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ABSTRACT 
Henriksson, T. 2016. Projekt Provgute- En kvalitativ studie om motivationer bakom kontraurban 
migration. Kulturgeografiska institutionen. Uppsatser. Uppsala universitet 
 
Urbanization has for a long period of time been the dominant movement of migration in industrialized 
countries and still is to this day. Because of this many rural areas are faced with depopulation and the 
closure of local amenities. When a rural school in the northern parts of Swedish Gotland was threatened 
with closure a project was launched where people could come and try out living at Gotland, as a way to 
attract people to move to the rural areas of Gotland.  This study aims to investigate if such initiatives are a 
successful way to increase migration to rural areas, by examining the characteristics of the projects 
participants, what their motives were for moving and staying at Gotland and how they experienced the 
availability of local amenities. The results show that participants who moved with children had a slight 
tendency to be higher educated, younger and from bigger cities than those who moved without children. 
Participants with children tended to move because they wanted a rural, safer and calmer lifestyle for them 
and their children whereas people without children mainly moved because of job opportunities, mostly in 
creative professions. The majority of people claimed they stayed because of the kindness and openness of 
the locals and that they felt at home in Gotland. Most also claimed that having attained the lifestyle 
change they had been searching for and the proximity to nature were reasons for why they chose to stay. 
How people experienced the availability of amenities varied greatly amongst the participants and no clear 
pattern could be seen.  
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FÖRORD 
 
Jag skulle vilja ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till de Provgutar som tagit sig tid att bli intervjuade 
och berättat om sin upplevelse av att flytta till Gotland. Jag vill även rikta ett stort tack till Gotlands 
utvecklingsbolag i samverkan och föreningen Provgute för att ha givit mig möjligheten att skriva denna 
uppsats. Särskilt tack till Lotta Bogren och Kristina Olsson för den hjälp och kontakt de erbjudit under 
uppsatsskrivandets gång. Slutligen vill jag tacka min handledare Jan Amcoff för goda råd i samband med 
uppsatsskrivandet. 
 
Tove Henriksson 
Uppsala 2016 
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1. INLEDNING 
 
Idag upplever större delen av de Europeiska länderna en avfolkning av landsbygden och 
Sverige är inget undantag. Denna avfolkning har pågått under lång tid och påbörjades redan 
under industrialiseringen då människor letade sig in till städerna för att finna arbete (Eliasson, 
Johansson & Westlund, 2015, s. 693). Människor, särskilt unga, söker sig idag till städer för 
att ha tillgång till dess utbud av arbeten, nöjen och bekvämligheter (Niedomysl, 2008). Denna 
rörelse, urbaniseringen, sågs länge som något positivt men på 1960-talet började det även ses 
som ett hinder för landsbygdens utveckling (Kåks & Westholm, 1994, s. 9). I USA 
uppmärksammades dock under 70-talet en ny trend som gick emot urbaniseringen, där 
människor flyttade ut till landsbygden. Även i Sverige kunde man under samma tid se denna 
trend, något som kommit att kallas ”den gröna vågen”. Sedan dess har flöden av migration till 
landsbygden, så kallad kontraurbanisering, förekommit i perioder (Lindgren 2003, s. 400).  

Den övergripande trenden är emellertid en fortsatt urbanisering och som en konsekvens 
av detta avfolkas landsbygden. På grund av det minskade befolkningsunderlaget försvinner 
ofta serviceinrättningar från landsbygdorterna. Detta leder i sin tur till att 
landsbygdsbefolkningen ofta känner sig förbisedd och många landsortsbor delar erfarenheten 
av att få kämpa för att behålla sina serviceinrättningar, oavsett om det är affärer, underhåll av 
vägar eller skolor (Åberg-Bengtsson, 2009, s. 107). Just skolnedläggningar skapar mer strid 
än andra servicenedläggningar normalt gör, då skolan ofta ses som samhällets hjärta och att 
en skolnedläggning uppfattas som en dödsstöt för orten (Cedering, 2012).  

På norra Gotland, i samhället Fårösund hotades 2011 ortens högstadieskola av en sådan 
skolnedläggning. För att bemöta detta och den negativa befolkningsutvecklingen som fanns i 
orten gick olika lokala sockenföreningar tillsammans och skapade projektet Provgute 
(Landsbygdsnätverket, 2013). Projektet, som startades 2012, går ut på att människor får 
provbo på norra Gotland under ett år, för att sedan bestämma om de vill bosätta sig på ön 
permanent. Efter att ha provbott är det ett flertal hushåll som valt att stanna kvar på ön. Denna 
uppsats avser undersöka de motivationer som ligger bakom dessa familjers beslut att flytta till 
Gotland och varför de valt att stanna kvar, för att se om projekt som Provgute kan locka 
människor att flytta till landsbygden. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om planeringsinsatser effektivt kan påverka 
inflyttningen till landsbygdsområden. Uppsatsen ämnar undersöka detta genom att studera 
projektet Provgute och då främst de motivationer som ligger bakom deltagarnas val att flytta 
till och stanna på Gotlands landsbygd.    
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1.2 Frågeställningar 
- Vilka är det som deltar i Provgute? 
- Vilka motiv ligger bakom valet att, genom Provgute, flytta ut till den gotländska 

landsbygden? 
- Vilka faktorer har spelat in när man valt att stanna på Gotland? 
- Hur förhåller provgutarna sig till tillgängligheten av serviceinrättningar på 

landsbygden? 

2. METOD 
 
För att undersöka de motiv som ligger bakom valet att, genom Provgute, flytta till Gotland för 
att sedan bosätta sig där permanent har längre kvalitativa intervjuer genomförts på plats på 
Gotland. Som ett komplement till dessa har även kortare, kvalitativa telefonintervjuer gjorts.  
 

2.1 Kvalitativa intervjuer 
Då syftet med studien är att undersöka människors motivationer kring migration, vilket kan 
vara svårt att kvantifiera, kommer längre, kvalitativa intervjuer att användas (Trost, 2010). 
Genom att fråga om hur de motiverar, alltså hur de uttrycker valet att flytta, hoppas studien få 
insikt i de bakomliggande motivationer som fått dem att flytta och stanna. 
 
2.1.1 Urval  
Åtta personer av de 37 vuxna som flyttat till Gotland och blivit kvar efter provåret har 
intervjuats i semi-strukturerade intervjuer. Målet var att en vuxen från varje hushåll skulle 
intervjuas i antingen en längre eller en kortare intervju, men då inte tillräckligt med 
kontaktuppgifter fanns och alla inte var tillgängliga blev sju antal hushåll intervjuade i längre 
kvalitativa intervjuer på Gotland. Utöver dessa blev två hushåll intervjuade i kortare 
intervjuer över telefon. Tanken bakom att endast intervjua en person från varje hushåll var att 
jag anser att man kan anta att de vuxna i ett hushåll tillsammans tar beslutet att flytta. Man 
kan därför anta att motiven till att flytta och stanna överensstämmer inom hushållet. Skulle 
motiv och åsikter skilja sig mellan individer i hushållet är det mitt antagande att andra vuxna i 
hushållet är medvetna om detta och kan redogöra för detta. Man kan tänka sig att barns 
uppfattningar och upplevelser kan påverka beslutet att flytta, men trots detta valde jag att 
endast intervjua vuxna då är det de som tar det faktiska beslutet att flytta.  

Hushållen valdes ut genom ett slags bekvämlighetsurval då föreningen Provgute skickade 
kontaktuppgifterna på nio hushåll som stannat på Gotland till mig innan jag åkte för att göra 
undersökningen (Bryman, 2011, s. 194). Två av dessa föll bort, då de inte var kontaktbara och 
urvalet blev därmed sju intervjuer. Att alla hushåll inte kunde bli intervjuade behöver dock 
inte ses som ett större hinder för uppsatsens resultat.  Metodboksförfattaren och sociologen 
Jan Trost menar att få intervjuer är att föredra (2010, s. 143) när det gäller kvalitativa 
intervjuer för att inte materialet ska bli ohanterligt (ibid) och för att man inte ska förlora 
möjligheten att göra en överblick (ibid). Trost rekommenderar någonstans mellan fyra-fem till 
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åtta intervjuer för kvalitativa undersökningar (2010, s. 143) och denna studie kommer att falla 
inom den rekommendationen.  

Av de personer som ställde upp på längre intervjuer var alla kvinnor. Detta var inte ett 
medvetet val, utan när hushållet tillfrågades på telefon om någon av de vuxna kunde ställde 
upp på intervju var det endast kvinnor som valde att göra det. En av intervjuerna blev 
avbruten under tiden och genomfördes istället av intervjupersonens make. Räknar man med 
denna man var det endast två av de tio intervjurespondenterna som var män och det är därför 
möjligt att studien saknar ett manligt perspektiv.  
 
2.1.2 Utformning av intervjuguide 
Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade, vilket innebär att jag utgick från en 
intervjuguide, men att frågorna var öppna och att den intervjuade fick berätta fritt om hur de 
tänkte kring frågorna. Denna slags frågor antar jag leder till mer uttömmande svar än 
strukturerade frågor, med fasta svarsalternativ. Detta då den tillfrågade själv får beskriva hur 
hen tänker kring en fråga, utan att bli påverkad av svarsalternativ. Samtidigt ville jag inte att 
intervjun skulle hamna för långt bort från ämnet, det vill säga motiven bakom flytten till 
Gotland, utan använde mig därför av en intervjuguide för att strukturera intervjun (Trost, 
2012 s. 42). Intervjuguiden var dock flexibel och följdfrågor anpassades efter 
intervjurespondenten svar (Bryman, 2011 s. 415). 

I början av varje intervju presenterades studien, dess syfte och hur de intervjuades svar 
och namn skulle användas. Detta för att intervjupersonerna inte skulle känna undran över vad 
de gett samtycke till utan istället vara fullt medvetna om hur informationen de uppgett skulle 
komma att användas (Trost, 2010, s 125; Bryman, 2011, s. 135).  
 
