda 

och uppvuxna i Uppsala är att universitetsvalet föll "naturligt". De anmärker 

bekvämligheten med att ha omedelbar tillgång till universitetet och utbildningar som 

erbjuds här. Att ha möjlighet att kunna studera utan att behöva flytta, samt hur det 

underlättade studiestarten, var något de specifikt anmärkte. Trots att de under 

utbildningen har flyttat inom Uppsala beskriver de en trygghet att ha familj och något 

att falla tillbaka på om en flytt inte skulle fungera. Klara och Johan uttryckte sig snarlikt 

varför Uppsala känns tryggare. Nedan är Klara citerad: 

Jag testar Uppsala bara för att se hur det känns. Uppsala kändes inte livsavgörande på samma sätt. 

Hade jag stuckit iväg till Umeå och pluggat och inte varit nöjd, hade det varit ett större projekt att 

ta sig hem igen. I och med lärarprogrammet har det också varit väldigt öppet. Att ha möjligheten 

att ändra sin studieort halvvägs in i utbildningen och därefter studera på annan ort var inte 

omöjligt. 

Johan flyttade till Uppsala i samband med gymnasiet och har likt de som är födda och 

uppvuxna här ett liknande förhållningssätt som dem. Han förklarar att han är bunden till 

regionen på grund av vänner, familj och fritidsintressen. Johan fortsätter förklara att han 

känner sig osäker och att idag känns det som ett för stort steg att flytta till en annan ort 

efter avslutade studier, men kan gärna se sig själv om några år residera på annan ort. 

Dock har framtidsplanerna sett lika ut, både innan studietiden och nu när den lider mot 

sitt slut. Uppsala är fortfarande en stor och central del i hans liv, och således blir det 

svårt att flytta härifrån.  

 Något som är återkommande för samtliga respondenter är deras vilja och intresse 

för att arbeta med människor, pedagogik och grupprocesser. Sofia uttrycker sig 

följande:  
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Först sökte jag till psykologprogrammet, men kom inte in. Då fick jag tänka på andra alternativ 

och lärare var också något jag var intresserad av. Det slutade med att det blev en kombination för 

mitt mål är att bli psykologilärare. 

För respondenterna som kommer från andra orter, fanns det andra faktorer som lockade 

hit. Framförallt att Uppsala är en studentstad, men även att det var en chans att påbörja 

något nytt. Respondenterna utifrån hade också olika typer av koppling till Uppsala. I 

Sofias fall vägde det mellan Umeå eller Uppsala, och valet av Uppsala baserades på den 

rika studentkultur staden besitter. Viktor hade en bror som redan bodde här sedan 

tidigare och beskriver valet av Uppsala på följande vis: 

Brorsan bodde ju redan här, så jag flyttade hit på våren och jobbade under sommaren för jag visste 

att jag skulle börja plugga på hösten. Lärarprogrammet lockade speciellt eftersom jag har arbetat i 

Sälen som skidlärare och var något jag trivdes med. 

Dimitri hade likt Viktor också säsongsarbetat i Sälen. Valet av Uppsala var en 

konsekvens av att Dimitris dåvarande flickvän som han träffade i Sälen skulle börja 

studera i Uppsala. För att undvika ett långdistansförhållande flyttade Dimitri efter och 

båda började studera här samtidigt. Dimitri uttrycker också att det enbart var deras 

relation som resulterade i att han började plugga, för det hade han inte gjort på egen 

hand.   

 Xena var likt Dimitri också bunden till Uppsala på grund av en relation. Dock hade 

hon en pojkvän här redan under gymnasietiden, som resulterade i att hon flyttade hit 

under sin gymnasiegång.  Pojkvännen var det som band henne till Uppsala, men också 

varför hon stannade efter gymnasiet. Vidare utvecklar Xena att om hon hade varit singel 

den perioden hade hon förmodligen inte varit bunden till Uppsala över huvudtaget och 

istället troligtvis hamnat i Stockholm. Valet av lärarprogrammet var en undanflykt som 

hon beskriver. Hon hade vid den perioden ett dåligt jobb hon kände att hon ville komma 

ifrån.  

5.2 Framtidsplaner 

Detta segment kommer presentera resultaten som berör de tematiska frågorna, som 

återfinns i intervjuguiden (Se bilaga 1). Första frågan som berör tiden efter studierna har 

samtliga respondenter en liknande uppfattning om vad de vill göra. Samtliga ska leta 

efter jobb. Det som skiljer dem åt är på vilken ort eller region de tänkt att de ska söka 

jobb. På följdfrågan om varför de valt den specifika orten/regionen uttrycks nyanserade 

svar.   

