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ABSTRACT 

Byström, O. 2016. Home is where the heart is. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. 

  

Uppsatsen har som syfte att undersöka studenter vid Uppsala universitets syn på sin hembygd, deras nuvarande 

bostadsort och deras inställningar till att flytta tillbaka till hembygden. Detta görs med hjälp av kvalitativa 

respondentundersökningar i form av semistrukturerade intervjuer med studenter vid Uppsala universitet. Totalt 

har sex studenter deltagit i intervjustudien. Resultatet visar att studenterna har liknande uppfattningar av sin 

hembygd trots att de kommer från vitt skilda platser i Sverige. Hembygden ses som liten vilket har både positiva 

och negativa attribut. De har även en enhetlig uppfattning av den nuvarande bostadsorten Uppsala vilken ses som 

en plats som passar väl in i deras nuvarande livssituation. Respondenterna har skapat nya sociala nätverk i 

Uppsala och säger sig trivas bra i staden. Detta påverkar deras inställningar till att flytta tillbaka till hembygden 

då det i nuläget anses vara en större förlust att återvända eftersom det kan medföra att det nya sociala nätverket 

som skapats i Uppsala skulle försvinna. Deras livssituation i dagsläget anses inte heller vara kompatibelt med 

livet i hembygden. I samtliga intervjuer framgår det att respondenterna för närvarande inte har några planer på 

att återvända till hembygden.    

Keywords: Migration, Platsanknytning, Push/Pull, Studenters syn på hembygden, Intervjustudie.  
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1. INLEDNING 

Idén till den här uppsatsen föddes ur mina egna tankar kring vad som är hemma för mig. Jag 

flyttade till Uppsala för att studera och till en början refererade jag till min hembygd 

Örnsköldsvik som hemma. Men allteftersom tiden gick började jag att kalla Uppsala för 

hemma. När jag skulle åka till Örnsköldsvik åkte jag hem och väl där åkte jag sedan hem till 

Uppsala igen. Det fanns nu två platser att kalla hemma. Detta fenomen har fått allt större 

betydelse nu när mina studier äntrar slutskedet. Att som tidigare planerat flytta hem efter 

examen kändes inte längre lika enkelt när det nu fanns två ställen jag kallar hemma. En fråga 

som uppstod är hur det kommer sig att hemma nu innebar två olika platser. I samtal med 

vänner som är i en liknande situation visade det sig att jag inte var ensam om att känna så här. 

Det var så jag fick upp ögonen för ämnet och såg ett fenomen att studera, hur andra hitflyttade 

studenter upplever sin hembygd och Uppsala. 

En långväga flytt, det vill säga över 50 km görs i genomsnitt en eller två gånger under en 

livstid (Wastenson, 1997, s. 82) och görs främst i åldrarna 19-30 (Bengtsson, 2002, s. 22). 

Flyttningar sker i alla riktningar men den vanligaste flyttningsströmmen är att flytta från 

mindre orter till större orter, denna ström följer städers hierarkiska storleksordning uppåt 

(Bengtsson, 2002, s. 21). Orter som har ett universitet och högskola anses ha högst 

dragningskraft bland unga vuxna åldrarna 19-24, medan storstäderna i högre grad drar till sig 

25-28 åringarna (Bengtsson, 2002, s. 22). Personer som är i 30-årsåldern är mindre benägna 

att flytta och gör det i mindre utsträckning. De flyttar som denna ålderskategori gör gäller 

oftast bostadsbyte inom det område de bor i, därefter är det vanligt att vid 30 års ålder 

fortsätta vara bosatt i samma område en längre tid. Det här är relevant för uppsatsen då 

personerna den ämnar undersöka befinner sig inom åldersspannet för flyttningsbenägenhet 

och deras val av bostadsort de kommande åren kan bli deras permanenta bostadsort över en 

längre tid (Bengtsson, 2002, s. 23). Ovan nämndes städer med universitet som en plats dit 

många unga vuxna dras. Det beror delvis på att dessa städer har en stark pull-faktor, 

människor dras till platsen då det finns något önskvärt för dem där. Motsatt till detta finns 

push-faktorer, saker som driver människor från en plats. Dessa kan till exempel vara brist på 

arbetstillfällen eller utbildningsmöjlighet (Dorigo & Tobler, 1983, s. 1). Push/Pull-faktorer 

utgör en del av den här uppsatsens teoretiska utgångspunkt och beskrivs mer utförligt i 

uppsatsens teoridel. En annan teoretisk utgångspunkt är den om platsanknytning, vilket kort 

kan sammanfattas som banden som knyts mellan människor och platser. Det innefattar både 

platsens fysiska attribut och de sociala relationer som anknyts till platsen (Altman & Low, 

1992, s. 165). Detta har också en utförlig beskrivning i teoridelen. 

Aktuell forskning visar att personer som flyttat från en stad är mindre benägna att flytta 

tillbaka till den staden ju längre tid som passerat från den ursprungliga flytten. Nya kontaktnät 

skapas, det görs platsanknytningar till den nya staden och fem år efter den primära flytten är 

det vanligare att personer flyttar vidare till en tredje region än att personen flyttar hem 

(Amcoff & Niedomysl, 2011). Enligt Statistiska centralbyrån har antalet människor som 

flyttar tillbaka till sin hembygd minskat för varje generation. Förut var återflyttningar 

vanligare än vad det är idag (SCB, 2012, s. 17-18). Då flertalet studenter vid Uppsala 

universitet flyttat till staden för att studera vore det intressant att undersöka hur deras tid i 
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Uppsala har påverkat synen på hembygden och hur de resonerar kring att flytta tillbaka till 

hembygden.  

Hembygd som begrepp kan ha många olika innebörder, det kan vara platsen en person är 

född, där den är uppväxt, där föräldrarna är uppväxta och så vidare. Definitionen av hembygd 

i Svenska Akademiens ordlista är den trakt som omger hemmet (Svenska Akademien, 2006, s. 

330). I den här uppsatsen används begreppet för att beskriva den plats personer ser som sin 

ursprungsort. Inte nödvändigtvis födelseorten utan den ort där personerna har största delen av 

sin familj och där de spenderat sina tidiga formativa år, där de gått på högstadiet och 

gymnasiet. Hembygd kan låta gammaldags men så som det använda i den här uppsatsen 

innefattar det både staden och landsbygden. Om ordet hemstad används istället skulle det 

utesluta mindre orter och inte ta hänsyn till att den närmsta staden där personen gått i skolan 

inte behöver vara samma ställe den definierar som hemma. Ett samhälle på landsbygden kan 

stå i bjärt kontrast till den närmsta staden och inte alls vara den plats som visualiseras när 

personer hör ordet hemstad. Men personen antas ändå ha en koppling till den närmsta staden 

och skulle kanske säga att den kommer från den staden när den presenterar sig själv istället 

för att nämna det lilla samhället utanför staden. Därför kan både stad och landsbygd 

inkluderas i begreppet då personer kan ha starka kopplingar till båda även om själva hemmet 

är ett hus på landsbygden. Den här definitionen av hembygd stämmer inte överens på alla men 

det finns många som skulle skriva under på den, och respondenterna i intervjuerna som 

genomförts till den här uppsatsen godtog alla definitionen av begreppet.  

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka studenter vid Uppsala universitets uppfattning av sin 

hembygd, nuvarande bostadsort, och deras tankar kring en eventuell återflytt. För att uppfylla 

studiens syfte har jag tagit hjälp av följande frågeställningar: 

 

- Vilka platsanknytningar finns till hembygden och den nuvarande bostadsorten? 

- Vilka push/pull faktorer anses finnas i hembygden? 

- Hur påverkar ovannämnda faktorer inställningen att flytta tillbaka? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien ämnar undersöka hur studenter vid Uppsala universitet som ursprungligen kommer 

från en annan ort upplever deras hembygd och hur de resonerar kring en eventuell 

återmigration. Det är den delen av migration som är studiens avgränsning, därför kommer 

ämnen som urbanisering och avbefolkning av landsbygden inte att beröras. Studien har ett 

snävt urval av respondenter och gör därför inga anspråk på att göra några generella utlåtanden 

om återmigration utöver den grupp som studeras.  
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2. LITTERATURÖVERSIKT 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. Först 

presenteras forskningsfältet i form av tidigare forskning, sedan följer en redogörelse av den 

teori som utgör studiens grund. Slutligen följer en sammanfattning av litteraturöversikten där 

tidigare forskning och teori relateras till studien och även hur den används i studien.   