2.1.3 Genomförande 
En ljudupptagare användes genom mobilens inspelningsfunktion med tillstånd från 
intervjurespondenterna. Dessa ljudupptagningar användes som ett komplement till de 
anteckningar som togs under intervjuerna, för att inte förlora något material vid de tillfällen 
jag inte hann anteckna. De användes även för att få korrekta citat. Både ljudupptagning och 
antecknande kan verka som störande element (Trost, 2010, s. 76), men för att inte gå miste 
om material valde jag att använda båda två, med förhoppningen att de inte skulle störa de 
intervjuade allt för mycket. I resultatdelen har de intervjuade personernas namn inte angetts 
utan de hanteras som anonyma intervjurespondenter, detta av respekt för de intervjuade och 
för att undvika att någon ska känna sig utpekad.   

 Enligt Trost är den optimala längden på en kvalitativ intervju omdebatterad. Han menar 
att det finns forskare som anser att långa intervjuer på 90 minuter är den optimala längden 
(2010, s. 65). Själv menar han att det är alldeles för lång tid, något som jag håller med om då 
det skulle bli svårt att hantera så mycket information och det skulle krävas mycket tid av 
intervjurespondenten för att medverka. I denna studie har de längre intervjuerna tagit ungefär 
30- 40 minuter att genomföra. Denna tid anser jag vara tillräcklig för att få ut en hel del 
information samtidigt som man inte tar allt för mycket tid från den tillfrågade. Intervjuerna 
skedde främst på caféer och på intervjupersonernas arbetsplatser. Trost beskriver en bra 
intervjumiljö som en plats där [n]ågra åhörare skall inte finnas; miljön ska vara så ostörd 
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som möjligt. Dessutom ska den intervjuade känna sig trygg i miljön (Trost, s, 65). I 
cafémiljöer och på arbetsplatser rör det sig andra människor och även om intervjuerna kändes 
lugna och ostörda när de genomfördes, kan detta ha påverkat hur respondenterna valde att 
uttrycka sig. När plats för intervjun bestämdes så utgick jag från vad det var som passade 
intervjupersonen och valde att möta upp dem där de kunde, för att det skulle vara möjligt för 
dem att delta i intervjun.  

 

2.2 Kvalitativa telefonintervjuer 
Förutom att det vore svårt att få en överblick, vore det optimalt om varje hushåll kunde 
intervjuas i långa kvalitativa intervjuer eftersom man skulle få med alla provgutarnas tankar 
och perspektiv. Den tid som skulle krävas för själva intervjuandet och hanterandet av 
resultaten finns dock inte för denna studie. Utöver de sju längre kvalitativa intervjuer som 
gjordes på plats på Gotland och som beskrivits ovan har två kompletterande intervjuer gjorts 
över telefon. Detta för att få en bättre översikt om vilka det är som valt att delta i projektet och 
för att få ett bättre underlag för att förstå provgutarnas motivationer till att flytta. Dessa två 
intervjupersoner valdes även de genom ett bekvämlighetsurval då jag, efter det att jag fått den 
första namnlistan med de ursprungliga nio hushållen, fick en namnlista med ytterligare tre 
hushåll. Av dessa var det två som svarade på intervjuerna. Vem i hushållet som svarade på 
mina frågor i telefonintervjun avgjordes av vem det var som svarade i telefon när jag ringde. 
Precis som i de längre intervjuerna förklarades studiens syfte och intervjuns genomförande för 
respondenterna. Anteckningar fördes, men samtalet spelades inte in. Detta kan göra att visst 
material kan ha försvunnit, men då telefonintervjuerna var betydligt kortare än de som 
genomfördes på Gotland, var det lätt att anteckna och förhoppningsvis försvann inte något 
material genom det.    
 
2.2.1 Telefonintervjuernas utformning 
I utformningen av telefonintervjuernas intervjuguide har jag utgått från den intervjuguide som 
togs fram för de kvalitativa intervjuerna. Bryman menar att det inte är bra att göra längre 
intervjuer över telefon då det inte blir ett lika naturligt samtal (2011, s. 433). Detta är något 
jag håller med om och intervjuerna över telefon blev därför betydligt kortare, genom att jag 
tog bort ett antal frågor som ställts under de längre intervjuerna. Telefonintervjuernas frågor 
var fortfarande öppna, men mer strukturerade, då de inte var lika flexibla och mindre 
uppföljande frågor ställdes (Bryman, 2011, s. 415). Då jag i de kortare intervjuerna var ute 
efter att se om det finns några tendenser till mönster och inte den mer djupgående förståelsen 
jag vill ha genom de längre intervjuerna som gjorts på plats anser jag att denna metod 
passade. Varje intervju var mellan tio och 15 minuter lång. 
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3. TEORI 
 
I detta avsnitt kommer begreppet kontraurbanisering förklaras och operationaliseras. Följande 
denna förklaring kommer en litteraturöversikt om vem som genomför kontraurbana 
flyttningar, följt av en presentation av de motiv bakom kontraurban migration man kan finna i 
forskningen. Avslutningsvis kommer begreppet livsstilsmigration att tas upp och förklaras.  
 

3.1 Vad är kontraurbanisering?  
Sedan industrialiseringens början har befolkningen i västvärlden och Sverige kontinuerligt 
koncentrerats i städerna och än i dag flyttar människor från landet till staden (Eliasson, 
Johansson & Westlund, 2015, s. 693). Kåks och Westholm beskriver i rapporten En plats i 
tillvaron - Studier av flyttning till landsbygden hur denna urbanisering på 1960-talet kom att 
börja ses som ett problem och ett hot för landsbygden i Sverige och en oro väcktes för hur 
man skulle bevara den levande landsbygden (1994, s. 9). När forskaren Calvin L. Beale på det 
sena 1960- och tidiga 1970-talet observerade en befolkningsrörelse som avvek från 
urbaniseringen, skapade detta stor uppmärksamhet. Champion (1989, s. 4) beskriver hur 
Beales studie The revival of population growth in non-metropolitan America från 1975 
observerade att befolkningstillväxten under det tidiga 70-talet var större i landsbygdsområden 
i USA än befolkningstillväxten i storstadsområdena.  Champion (1989) beskriver vidare hur 
denna migrationsrörelse, där människor flyttade från städerna till landsbygden, observerades 
av andra forskare, däribland Berry som gav den benämningen kontraurbanisering i studien 
The counterurbanization process: urban America since 1970 (1976).  

Berry såg kontraurbanisering som en direkt motsats till urbanisering och menade i denna 
studie att kontraurbaniseringen hade ersatt urbaniseringen som det dominerande 
bosättningsmönstret i USA (Champion, 1989, s. 20, s.4). Att det var en direkt motsatt 
migrationsrörelse till urbaniseringen förklarade han genom att urbaniseringens främsta 
kännetecken är att befolkningen samlas i städer, att den koncentreras. Kontraurbaniseringen, å 
andra sidan, menade han vara en rörelse där befolkningen går från högre koncentration till en 
lägre koncentration, alltså att den sprids ut (Champion s. 20). Denna kontraurbana 
befolkningsrörelse är inte något som är begränsat till USA utan har även observerats och 
undersökts i Europa (av exempelvis Champion, 1989; Fielding, 1993; Cloke, Phillips & 
Thrift, 1995; Boyle, Halfacree & Robinson, 1998) och också i Sverige finns forskning om 
migration till landsbygden (exempelvis Kåks & Westholm, 1994, Amcoff, 2000, Westlund, 
2002, Lindgren, 2003, Hjort & Malmberg, 2008). Att kontraurbanisering skulle ersatt 
urbaniseringen betraktas dock inte som någon sanning idag, utan de flesta västerländska 
länder verkar sedan 70-talet ha haft perioder av både kontraurbanisering och urbanisering 
(Borgegård, Håkansson & Malmberg 1995; Eliasson, Johansson & Westlund 2015, s. 694). 
Ett land kan dessutom ha befolkningskoncentration och minskad befolkningskoncentration 
samtidigt, beroende på om man ser till den nationella nivån, eller på lokala nivåer (Borgegård, 
Håkansson & Malmberg, 1995). 

I Sverige kallas 70-talets kontraurbaniseringsrörelse ofta för den ”gröna vågen” 
(Lindgren, 2003, s. 400). Under 70- och 80-talet stagnerade urbaniseringen i Sverige och 
utflyttningarna från landsbygden minskade samtidigt som det skedde inflyttning till flera 
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landsbygdsområden (Kåks & Westholm, 1994, s. 10). Den gröna vågens kontraurbanisering 
berodde främst på att attityden till landsbygden skiftade och förändrades (Lindgren, 2003, s. 
400). Lindgren menar dock att den periodens kontraurbanisering främst skedde till 
landsbygdsområden i närheten av städer och att relativt få flyttade till avlägsen landsbygd 
(2003, s. 400). Under 80-talet fortsatte inte kontraurbaniseringen som någon dominerande 
trend, utan urbanisering och kontraurbanisering förekom i perioder och så fortsatte det även 
under 90-talet, där båda migrationsströmningarna observerades (Lindgren, 2003, s. 400). 
Under senare delen av 90-talet började befolkningen på landsbygden sjunka igen och har gjort 
så tills idag (Amcoff & Niedomysl, 2011, s. 265). Westlund (2003) visar i studien An 
unplanned green wave: settlement patterns in Sweden during the 1990s att den 
kontraurbanisering som rådde i perioder under 90-talet även då till största del bestod av 
människor som flyttade ut till landsbygden i närheten av städerna, även om det även fanns en 
mängd människor som flyttade ut till mer avlägsen landsbygd. Även idag verkar det som att 
de flesta som undergår kontraurban migration flyttar till landsbygd nära städerna och 
Eliasson, Westlund och Johansson (2015) finner att landsbygden i Sverige växer mer ju större 
stad det finns i dess närområde. Den kontraurbana migrationen som funnits i Sverige sedan 
70-talet verkar därför främst ha skett till landsbygdsområden i närheten till städerna.  