 Fredrik, som är född och uppvuxen i Uppsala uttrycker att han fortfarande trivs och 

kommer förmodligen att söka jobb i trakten. Fredrik beskriver att familjen är en central 

del i beslutet att stanna i Uppsala: Familjen är viktig för mig och deras vilja att jag ska 

vara kvar håller mig förmodligen också kvar här. Fredrik fortsätter att utveckla sitt svar 

om vad som knyter honom till Uppsala. Där bland annat vänner och fritidsintressen är 

centrala delar i hans liv. För Fredrik spelartyp av tjänst ingen övergripande roll i hans 

beslut om att stanna i Uppsala. Trots att han utbildas för gymnasiet skulle han kunna 

tänka sig att jobba på ett högstadium först. Viktor åskådliggör en likande bild. Tjänsten i 
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sig är heller inte det viktiga för honom. Skillnaden är att Viktor har svårt att se sig själv 

stanna i Uppsala efter avslutad utbildning. Han förklarar att han gärna söker sig mot 

Falun och trakterna runt omkring, detta av flera anledningar. Viktors familj har en 

sommarstuga i Falun. Sommarstugan fungerar som en knytpunkt för hans familj då hans 

föräldrar ofta åker dit. Viktors fritidsintressen är en central och kanske mer omfattande 

del i vad som lockar honom till Falun. Då han tidigare arbetat som skidlärare ser han 

gärna att han har tillgång till fjäll och natur, så att han själv kan utöva sina 

fritidsintressen. Att favoritlaget är Leksand kan också ha en avgörande roll för detta 

beslut. Dimitri som har liknande intressen uttrycker sig dock inte på detta sätt. Han har 

inga svårigheter att se sig själv arbeta på en mindre ort eller skola, men ser sig själv bo i 

en storstad, med Göteborg eller Stockholm i åtanke. Hit räknas också städernas förorter. 

Han beskriver vart han vill flytta efter studierna på följande vis: 

Varför det blir specifikt de storstäderna är för att jag kan få jobb där, men min flickvän är nästan 

bunden dit i och med hennes utbildning. Hon har större chans att få jobb i de regionerna. Men jag 

har också svårt att se mig själv flytta till andra ställen utöver dem, även om jag hade varit singel. 

Jag kommer inte stanna i Uppsala i alla fall känns det som just nu […] Det som egentligen lockar 

till en storstad är vänner eller familj. Jag har en bror utanför Stockholm och många vänner i 

Göteborgstrakten. Sen är det inte speciellt långt hem till Orust från Göteborg. 

Respondenterna, Klara, Fredrik och Johan som är födda och uppvuxna i Uppsala 

uttrycker sig annorlunda. Klara kan se sig själv bo kvar i Uppsala, men skulle aldrig 

tänka sig kunna jobba i kommunen. På följdfrågan vad det är som lockar i ett lärarjobb 

förklarar Klara anledningen till detta: Att skolpolitiken som bedrivs i Uppsala idag är 

dålig och att det är en stark grundläggande anledning till varför hon kommer söka jobb 

på annan ort. Hon uttrycker att de norra delarna av Stockholm lockar mycket. Dels för 

att det finns goda förbindelser med kollektivtrafiken, men även för att lönerna är högre 

där. Något som Fredrik och Johan också uttryckt. Att pendla är inget problem, så länge 

det finns goda förbindelser. Lönen är inte avgörande, men en bättre lön lockar såklart 

mer än en sämre.    

 Sofia har dock en annan infallsvinkel. Hon beskriver att Stockholm är för stort för 

hennes smak. Trots att det finns löneskillnader mellan Stockholm och Uppsala skulle 

hon ändå kunna tänka sig jobba inom Upplands län för lite mindre månadslön, helst i en 

förort eller på en mindre skola. Sofia utvecklar att det är viktigare att trivas ordentligt på 

jobbet än att tjäna någon tusenlapp mer i månaden. Men lönen är inte helt betydelselös. 