2.1 Tidigare forskning 

Det finns gott om forskning gällande olika former av migration och vad som orsakar den. Det 

har även bedrivits mycket forskning kring platsanknytning och hur det påverkar människors 

uppfattning av bostadsorten och deras identitet. Det finns en rad studier som undersöker hur 

ungdomar i småstäder upplever sin livssituation (Svensson, 2006; Regionalpolitiska 

utredningen, 2000) och deras tankar kring att flytta från staden eller stanna kvar. Det är 

däremot sparsamt med forskning som berör hur studenter som befinner sig i slutskedet av sina 

studier upp lever sin hembygd och hur de resonerar kring att flytta tillbaka.  

 

2.1.1 Platsanknytning och att höra hemma 

Carmen Hidalgo och Bernardo Hernandez (2001) har studerat platsanknytning utifrån det 

sociala och fysiska planet. Deras omfattande studie består av 177 intervjuer med människor 

som bor i olika delar av en spansk stad. Syftet var att undersöka hur människor formade olika 

starka band till bostaden, grannskapet och staden samt vilken dimension av platsanknytning, 

den sociala eller fysiska, som är starkast. Resultatet visar att de starkaste banden i första hand 

görs till bostaden, därefter följer staden, och de svagaste banden görs till grannskapet. De 

sociala banden är starkare än de fysiska (Hidalgo & Hernandez, 2001, s. 279). Det betyder 

inte att den fysiska dimensionen är oviktig, tvärt om har den en stor roll att spela i människors 

platsanknytning. Även om de sociala banden är starkare så är det tydligt att de två 

dimensionerna samverkar för att skapa platsanknytningar.      

I den liknande studien Hemma i Norrland: Om identitet och samhörighet med andra 

(2012) undersöks hur boende i de nordligaste delarna av Sverige känner sig hemma i Norrland 

och i vilken grad de känner samhörighet med andra invånare i Norrland samt hur bostadsorten 

bidrar till att skapa en identitet. Vad som tydligt framgår av resultatet är att majoriteten av 

deltagarna i studien känner sig hemma på sin hemort eller i kommunen där de bor. Väldigt få 

känner sig hemma i den stora regionen Norrland, men eftersom hemorten ligger i Norrland 

uppger deltagarna i studien att de i hög grad identifierar sig som norrlänningar (Westin, 2012, 

s. 135-136). Jämfört med resultatet från Hidalgo och Hernandez (2001) är det även här orten 

människor bor på som är den viktigaste platsen när det kommer till att känna sig hemma. 

Platsanknytning har även en påverkan gällande valet av att stanna kvar eller att flytta ifrån en 

plats (Regionalpolitiska utredningen, 2000) vilket beskrivs mer ingående i följande avsnitt.   
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2.1.2 Att stanna eller flytta och återvända 

Lotta Svensson undersöker i sin studie Vinna och försvinna: Drivkrafter bakom ungdomars 

utflyttning från mindre orter (2006) hur gymnasieungdomar i Söderhamn upplever sin 

hemstad och hur de ser på att flytta därifrån eller stanna kvar efter studenten. Hon har 

intervjuat åtta ungdomar från Söderhamn samt varit med och startat olika projekt med 

ungdomarna i staden kring ämnet ”ung i Söderhamn” (Svensson, 2006, s. 73). Intervjuerna 

och projektarbetena följdes upp med en omfattande enkätundersökning kring flytta/stanna 

dilemmat som framgick i intervjuerna samt vilka som är mer benägna att flytta och vilka som 

är mer benägna att stanna kvar. Resultatet visar att ungdomar som anses tillhöra 

arbetarklassen är mer benägna att stanna kvar och upplever att det inte finns någon plats som 

skulle gynna dem bättre än deras nuvarande bostadsort. De anser att en flytt skulle innebära 

fler risker än att stanna. Medelklassungdomar anser däremot att en flytt skulle vara en 

investering för dem och att de har allt att vinna på att flytta (Svensson, 2006, s. 168-169).  

Studien Värdet av att flytta och att stanna: om flyttningsbeslut, platsanknytning och 

livsvärden (2000) framtagen av Regionalpolitiska utredningen bygger på en 

enkätundersökning med cirka 2900 besvarade enkäter. Det som studeras är hur människor 

som flyttat från sin hemstad och de som stannat kvar upplever sin livssituation samt orsakerna 

till att flytta eller stanna. Resultatet är att flyttarna är unga och obundna, det vill säga inte har 

bildat familj på orten eller har en fast anställning. De som stannar kvar är de som är bundna i 

form av familj, arbete och en stor umgängeskrets (Regionalpolitiska utredningen, 2000, s. 18). 

Vidare visar undersökningen att de som stannar kvar ofta trivs på hemorten. Det är där de har 

sina närmsta vänner och de har bott på samma plats länge och har på så vis investerat i 

humankapital på platsen och skapat ett lokalt nätverk som skulle gå förlorat om de flyttade 

från platsen. Priset för att flytta anses vara allt för högt och fördelarna med att stanna 

överväger nackdelarna. De som flyttat har inte gjort en lika stor investering i platsen och de 

trivdes inte med sina livssituationer. Övervägande del av flyttarna uppger att de är nöjda med 

valet att flytta och att de trivs på sina nuvarande bostadsorter (Regionalpolitiska utredningen, 

2000, s. 38). Att de som stannar kvar beskrivs som bundna och de som flyttar obundna kan 

omvandlas till att ha en hög eller låg grad av platsanknytning.  

Thomas Niedomysl och Jan Amcoff (2011) jämför de självuttryckta motiven till att flytta 

mellan migranter som flyttat från sin hemstad och för att sedan återvända och de som inte 

flyttat tillbaka. I en enkätstudie med 4909 medverkande blir deras resultat att återmigranter i 

hög utstäckning flyttar tillbaka på grund av sociala orsaker (Niedomysl & Amcoff, 2011, s. 

665). Återmigranterna uppger att studier inte är en faktor i deras val att flytta tillbaka och 

även om en fast anställning anses vara en drivande faktor bakom flytten så är anställningen en 

följd av de sociala faktorerna. Återmigranterna har fått en anställning på grund av att de sökt 

sig till just de platserna dit de vill återvända till (Niedomysl & Amcoff, 2011, s. 668).  
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2.2 Teori 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Först en redogörelse av 

teorier och begrepp som är centrala för uppsatsen och är dess analytiska verktyg. 

Avslutningsvis förs en sammanfattande diskussion om hur tidigare forskning om teorin 

relaterar till uppsatsen och hur den kommer att användas.  

2.2.1 Migration 

Migration är ett begrepp som både innefattar emigration och immigration. Oavsett om flytten 

sker inom det egna landet eller ut ur det och in i ett nytt land finns två kategorier för 

migration, frivillig och tvingad (Getis, 2011, s. 257). Då uppsatsen inriktar sig på studenters 

migration inom det egna landet kommer därför den teori som presenteras fokusera på den typ 

av migration som överensstämmer med studieobjektens, det vill säga frivillig migration. Innan 

redogörelsen för denna typ av migration presenteras först grunderna inom 

migrationsforskningen. I slutet av 1800-talet presenterade E G Ravenstein sina lagar eller 

hypoteser kring migration som skulle komma att utgöra basen för den moderna 

migrationsforskningen (Boyle, Halfacree & Robinson, 1998, s. 60). Lagarna utgörs av elva 

punkter som beskriver generella regler för hur migration verkar, lagarna ser ut på följande 

sätt:  

1. Majoriteten av migranter flyttar korta avstånd. 

2. Migration pågår stegvis. 

3. Långväga migranter söker sig till stora centrum för handel och industri. 

4. Migrationsvågor producerar kompenserande motmigration. 

5. Stadsbor är mindre troliga att flytta än de som bor på landsbygden. 

6. Kvinnor flyttar oftare inom det egna landet, män flyttar oftare utomlands. 

7. De flesta migranter är vuxna. Familjer flyttar sällan ut ur födelselandet. 

8. Stora städers befolkning växer mer på grund av migration än naturlig 

befolkningsökning. 

9. Migration ökar i takt med att industrier, handel och kommunikationer utvecklas. 

10. Migrationsriktningen är oftast från jordbruksområden till centrum för industri och 

handel, det vill säga städer.  

11. Den största orsaken till migration är ekonomisk (Grigg, 1977, s. 42-43). 

 

Trots att Ravenstein skrev dessa lagar på 1800-talet har alla lagar, förutom den femte, visat sig 

vara sanna och många av dem är giltiga än idag (Boyle, Halfacree & Robinson, 1998, s. 60). 

Som komplement bör utbildning adderas till lagarna gällande centrum för handel och industri, 

vilket görs för att lagarna ska bättre relatera till studien. Den teori som presenteras nedan kan 

relateras till lagarna om migration, framför allt nummer två, tre, tio och elva.  