Det finns ett flertal studier som tar upp kritik mot kontraurbaniseringsbegreppet i Sverige 
på grund av detta. Exempelvis menar Amcoff (2006) att det var flyttningar till stadsnära 
landsbygd som utgjorde kontraurbaniseringen under 90-talet och att det egentligen inte fanns 
någon kontraurbanisering alls om man bortser från migrationen till den stadsnära 
landsbygden. Då större delen av den kontraurbana migrationen verkar ske till områden som 
ligger nära städer har man ifrågasatt hur starka dessa kontraurbana migrationstrender varit, 
eller om man ska se dessa migranter som en del av stadens system, mer likt urban sprawl eller 
suburbanisering, det vill säga mer som ett stadens utvidgande, än en faktisk motsatt rörelse till 
urbanisering (Lindgren, 2003, s. 400; Westlund, 2002 s. 1407; Amcoff, 2006).  

Vad som räknas till kontraurban migration kan därmed skilja sig mellan olika studier, då 
vissa anser att migration till stadsnära landsbygd räknas som kontraurban migration och andra 
inte, utan använder sig av andra begrepp som ”rurbanisering” och ”rural gentrification” 
istället (Eliasson, Westlund & Johansson, 2015, s. 694). För att undvika förvirring kring detta 
kommer denna uppsats användning av begreppet förklaras nedan.   
 
3.1.1 Uppsatsens användning av begreppet kontraurbanisering 
Bland annat Lindgren (2003, s. 400) belyser vikten av att skilja på kontraurbanisering och 
andra former av migration från städerna. Man måste skilja, menar han, på rörelsen från 
städerna till mycket närliggande samhällen och mer långtgående flyttning ut på landsbygden. 
Även i denna uppsats anser jag att det är det viktigt att göra denna distinktion då motiven till 
att flytta ut från staden till närliggande landsbygd kan antas skilja sig från de motiv som ligger 
bakom utflyttning till mer avlägsna områden. Själva begreppet kontraurbanisering kommer i 
denna uppsats utgå från den ursprungliga definitionen av Berry och definieras som migration 
till landsbygden, där man flyttar från en plats med högre koncentration av människor till en 
plats med lägre koncentration av människor. Det kommer dock uppmärksammas om man valt 
att flytta till landsbygden eller den stadsnära landsbygden. 



	   11	   	  
	  

 
3.1.2 Uppsatsens användning av begreppet landsbygd 
Det finns inte några enhetliga definitioner av vad landsbygd är utan det finns ett flertal 
operationaliseringar som skiljer sig beroende på varför man använder begreppet (Tynelius et 
al, 2008 s. 5). Jordbruksverket, regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska 
området, definierar landsbygdskommuner som kommuner med färre än 25 000 invånare i sin 
största tätort men med fler än 5 invånare per kvadratkilometer (Tynelius et al, 2008). Enligt 
denna definition är Gotland en landsbygdskommun då Visby har ungefär 22 500 invånare och 
18 invånare per kvadratkilometer (SCB 2015). SCB hänvisar i sin statistikskola till EU:s 
statistikbyrå Eurostat som beskriver Gotland som en glest befolkad kommun (SCB 2011). 
Själva kommunen kan man enligt dessa definitioner alltså säga vara lands- eller glesbygd. 

Glesbygdsverket definierar glesbygd som områden där det är över 45 minuters resetid till 
tätorter. Tätorter definieras av dem som samhällen på över 3000 personer och områden 
däremellan som tätortsnära glesbygd (Tynelius et al, 2008, s. 8). Då detta skulle innebära att 
nästan hela Gotland skulle ses som tätortsnära glesbygd och följaktligen inte göra någon 
skillnad på om människor bor nära Visby eller inte, har jag valt att utgå från den historiska 
traditionen att skilja mellan staden och landet som glesbygdsverket menar traditionellt 
används som en definition av landsbygd på Gotland (Tynelius et al, 2008, s. 9). Alltså räknar 
jag Visby som stad och resterande som landsbygd.  

Landsbygdsområden som ligger i nära anslutning till staden kan kallas för bland annat 
periurban eller omland.  Dessa landsbygdsområden kan ses som en förlängning av staden då 
många av de som bor där jobbar, går i skola eller på andra sätt deltar i stadens system 
(Lindgren, 2003, s. 400). I den här uppsatsen kommer denna typ av landsbygd kallas för 
stadsnära landsbygd och kommer i denna uppsats räknas som de socknar som ligger 
angränsande till Visby. Dessa socknar, med undantag för Hejdeby och Endre socken, visar på 
en befolkningsökning under perioden 2004-2014, medan nästan samtliga socknarna 
ytterligare ett steg bort från Visby minskat under samma period (Holm, 2015, s. 9). Detta 
stödjer min definition om det stämmer att den stadsnära landsbygdens befolkning ökar 
(Eliasson, Johansson & Westlund, 2015).  Anledningen till att jag använder mig av 
sockenindelningen är att det är så man traditionellt delar in Gotland och att det finns befintlig 
statistik för socknarna. 
 

3.2 Vem flyttar till landsbygden?  
För att besvara frågan om vem som flyttar till landsbygden kan vi börja med att se vilka det är 
som är som flyttar mest, generellt sett, vilket är yngre personer (Lundholm et al 2004, s. 70). 
Desto äldre man blir, desto fler band knyter man till den plats man bor på. När människor blir 
anknutna till en plats minskar sannolikheten att flytta från den då barn, jobb och sociala band 
gör det svårare att flytta (Lundholm et al, 2004, s. 70). Unga personer är dock sällan de som 
flyttar ut till landsbygden, utan de flyttar i större utsträckning från den. Istället flyttar de till 
städer på grund av städernas dragningskraft i form av underhållning, utbildning och 
möjligheter till arbete (Amcoff & Niedomysl, 2011, s. 262) Att unga söker sig från 
landsbygden in till städer och knyter an till andra platser är en stor anledning till att 
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landsbygden idag avfolkas, då de arbetar och får barn på andra orter och därmed anknyts till 
dem. 

Trots den rådande avfolkningen som sker av landsbygden menar dock Amcoff och 
Niedomysl i artikeln Is There Hidden Potential for Rural Population Growth in Sweden? 
(2011, s. 269) att det är fler som vill flytta till landsbygden än vad som bor och flyttar dit. De 
definierar landsbygd som orter med mindre än 1000 invånare och menar att 23,6 procent av 
Sveriges befolkning är bosatta i orter av detta slag. I sin studie finner de dock att 30,5 procent 
av populationen skulle vilja bo på landet. Går detta att överföra på befolkningen i stort, 
innebär det att det finns fler människor som vill flytta till landet än vad som faktiskt gör det. 
Vidare menar de att det finns en rad faktorer som gör det svårt att förverkliga sina drömmar 
om att flytta till landet. Ofta kan det vara svårt att hitta jobb på landet och särskilt svårt för 
högutbildade att hitta en anställning som passar till deras kvalifikationer. Det kan även vara 
svårt att hitta boende, då hyreslägenheter ofta är fåtaliga. Det finns också ett sämre utbud av 
serviceinrättningar än i staden, vilket innebär att man i princip måste ha bil och möjlighet att 
resa i vardagen (Amcoff & Niedomysl, 2011, s. 258).  

Om de människor som, trots rådande urbanisering och de svårigheter som förknippas 
med att bo på landet, väljer att flytta till den svenska landsbygden finns det ett antal studier, 
som uppvisar olika resultat. I studien The attraction of the rural: Characteristics of rural 
migrants in Sweden studerar Hjort och Malmberg (2006) vad som utmärker människor som 
flyttar till landsbygden. De finner att de som har en benägenhet att flytta till landet ofta är 
pensionärer eller i åldern 40- 60 år (2006, s. 67). De ser även att de som flyttar till 
landsbygden har högre utbildning än de som bor på landsbygden men att personer med 
universitetsutbildning, eller vars partner har det, är mindre benägna att flytta till landet. Om 
hushållet har barn ökar benägenheten att flytta till landet, likaså om man är egenföretagare 
(Hjort & Malmberg, 2006, s. 67). Att man blir mer benägen att göra en kontraurban flytt om 
man är äldre, har lägre utbildning, är egenföretagare eller har barn boende hemma är en bild 
som Amcoff och Niedomysls studie från 2011 delar. De menar även att medelinkomsttagare 
är mer benägna att flytta till landet än hög- eller låginkomsttagare. Eliasson, Westlund och 
Johansson (2015) har en bild som skiljer sig något från dessa två studier. De finner precis som 
de andra två studierna, att människor som flyttar ut till landsbygden ofta har lägre utbildning, 
men att de i större utsträckning är arbetslösa och har färre entreprenörsaktiviteter än de som 
redan är bosatta på landsbygden (Eliasson, Westlund, Johansson, 2015, s. 707). 

Även Lindgren (2003) har en något annan bild av den kontraurbaniserande personen 
och beskriver denne som någon som är  

 
probably older, born in a Scandinavian country, less well-off, having a university exam, 
living single, not participating in the labour force, and having recent experience of 
migration. […] Moreover, the counter-urban mover is more likely to have had a child as 
well as become unemployed soon before the move (2003, s. 415).  
 