Sofia förklarar att lönen börjar bli en övervägande faktor om hon tvingas söka jobb 

någon stans i landet som inte är Uppsala eller Östersund. Men valet av Östersund 

grundar sig i att hon fortfarande har familj och vänner kvar där. Xena tar precis som 

Sofia avstånd från Stockholmsregionen och de båda har liknande utgångspunkter, där 

bristande dynamisk natur är den främsta orsaken. Men även att karaktären på orten inte 

är tilltalande. Det är ofta ett stressat och hektiskt klimat de båda beskriver att de vill 

undvika. Xena beskriver hur hon gärna vill flytta till Norrland utan att ha en specifik 

anknytning dit. Hon har själv aldrig varit långt upp i landet, men uttrycker att hon har en 

romantiserad bild av landskapet och att hon på förhand vet att hon kommer trivas bättre 
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i en sådan miljö än i en storstad. Xena poängterar dock att hennes partner inte är klar 

med utbildningen samtigit som henne, utan han har lite till att läsa. Detta kommer styra 

det initiala stadiet efter utbildningen, och kommer resultera att hon stannar kvar i 

Uppsala till han blir färdigutbildad.   

 När respondenterna blir ombedda att förklara i vilken ort lärarjobben är lockande, 

finns en tydlig utgångspunkt utifrån deras fritidsintressen. Viktor till exempel baserar en 

stor del av sin framtid utifrån sina fritidsintressen, andra respondenter har 

fritidsintressen endast i åtanke. Något nästan alla respondenter är överrens om är att 

lönen i sig inte spelar en avgörande faktor i detta val. Viktor och Fredrik är tydligast 

med att förklara dynamiken i vad som lockar i ett lärarjobb. Båda beskriver vikten av att 

jobba på en skola med stor elevvariation. Fredrik uttrycker sig följande: ”Jag skulle 

aldrig kunna tänka mig arbeta på en snobbskola. Hellre en mångkulturell skola i så fall. 

Viktor är mer utförlig att beskriva på vad som lockar i ett lärarjobb och vart han vill 

jobba:   

Det är ju skolan i sig. Hade jag fått välja drömskolan hade det varit en blandad skola. Den får inte 

innehålla enbart en typ av människor. Exempelvis barn från akademiker. Celsiusskolan i Uppsala 

är en bra förebild. Det får gärna vara mångkulturellt för att bemöta alla typer av människor. En 

skola med stora problem vill jag undvika, oavsett om det är en skola i förorten eller i ett 

överklassområde. Så länge det är en välfungerande skola, med goda kollegor 

Fyra av sju respondenter har ordagrant uttryckt sin vilja med att arbeta på en 

mångkulturell skola. Resterande respondenter uttrycker att de gärna vill göra det när en 

öppen fråga ställs rörande elever. Detta är något som dessa respondenter 

uppmärksammat under praktiktillfällen de haft på olika skolor i Uppsala med omnejd. 

Flera av respondenterna uttrycker att ett gott samspel mellan kollegor är en hörnsten för 

att trivas på arbetsplatsen. Av de respondenter som nämnt mångfald beskriver vikten av 

en varierad skola. Att det finns en dynamik bland eleverna, när de har olika bakgrund. 

Men poängterar också att det är viktigt att kollegorna kommer bra överens. De beskriver 

också en problematik med att på förhand inte veta hur klimatet kommer vara på 

arbetsplatsen.  

 Tidigare resultatavsnitt presenterar respondenternas koppling till Uppsala. Bland 

annat vilka orsaker som håller kvar respondenterna här. Men myntet har två sidor och 

detta avsnitt ska belysa respondenternas inställningar till vad som trycker bort 

(pushfaktorer) respondenterna från Uppsala. Sofia berättar om hennes starka anknytning 

till sin familj som är kvar hemma i Östersund. I det tidigaste stadium av utbildningen 

var det endast en återflytt till Östersund som Sofia resonerade över. Men detta är också 

något som minskat i takt med att Sofia närmat sig utbildningens slut. Hon beskriver:  

Att ha nära tillgång till min familj är viktigt för mig. Men jag känner också att en nära tillgång till 

naturen har blivit en viktig del av mitt liv. Jag vill gärna ha tillgång till fjäll, sjöar och det känner 

jag att Uppsala inte riktigt kan erbjuda. Så det är snarare kombination av båda som trycker mig 

bort från Uppsala […] I början tänkte jag att jag enbart är i Uppsala för att plugga. Jag ska ha kul 

här osv, men sen efter utbildningen var tanken att jag skulle flytta hem till Östersund igen. 



21 

 

Sofia är inte den enda som har en stark koppling till ett naturlandskap som skiljer sig 

mycket från det Uppland har att erbjuda. Både Viktor och Xena uttrycker hur viktigt det 

är för dem att komma till en miljö med stor dynamik i naturen. Viktor har starka 

kopplingar till Falun som tidigare beskrivits. Där sommarstugan fungerar som en 

knutpunkt för hans familj, men Viktors huvudsakliga fritidsintresse faller ändå på 

aktiviteter som bedrivs utomhus och en närhet till naturen.  