Lag nummer två som menar att migration pågår stegvis stämmer överens med teorin om 

hierarkisk migration. Städer i ett land följer ofta en hierarkisk storleksordning där den största 

staden är dubbelt så stor som den näst största, den näst största är dubbelt så stor som den 

tredje största staden och så vidare. Trender för individer som flyttar inom det egna landet är 

att följa denna hierarki uppåt, från små städer till större städer (Getis, 2011, s. 268). Det är inte 

ovanligt att hoppa över flera steg i ”hierarkistegen”, migranterna flyttar ofta till betydligt 

större städer än deras hemstäder istället för att först flytta till mellanstora städer för att sedan 
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ta nästa steg i hierarkin. Detta är av stor betydelse för denna studie då en av utgångspunkterna 

är att de som flyttat till Uppsala för att studera ofta kommer från mindre städer och alltså finns 

det inte så många fler steg att följa uppåt i hierarkin. Uppsala är Sveriges fjärde största stad 

vilket medför att nästa steg vid en eventuell flytt därför antas bli antingen Stockholm, 

Göteborg eller Malmö.  

Lag tio som säger att den största orsaken till migration är ekonomisk kopplas till studien 

genom antagandet att de som flyttat till Uppsala för att studera har gjort så frivilligt. Den 

frivilliga migrationen är den vanligaste typen av migration och generellt söker frivilliga 

migranter bättre ekonomiska, politiska eller kulturella förutsättningar. För många är valet att 

flytta en kombination av ovan nämnda kategorier (Getis, 2011, s. 259). Migration ses här som 

en investering med långsiktig avkastning. Migranter baserar sitt val av migrationsmål efter en 

uppskattning av förväntade framtida förmåner, dessa kan vara ekonomiska men även sociala 

och psykologiska, som kommer till följd av migrationen (Boyle, Halfacree & Robinson, 1998, 

s. 62). Kostnaderna för migrationen vägs mot fördelarna. Kostnaderna är i det här fallet fler än 

enbart den summa pengar den faktiska flytten kostar och innefattar även effekterna av att 

lämna den nuvarande bostaden, flytta ifrån familj och vänner. De fördelar som finns med att 

flytta kopplas ofta samman med utökandet av humankapital. I en tid där högre utbildning är 

starkt sammankopplat med en fast anställning ses valet att studera som en investering för 

framtiden. Många väljer därför att investera i migration med studier som huvudsakliga syfte 

eftersom det ökar humankapitalet och därmed chanserna att få ett jobb i framtiden (Castles & 

Miller, 2003, s. 23). Valet av plats dit vilken migrationen ska ske görs ofta genom något som 

kallas place utility (Getis, 2011, s. 261). Den nuvarande bostadsorten ställs mot andra 

tilltänkta bostadsorter i en uppskattning om var individen kan få ut så mycket nytta som 

möjligt av det som individen önskar att få ut, till exempel ekonomisk vinst, socialt umgänge 

och kulturella upplevelser.      

I den uppställning som individen gör mellan olika platser finns det omständigheter som 

antingen trycker bort eller lockar till, dessa kallas för push och pull faktorer (Castles & Miller, 

2003, s. 22). Orsakerna bakom en flytt är en kombination av push-faktorer, vilka får 

migranterna att lämna sin hembygd. De trycks bort från platsen, där av namnet push. Exempel 

på push-faktorer är avsaknad av ekonomiska möjligheter, demografisk tillväxt och politisk 

repression. Push-faktorer måste inte vara gravallvarliga och innefattar även känslan av att den 

nuvarande bostadsorten känns för liten och utbildningsmöjlighet. Kort sagt, livssituationer 

som får individen att känna missnöje över sin nuvarande bostadsort (Dorigo & Tobler, 1983, 

s. 1). Platserna dit migranterna flyttar har i sin tur pull-faktorer som drar migranterna till 

området, attribut hos avlägsna platser som får dem att framstå som lockande. Dessa kan vara 

efterfrågan av arbetskraft, utbildningsmöjlighet, eller en större stad med större utbud av 

kultur.  
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2.2.2 Platsanknytning  

Platsanknytning är de känslomässiga som band bildats mellan människor och platser. Banden 

innefattar både platsers fysiska egenskaper och sociala relationer som knyts till platsen 

(Altman & Low, 1992, s. 165).  Platsanknytningar kan bildas till olika platser och på olika 

geografiska nivåer. Dessa kan vara banden till bostaden, barndomshemmet, grannskapet, 

hemstaden, länet, landskapet, regionen och nationen. Det kan leda till att individer får starka 

känslor av tillhörighet och lojalitet till en eller flera platser. De flesta människor spenderar 

stora delar av sina liv på ett fåtal platser och det är på dessa platser personer ofta har sina mest 

formativa upplevelser, där finns deras familj, vänner, arbete och deras fritidsintressen. På 

grund av dessa faktorer knyts starka band till platserna (Castree, 2013). Platsanknytning 

grundar sig i känslor och platsanknytning innefattar ett brett känslospann, från kärlek och 

förakt, till hat och likgiltighet. Till exempel kan barndomshemmet upplevas som en 

signifikant plats men det måste inte vara ett positivt band. Det går att ha negativa 

platsanknytningar men vanligtvis definieras platsanknytningar som något positivt (Scannel & 

Gifford, 2010, s. 3) och begreppet används hädanefter i uppsatsen för att innefatta något 

positivt.  

Av de två dimensionerna av platsanknytning, sociala och fysiska, är det den sociala 

dimensionen som väger tyngst (Castree, 2013) men den fysiska dimensionen behöver 

nödvändigtvis inte vara oväsentlig för det. Den fysiska aspekten av platsanknytning medför 

bland annat att personer kan känna sig hemma i en viss typ av landskap (Castree, 2013). Vissa 

typer av landskap har olika betydelse för olika människor och landskapet är starkt förknippat 

med en identitet, med känslan av att ”höra hemma” (Svensson, 2005, s. 197). De fysiska 

särdragen hos en plats, allt från ett rum i ett hus, till en gata eller byggnad men även icke 

konstruerade eller naturliga miljöer så som sjöar, skog, hav och berg har betydelse för vilka 

platsanknytningar som görs (Scannel & Gifford, 2010, s. 5). Det görs inte en direkt 

anknytning till de fysiska särdragen, utan till den mening särdragen representerar. Bebyggelse 

kan till exempel symbolisera tillhörighet, medan en obebyggd plats representerar vildmark 

och därigenom medför platserna olika känslor. Fysiska aspekter begränsar de möjliga 

meningarna en plats kan innefatta, den fysiska platsanknytningen vilar i dessa symboliska 

meningar. Ett viktigt fysiskt särdrag är klimatet, särskilt om det liknar klimatet från ens 

barndom. Anknytningar till klimatet görs eftersom det representerar det förflutna (Scannel & 

Gifford, 2010, s. 5), förutsatt att det förflutna innefattar positiva minnen.   

Platsanknytning är en viktig komponent av en individs minnen, då upplevelser är starkt 

kopplade till en viss plats och upplevelser utgör ofta grunden för identitetsskapande 

(Sporrong, 2005, s. 62). Individer kan anknyta till en plats i så hög grad att det blir en del av 

vilka de är (Scannel & Gifford, 2010, s. 3). Det görs starkare anknytning till en plats som 

väcker personliga minnen. Meningsskapandet utgår ofta från viktiga personliga erfarenheter 

till exempel självförverkliganden, milstolpar så som att ta studenten, att träffa sin livskamrat 

och andra händelser som framkallar personlig utveckling (Scannel & Gifford, 2010, s. 2). Det 

är inte platserna i sig själva, utan upplevelser på platsen som skapar mening och i och med det 

görs en anknytning till platsen. Det är en av anledningarna till varför den sociala aspekten av 

platsanknytning är starkare än den fysiska, att de starkaste band som anknyts till en plats ofta 

görs i samspel med andra. Hur anknytningen sker är mycket komplex och det är ofta flera 

trådar som knyter an individen till platser. Vissa är starkare än andra, vissa band är 
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sammanflätade och framstår som oskiljaktiga. Det nät av trådar som skapar anknytningar till 

platser är unikt för varje individ (Scannel & Gifford, 2010, s. 5).  

Platsanknytning kan förhindra människor från att flytta då det finns starka band som 

håller kvar dem vid särskilda platser. Det finns alltså en stark pull-faktor i platsanknytning 

som förhindrar flytt och kan även vara en stor orsak till att människor som flyttat från en plats 

flyttar tillbaka. Önskan om att behålla närheten till en plats kan vara ett försök att återuppleva 

de positiva erfarenheter platsen framkallar (Scannel & Gifford, 2010, s. 3). 