Han menar, tvärtemot de andra studierna att benägenheten att flytta till landet ökar om man 
har universitetsexamen, om man är född i Skandinavien, om man flyttat nyligen eller blivit 
arbetslös. Hans resultat överensstämmer med Hjort och Malmbergs (2006) och Amcoff och 
Niedomysl (2011) i det att den som genomgår kontraurbanisering är äldre och har barn.  
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Från de resultat dessa studier funnit kan man konstatera att bilden av vem det är som 
flyttar till landsbygden är splittrad, vilket kan bero på hur de använder sig av begreppet 
landsbygd. Gemensamt för dessa studier är att de fann att personer som flyttar till landet ofta 
är äldre och har barn.  Med undantag från Lindgren (2003), finner studierna även att de ofta 
har en lägre utbildningsnivå. Två av studierna menade att de i större utsträckning var 
arbetslösa, eller just blivit det. Ytterligare fann två av studier att de ofta var egenföretagare, 
medan Eliasson, Westlund och Johansson (2015) tvärtemot menade att de i mindre 
utsträckning var egenföretagare.  
 

3.3 Varför flyttar man till landsbygden? 
Hjort och Malmberg (2006) gör i sin artikel en sammanfattning av de motiv de tycker kan 
urskiljas i tidigare forskning, där de kan se flera olika tendenser. Dessa är främst 

 
 families moving into low-cost housing […], the wealthy buying exclusive rural estates and pensioners 
settling in second homes […], return to a rural origin, moving away from urban unrest […] and migration 
triggered by the embracing of a rural ideal (2006, s. 56). 

 
Det sistnämnda av dessa motiv är något som många brittiska studier uppmärksammat 
(exempelvis Cloke, Philips & Thrift, 1995; Halfacree, 1998), där de menar att 
kontraurbanisering ofta består av medelklassfamiljer som söker efter en lantlig idyll och 
mycket av den kontraurbana forskningen tar sitt avstamp i detta. Halfacree (2008) beskriver 
hur bilden av en sophisticated middle-class urbanite moving themselves and their family to 
start a ‘new life’ in what is perceived to be an idyllic rural setting (s. 479) till och med blivit 
en av de vanligaste stereotyperna av den kontraurbana migranten. Han kritiserar dock att 
denna bild är för enkelspårig. 

Även i Sverige finns det studier som visar att kontraurbana migranter styrs av 
livsstilsmotivationer, snarare än jobb och karriär (Kåks & Westholm, 1994; Lindgren, 2003) 
Kåks och Westholm (1994) ser i sin studie att de som flyttat till Dalarnas landsbygd ofta 
motiverats av en bild, den ”image”, som dalarna har med dess röda stugor och blånande berg 
(s. 52). Andra motivationer fann de vara att man sökt sig till landsbygden på grund av bättre 
boende för sig själv och barnen, i form av tryggare bomiljö och billigare hus (s. 76), för att 
återvända till sina rötter (s. 41) och för att delta i en särskild grupp, såsom en frikyrklig 
församling (s. 63).  

Studier i Danmark och Norge visar tvärtemot att de som flyttar kontraurbant ofta är 
motiverade av ekonomiska anledningar (Andersen, 2009; Grimsrud, 2011). Grimsrud menar i 
How well does the 'counter-urbanisation story' travel to other countries? the case of Norway 
från 2011 att bilden av att folk flyttar till landsbygden på grund av en lantlig livsstil inte 
stämmer i Norge och norden utan att människor som flyttar till landsbygden här främst är 
motiverade av familj och jobb. Hon menar vidare att man inte bör överföra den brittiska 
bilden av kontraurbana migranter på länder som Norge, då förutsättningarna i de olika 
länderna skiljer sig mycket åt. 

På senare år har även forskning som koncentrerar sig på internationell 
kontraurbanisering, särskilt mellan länder inom EU presenterats. I en svensk kontext finns det 
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flera studier, med forskaren Marco Eimermann i spetsen, som undersöker vilka motivationer 
människor från andra länder, särskilt Nederländare, har för att flytta till Sveriges landsbygd 
(exempelvis Eimermann, 2015; Eimermann, Lundmark & Müeller, 2012). Bland de 
nederländare som flyttar till Sverige är de flesta högutbildade barnfamiljer som söker sig från 
det tätbefolkade Nederländerna till den glesare befolkade svenska landsbygden i jakt på en 
lugnare livsmiljö (Eimermann, 2015). 

Av dessa studier kan man se att det finns en mängd olika motiv varför man väljer att 
flytta ut till landet. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns dem som menar att 
kontraurbanisering främst motiveras av livsstilsförändringar och sökandet efter en lantlig 
idyll, vilket är särskilt förekommande i brittisk litteratur, men även återfinns i svenska studier. 
Det finns även de som menar att kontraurban migration främst motiveras av familj eller av 
ekonomiska skäl, så som billigare boende och jobb. Delade meningar finns om huruvida de 
brittiska livsstilsmotiven kan överföras till nordens kontraurbanisering då det finns studier 
som menar att de som flyttar på grund av livsstilsförändringar här egentligen flyttar till den 
stadsnära landsbygden (Hjort & Malmberg, 2006; Grismrud, 2011).  
 

3.4 Livsstilsmigration och amenity migration 
Den slags migration där jobb och ekonomiska faktorer spelar mindre roll och man istället 
drivs av andra faktorer kallas ofta livsstilsmigration eller amenity migration. Arbete är 
visserligen fortfarande en av de största anledningarna till att människor flyttar men attraktiva 
livsmiljöer blir en allt större motivation till flytt (Kåks & Westholm, 1994; Lindgren, 2003; 
Lundholm et al, 2004). När människor genomför en livsstilmigration, söker de en livsstil som 
är annorlunda än den de befinner sig i och kan innebära att man flyttar till staden, 
landsbygden eller andra platser. Ofta beskriver migranterna dessa förflyttningar som att man 
vill starta på nytt, komma ur gamla rutiner eller bort från tråkiga jobb till något som ger ett 
bättre och mer fullständigt liv (Benson & O’Reily, 2009, s. 4). När det gäller migration till 
landsbygden är motiven ofta de som nämnts i föregående avsnitt, att man vill till en lugnare, 
tryggare och mer lantlig livsmiljö (Kåks & Westholm, 1994; Cloke, Philips & Thrift, 1995).  

När man flyttar på grund av andra faktorer än arbete, men inte nödvändigtvis för att man 
vill förändra sin livsstil kallas det ofta för amenity migration och förklaras som movement of 
people based on the draw of natural and/or cultural ameni-ties av Abrams och Gosnell (2011, 
s. 303) i artikeln Amenity migraton: diverse conzeptualizations of drivers, socioeconomic 
dimensions, and emerging challanges. Amenity betyder ungefär ”bekvämligheter” men 
menas i detta sammanhang som saker som man söker när man flyttar för att underlätta, eller 
berika tillvaron. Det kan exempelvis vara serviceinrättningar, kulturutbud, natur och boende.  

Både livsstilsmigration och amenity migration kan vara kontraurban migration, där den 
första innebär att man flyttar för att uppnå en ny livsstil och den andra att man flyttar på grund 
av olika amenities, alltså ”bekvämligheter” eller ”utbud”.  
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4. BAKGRUND 
 

4.1 Befolkningsutveckling på Gotland 
Gotlands befolkning är i stort stabil och har endast ökat 0,7 procent de senaste 25 åren, 
tillskillnad från riket som haft en betydligt större ökning, på 14, 7 procent under samma 
period (regionfakta.com, 2015a). Region Gotland hänvisar till hemsidan regionfakta.com där 
man bland annat har Gotlands befolkningsutveckling. På hemsidan ser man att det 2014 
bodde 57 255 personer på Gotland, varav ungefär hälften i Visby (regionfakta.com, 2015b). 
Befolkningen är något äldre än övriga rikets befolkning, med en högre andel personer som är 
50 år eller mer och något färre barn under 10 år och vuxna mellan 25 och 44 år i jämförelse 
med resten av riket (regionfakta.com, 2015c).  

Mellan 2004 och 2014 ökade befolkningen med över 2 procent i Visby, dess 
kringliggande socknar och längs den västra kusten norr om Visby. Ett litet antal socknar har 
haft en ökande befolkning på över 2 procent utöver dessa under samma tid. De flesta andra 
socknar har upplevt en befolkningsminskning på över 2 procent, bland annat i de norra 
socknarna där Provgute projektet drogs igång (Holm, 2015, s. 9).  
 

4.2 Om Projektet Provgute  
Projektet Provgute startades år 2012 av lokala sockenföreningar på norra Gotland. Idén kom 
från entreprenören Lotta Bogren som noterade att en stor del av husen där stod tomma större 
delen av året (Landsbygdsnätverket, 2013). När orten Fårösunds högstadieskola blev 
nedläggningshotad börjande Gotlands utvecklingsbolag i samverkan, GUBIS, stödja hennes 
idé om att hyra ut de tomma husen som provboenden under vintermånaderna och projektet 
Provgute skapades (Landsbygdsnätverket, 2013). Projektet går ut på att människor får hyra en 
bostad som står tom under vinterhalvåret, under ungefär ett års tid, för att sedan avgöra om de 
vill stanna. Tanken är att man under denna tid ska kunna prova på hur det är att bo på den 
Gotländska landsbygden, utan att behöva ge upp sin bostad på fastlandet, då man har rätt att 
hyra ut i andra hand när man provbor (Landsbygdsnätverket, 2013). Det är dessutom ofta 
möjligt att få tjänstledigt under tiden man provbor på Gotland och därmed hoppades 
projektets skapare att de skulle underlätta för människor att flytta till Gotland, då man inte 
behöver klippa alla band från sin tidigare ort på en gång (Landsbygdnätverket, 2013). Man 
hoppades att man skulle minska tröskeln för människor och göra flytten enklare. För att göra 
det lättare för provgutarna att komma och stanna på Gotland hade projektet som mål att 
erbjuda hushållen kontaktfamiljer vars uppgift var att hjälpa provgutarna med frågor som dök 
upp och bli en ledande hand in i det sociala umgänget på Gotland.  