[…] Sen är naturen helt fantastisk. Det finns nära tillgång till sjöar, skog och fjäll. Jag gillar 

möjligheten att ha närhet till sjöar. Då kan man fiska, bada och allt därtill. Närheten till fjäll är 

framförallt viktig. Det överstiger nästan allt. Miljön, stillheten och den friska luften är överlägset 

bäst. Variation av årstider. Det märks väldigt tydligt när det är en specifik årstid. I Uppsala kan det 

t.ex. vara vinter utan att det finns en direkt tillgång till snö på samma sätt. Borlänge är också bra! 

Där skulle jag också kunna tänka mig att bo […] Tjejen kommer ju från Hudiksvall också, så det 

är närmare för henne. Hon vill inte bort mot Säffle om jag säger så. 

Xena beskriver det liknande, men har ändå ett eget nyanserat svar:  

Gärna norrut och med så mycket natur som möjligt. Jag vill gärna bo där det finns nära tillgång till 

vatten. Men även mycket skog. Sen får det gärna finnas tillgång till skidbackar. Uppfyller det inte 

dessa krav så vill jag gärna att det uppfylls i så stor grad som möjligt. Jag vill undvika stora 

folksamlingar, så det innebär att jag gärna bor i en mindre ort. Behöver inte nödvändigtvis vara 

lärarjobb, men gärna något pedagogiskt. Staden ska även ha goda kommunikationer att ta sig ner 

mot Norrtälje eftersom familjen och andra vänner fortfarande är kvar, och däruppe kommer jag 

inte ha någon. 

Det framgår alltså att tre respondenter har en väldigt stark koppling till naturen. Xena 

ser det ganska äventyrligt och Sofia och Viktor ser det snarare rent praktiskt. Andra 

respondenter har en helt annorlunda infallsvinkel. Johan uttrycker sig att han har svårt 

att se sig själv flytta från Uppsala, men att han gärna kan tänka sig arbeta på annan ort. 

För honom är det viktigt att bibehålla en professionell nivå och förhållningssätt till sina 

elever. Att behöva träffa elever utanför skolans väggar, eller inom föreningslivet, som är 

en omfattande del av hans liv är något han vill undvika, och kan därför se sig själv 

arbeta i orter som har goda förbindelser till Uppsala. Fritidsintressen är något som 

samtliga respondenter nämner och är en viktig del i deras liv. Sex av sju respondenter är 

aktiva inom en förening eller liknande. Men de beskriver också hur oväsentligt detta 

kommer vara vid en flytt.  

5.3 Resultatanalys 

Flera av respondenterna har gemensamma nämnare i sättet de ser på sin tid efter 

studierna. Resultaten från intervjuerna sammanställs för att kunna bena ut likheter och 

olikheter, som sedan ska kategoriseras. Den första kategoriseringen är den gemensamma 

nämnaren som flest respondenter ansett är den viktigaste faktorn i deras val av flytt. 

Därefter analyseras svaren i fallande ordning. 
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5.3.1 Sociala relationer: Familj och vänner  

Ett återkommande tema hos respondenterna är familj, vänner och relationer. Både under 

avsnittet där de beskriver sin biografi, men även under de tematiska frågorna. Fem av 

sju respondenter har ordagrant uttryckt att deras familj är viktig för dem. De övriga två 

har nämnt att de indirekt vill ha god tillgänglighet till familjen. Intensiteten i svaret 

varierar dock från person till person. Klara, Fredrik och Johan, som kommer från 

Uppsala har ordagrant beskrivit att familjen, främst med föräldrar i åtanke, utgör en 

central del i beslutet om vart de flyttar efter avslutade studier. Det som utmärker svaret 

är att samtliga ovannämnda utgår från att bo i Uppsala, eller en nära ansluten stad till sin 

familj. För Viktor, Sofia, och Dimitri, som kommer utifrån beskriver samtliga att de 

gärna har en närhet till sin familj. Men den tydliga skillnaden är att de inte är bundna till 

samma ort föräldrarna bor på. För att illustrera detta kommer Viktor användas som 

exempel. Han har redan en bror som bor här, men känner ingen obligation till att behöva 

stanna i Uppsala. Istället använder han familjens gemensamma sommarstuga som en 

knytpunkt för hela familjen. Med sina föräldrar kvar i Säffle och en bror i Uppsala blir 

sommarstugan en samlingsplats för samtliga parter. Sofia befinner sig i en komplex 

situation. Hon beskriver att hon gärna vill flytta tillbaka till Östersund efter studierna. 