 

2.3 Sammanfattning och användning av litteraturöversikten 
Den tidigare forskning som presenterats ovan har beskrivit platsanknytning och valet att flytta 

eller stanna kvar på den nuvarande bostadsorten. Hidalgo och Hernandez (2001) beskriver hur 

platsanknytningens två dimensioner samverkar och skapar starka band till platser. Det har 

betydelse för studien då det är av intresse att se hur skillnaden mellan Uppsalas fysiska 

geografi kontra hembygdens påverkar respondenternas uppfattning av platserna. Westin 

(2012) har i sin studie visat på att hemorten är vad som räknas som hemma och inte 

kommunen eller regionen.  

Att vara bunden eller obunden till en plats påverkar valet av att flytta eller stanna 

(Regionalpolitiska utredningen, 2000), därför blir den grad av anknytning intervjupersonerna 

anses ha till hembygden och Uppsala en faktor som kommer att påverka deras framtida 

migrations beslut. Resultatet av intervjuerna kommer att jämföras med resultatet från 

Niedomysl och Amcoffs (2011) studie där det framgår att återmigration ofta görs på grund av 

sociala relationer.  

Teorier om platsanknytning och migration används i analysen av intervjuerna. Frågorna 

som ställdes under intervjuerna berör inte explicit personernas anknytning till hembygd eller 

nuvarande bostadsort utan är mer generella. Det ställdes heller inga frågor som uttryckligen 

handlar om push- och pull-faktorer. Analysens roll blir att i svaren urskilja 

intervjupersonernas grad av platsanknytning till olika platser och vilka push/pull-faktorer som 

anses finnas i hembygden samt hur detta tros påverka dem i deras framtida val av bostadsort.  
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3. METOD 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metod för insamling, bearbetning, och analys av empiri. 

Först en redovisning av valet av metod, sedan beskrivs urvalsprocessen med kriterier för 

medverkan och hur intervjupersonerna kontaktades samt bearbetning av data och 

analysmetod. Avslutningsvis förs en kort diskussion om hur studien förhåller sig till de etiska 

forskningsaspekterna samt studiens reliabilitet och generaliserbarhet.   

3.1 Metod för datainsamling 

Den metod som valts för studien är kvalitativa respondentundersökningar i form av 

semistrukturerade intervjuer med studenter vid Uppsala universitet. Metoden kan enkelt 

beskrivas på följande sätt: En intervju med målet att erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen (Kvale, 

2014, s. 19). Eftersom syftet med studien är att undersöka studenternas inställningar och 

tankar kring ämnet, lämpar sig en intervjustudie bättre än till exempel en enkätstudie då 

intervjuerna gör det möjligt att gå mer på djupet. Att ha förberedda frågor som ställs och 

sedan ställa eventuella följdfrågor på svaren ger en större insikt i intervjupersonernas tankar 

kring ämnet och gör det möjligt för forskaren att förstå världen så som intervjupersonerna 

upplever den (Esaiasson, 2012, s. 253). Detta anser jag inte skulle vara möjligt vid en 

enkätundersökning då det inte finns lika stort utrymme för just frågor som går på djupet samt 

att enkätundersökningar ofta är kvantitativa och mäter annat än det som den här studien ämnar 

undersöka. Vanligt förekommande vid kvantitativa studier är att mäta frekvensen av en viss 

företeelse (Esaiasson, 2012, s. 197), vilket inte lämpar sig på den här studien då det krävs en 

mer djupgående intervju för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna.  

Först konstruerades en intervjuguide utifrån Alan Brymans (2011, s. 415) modell med 

olika teman kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman innehåller frågor 

som bland annat berör respondenternas uppfattningar om hembygden, deras beslut att flytta 

därifrån och huruvida deras uppfattning om hembygden har förändrats sen de flyttade till 

Uppsala (se bilaga 1). Då intervjuerna är av semistrukturerad karaktär så utgår den från 

guiden men den måste inte följas in i minsta detalj. Det är möjligt att variera och anpassa 

frågor allteftersom intervjun fortlöper. De svar som ges av respondenterna kan följas upp med 

nya frågor vilket kan leda in intervjun på sidospår. Detta behöver nödvändigtvis inte vara 

negativt då det kan ge intervjuerna ett större djup (Bryman, 2011, s. 413). Teman och frågor 

kan framstå som tydliga på pappret men när de väl ställs under intervjun framgår det att de 

inte var lika glasklara som intervjuaren tidigare trott. Detta tar tid från intervjun då otydliga 

frågor måste förklaras för att intervjupersonen ska förstå vad de ska svara på. För att undvika 

att något sådant skulle inträffa under intervjuerna genomfördes två kortare provintervjuer där 

frågorna testades för att se om de fungerade och om de teman som utformades följde en logisk 

ordning (Esaiasson, 2012, s. 268). Flertalet intervjuer gjordes i intervjupersonernas hem, 

medans två av intervjuerna gjordes via telefon eftersom intervjupersonerna inte befann sig i 

Uppsala den veckan när intervjuerna genomfördes och tidsbegränsningen tillät inte att 

intervjuerna sköts upp till veckan efter. Detta tros inte ha påverkat intervjuerna avsevärt då de 

gav ett tillfredsställande resultat, även om den personliga utväxling som sker vid ett möte 

ansikte mot ansikte inte infann sig. Syftet med att genomföra intervjuerna i respondenternas 
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hem var att skapa en avslappnad intervjumiljö samt att minska eventuella störningsmoment 

för intervjun och ljudupptagningen.    

 

3.2 Urval 

Urvalet av intervjupersoner gjordes genom att först ställa upp kriterier som skulle uppfyllas av 

respondenterna för att bäst passa in i studien.  Dessa kriterier var följande. Intervjupersonerna 

ska vara studenter som flyttat till Uppsala för att studera, de ska komma från en mindre ort 

och de ska ha studerat en längre tid, minst fyra terminer. Eftersom några av intervjuns teman 

berör huruvida personernas syn på hembygden har förändrats krävs att en längre tid har gått 

sedan de flyttade därifrån. Vad personerna studerar har betydelse för urvalet då det finns 

utbildningar som leder till väldigt platsbundna arbeten. Det kan till exempel vara svårt att få 

jobb i Kiruna som nyexaminerad marinbiolog. Därför har studenter vars framtida arbetsplats 

troligtvis kan tänkas finnas på de flesta orter i Sverige valts ut. Personerna ska ännu inte ha 

hunnit bildat familj, med andra ord ska de inte vara föräldrar. Detta på grund av att 

barnfamiljer oftast slagit sig till ro på nuvarande bostadsort och är generellt mindre benägna 

att flytta. Det är helt enkelt mycket svårare att flytta en hel familj än en enskild person. 

Intervjupersonernas civilstånd är dock av intresse för studien då det är möjligt att personer 

som är i ett förhållande påverkas av sin partner när det gäller valet av framtida bostadsort.  

Det avstånd som intervjupersonerna flyttat är något som togs med i urvalsprocessen. 

Personer som flyttat från orter inom pendlingsavstånd från Uppsala har inte intervjuats då det 

inte anses vara tillräckligt långt bort från hembygden. De personer som intervjuas ska alltså ha 

genomfört en flytt långt från hembygden och lämnat familj och större delen av 

bekantskapskretsen där. Orsaken till att avståndet är av betydelse beror på två faktorer som 

tros påverka individernas känsla av att känna sig hemma. Förutom det som nämns ovan att 

kontaktnätet ska ha lämnats kvar i hembygden så ska landskapet på platsen de flyttat till vara 

annorlunda än landskapet där hembygden ligger. För att hitta intervjupersoner som uppfyller 

urvalskriterierna har ett så kallat snöbollsurval genomförts (Esaiasson, 2012, s. 258). Det 

innebär att de två första respondenterna var personer i min umgängeskrets som uppfyller 

urvalskriterierna. Dessa intervjuades och gav sedan tips om personer i deras umgängeskrets 

som kunde intervjuas. På så vis sattes snöbollen i rullning och gav tillgång till en mängd 

möjliga respondenter. Av dessa valdes fyra respondenter ut och intervjuades till studien. 