Med hjälp av EU-projektet Leader finansierades projektet och de första provgutarna 
flyttade in under sommaren 2012 (Landsbygdsnätverket, 2013). Projektet marknadsfördes 
främst genom internet, genom en hemsida och på det sociala nätverket Facebook. Det skrevs 
några artiklar om projektet i bland annat Dagens nyheter och föreningen anordnade en dag i 
Sollentuna där man kunde träffa dem. 2013 hade 24 vuxna och 12 barn flyttat till Gotland 
genom Provgute (Landsbygdnätverket, 2013). I en mejlkonversation med projektets ledare 
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Lotta Bogren anger hon att det idag rör sig om 37 vuxna och 28 barn som deltagit i projektet 
och flyttat till Gotland sedan det startade 2012. 

5. RESULTAT 
 
Resultaten från intervjuerna och telefonintervjuerna kommer nedan att presenteras i tematisk 
ordning efter studiens frågeställningar. Inledningsvis presenteras resultaten om det som 
utmärker provgutarna. Sedan följer ett avsnitt om provgutarnas motiv till att delta i projektet, 
följt av anledningarna till att de valt att stanna. Avslutningsvis kommer provgutarnas tankar 
kring vad de saknar från staden och hur de förhåller sig till den service som finns på 
landsbygden redogöras.  
 

5.1 Vilka är provgutarna?  
Vid första sammanställningen av resultaten kan man se att provgutarna är en grupp med stor 
mångfald när det kommer till faktorer som utbildning, familjesituation, ålder och tidigare ort. 
Av de tio som intervjuades hade fem universitetsutbildning, en folkhögskoleutbildning, tre 
gymnasial utbildning och en person yrkesutbildning som högsta utbildningsnivå. Sex av de 
intervjuade hushållen hade barn i hemmet och tre hade det inte. Även åldern skiljde sig 
mycket mellan provgutarna, den yngsta intervjuade var 34 år gammal och den äldsta 64 år. 
Däremellan var åldrarna jämnt utspridda med ytterligare en person i trettioårsåldern, tre i 
fyrtioårsåldern och fyra i femtioårsåldern. Vilken typ av ort man bodde på innan man deltog i 
Provgute skiljde sig också åt och här gick spannet från landsbygd till storstadsområden. Av de 
som blev intervjuade på Gotland kom ett hushåll från landsbygden, ett annat hushåll kom från 
en ort med mindre än 7000 invånare, ytterligare ett annat från en ort med färre än 30 000 
invånare och fyra kom från storstadsområden. De två som blev intervjuade över telefon 
beskrev att de kom från mindre orter, varav en i närheten till en storstad. Man kan se en viss 
tyngd mot storstadsområdena, men de tidigare orternas storlek varierar som sagt mellan 
hushållen. 

 Ungefär hälften var svenskfödda, två provgutar hade immigrerat från nordiska länder vid 
ung ålder och två immigrerat direkt till Gotland, dels från ett nordiskt land och dels från 
Nederländerna. Utifrån intervjuerna kan man alltså se att provgutarna har många olika 
bakgrunder och att det inte finns någon tydlig, enhetlig bild av vem som är provgute.    

Om man däremot väljer att dela upp provgutarna i två grupper, efter huruvida det fanns 
barn i hushållet eller inte, kan man se antydningar till två olika grupper av provgutar. Av de 
som blev intervjuade hade, som ovan nämnt, sex hushåll barn hemma och tre hushåll hade det 
inte. Inom gruppen med barn och inom gruppen utan kan man se några gemensamma likheter 
om man ser till ålder, utbildning och tidigare ort. Åldrarna på intervjupersonerna med barn i 
hushållet var mellan 34 och 52 år gamla och de från hushåll utan barn var samtliga 50 år eller 
äldre. Fem av de sju intervjupersonerna med barn hemma hade universitetsutbildning och 
bland de tre intervjupersonerna utan barn hemma var folkhögskole- och gymnasial utbildning 
den högsta utbildningsnivån. Fem av de sju barnfamiljerna bodde i en större stad innan de 
flyttade till Gotland, varav fyra från storstadsområden. Ytterligare en intervjurespondent med 
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barn hemma beskrev att hen hade bott i närheten av en storstad, men i en mindre ort. Samtliga 
av de hushåll som inte hade några barn hemma kom från städer med färre än 30 000 invånare, 
varav två från samhällen med mindre än 7000 invånare.  

Slutsatsen blir att vi här kan se en antydan på ett mönster där de provgutar med barn 
hemma generellt sett verkar komma från större städer, ha högskoleutbildning och vara 52 år 
eller yngre. De provgutar som däremot inte har barn i hushållet verkar utifrån 
intervjuresultatet vara över 50 år, komma från mindre orter och ha lägre utbildningsnivå i 
jämförelse med de provgutshushåll som har barn i hushållet. Man får dock ha i åtanke att 
detta mönster om provgutarnas bakgrund baseras på ett relativt litet urval och att dess 
generaliserbarhet därför kan ifrågasättas.  
 

5.2 Motivationer bakom valet att delta i Provgute 
Att man valde att delta i projektet Provgute anger de flesta respondenter vara för att de fick 
hjälp med boende på ön. Ett flertal beskrev även hur de gillade idén om att ha stöd på ön och 
två intervjurespondenter gillade att man fick flytta på prov. Åtta av de nio hushåll som 
intervjuades hade funderat på att flytta till Gotland innan de hittade Provgute. Dessa åtta 
hushåll menade även att de antagligen skulle flyttat till Gotland utan Provgutes hjälp. Fyra 
intervjurespondenter berättade att de definitivt bestämt sig för att flytta till Gotland innan de 
tog kontakt med Provgute, medan de övriga fyra även funderat på andra landsbygdsorter. 
Genom att aktivt söka efter information om att bo på Gotland hittade dessa personer projektet 
och valde att gå med. Två hushåll fick information om projektet när de redan befann sig på 
ön, dels av den gotländska inflyttarbyrån och dels genom lokalbefolkning. De som redan 
bestämt sig för att flytta till Gotland valde att delta i Provgute då det underlättade flytten och 
främst bostadssökandet markant. Intervjurespondenten från det hushåll som inte hade haft just 
Gotland i tankarna uppgav att de upptäckte projektet Provgute i en artikel i Dagens nyheter 
och tyckte att konceptet lät intressant. De hade funderat på att flytta ut på landsbygden i södra 
Sverige, men att tanken på att få provbo var lockande.  

Varför man valt att flytta till just Gotland skiljer sig åt och i intervjusvaren kan man 
identifiera flera olika motivationer bakom valet. Ofta finns det också mer än ett motiv bakom 
valet att flytta till den gotländska landsbygden. Om man vidhåller uppdelningen mellan 
hushåll som har barn hemma och hushåll som inte har det, går det även här se ett mönster 
mellan grupperna. Alla utom en av barnfamiljer uppger att deras främsta motivation var att de 
ville flytta till en tryggare och lugnare plats, där det finns mer tid och rum för familjen. 
Möjlighet till större och billigare boende var det en person som angav som största motiv 
bakom flytten till Gotland. 

De två barnfamiljer som intervjuades över telefon angav billigare bostadspriser 
respektive lugnare miljö som det största motivet bakom deras val att flytta. Av de som 
intervjuades på Gotland angav en intervjuperson som kom från en större stad, fast med 
mindre än 40 000 invånare, att trygghet var det största motivet som gjorde att de sökte sig till 
Gotlands landsbygd. De barnfamiljer som kom från storstadsområden betonade hur de ville 
bort från den prestationshets och yta som de upplevde dominera livsstilen på de platser de 
tidigare bott. En intervjurespondent beskriver hur livet på den tidigare orten handlade om att 
man hela tiden skulle öka sin personliga vinst, genom att hela tiden få bättre bil, bättre hus 
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och bättre jobb. Flera berättar att det fanns en hets över att ständigt bli en bättre individ och 
att man upplevde stora krav på sig att ständigt prestera. Ett flertal beskriver exempelvis hur 
man drog sig för att ringa till jobbet för att anmäla sjuka barn. Att komma bort från den 
sortens press var den främsta motivationen till att flytta för majoriteten av barnfamiljerna. En 
respondent beskriver det som att man sa hejdå på söndagskvällen och så sågs man inte förens 
på fredagskvällen. Majoriteten av intervjurespondenterna som hade barn hemma målar upp en 
bild av att de flyttade till Gotland för att man ville till något tryggare och bort från den hets 
och för att få mer tid för familjen och för livet. Som tidigare nämnt var det många som visste 
att det var Gotland de ville till, men tre av barnfamiljerna valde också mellan andra lantliga 
områden. Flera av dessa intervjurespondenter lyfte upp Österlen och födelseorter som 
alternativ till Gotland och det verkar som att bilden av det lantliga äkta livet var något som 
dessa eftersträvade.  

Två av hushållen med barn hade familj på Gotland och en av dessa uppgav det, 
tillsammans med livsstilsförändringarna, som en av de största anledningarna till att de flyttade 
till Gotland då man i hushållet ville hem. En annan faktor som återkom hos barnfamiljerna var 
att man hade en bild av den gotländska naturen som mycket vacker och att man själv och 
barnen skulle spendera mer tid i naturen.  

För de hushåll som inte hade barn jobb var det inte livsstilsbyte som de uppgav som 
största motivation. Dessa tre intervjupersoner kom från orter som var mindre än de 
barnfamiljerna kom ifrån, varav två från orter med mindre än 7000 invånare. En 
intervjurespondent beskriver att den främsta anledningen till flytten att man i hushållet fått 
erbjudande om jobb på Gotland och att man inte funderat på att flytta dit innan dess. För de 
andra två hushållen, som båda hade konstnärliga sysselsättningar, var Gotland en plats där 
man kände att det fanns plats för kreativitet. Av dem beskrev en hur hen på förhand visste att 
det finns en stor konsthantverksförståelse, med många utövare och en marknad för 
konsthantverk på Gotland och att det var den största anledningen till varför det blev en flytt 
till Gotland. Den andra beskrev hur Gotland på grund av sin natur med havet, det karga 
landskapet och det speciella ljuset gjorde Gotland till en magisk plats där man blev 
inspirerades till kreativitet. Flera av de hushåll med barn boende hemma hade också intresse 
av kreativa sysselsättningar, även om de inte angav detta som ett motiv till flytten. Flera har 
startat egna, kreativa, sysselsättningar sedan de flyttade till ön, så som återvinning av möbler 
och en keramikverkstad. 