Men pojkvännen som bor i Uppsala har ingen ambition att flytta dit i dagsläget. Dock 

ser Sofia inget hinder i att bo kvar i Uppsala. Hon förklarar att hon trivs här och att det 

inte är överdrivet långt att åka hem till Östersund.  

 Sex av sju respondenter svarade att vänner är en vital del i ett beslut om migration. 

Respondenterna beskrev en liknande bild för vad som är viktigt för dem. Av de som 

kunde tänka sig flytta utanför Uppsalas gränser var det viktigt att flytta till en ort där 

respondenten kände någon. De hade svårt att visualisera en flytt till en ort där de skulle 

vara helt självständig. Xena är förmodligen den respondenten som sticker ut mest i detta 

sammanhang. Hon är den enda som vill flytta till en region som hon inte har någon 

familje-, eller vänskapskoppling till. Xena förklarade att städer med större folksamlingar 

kan göra henne stressad och är därför något hon vill undvika. Vilket i sin tur genererar 

en intressant infallsvinkel, då endast Dimitri svarade att han kan tänka sig bo i en 

storstadsregion. I Dimitris fall kvittade det vilken storstad. Han beskriver sin goda 

relation med sin bror som bor i Stockholmstrakten, men att relationen inte är bindande 

till att han flyttar dit.   

 Då fem av respondenterna är i ett förhållande har de således en till part att beräkna i 

sin ekvation om vart de vill flytta efter studierna. Två av respondenterna förklarar att de 

är bundna till att stanna kvar i Uppsala tills deras partner är klar med studierna. Både 

Klara och Viktor är klara ett år innan sin partner och tänker vänta i Uppsala till partnern 

blir klar med studierna, innan ett beslut om flytt tas. Den första kategoriseringen handlar 

alltså om var respondenterna vill flytta efter studierna. Då sex av sju uttrycker sin vilja 

att bosätta sig nära familj och vänner omfattande det en stor del i ett flyttbeslut.

 Utifrån dessa svar är det svårt att tillämpa den första teorin, som berör migration på 

grund av ekonomi eller jobb. Vi kan förstå respondenternas förklaringar utifrån de två 

teoretiska påståenden som berör människans livscykel och livskvalitet. Samtliga 

respondenter är i den livscykelålder där migration är vanligast. Men även här har de en 
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annan infallsvinkel på migration, än vad teorin förespråkar. Samtliga respondenter har 

direkt, eller indirekt förhållit sig till den första flyttorsaken som innebär att individen 

flyttar till studieorten. Då tre av respondenterna redan är från Uppsala och studerar här 

tillgodoräknas den första flyttorsaken. Den andra flyttorsaken är jobbrelaterad. Som 

tidigare nämnt i detta avsnitt utgår ingen från denna flyttorsak. Den tredje och sista 

flyttorsaken berör relationer. Denna flyttorsak varierar för respondenterna, då deras 

situation skiljer sig avsevärt. De kommer från olika bakgrunder och regioner som kan ha 

en övervägande inverkan i deras flyttbeslut. Respondenter som är i förhållande förklarar 

att de väntar in partnern om de inte är klara med studierna samtidigt. Klara beskriver 

exempelvis att hon är klar ett helt år före sin pojkvän. Hon kommer vara kvar i Uppsala 

tills han blir klar. Dimitris relation fungerar som ett exempel för att åskådliggöra 

flyttorsaker. Både han och flickvännen är klara till sommaren. Flickvännens chanser att 

få jobb är störst i Göteborg och Stockholm. Honkommer alltså flytta av jobbrelaterade 

orsaker (flyttorsak ett). Detta innebär att Dimitri kommer flytta utifrån flyttorsak tre om 

det inte blir några förändringar, så som att han får jobb i samband med flytten eller 

liknande. (Boyle, et al. 1998, s. 111-113, 80-82) Den tredje teorin som berör livskvalitet 

kan åskådliggöras tydligare än teori två. Som analysen fastställer är det väldigt viktigt 

för respondenterna att ha närhet till familj och vänner. Denna närhet kan kopplas till en 

fysisk miljö vi bor i. För respondenterna är det viktigt att ha smidiga sätt att förhålla sig 

till den fysiska närmiljön som omfattar vår familj, våra anhöriga och vänner. Denna 

närhet kan således också begränsa respondenternas möjligheter till val av bostadsort. 