Tidsbegränsningen för uppsatsen medförde att antalet respondenter begränsades till sex. Att 

genomföra, transkribera, sammanställa, och analysera intervjuer tar lång tid och tidsramen 

skulle blivit allt för snäv om fler intervjuer genomförts. Det material som samlades in anses 

dock vara tillräckligt för att urskilja vissa mönster i intervjusvaren och besvara 

frågeställningar, således uppfylls studiens syfte. De personer som intervjuats är följande; Jim 

från Avesta, studerat i fyra år, Ida från Skellefteå, studerat i tre år, Johanna från Hudiksvall, 

studerat i tre och ett halvt år, Robert från Lysekil, studerat i fem år, Anna från Örnsköldsvik, 

studerat i fyra år och Peter från Arvika, studerat i tre år. 
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3.3 Databearbetning och analysmetod 

Insamling av empiri gjordes genom ljudinspelningar av intervjuerna, och dessa omvandlades 

till text via transkribering. Innan analysarbetet påbörjades har materialet sammanfattats och 

kategoriserats utifrån olika teman som svaren berör. Dessa teman är synen på hembygden och 

den nuvarande bostadsorten samt tankar kring en eventuell återmigration till hembygden. I 

resultatet presenteras det sammanställda materialet, därefter görs en analys med utgångspunkt 

i teoriavsnittet. Teorier gällande migration och platsanknytning appliceras på resultatet för att 

möjliggöra en analys vars uppgift är att urskilja vilka platsanknytningar som finns till 

hembygd och nuvarande bostadsort, samt vilka push- och pull-faktorer som anses finnas i 

hembygden. I det avslutande diskussionsavsnittet kopplas resultat och analys till 

litteraturöversikten. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Intervjustudien har genomförts i linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och 

följer de fyra huvudkraven som ställs på forskning inom samhällsvetenskapen 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14). Dessa krav är informations-, samtyckes-, nyttjande-, och 

konfidentialitetskravet. Respondenterna har alla informerats om studiens syfte och hur 

intervjuerna används i studien. De har själva fått ge godkännande till medverkan och att deras 

svar kommer att ingå i en publicerad uppsats. Det som uppges i intervjuerna kommer enbart 

att användas i forskningsändamål för just den här studien. Alla respondenter har rätt att vara 

anonyma om de så önskar, vilket togs upp i början av intervjuerna. Respondenterna uppgav att 

de inte hade något emot att deras namn framgår i uppsatsen men deras namn har ändå ändrats 

för att säkerställa deras anonymitet.  

 

3.5 Reliabilitet och generaliserbarhet 

Tid är en faktor som påverkar studiens reliabilitet då de personer som intervjuas svarar efter 

sin nuvarande situation som studenter i en stad de flyttat till. Skulle samma frågor ställas till 

samma personer om några år är det möjligt att de ser annorlunda på ämnet eller att deras 

livssituation har förändrats vilket medför andra preferenser gällande val av bostadsort. Om 

samma frågor ställts till andra slumpmässigt valda studenter skulle resultatet kunna bli 

annorlunda. Studien är en kvalitativ intervjustudie som undersöker vad studenter vid Uppsala 

universitet tycker och tänker kring ämnet. Studien gör inga anspråk till någon 

generaliserbarhet då studiens omfattning är begränsad. Studiens validitet säkerställdes genom 

provintervjuerna där frågorna testades för att se de handlar om sådant som studien ämnar 

undersöka.  
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4. RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras resultatet från datainsamlingen. Intervjupersonernas svar 

redogörs för i olika teman kopplade till studiens frågeställningar. I analysavsnittet appliceras 

sedan teorin på resultatet vilket möjliggör en analys som besvarar frågeställningarna. 

Resultatet är en sammanställning av de genomförda intervjuerna där de mönster som går att 

urskilja ur intervjusvaren presenteras. Allt som oftast har respondenterna haft liknande åsikter 

om de olika teman som berörs i intervjuerna. Det tycks finnas en enhetlighet i hur 

respondenterna uppfattar sin hembygd och sin nuvarande bostadsort trots att hembygderna är 

utspridda över hela landet. Detta kan bero på att respondenterna har en liknande bakgrund och 

livssituation, då de alla är studenter i 25-årsåldern från medelklassfamiljer.   

 

4.1 Synen på hembygden 

Intervjupersonerna kommer från olika ställen men delar den uppfattningen att deras hembygd 

klassas som en småstad. Några av respondenternas hembygd är dock inte själva staden utan 

mindre orter belägna en bit utanför staden. Det är hur som helst tydligt att intervjupersonerna 

är medvetna om att de kommer från relativt små ställen, vilket blir uppenbart då de flera 

gånger under intervjuerna refererar till sin hembygd som en håla. Det är en liten håla med 

tiotusen invånare, kanske inte så liten, det finns värre hålor (Robert, Lysekil). Hembygden 

uppfattas som liten vilket både ses som negativt och positivt. De negativa aspekterna med att 

hembygden är liten är framför allt känslan av att det inte händer så mycket där. Städerna lever 

ofta upp på somrarna med många hemvändare och aktiviteter men resten av året anses det 

vara ganska livlöst. Det är en typisk småstad, det händer kanske inte jättemycket där, det finns 

inte så mycket utvecklingspotential i den staden (Johanna, Hudiksvall).  

Citatet ovan är talande för respondenternas bild av hembygden, det finns en uppfattning 

om att möjligheten till personlig utveckling är begränsad där vilket var en stor anledning till 

varför de flyttade där ifrån. Avsaknaden av högskola eller en ovilja att studera nära 

hembygden var en drivande faktor till att respondenterna flyttade till Uppsala för att studera. 

De ville komma bort från hembygden efter gymnasiet då det ansågs att hembygden inte längre 

var lika attraktiv. Det finns en uppfattning av en småstadsmentalitet som anses vara negativ, 

det är klagomål och tillbakablickande synsätt utan någon riktig framtidstro. Alla där är lite 

grinigare, lite fiskarsamhället, lite gnatigt, det ska vara lite surt (Robert, Lysekil). 

Småstadsmentaliteten har även positiva sidor som till exempel stark sammanhållning, 

vänlighet och hjälpsamhet men de negativa sidorna av den är det som får mest fokus. En av de 

positiva sidorna med att hembygden uppfattas som liten är att det ger en känsla av trygghet. 

Respondenterna uppger att de alla kände sig trygga under sin uppväxt och att de gärna ser att 

deras framtida barn ska växa upp på en mindre ort. Det betyder inte nödvändigtvis att de vill 

att barnen ska växa upp i just deras hembygd, mer att det tycks vara något fint i att växa upp 

på en mindre ort. Stora städer anses inte vara en idealtyp av uppväxtort.           

Den umgängeskrets som respondenterna hade när de bodde kvar i hembygden har 

förändrats sedan de flyttade därifrån. Vänner växer ifrån varandra och det blir svårare att hålla 

kontakten trotts att det anses enkelt att göra via sociala medier men det görs inte i den 

utsträckning intervjupersonerna skulle vilja. Alla har sina egna liv att sköta och nya relationer 

att fokusera på. Det anses vara lättare att hålla kontakten med vännerna som bor i närheten av 

hembygden då de nästan alltid är där när respondenterna åker tillbaka till hembygden för att 



16 

 

hälsa på. De vänner som flyttat från hembygden kan vara lite svårare att hålla kontakten med 

eftersom deras vistelse i hembygden måste ske samtidigt som när respondenterna är där. De 

respondenter som har vänner som också flyttat till Uppsala tycker att det inte längre är lika 

självklart att umgås där som det var när de flyttade dit. I början sågs de ofta men med tiden 

har de skapat egna kontaktnät som ofta prioriteras före vännerna från hembygden. Därmed 

inte sagt att de inte längre anses vara vänner, bara att det blir svårare att hitta tid till att umgås.  

I bland kan det vara så att jag inte umgås med någon av dem här utan bara umgås med folk jag lärt känna 

här nere men så fort vi åker hem så umgås vi där. Vi har vår egen lilla bubbla i hemstaden sen åker vi ut 

till våra nya städer och där har vi våra egna liv men när vi kommer tillbaka går vi tillbaka till någon sorts 

trygghet och umgås där. (Anna, Örnsköldsvik)  

Intervjupersonerna uppger att de har förlorat kontakten med många vänner sen de flyttade från 

hembygden. Detta ses inte som något negativt eftersom de fortfarande har kvar många vänner 

från hembygden och att tappa kontakten med någon visar mest bara att de egentligen kanske 

inte var så goda vänner som de trodde. De vänner som fortfarande finns kvar flera år efter 

flytten från hembygden är sådana som respondenterna gjort ett aktivt val av att behålla och 

känner att de verkligen vill fortsätta bygga en relation med. Vanligt återkommande är insikten 

att många av vännerna från hembygden mest bestod av människor som gått i samma klass 

som respondenterna och på så sätt blev de vänner men det var mer av slumpen än ett aktivt 

val att vara vänner.  

Jomen min bästa kompis kommer jag nog alltid träffa. Några som jag var jättebra kompis med på 

gymnasiet och ett tag efter. Vi har börjat träffas mindre och mindre, ingen av oss är superangelägen att 

styra ihop något när vi är där. En annan känns rätt nöjd med sitt liv med att bo med sin kille och det är typ 

vad hon gör. Vilket jag tycker är lite konstigt. Vissa verkar bara vara nöjda, de har inga ambitioner att 

träffa nya människor eller göra saker. (Ida, Skellefteå)  

Personer som bor kvar i hembygden beskrivs som nöjda, ofta med en lite negativ klang. 