Slutsatserna vi kan dra av detta är att om man flyttar till Gotland utan barn verkar den 
största motivationen bakom valet att flytta vara jobbet. Två av dessa hushåll hade kreativa 
sysselsättningar och tyckte att Gotland var en bra plats för sitt konstnärliga utövande och det 
tredje hushållet flyttade hit på grund av ett jobberbjudande. Har man däremot flyttat med barn 
verkar en önskan om att byta livsstil vara det som motiverat majoriteten. Även motiv som 
släkt och närhet till naturen tas upp av de hushåll som har barn hemma. Anledningen till att 
man har flyttat med hjälp av Provgute anges främst vara för att underlätta flytten till Gotland, 
främst i form av boende.  
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5.3 Anledningar till att man valt att stanna på Gotland 
Många av intervjurespondenterna upplever att de har haft det svårt att landa på Gotland. 
Främst beror detta på att det varit svårt att hitta boende efter Provgute och ett par hushåll har 
ännu inte lyckats hitta en permanent lösning, flera år efter det att de flyttat till ön. Att hitta 
långa hyreskontrakt är något som många respondenter uppger vara väldigt svårt då de flesta 
hus hyrs ut till betydligt högre priser under sommaren och man fått flytta från korttidskontrakt 
till korttidskontrakt. Flera av barnfamiljerna beskriver även hur de efter provboendet 
genomgått en svår period då man hade svårt att vänja sig med att leva på Gotland. De 
beskriver hur de eller deras partner upplevt en tuff period då omställningen från att leva i en 
miljö som varit väldigt prestationscentrerat till Gotlands lugnare tempo var stor. 

Trots att många upplevt det som en svår process att hitta boende och att komma in i livet 
på Gotland har alla de intervjuade valt att bo kvar på Gotland och dess landsbygd, med 
undantag för ett hushåll som idag bor i den stadsnära landsbygden, i närheten av Visby. Fem 
av de nio hushållen har valt att stanna på norra Gotland och fyra har sökt sig neråt till andra 
delar av ön.   

När intervjurespondenterna blev tillfrågade varför de valt att stanna på Gotland var den 
faktor som nästan alla tog upp och som lades stor vikt vid, befolkningen på Gotland. 
I sex av de nio intervjuerna var det den faktor som togs upp först av intervjurespondenten 
befolkningen på Gotland. I samtliga intervjuer togs befolkningen upp som en av de största 
anledningar till att de valt att stanna på Gotland och många betonar skillnaden mellan den 
Gotländska attityden och den som man upplevde fanns på tidigare ort. Man upplever 
gotlänningarna som raka, öppna människor och att det finns en samhörighet på Gotland som 
man saknat innan. En intervjurespondent beskriver det som att man känner sig som en 
gotlänning, man blir aldrig gute, men man känner att man hör hit ändå. Två personer 
beskriver hur man umgås med folk på ett annat sätt. Man knackar inte på dörrarna här, utan 
man går in och säger hej och det är något som aldrig hade hänt förut beskriver en person och 
fortsätter med att berätta om hur man träffas spontant på ett annat sätt, att möten tidigare alltid 
var tvungna att planeras i förväg. Sex av de sju provgutar som intervjuats på Gotland uppgav 
att de inte hade haft någon kontaktfamilj, eller att kontakten med den inte fungerade. Flera 
berättade att det tog mycket arbete att bryta sig in i det etablerade umgänget som finns på ön 
och några berättade att de gärna haft en kontaktfamilj som kunde hjälpa till att underlätta den 
processen. Samtidigt berättade samtliga av de som kom från större städer att de upplevde och 
uppskattade att alla känner alla på Gotland och att detta skapar samhörighet på orterna.  

Just detta, att alla känner alla, är något som flera av barnfamiljerna lyfter upp som något 
positivt för då kommer inte ungarna undan med något, det är alltid någon som vet vilka de är. 
Man upplever Gotland som tryggare än sin föregående ort och att barnens livsvillkor 
förbättrats. En respondent uppger hur dess barn hade gått från att ha 44 klasskamrater till att 
hamna i en klass med sju andra barn. Detta upplevde intervjurespondenten som att barnet 
verkligen blev sett i den nya skolan och därmed fick bättre möjlighet till att utvecklas som 
person. Intervjurespondenterna med barn lyfter även upp hur familjen är i fokus på Gotland 
på ett sätt som de inte upplever att den var på föregående ort. Man hjälps åt här på Gotland, 
man är inte rädd för att ringa jobbet och säga att barnen är sjuka beskriver en person. En 
annan berättar hur man kan ringa grannen om man inte hinner hem från jobbet och be dem att 
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ge [barnet] middag och ytterligare en intervjurespondent beskriver hur man hjälper varandra 
med skjutsar av barnen.  

Att gotlänningarna upplevs som mer avslappnade och lugna än människorna på tidigare 
orter vägs in i det att intervjurespondenterna från hushållen med barn upplever att de faktiskt 
fått en lugnare och tryggare livsstil. Samtliga av hushållen med barn upplever att det är 
lugnare att bo på Gotland, att man har mer tid till familj och intressen. Man känner även att 
stämningen är mer avslappnad på Gotland överlag och en intervjurespondent berättar hur det 
förut kunde vara föräldrakonflikter på dagiset flera gånger i veckan, medan det på Gotland 
endast hänt någon gång att föräldrarna varit missnöjda med dagiset. Intervjurespondenten 
menar även att det inte är så bråttom med saker, utan att man helt enkelt har en mer 
avslappnad attityd till livet här.  

Lugnet beskrivs också utifrån det att man inte längre har det buller som finns i större 
städer, utan att man kan höra fåglarna sjunga. Att man fått det lugn man eftersträvat, verkar 
vara en stor del av varför man valt att stanna på landsbygden. Sex av hushållen beskriver hur 
de hade tänkt att de skulle spendera mycket mer tid i naturen innan de flyttade, varav fem 
upplever att det är en påtaglig förändring som skett, då naturen är så nära och att man inte 
behöver ta bilen till den. 

Att saker upplevs som nära är något som majoriteten av intervjurespondenterna uppger 
som en av anledningarna till att de stannat. De upplever att vart man än är på ön har man nära 
till allt. En person beskriver hur man kan vara mitt ute i skogen och fågelskåda och ändå bara 
ha trettio minuter till ICA. Att avstånden inte känns så långa är något som verkar vara viktigt 
för många med storstadstadsbakgrund då allting tog så lång tid förut. Även om vi bodde i 
storstan tog det lång tid att ta sig, ja antingen på grund av trafiken eller på grund av att man 
tog den kommunala [transporten] med väntetider. 

Som slutsats kan man säga att anledningarna till varför man stannat på Gotland främst var 
att man upplevde lokalbefolkningen som öppen och trevlig och att man kände sig hemma. En 
annan anledning var det att de som flyttat på grund av livsstilsförändringar upplevde att de 
fått den lugnare och tryggare livsstilen de sökt efter. Andra anledningar till att man stannat var 
att man hade nära till den vackra naturen och att det mesta på ön kändes nära. 
    

5.4 Provgutarnas tillgång till serviceinrättningar 
Då tillgången till service, så som skola, sjukvård och matvarubutik kan skilja sig markant 
mellan att bo på landsbygden och i staden tillfrågades intervjurespondenterna om hur de 
förhöll sig till detta och om det var någon service de saknade eller upplevde att de inte kunde 
klara sig utan.  Av de svar som angavs kan man se att många är utan olika serviceinrättningar 
på den ort man bor på. Fyra av de nio hushållen saknade gatubelysning vid sitt hem. 
Ytterligare en person beskrev hur hen helst inte ville ha belysning utanför sitt hem och 
längtade till dess att hen bodde så pass lantligt att de inte fanns. Den enda serviceinrättningen 
som alla, förutom en, angav att de hade var kommunalt vägunderlag i anslutning till huset. 
Vägunderlag verkar vara mycket viktigt då samtliga beskriver hur bilen är vital för ett liv på 
Gotland och att allt vore mycket problematiskt om man saknade tillgång till bil. Att bilen var 
viktig visade sig även genom det att flera inte hade busshållplatser i närheten av hemmet och 
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tre var osäkra på vart närmaste busshållplats låg. Endast två personer tog upp att de tyckte att 
bussförbindelserna var dåliga. 

Att bilen är viktig för livet på Gotland syns även i det att de flesta pendlar till jobbet och 
olika serviceinrättningar. Åtta av intervjurespondenterna angav att de bodde mer än 20 
minuters bilresa från sin arbetsplats. Sex personer bodde mer än 20 minuter bort från en 
vårdcentral och endast en av intervjurespondenterna hade vårdcentral på orten och bodde då 
på den stadsnära landsbygden, i anslutning till Visby. Fyra personer angav att det var mer än 
20 minuters bilresa till en matvarubutik och fem beskriver att de gjorde större delen av sina 
matvaruinköp i Visby. Två personer menade dock att matvarubutiken var av stor betydelse 
och att de skulle flytta om det inte fanns någon matvarubutik i närheten.  