(Nordenfelt, 2004)    

5.3.2. Livsstil  

Den andra kategoriseringen är baserad på respondenternas livsstil. För vissa är 

fritidsintressen en vital del i deras liv. Flera av respondenterna efterlängtar en dynamisk 

natur med stor variation och problematiserar Uppsalas brist på detta. Andra 

respondenter som har en stark koppling till föreningsliv och specifika sporter uttrycker 

sig att det är en viktig del i deras liv, men att det inte är avgörande för en flytt. Här har 

sex av sju svarat att deras livsstil är något de utgår ifrån, om de ska flytta efter avslutad 

utbildning. Eftersom respondenterna har olika livsstilar och fritidsintressen kommer jag 

här att göra en övergripande kategorisering. Fyra av respondenternas (Klara, Fredrik, 

Dimitri och Johan) fritidsintressen är anknutna till någon typ av förening eller sällskap. 

Männen är anknutna till idrottsföreningar och Klara är anknuten till sitt rockband. 

Samtliga uttrycker sitt fritidsintresse i god mening, men förklarar också att de inte är 

bundna till den specifika klubben eller gruppen. De förklarar att de trivs, men att deras 

livsstil således inte ska bli ett hinder för framtida flytt. Fredrik beskriver att han spelade 

bandy i sina ungdomsår, men att han är fortfarande aktiv inom föreningslivet ser inget 

hinder att kunna flytta, exempelvis till sambons födelseort och fortsätta med bandyn där. 

Klara uttryckte sig också att bandet i sig, inte är knuten till någon specifik ort och att 

musik går att spela överallt.    

 För Viktor, Sofia och Xena är naturen en stor del av deras livsstil. De uttrycker att 

den dynamiken de eftersträvar i ett naturlandskap inte riktigt går att finna här i Uppsala. 

De vill gärna ha närhet till skog, sjöar och fjäll och har således en motivering till vart de 
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vill flytta efter avslutad utbildning. För Sofia är det dock inte lika högt prioriterat som 

det är för Viktor och Xena. Sofia förklarar att hennes sambo gärna vill vara kvar i 

Uppsala efter avslutade studier. Hennes medvetenhet om att Uppsala inte kan erbjuda 

den stora naturdynamiken är i sig inte är så viktigt egentligen. Hon menar att 

fritidsintresset inte kommer vara avgörande för en flytt, men det är en bonus om det 

finns nära till hands. Denna kategorisering berör den tredje teorin om livskvalitet. 

Respondenterna menar att de styrs av sin livsstil, men att de ändå utgår från att hitta 

jobb dit livsstilen styr dem. Respondenterna är med andra ord medvetna om att jobb är 

en avgörande faktor och att den finns med i ekvationen i vart man flyttar. Dock har 

ingen direkt uttryckt sig att jobbet är det som styr vart man hamnar, snarare indirekt. 

Min uppfattning kring detta är att respondenterna utgår från att lärarjobben kommer 

vara lätta att hitta.   

 Teori tre som berör livskvalitet är den teoretiska anknytningen som hamnar närmast 

livsstil. Nordenfelt (2004) pratar om en anslutning till en fysisk miljö. Något som tre av 

respondenterna specifikt uttryckt. För Viktor och Xena var detta särskilt viktigt, då de 

baserar sin framtida flytt efter sitt fritidsintresse, med en dynamisk natur. För de övriga 

respondenterna som svarat något annan utöver naturen som fritidsintresse finns det en 

annan specifik koppling till detta. Fredrik och Klara antyder specifikt att den fysiska 

miljön inte är det viktiga i sig, snarare den kulturella miljön. De är med andra ord inte 

bundna till en fysisk plats för att utöva sitt intresse. Den fysiska platsen är alltså 

utbytbar, utanlivsstilens kulturella värde är det som i detta fall värderas.   

 Denna kategorisering förklarar följaktligen att livsstil har en viktig roll i beslutet 

om flytt. Men det är viktigt att poängtera att familj, vänner och relationer prioriterades 

nästan alltid före den enskilda individens livsstil. Det är vitalt för individen att ha 

möjlighet att utöva sinlivsstil, men utifrån analysen, ska det inte vara på bekostnad av 

familj, vänner och relation.  