Respondenterna tycker sig inte se att de som bor kvar i hembygden har utvecklats lika mycket 

som dem själva. De har samma jobb som de hade efter gymnasiet och samma intressen, 

medan intervjupersonerna anser att deras egna liv ser helt annorlunda ut nu än vad det gjorde 

när de flyttade från hembygden. En återkommande fras i intervjuerna är det finns mer att se 

och göra, med det menas mer än vad som finns i hembygden. Det finns en negativ bild av de 

bekanta som valt att bo kvar i hembygden, att de går miste om något genom att välja att bo 

kvar i hembygden. Den rådande uppfattningen är att det finns mycket mer att uppleva utanför 

hembygden, att det inte finns samma utvecklingsmöjlighet där som på andra ställen.  

Jag tycker lite att han borde göra mer med sitt liv, jag vet att han har potential att göra något annat. Men 

det är inte min plats att säga det, han verkar nöjd med sitt liv. Det som håller tillbaka många är nog 

tryggheten med att bo kvar, det är enkelt att ha sin trygga anställning, de lever ju bra där. Det kan jag 

avundas lite, att han är så nöjd och inte bry sig så mycket. (Jim, Avesta)  

Det är klart att det pratas om dem som är kvar, hur tänker dem? Och det är och lite hemskt, men man ser 

ner på dem. Typ vad gör ni med era liv? Ska det inte bli något mer? Ska ni jobba kvar där i sillfabriken? 

Ska du inte ta dig därifrån? (Robert, Lysekil) 

Det finns däremot en stor skillnad i uppfattningen gentemot de som en gång flyttat från 

hembygden för att senare flytta tillbaka. Dessa individer anses ha gjort och sett något mer än 
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hembygden och deras val att återvända respekteras och ses som något fint, vilket skiljer sig 

från inställningen till de som aldrig flyttat från hembygden. Att alltid ha bott där ses som 

något negativt medan valet att återvända kan tyckas vara nobelt och fint. I samtal kring 

återvändare framgår det att intervjupersonerna tycker att det är en god gärning som de kan 

avundas. Deras hembygd ses som en bra plats att växa upp på och återvändarna är en del i att 

hålla platsen levande för kommande generationer. 

Bilden som respondenterna har av hembygden är tudelad mellan den plats de växte upp 

på och den plats de nu besöker. Bilden av hembygden som en plats de växte upp på är präglad 

av nostalgi och fylld med fina minnen medan andra saker blir mer tydliga när de besöker 

platsen nu. Egentligen är det bara en stad som vilken som helst men eftersom jag växte upp 

där och har så många minnen därifrån blir det något annat (Peter, Arvika). Den starkaste 

kopplingen som respondenterna har till hembygden är den att det är platsen där de växte upp 

och har stora delar av sin familj på. Samtliga har fortfarande kvar sina föräldrar där men som 

nämnt ovan har flertalet vänner flyttat därifrån.   

Jag har en nostalgisk bild av min hembygd eftersom jag växte upp där. I grannstaden som är ganska lik 

min hembygd skulle jag absolut inte vilja bo, så det beror ju på att jag har en nostalgisk bild av staden och 

att jag har ett kontaktnät, vänner och familj där. Men staden i sig är ju inget speciellt. (Jim, Avesta) 

Att det är platsen där respondenterna växt upp och där de spenderat sina formativa ungdomsår 

påverkar deras syn på hembygden och det medför att de alltid kommer att se på den genom ett 

nostalgiskt skimmer. De är dock medvetna om att platsen i sig inte är det som är avgörande 

utan de sociala möten som utspelat sig på platsen. På frågan om de saknar något med 

hembygden svara en respondent så här.  

Nej inte med själva staden, utan det är ju mina kompisar och mina föräldrar jag saknar. Men skulle det ha 

varit en annan stad så skulle jag känna likadant för den också. Det är bundet dit enbart på grund av att det 

var på den platsen där allt hände. (Ida, Skellefteå) 

Trotts att respondenterna inte bott i hembygden på flera år och att deras sociala nätverk där 

har förändrats så ser samtliga det fortfarande som sitt hem, framför allt på grund av att 

föräldrar och familj bor kvar där. Jag skulle kanske inte se det som att åka hem om jag inte 

fick åka hem till mamma och pappa (Johanna, Hudiksvall).  

 

4.2 Synen på Uppsala 

Samtliga intervjupersoner har flytta till Uppsala för att studera och valet av Uppsala som 

studieort baseras på två saker. Antingen har respondenterna haft syskon eller nära vänner som 

studerat i Uppsala och har på så vis fått respondenterna att få upp ögonen för Uppsala. Eller så 

ansågs Uppsala vara en plats där respondenterna kunde starta ett eget liv. De kände inte någon 

i staden när de valde att flytta dit vilket ansågs vara spännande, de fick möjligheten att komma 

till en ny stad och lära känna nya människor. När de först flyttade till Uppsala blev det en 

överraskning för några att staden inte var lika stor som de hade förväntat sig.  

Uppsala var mindre än jag hade förväntat mig. Centrum är ganska stort men det är samtidigt väldigt litet. 

Väldigt kompakt, allt finns på samma ställe. Det är en liten småstads känsla här. Det va en positiv 

överraskning. (Robert, Lysekil) 
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Det är lite som det är hemma vilket jag tycker om. När jag flyttade hit tyckte jag att det va ganska skönt 

att det påminde så mycket om hemma, det blev inte en lika stor omställning som jag hade trott (Anna, 

Örnsköldsvik) 

Att Uppsala har en relativt liten stadskärna för att vara en stad med cirka tvåhundratusen 

invånare sågs som något positivt, det gav respondenterna en känsla av att de befann sig i en 

mindre stad och det påminde dem om deras hembygd.  

Som tidigare nämnt flyttade några respondenter till Uppsala utan att känna några 

människor där vilket ansågs bli en spännande utmaning att skapa ett nytt socialt nätverk. Det 

visade sig snart vara enkelt att skapa nya vänner och även om umgängeskretsen har förändrats 

under studietidens gång, uppger samtliga respondenter att de tror sig hittat vänner för livet. 

När de flyttade till Uppsala kändes det skönt att få börja om på nytt och att de hade en 

anonymitet som de inte hade i hembygden. Där kändes det ofta som att många redan visste 

vilka de var och hade förutfattade meningar om dem, vilket inte var fallet med människorna 

de träffade i Uppsala.  

I Uppsala så känns det som att jag fått börja från noll vilket är väldigt skönt. Det finns inga förutfattade 

meningar om mig här som det finns där. Det är klart att folk får en bild av en här också men det finns så 

betydligt många fler människor här som inte vet vem jag är. Hemma så behöver man inte gå så många led 

innan någon vet vem man är. Det blir en typ av anonymitet som jag tycker är ganska skönt. (Johanna, 

Hudiksvall) 

Det nya sociala nätverket och den vardag som har skapats i Uppsala har lett till att 

respondenterna börjat känna sig hemma i staden och flera av respondenterna uppger att deras 

ursprungliga planer på att återvända till hembygden efter studierna har börjat förändras. 

Uppsala är hemma för mig nu. Det kom ganska snabbt.  Om man har en vardag som man inte ser ett slut 

på tänker jag att det blir hemma. Jag vet inte när jag ska flytta härifrån och därför blir det hemma. (Jim, 

Avesta) 

Innan tänkte jag att jag nog flyttar efter studierna men nu är jag inte lika säker längre, jag kan absolut 

tänka mig att bli kvar här. (Ida, Skellefteå) 

Landskapet i Uppsala skiljer sig mot de landskap som präglar intervjupersonernas hembygder. 

Det platta, öppna landskapet i och kring Uppsala är något som respondenterna anser påverkar 

deras syn på platsen och de saknar även lanskapsattributen från hembygden. Detta är något de 

önskar var annorlunda med Uppsala, att landskapet liknar landskapet i deras hembygd. Det va 

inget jag saknade när jag flyttade hit, det har jag upptäckt på senare år. I början kändes det 

skönt att det va så platt. Men nu saknar jag det (Anna, Örnsköldsvik). Det är framför allt 

avsaknaden av skog och närheten till vatten som respondenterna saknar.  