Om man ser på hur barnfamiljerna förhöll sig till närvaron av en skola var det tre av de 
sex barnfamiljerna som menade att de skulle flytta om skolan på orten lades ner. Samtidigt 
berättar två hushåll om hur deras barn pendlar och pendlat långa sträckor till skolan. Av de 
som intervjuades på Gotland var alla medvetna om att barnen måste pendla till Visby för att 
gå på gymnasiet och såg inte detta som ett problem. Hur man förhåller sig till närvaron av 
grundläggande serviceinrättningar som skola, matvarubutik och vårdcentral skiljer sig alltså, 
men det verkar som att de som har skolan på orten ser den som vital, medan flera ser 
matvarubutiken som bra, men inte av lika stor vikt. De flesta hade långa avstånd till 
vårdcentralen, ett par lyfte upp detta som en nackdel, men inte någon större sådan. 

Två av de hushåll som kom från storstadsområden berättade även hur de saknade det 
kulturutbud som finns i större städer. De som kom från mindre städer menade tvärtemot att 
Gotland var ovanligt fyllt med liv och hade ett stort kulturutbud, särskilt på sommaren. Det är 
så roligt att Gotland blommar upp på sommaren berättade en person. Generellt sett berättade 
de som kom från storstaden att de såg turismen som problematiskt och något man som 
gotlänning höll sig utanför, medan de från mindre städer tyckte att det var ett roligt att få ett 
större utbud under de månaderna. 

Slutsatserna man kan dra av detta är att bilen är mycket viktig för att bo på Gotland, och 
därmed även det kommunala vägunderhållet, som nästintill alla hade. Hur man förhöll sig till 
andra serviceinrättningar skiljde sig åt och det går inte se någon enhetlig bild om man delar 
upp efter hushåll med barn och hushåll utan.  Nästan alla hade dock över 20 minuters bilfärd 
till jobb och vårdcentral och ungefär hälften hade liknande bilfärd till sin matvarubutik. Det 
verkar som att ha vårdcentral på orten och vältrafikerad busslinje är serviceinrättningar som 
man bryr sig mindre om. Vikten av skola på ens hemort var det mer delade meningar om, där 
hälften av barnfamiljerna menade att de skulle flytta om den inte fanns i närheten. Även 
vikten av en närliggande matvarubutik skiljde sig åt, där hälften hade mer än 20 minuters resa 
till sin matvarubutik och två menade att de skulle flytta utan en matvarubutik i närheten. 
Behovet av närhet till serviceinrättningar skiljer sig åt mellan hushållen, men behovet av bil 
att nå dem med är något som gör att samtliga ser bilen som oumbärlig.  
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6. DISKUSSION 
 

6.1 Provgutarna i förhållande till övrig kontraurban forskning 
Det första man kan konstatera är att de flyttar som de intervjuade provgutarna gjort i alla fall 
utom ett faktiskt kan räknas som kontraurban migration, där de rört sig nedåt i den urbana 
hierarkin från en plats med högre grad av befolkningskoncentration till en plats med en lägre 
befolkningskoncentration. Endast en person hade bosatt sig i stadsnära landsbygd, i närheten 
av Visby. De övriga intervjupersonerna hade stannat på landsbygden, även om flera av dem 
flyttat från norra Gotland efter provtiden. Majoriteten av de intervjuade provgutarna har 
flyttat till socknar som haft en negativ befolkningsökning mellan 2004 och 2014 (Holm, 2015, 
s. 9). 

I förhållande till den tidigare forskning som gjorts om vilka det är som undergår 
kontraurban migration kan vi se att provgutarna som intervjuats både överensstämmer och 
avviker från den bilden. Tillskillnad från vad Hjort och Malmberg (2006) och Amcoff och 
Niedomysl (2011) säger hade en stor del av provgutarna en högskoleutbildning och två 
tredjedelar av de som hade barn i hushållet hade en högre utbildning. Detta stämmer däremot 
överens med de resultat Lindgren (2003) finner i sin studie. I enlighet med samtliga av dessa 
studier var barnfamiljer vanliga, där sex av de nio intervjuade hade barn hemma. Hushållen 
med barn var generellt något yngre, i alla fall utom ett 50 år eller yngre, vilket går emot de 
tidigare studierna då de menar att de som flyttar till landet ofta är äldre. Att 
kontraurbaniseraren ofta är äldre stämmer dock för de hushåll som inte hade några barn.  

I intervjuerna fann jag även att många, fyra av de nio hushållen, var egenföretagare, 
antingen genom sitt konsthantverk eller genom mindre företag de startat när de flyttat till 
Gotland. Detta överensstämmer med både Amcoff, Niedomysl (2011) och Hjort, Malmberg 
(2006) som fann att egenföretagare hade högre benägenheten att flytta till landet. 

Lindgren (2003) beskriver att kontraurbaniseraren brukar vara född i Skandinavien vilket 
stämde för samtliga hushåll utom ett. Detta hushåll hade migrerat till Gotland från 
Nederländerna för att söka en mindre befolkad plats och en lugnare livsstil, vilket 
överensstämmer med de resultat Eimermann (2015) presenterat.  

Sammanfattningsvis kan man säga att provgutarna som grupp överensstämmer generellt 
sett med tidigare forskning i och med det att många av dem har barn, är egenföretagare, födda 
i Skandinavien och för de som inte har barn stämmer det även att de är något äldre. De 
avviker från samtliga studier i det att de intervjuade provgutar som har barn ofta är yngre, 
majoriteten under 50 år. Dessa barnfamiljer avviker även från Hjort, Malmberg (2006) och 
Amcoff, Niedomysl (2011) i det att majoriteten har en högre utbildning. 

Den flerstämmiga kritik (exempelvis av Halfacree, 2008, Grimsrud, 2011, Andersen, 
2011) som finns mot bilden av att kontraurbanisering är en migration som domineras av 
medelklassfamiljer som söker en lugnare livsstil i en landsbygdsidyll, menar ofta att detta 
endast gäller den stadsnära landsbygden och att det är av ekonomiska skäl man flyttar till 
landsbygden. Detta verkar överensstämma med de tre hushåll som inte hade barn i familjen, 
där två angav att de flyttade främst på grund av arbete och en angav arbete som en faktor till 
flytten, om än inte den enda. 
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 Resultaten i denna studie visar däremot att man faktiskt kan se att bilden av 
kontraurbaniseraren som en medelklassperson sökandes en livsstilsförändring verkar stämma 
rätt bra överens med provgutarna, om man räknar de som har barn i hushållet. Ser man 
utbildning som en indikation på klass, så hade två tredjedelar av provgutarna med barn en 
högre utbildning. Av de sex barnfamiljerna kom fyra från storstadsområden. Fyra 
barnfamiljer berättade att de flyttat på grund av livsstilsförändringar, där de eftersökte ett 
lugnare, tryggare och mer lantligt liv nära naturen. De andra två barnfamiljerna angav ett att 
de flyttade tillbaka till familj på Gotland och det andra hushållet angav att det på grund av 
bättre bostadspriser på Gotland. Ingen av hushållen med barn anger att de flyttade på grund av 
arbete eller karriär. Vi kan alltså se att dessa motiv stämmer överens med den bild som 
Lindgren (2003), Hjort och Malmberg (2006) och Kåks och Westholm (1994) tycker sig 
kunna se, att människor flyttar till landet av andra anledningar än just arbete. Anledningen till 
att dessa människor valt att stanna på Gotland verkar även vara det att de uppfyllt det de sökt, 
att de fått en lugnare livsstil, att de känner sig närmare naturen och att de upplever att deras 
barn är tryggare och har det bättre. 

Kåks och Westholm (1994) beskriver att många av de som flyttat till Dalarna drivits av 
en bild av dalarnas ”image”. Då Gotland har en starkt regional identitet och att många av 
provgutarna verkar haft en bild uppmålad om Gotland som lantlig idyll och en plats som var 
magisk, något väldigt speciellt och en osvensk plats. Det var många som hade svårt att sätta 
fingret på vad det var som lockade med just Gotland och ett flertal av intervjurespondenterna 
beskrev hur de även hade funderat på att flytta till Österlen. Österlen kan man också säga ha 
en allmänt känd identitet att vara en slags lantlig idyll och kanske kan detta vara ett tecken på 
att de barnfamiljer som sökt sig till Gotland då drivits av den ”image” Gotland har. 

  

6.2 Provgutarnas förhållning till tillgängligheten av serviceinrättningar 
Hur man förhöll sig till serviceinrättningar skiljde sig mycket åt mellan de olika provgutarna 
och inga egentliga mönster kunde presenteras och inte heller någon slags nedre gräns för 
vilken samhällsservice som var tvunget att finnas. Möjligtvis kan man våga sig på att säga att 
ha bussförbindelser och vårdcentral på orten var av mindre vikt. Den enda serviceinrättning 
som samtliga, utom ett hushåll, hade var kommunalt vägunderhåll, vilket man kan anta vara 
viktigt då majoriteten beskrev att man var beroende av bil för att kunna leva på den 
gotländska landsbygden. 

 Hur man förhåll sig till närvaron av skola och matvarubutik skiljde sig åt mellan 
hushållen, men det verkar som att de som har skolan på orten ser den som vital, vilket var 
hälften av barnfamiljerna. Två av hushållen hade barn som pendlat långa sträckor och 
berättade att det fungerat. Två intervjurespondenter menade att matvarubutik var vitalt för att 
de skulle bo kvar på orten, samtidigt som hälften av hushållen hade en bilresa på över 20 
minuter till sin matvarubutik. Huruvida de skulle flytta vid en nedläggning av skola eller 
matvarubutik är svårt att spekulera i, men de fyra barnfamiljer som idag bor nära en skola och 
de som tycker matvarubutik är nödvändigt har valt att bosätta sig i närheten av dessa 
serviceinrättningar.  