5.3.3. Arbetsmiljön en del i övervägandet?  

Detta avsnitt handlar om den framtida arbetsplatsen, med tankar om olika typer av 

skolor och arbetsmiljöer. Avsnittet kommer vara en samling för flera beståndsdelar 

inom skolan som arbetsplats. Trots varierande svar blev, ort (skolans plats), skolstorlek, 

elever, åldersinriktning, personal och lön centrala delar som togs upp. Skolans plats och 

elevunderlaget visade sig vara centrala beståndsdelar. Fyra av sju respondenter uttryckte 

ordagrant att de helst skulle kunna tänka sig arbeta på en mångkulturell skola. Detta går 

ofta hand i hand med var skolan är benägen. De resterande respondenterna uttryckte sig 

inte lika precist om en mångkulturell skola, men beskrev dock liknande tankesätt. 

Viktor uttryckte sig specifikt att skolan ska vara fungerande. Med detta menar han att 

skolverksamheten ska fungera för att jobbet ska bli intressant. Detta omfattar skolan 

som helhet, både elever och personal. Ett blandat elevunderlag, bra kollegor och bra 

ledning är något nästan samtliga respondenter uttrycker och eftersträvar. Lönen har 

kommit upp vid nästan samtliga intervjuer. Flera av respondenterna har uttryckts sig 

likartat. De menar att lönen inte det viktiga, och att lönen i grova drag är likartad över 

hela landet. Sofia uttryckte sig att hon hellre hamnar på en skola hon trivs på än en 

tusenlapp mer i månaden. Men en bra lön är alltid uppskattat och för vissa värt att sträva 
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efter. Klara nämnde att ett jobb i Stockholm är attraktivt på grund av högre lön och de 

goda pendlingsmöjligheterna. Men också på grund av att hon tycker att skolpolitiken 

sköts dåligt i Uppsala. Detta överensstämmer med generella löneuppfattningen och 

jobbinställningen jag fått hos samtliga respondenter.  

 När det gäller en specifik skolstorlek är de flesta respondenter överens om att en 

medelstor skola är något eftersträvansvärt. Ingen har uttryckt en problematik med att 

arbeta på en mindre eller större skola. Men utifrån valmöjligheten är en medelstor skola 

det vanligaste svaret, lika så med åldersinriktning. Viktor och Fredrik beskrev direkt och 

flera andra respondenter indirekt att åldersinriktningen på skolan inte spelar någon 

övergripande roll. Trots att samtliga respondenter har gymnasiet som åldersinriktning 

ser de inga problem med att jobba på exempelvis en högstadieskola.   

 Utifrån den första teorin, med arbete och ekonomi som fokus kan nästan alla 

respondenter tänka sig vilket lärarjobb som helst, där drömscenariot för de flesta är att 

hamna på en medelstor mångkulturell skola, med bra kollegor och tjäna bra. De är dock 

medvetna att detta förmodligen inte skulle kunna uppfyllas till punkt och pricka, men är 

något eftersträvansvärt.  

 Denna öppenhet för arbete tolkar jag som en konsekvens, där min tankeprocess 

utgår från samtliga tidigare analyser och teorier. Ingen har uttryckt att de vill flytta till 

en särskild ort för att jobben finns där. De har istället beskrivit drömjobben de vill ha 

med utgångspunkt från där de vill bo. Som tidigare avsnitt presenterat är det beroende 

på familjen, vänner, relationer och fritidsintressen som initialt styr vart respondenten 

kommer bo. Speciellt med Klara och Johan som utgångspunkt, som beskriver att de 

gärna bor kvar i Uppsala med de tidigare nämnda analyserna som utgångspunkt.   

 Detta innebär att teori ett, arbete och ekonomi inte tillämpas som en prioritering hos 

respondenterna i detta fall. Jag tolkar istället jobbet som en indirekt handling och något 

respondenterna kommer söka i den specifika orten eller i anslutning till orten de vill 

flytta till. Garvill, et al. (2000) beskriver att flyttningar oftast sker i samband med 

studier, jobb eller relationer. Då samtliga respondenter uppnått kriteriet studier, utesluts 

detta. Detta innebär att flyttorsakerna kommer vara ett resultat av jobb eller studier. 

Som det framkommit i detta stycke, att jobbet nödvändigtvis inte är något som står 

högst upp på respondenternas prioriteringslista blir det svårt att tillämpa jobb som den 

främsta orsaken till flytt.  