Det är väl det sämsta med Uppsala. Att det tillsynes inte finns något vatten här, inga berg och klippor. Det 

är så väldigt platt, vilket kan ha sin charm men det är inte så kul. Det är ju inte lika vackert som hemma, 

med mycket berg och havet. Jag saknar havet. (Robert, Lysekil) 

Landskapet skiljer sig väldigt mycket, det är så mycket närmare till naturen, eller skogen, det finns så 

mycket skog hemma. Det finns ju i och för sig skog här också men det känns inte lika. Sen finns det inte 

direkt några höjder här heller, vilket jag saknar. Jag önskar att naturen här nere såg ut lite mer som den 

gjorde hemma. (Ida, Skellefteå) 
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Det finns dock en rädsla för att känna sig alienerad från Uppsala efter att studietiden är över. 

Respondenterna flyttade till Uppsala för att studera och har varit studenter under alla år de 

bott där vilket har satt en stark prägel på deras liv under den tiden. Det är ju väldigt mycket 

som händer runt studentlivet så jag vet inte hur det kommer kännas att bo här då, när man 

inte pluggar längre (Anna, Örnsköldsvik). De har således ingen erfarenhet av Uppsala som 

stad utan att vara en del av studentlivet och några tror att staden kan förlora sin charm om de 

skulle bo kvar efter avslutade studier.   

Det är ju inte lika kul att vara på ett ställe när någonting roligt tog slut. Det kan va början på något 

roligare men det är ju svårt att veta. Annars känns det bara som att saker försvinner, att det blir lite 

tråkigare, att det bara går neråt. (Peter, Arvika) 

Trotts denna rädsla säger sig hälften av respondenterna att de kan tänka sig bo kvar i Uppsala 

och börja jobba där. De anser sig ha större chans till att få jobb i Uppsala än i hembygden och 

de kan även tänka sig pendla till Stockholm hellre än att flytta dit. 

Jag har funderat en del, men jag vill inte flytta härifrån. Jag känner att jag har större chans att få ett bra 

jobb här än vad det finns på hembygden. (Anna, Örnsköldsvik) 

Jag har gjort det här till mitt nu, så då kan jag ju fortsätta här också. Om jag ska flytta från Uppsala så blir 

det förmodligen Stockholm. Även fast jag egentligen inte vill bo i Stockholm, det känns för stort. Jag bor 

hellre kvar i Uppsala som är en liten storstad och jag har mycket kontakter här. (Jim, Avesta) 

4.3 Att flytta tillbaka till hembygden 

På frågan om respondenterna kan tänka sig att flytta tillbaka till hembygden blir svaren ofta 

ett tveksamt Ja, men inte just nu eller Nej, men kanske när jag är äldre. Flera respondenter 

berättar att de hade planer på att flytta hem efter studierna men att det i nuläget börjat tvivla 

på att det kommer att bli av. Det va inte jätte längesen jag tänkte att jag skulle flytta hem. Det 

va självklart då. Sen gick det över till "jo det kommer jag väl", till att "Njaa, det kanske jag 

inte alls gör" (Johanna, Hudiksvall). Det som har fått respondenterna att omvärdera sina 

ursprungliga planer på att flytta hem är dels att de säger sig skapat egna liv i Uppsala som de 

skulle vara tvungna att lämna om de flyttade. Det är också det faktum att de inte ser något liv 

för dem i hembygden just nu, deras livssituation och kortsiktiga drömmar ses inte som 

kompatibla med eller genomförbara på hembygden. Alla utom två respondenter är singlar och 

de ser deras chanser att hitta en framtida partner i hembygden som nästintill obefintliga. De 

tror sig redan veta vilka alla som bor där är och de tror även att det finns mycket förutfattade 

meningar om vilka de är i hembygden. Människor i deras egen ålder där har en bild av dem 

som lever kvar från högstadiet och gymnasiet, en bild som respondenterna inte längre känner 

igen sig i och inte vill klä i sig igen.   

Det känns som att det skulle vara för mycket att gå tillbaka till. Där finns redan mina fasta roller av vem 

jag kan vara. Det skulle va lite som att gå tillbaka till vem man va då istället för fortsätta utvecklas. (Ida, 

Skellefteå) 

Det är lite som att jag har spelat ut alla chanser där. Om vi inte var kompisar då kan vi inte vara kompisar 

nu heller. Jag tror jag redan är stämplad som den jag var på högstadiet och gymnasiet. (Robert, Lysekil) 

Just nu uppfattas en återflytt till hembygden som svårt och främmande. Det är möjligt att det i 

framtiden kommer bli aktuellt att flytta hem igen, framförallt när det gäller att bilda familj 

vilket respondenterna helst vill göra på en mindre ort. Uppsala som är respondenternas 
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nuvarande bostadsort tycks vara lagom stort men större än så bör det inte vara. Helst ska det 

likna hembygden men det behöver nödvändigtvis inte vara just den. Det blir naturligt för 

respondenterna att föreslå hembygden som den plats de vill bilda familj på eftersom de har 

sina föräldrar där.   

Just nu finns det ingenting som skulle kunna få mig att flytta tillbaka till Avesta. Jag trivs för bra här. Det 

som krävs är att jag bildar familj och att jag och min partner känner att vi vill att våra barn växer upp där. 

Jag stannar hellre kvar här och för in min familj och mina vänner i min bubbla här än att jag flyttar 

tillbaks till dem. Jag tar hellre ner dem hit än att jag flyttar dit. (Jim, Avesta) 

Det skulle vara om jag fick familj eller så. Om mina bröder flyttade hem skulle det nog kännas lättare att 

flytta dit men jag tror inte att det skulle va avgörande. Lite senare i livet kan jag tänka mig att flytta 

tillbaka till hembygden. Enbart för att jag skulle vilja vara närmare mina föräldrar eller att mina barn 

växer upp där, jag vill inte att mina barn växer upp som badjävlar
1
. (Robert, Lysekil) 

5. ANALYS 

De huvudsakliga platsanknytningarna som finns till hembygden och Uppsala finns på den 

sociala dimensionen. På båda ställen har intervjupersonerna starka sociala relationer som 

knyter dem till just den platsen. Vad som skiljer platserna åt är vilken typ av social relation 

som finns. Vid hembygden är det framförallt familjen som är den huvudsakliga kopplingen. 

Respondenterna har vänner kvar där men de banden är inte lika starka som familjebanden och 

flertalet av vännerna från hembygden har även de flyttad därifrån. I Uppsala är det endast 

respondenter som har syskon i staden som ger dem anknytning till familj. De starkaste sociala 

relationerna är där umgängeskretsen. Det är relativt nya relationer som skapats och det är även 

något som respondenterna anser att de skapat själva. När de tänker på många relationer i 

hembygden så kan de ofta kännas givna eller skapta av att personerna gick i samma klass eller 

bodde nära respondenterna och därför blev de vänner. I Uppsala anses de kompisrelationer 

som byggts istället grundas i ett aktivt val, de hade inte behövt vara vänner med dem här 

människorna om de inte ville eftersom det finns så många andra människor i staden.   

Landskapet spelar roll för hur vi uppfattar platser, vilket blir tydligt när respondenterna 

beklagar sig över hur platt det är i Uppsala och önskar att det var lite mer som det ser hur 

hemma. Önskan om att det såg mer ut som det gör vid hembygden tyder på att 

platsanknytningar till den fysiska dimensionen av hembygden är starkare än den som 

platsanknytning som gjorts till den fysiska dimensionen av Uppsala. Intervjupersonerna 

föredrar det landskap och den natur som präglar deras hembygd än den som finns i Uppsala 

och det är främst på det fysiska planet som de inte känner sig hemma. De skulle vilja förändra 

landskapet i Uppsala så att det liknade landskapet i deras hembygd, vilket skulle medföra en 

starkare känsla av att vara hemma, även på det fysiska planet.  

Den största push-faktorn som kan urskiljas ur intervjupersonernas svar och som 

ursprungligen fick dem att flytta från hembygden är utbildningsmöjligheten. Antingen saknar 

hembygden möjlighet till högre utbildning eller så fanns det en vilja hos respondenterna att 

studera i en riktig studentstad. Att bo kvar och studera på distans var aldrig något alternativ 
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för någon av respondenterna. Detta kan bero på att en push-faktor som identifierats är den om 

att bli kvar. Det finns en tydlig negativ bild av de människor i respondenternas umgängeskrets 

som ”blev kvar” i hembygden, det vill säga de som aldrig flyttade därifrån. Det tar emot lite 

för respondenterna att erkänna att de inte kan förstå varför någon väljer att stanna kvar och att 

de ser ner lite på de som valt att göra det. Det anses vara likställt med att gå miste om något, 

om allt som ska hända i världen utanför. Ofta uttrycks det genom funderingar kring om de inte 

vill se mer eller göra ”något mer” med sina liv. Om en person som flyttat från hembygden 

väljer att återvända ses det inte alls som något negativt, tvärtom tycker respondenterna att det 

är något beundransvärt och önskar att de också en dag ska göra det samma.  

En annan viktig push-faktor är hembygdens storlek. Just nu uppfattas hembygden vara för 

liten för att tillfredsställa de behov som finns i respondenternas nuvarande livssituation. Det 

finns en uppfattning av att det inte händer något i hembygden och att det finns en 

negativstämning bland människorna där. Alla känner alla-känslan är också något som 

påverkar respondenterna negativt då det anses finnas givna roller för dem där som hänger 

kvar sedan gymnasietiden. Dessa roller är oftast inget de vill kännas vid sig längre men de tror 

att det kan vara lätt att falla tillbaka i gamla mönster i hembygden eller så fruktar det att andra 

ska ha en bild av dem som inte stämmer överens med deras egen bild av sig själva.  

Det sociala nätverk som skapats i Uppsala ses som något respondenterna själva har 

konstruerat till skillnad från det sociala nätverk som finn i hembygden som ibland kan kännas 

påtvingat är en också push-faktor. Att återvända till hembygden skulle vara att överge det 

sociala nätverk som skapats i Uppsala.  

Pull-faktorerna i hembygden innefattar bland annat närheten till familj, många av 

respondenterna har syskon som också flyttat från hembygden, så det är i förstahand närhet till 

föräldrarna som lockar. Om deras syskon skulle återvända anses det vara en faktor som skulle 

kunna få dem att överväga att också flytta dit men det är inget som absolut skulle få dem att 

flytta. Att flytta tillbaka till hembygden ses som något fint eftersom det håller liv i mindre 

orter och landsbygd. Det finns en nostalgisk bild av hembygden och det är den plats där de 

växte upp vilket ses som en pull-faktor då det är möjligt att respondenterna vill återuppleva 

gamla minnen och känner sig manade att uppleva en svunnen tid. Att de själva uppger att de 

har haft en bra barndom i hembygden hoppas de att deras framtida barn ska få en liknande 

uppväxt. Hembygden ses som en trygg plats att bo och växa upp på vilket är en klar pull-

faktor då respondenterna uttrycker en stark motvilja att starta en familj i större städer. 

6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Syftet med denna studie är att undersöka studenter vid Uppsala universitets uppfattning av sin 

hembygd, nuvarande bostadsort, och deras tankar kring en eventuell återflytt. I detta avsnitt 

besvaras studiens frågeställningar i följande ordning: först besvaras frågeställningen gällande 

platsanknytning till hembygden och den nuvarande bostadsorten. Därefter besvaras 

frågeställningen om vilka push- och pull-faktorer som anses finnas i hembygden. Slutligen 

förs en diskussion om hur ovannämnda faktorer påverkar inställningen till att flytta tillbaka 

till hembygden.   

Samtliga intervjupersoner uppger att det inte är staden i sig som får dem att vilja bo kvar, 

utan det är i första hand de sociala relationer som byggts i Uppsala som håller dem kvar. 
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Platsen skulle egentligen kunna vara var som helst, det är den sociala dimensionen av 

platsanknytning som gör att de vill bo kvar i Uppsala. Även om den fysiska dimensionen har 

en viss inverkan så kan den inte mätas med den sociala dimensionen. Resultatet likar det som 

Hidalgo & Hernandez (2011) kommer fram till i sin studie. Detta gäller även för hembygden 

där de starkaste banden som finns till den är de sociala banden. Niedomysl & Amcoffs (2011) 

når i sin studie resultatet att återmigration ofta görs på grund av sociala relationer vilket även 

stämmer överens med resultatet från denna studie. Trotts att det i den här studien framgår att 

respondenterna i nuläget inte har några planer på att återvända till hembygden så är den 

huvudsakliga faktorn till att de skulle göra det i framtiden de sociala relationer som finns i 

hembygden, framförallt familjen. Resultatet från studien överensstämmer också med det som 

presenteras av Regionalpolitiska utredningen (2000), vilken menar att vara bunden eller 

obunden till en plats påverkar valet av att flytta eller stanna.   

Uppsala känns som hemma i den mån av respondenterna har skapat nya liv där med ett 

nytt socialt nätverk och sysselsättning. Det är den sociala dimensionen av platsanknytning 

som är starkast. Den fysiska dimensionen av platsanknytning till Uppsala visas inte lika 

tydligt då de fysiska attributen av staden anses påminna om hembygden. Centrala Uppsala 

påminner respondenterna om en småstad vilket får dem att känna sig mer som hemma. Detta 

var en överraskning för några då de hade förväntat sig att Uppsala skulle vara större och att 

det skulle krävas lite tid till att justera sig till att bo där, vilket det inte gjorde. Landskapet och 

naturen i Uppsala anses av samtliga respondenter vara annorlunda från deras hembygds 

landskap och natur. Respondenterna uppger att saker så som en stor skog eller närheten till 

havet får dem att känna sig som hemma. Denna känsla av att vara hemma i naturen går inte att 

finna i Uppsala vilket anses vara något negativt. 

De platsanknytningar som finns till hembygden och till Uppsala blir till push- och pull-

faktorer. Gamla platsanknytningar, framförallt familjeband, minnen från uppväxten och 

naturen är något som drar respondenterna till hembygden. De nya sociala nätverk som 

respondenterna skapat i Uppsala är indirekt en stark push-faktor då det förhindrar dem att 

vilja flytta till hembygden eftersom att de riskerar att förlora det kontaktnät som byggt upp i 

Uppsala. Hembygdens push- och pull-faktorer påverkar inställningen till att flytta tillbaka på 

det sätt att push-faktorerna just nu väger tyngst vilket medför att en återflytt i dagsläget inte 

känns aktuellt för respondenterna. Det går alltså att dra slutsatsen att platsanknytningar blir en 

del i push- och pull-faktorerna och att de tillsammans får en negativ effekt på respondenternas 

inställning till att flytta tillbaka. Den negativa inställningen till att flytta till hembygden kan 

grunda sig i att intervjupersonerna just nu befinner sig i ett skede i livet som är starkt präglat 

av deras studier. De bor i en studentstad och deras livsstil är i nuläget inte kompatibelt med 

det liv de tror sig ha i hembygden. Detta kan komma att ändras med tiden då deras 

livssituation förändras och blir mer kompatibelt med livet i hembygden, till exempel när de 

börjar bilda familj vilket de skulle kunna tänka sig göra i hembygden.  

Denna studie baseras på intervjuer med sex studenter vid Uppsala universitet och kan 

därför inte göra generella anspråk på hur studenter som kommer från mindre orter upplever 

sin hembygd och deras tankar kring en återmigration. Trots att resultatet från intervjuerna i 

stor utsträckning överensstämmer med varandra krävs det en mer omfattande studie för att 

generalisera resultatet.   
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8. BILAGOR 
Intervjuguide 

Tema 1 - Intro/Anledningar till att flytta 
 

Berätta lite om din hembygd. 

Varför flyttade du från din hembygd?  

Fanns det möjlighet att gå liknande utbildningar i hembygden?  

Funderade du på att studera i någon annan stad eller var Uppsala ditt första val? 

Hur kände du inför din hembygd innan du flyttade? Gick snacket med kompisar om att flytta? 

Var det svårt att lämna hembygden? Om ja, vad och varför? 

 

Tema 2 - Relation till Uppsala 
 

Har din syn på Uppsala förändrats sen du flyttade hit? 

Kände du någon som bodde här när du flyttade hit? 

Skulle du säga att du har skapat ett kontaktnät här? – Vänner, bekanta, kontakter, 

kärleksrelationer 

Hur skiljer sig landskapet här jämfört med hur det är hemma?  

Skulle du säga att Uppsala är hemma för dig nu? 

Hur tror du att du skulle känna om dina närmsta vänner flyttade från Uppsala? 

 

Tema 3 - Relation till hembygd 
 

Har din syn på din hembygd förändrats sen du flyttade hit? 

Saknar du något med hembygden?  

Kallar du det fortfarande för hemma? 

Har du kvar familj där? 

Din umgängeskrets? Hur har den förändrats sen du flyttade? 

Om du skulle se på din hemstad objektivt - utan dina sociala relationer, familiäraskimmer, hur 

tror du att du skulle känna inför den då? 

Hur ser du på de som blev kvar i din hembygd? 

 

Tema 4 - Flytta tillbaka 
 

Hur tänker du kring en eventuell flytt efter avslutade studier?  

Finns det något självklart mål?  

Vad tror du påverkar dig i det beslutet? 

Har några av dina vänner planer på att flytta tillbaka?  

Hur ser du på de som återvänt? 

Vad skulle få dig att flytta tillbaka? Vad krävs? Något som absolut skulle få dig att göra det? 

 