6. Konklusion 

Studien ger insikt i vad gymnasielärarstudenter värdesätter vid en flytt. Utifrån teorierna 

har ändå svaren varit överraskande. Att respondenterna prioriterar familj, vänner, 

relationer är inte en överraskning då mycket av forskning hänvisar till detta. Dock har 

de få svaren rörande arbete kommit som en överraskning. Även om arbete är en 

övervägande del i en flytt har ingen av respondenterna uttryckts sig på ett sådant sätt att 

det är arbetstillfällen som styr vart man hamnar. Detta kan dock vara en konsekvens av 

att jobben finns i stora delar av landet och på så sätt får jobben mindre utrymme i 

tankeprocesserna rörande flytt. Det har också framkommit att lönen i sig inte är en 

självständig faktor som lockar. Detta kan tolkas som att respondenterna är medvetna om 
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situationen rörande lärarlönen. Många uttrycker sin vilja att tjäna bra, men verkar också 

ha accepterat lönesituationen.   

 Prognoserna förutspår sedan länge en övergripande lärarbrist. Som det ser ut idag 

får kommunerna tacklas med detta på bästa möjliga sätt. Studiens bakgrundsavsnitt 

visar vilka som är mest benägna att flytta och resultatet visar vad det är som styr vid 

flytt. Med detta i beaktning får kommunerna göra sitt bästa med att locka nyutbildade 

lärare. Att enbart publicera en jobbannons kommer nödvändigtvis inte leda till att 

tjänsten fylls.   

 Detta kan vara något som kan föra denna studie vidare. Där kommunerna eller 

skolorna blir utgångspunkt för hur de lockar lärare. Studier som jämför lärarstudenter 

och erfarna lärare kan också vara intressant infallsvinkel. Finns det någon övergripande 

skillnad mellan dessa grupper och vad skulle det i så falla vara? En riksomfattande brist 

på lärare innebär som resultatet visar att respondenterna utgår från att finna arbete på 

orten de flyttar till. De blir i sin tur lockade av orsaker som nödvändigtvis inte berör 

enbart jobb. Kan kommunerna i så fall utnyttja detta till sin fördel?  
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7.3. Intervjuer 

"Klara", Uppsala, 23 år, 2015-05-04  

"Fredrik", Uppsala, 24 år, 2015-05-05  

"Sofia", Östersund, 23 år, 2015-05-05  

"Viktor, Säffle, 28 år, 2015-05-06  

"Xena", Norrtälje, 25 år, 2015-05-12  

"Dimitri", Orust, 28 år, 2015-05-15  

"Johan", Knivsta, 24 år, 2015-05-15  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning om studien. Syftet med studien är att skapa en förståelse kring hur 

lärarstudenter resonerar kring flytt efter avslutade studier. För att skapa ett djup kommer 

intervjuer genomföras. Intervjun kommer genomföras på överenskommen plats.  

Inledningsfrågor -  Har det gått bra att ta sig hit?  

  Hur har din dag varit?   

 

Bakgrundsfrågor -  Berätta lite om dig själv, var kommer du ifrån?  

  Eftergymnasiala tiden?  

  Valet av Uppsala?    

  Valet av lärarprogrammet?   

   - Bakomliggande orsaker, framtidsplaner?

   

Tematiska frågor - Efter studierna, vad vill du göra då?   

  Vart kommer du söka jobb efter avslutad utbildning?   

   - Varför den specifika orten/regionen? 

   - Släkt, vänner, fritidsaktivitet, livsstil?  

   - Har du ändrat din framtidssyn under  

   studietiden? 

  Vad är det som lockar dig i ett lärarjobb?   

   - Ort? Lön? Kultur? 

 

  Känner du en specifik koppling till en region, ort eller 

   plats? 

   - Kan du beskriva den specifika anknytningen? 

  Vad är det som trycker bort dig från Uppsala? Vad är det  s

  som lockar till andra orter? (Push-Pull)  

   - Vad är det som motiverar dig till flytt? Vad är 

   det som motiverar dig till att stanna?  

   - Om återflytt: Varför?  

  Vilken typ av skola vill du jobba på? (Push-Pull) 

- Finns det olika typer av skolor som lockar? 

o Små, Stora, Stökiga, klimat? 

o Personal? 

o Anknytning? 

o Övriga åsikter?  

 

  



30 

 

Bilaga 2 

A Familj Vänner Relation 

Klara X X X 

Fredrik X X X 

Sofia X X X 

Viktor X X X 

Xena    

Dimitri X X X 

Johan X X  

Tabell A: Visar vad som är viktigt vid en eventuell flytt rörande sociala relationer 

B Livsstil/Fritidsintressen Arbete 

Klara  X 

Fredrik  X 

Sofia  X 

Viktor X  

Xena X  

Dimitri   

Johan X X 

Tabell B: Visar om eventuell livsstil kan vara avgörande för val av arbete. Kan det ena 

utesluta det andra? 
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