Man kan även notera att de som menade att de skulle flytta om det inte fanns skola eller 
matvarubutik bodde i en mindre ort på norra Gotland, alltså ganska långt från Visby och 
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skulle därmed ha längre till dessa serviceinrättningar än de andra om de försvann. Man skulle 
kunna ifrågasätta vart gränsen för Visbys stadsnära landsbygd går då jag i denna uppsats bara 
har räknat in de socknar som låg i direkt anslutning till Visby, som stadsnära landsbygd. De 
flesta i studien berättade att de tyckte om att allt var så nära på Gotland och många berättade 
hur alla bekvämligheter de behövde fanns i Visby. För de som bodde norr ut, över 45 minuter 
bort från Visby, var det mer problematiskt att ta sig ner till staden. Det var även de 
barnfamiljer som bodde på norra Gotland som motsatte sig idén av en skolnedläggning och 
inte trodde sig kunna bo utan en närliggande skola. 
 

6.3 Påverkar Provgute effektivt inflyttningen till landsbygden? 
Går det då, enligt den här studien, att se om planeringsinsatser effektivt kan påverka 
inflyttningen till landsbygdsområden? Detta är inte en enkel fråga att besvara, särskilt inte 
med en studie med så pass litet underlag som denna. Man kan konstatera att många av de 
provgutar som hade barn hemma hade flyttat till Gotland på grund av att de sökte ett 
livsstilsbyte och inte på grund av jobb. Hos dessa hushåll verkar det som att de haft en bild av 
Gotland som representerar det de anser attraktiv, att den representerar lantligt avslappnat liv, 
kreativitet och vacker natur. Gotland som plats och dess ”image” verkar vara lockande för 
dessa provgutar. Då flertalet av de familjer som kom från storstadsområden flyttade på grund 
av livsstilsbyte kan därför rimligtvis anta, anser jag, att det lantliga livet och då just på 
Gotland är något som kan finnas hos fler och att de finns potential att locka dessa personer till 
landsbygden genom projekt som Provgute. Amcoff och Niedomysl (2011) finner även de att 
det är fler som drömmer om att bo på landet än vad som faktiskt gör det och att det kan finnas 
potential att få dessa människor att flytta till landet. Om man dessutom räknar större delen av 
Gotland som stadsnära landsbygd, och att de som migrerar kontraurbant föredrar att bosätta 
sig där (Amcoff, 2006; Lindgren, 2003; Eliasson, Johansson & Westlund, 2015) stärker detta 
bilden av att Gotland skulle vara attraktivt för de barnfamiljer som drömmer om en lantlig 
livsstil och att det kan finnas potential att locka dessa människor att flytta till den gotländska 
landsbygden.  

Flera av intervjurespondenterna beskrev hur Provgute hade underlättat flytten mycket, 
men åtta av nio uppgav att de hade flyttat till Gotland även om inte de fått hjälp av Provgute 
och många hade bestämt sig för Gotland redan innan de tog kontakt med Provgute. 
Majoriteten av dessa hittade information om Provgute när de använde sökmotorer för att hitta 
information om att bo på Gotland och två hushåll hade fått kontakt med Provgute när de redan 
befann sig på ön. Mitt antagande är att detta kan ha att göra med hur Provgute är 
marknadsfört. Då man aktivt behöver eftersöka informationen krävs det att man tänkt i de 
banorna för att man ska hitta projektet Provgute. Det hushåll som funderat på att flytta ut från 
staden, men inte funderat på Gotland, hittade nämligen information om projektet spontant i en 
tidningsartikel. Denna intervjurespondent beskrev även hur de upplevt själva idén om att man 
fick prova på att bo som något betydelsefullt i deras beslut att flytta till Gotland. 

 Slutsatsen man kan dra är att det verkar finnas potential för att människor ska flytta sig 
ut på landsbygden och många av provgutarna beskriver en längtan efter en lantlig livsstil. De 
flesta angav också att Provgute inte varit avgörande för dem att flytta till Gotland, utan att de 
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skulle flyttat utan dem. Det verkar därmed som att det inte just är projektet i sig som gjort att 
provgutarna flyttat till Gotland. 

 Många tog dock upp att det var svårt att hitta permanent boende, särskilt om man ville 
hyra och flera hushåll vittnade om hur de fått flytta sig och familjen mellan en mängd olika 
korttidskontrakt. Man kan spekulera kring huruvida de hushåll som har haft det väldigt tufft 
att bosätta sig efter Provgute verkligen skulle flyttat om de inte fick hjälp med att finna det 
första boendet och utan att fått ett ordentligt första möte. Hade de inte fått tag på något första 
boende kanske flytten faktiskt inte hade skett, då man helt enkelt inte haft någonstans som 
känts permanent nog för att flytta hela familjen. Man kan undra om de familjer som fått flytta 
mellan korttidskontrakt till korttidskontrakt verkligen skulle flyttat utan det stöd Provgute 
skänkt. Provgute kan likväl fungerat som en viktig knuff på vägen.  

7. AVSLUT 
 
Denna uppsats har studerat provgutarnas bakomliggande motivationer att flytta och stanna på 
landsbygden för att se om projekt som Provgute kan bidra till att minska den avfolkning som 
sker av landsbygden.  

 De intervjuade provgutarna var en spridd grupp när det gäller både ålder, utbildningsnivå 
och tidigare bostadsort. Delade man in gruppen efter vilka som hade barn i hushållet och vilka 
som inte hade det kunde man se en antydan till ett mönster då de provgutar med barn hemma 
generellt verkar komma från större städer, ha högskoleutbildning och var 50 år eller yngre. De 
hushåll som inte hade några barn i hushållet var samtliga 50 år eller äldre, kom från mindre 
orter och hade en lägre utbildningsnivå i jämförelse. Man ska ta i beaktning att underlaget för 
denna studie var litet och att det därmed kan vara svårt att generalisera och dra några 
slutsatser om huruvida detta är något som utmärker provgutarna i allmänhet. 

För de provgutarna som hade barn i hemmet var en lugnare, tryggare livsstil den absolut 
vanligaste motivation de angav, men även att återvända hem till Gotland och att man kunde få 
mer för pengarna bostadsmässigt angavs som motivationer. För dem som inte hade barn 
hemma var det arbete som angavs som den största motivationen av två av tre hushåll. För den 
tredje angavs det som en, av flera, faktorer. 

När provgutarna blev tillfrågade om varför de hade valt att stanna var folket på Gotland 
något som alla tog upp och flera lade stor vikt vid detta. Man verkar uppleva att det finns en 
särskild gemenskap på Gotland och att befolkningen är trevlig och öppen och att man känner 
sig ”hemma”. Närheten till naturen är även något som de flesta anger som en av 
anledningarna till att de stannat. För de som flyttat på grund av en önskan om livsstilsbyten 
verkar det som att de fått dessa önskningar uppfyllda, med en lugnare och tryggare livsstil för 
sig och sina barn. 

Hur man förhöll sig till service var mycket olika och den enda service som samtliga i 
studien hade var kommunalt vägunderlag. Hälften av barnfamiljerna angav att de skulle flytta 
om skolan lades ner och samtliga av dessa bodde på norra Gotland. Två personer trodde att de 
skulle flytta om det inte fanns någon matvarubutik i närheten. Samtidigt fanns det hushåll som 
hade haft barn som pendlat till skolan och de flesta gjorde större delen av sina matvaruinköp 
20 minuters eller längre bilfärd från hemmet. Nästintill alla saknade vårdcentral i närheten 
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och det verkade som att vårdcentraler och busstrafik, var serviceinrättningar av mindre 
betydelse. Hur man förhåller sig till servicetillgången skiljde sig mycket mellan hushållen och 
det var svårt att se ett mönster. Bristen på närliggande service förefaller dock göra bilen till 
något nödvändigt för att kunna leva på den gotländska landsbygden. 

Om planeringsinsatser effektivt kan påverka inflyttningen till landsbygdsområden är svårt 
för denna uppsats att svara på då den hade så litet urval. Det verkar som att det finns en 
efterfrågan av att flytta till Gotland och att man ofta inte drivs av jobb, utan av att byta livsstil. 
De flesta hade dock redan bestämt sig för att flytta till Gotland och menade att de skulle gjort 
det utan Provgute, vilket talar mot att planeringsinsatsen påverkade inflyttningen i sig. 
Projektet verkar dock göra det lättare att flytta till Gotland, främst genom att underlätta 
bostadssökandet, vilket annars tenderar vara mycket svårt. Man kan reflektera över huruvida 
samtliga av dessa provgutar faktiskt flyttat till Gotland om det inte fått hjälp med boende och 
utan ett gott mottagande. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide till intervjuerna på Gotland 
Denna undersökning ämnar förstå människors motivationer till att flytta och bo på Gotland. 
Intervjun syftar till att få förståelse kring varför intervjupersonen i fråga valt att flytta till 
Gotland. Intervjurespondenten kommer hållas anonym i undersökningen, men respondentens 
namn kommer anges i källorna. Anteckningar kommer att tas och med tillstånd från 
respondenten kommer intervjun att spelas in. Dessa inspelningar kommer inte transkriberas 
utan användas som ett komplement till anteckningarna, exempelvis vid citering. Frågorna är 
en blandning av korta frågor och längre, mer öppna frågor där man kan behöva få tänka 
efter Svaren kan upplevas som upprepande, vilket inte gör någonting Intervjun kommer vara 
ungefär 30- 40 minuter lång.  
 
Namn: 
Ålder: 
Sysselsättning: 
Utbildning: 
Nuvarande ort: 
Ort innan flytten till Gotland: 
Hur många vuxna respektive barn finns i ditt hushåll? 
 
Hur fick du/ni information kring projektet? 
 
Vad kändes intressant med projektet? 
 
Varför, skulle du säga, valde du/ni att flytta till Gotland? 
 Beroende på vad de svarar, fråga hur 

- arbetsmarknaden spelade någon roll 
- boendet spelade någon roll 
- naturen 
- livsstilen 
- fritiden  
- skolan 

 
 
På vilket sätt fick ni hjälp från projektet?  

- Fick ni hjälp med boende? 
- Hade ni någon kontakt med kontaktfamiljen? 
- Deltog ni i några av de aktiviteter som arrangerades för provfamiljer? 

 
Gick det lätt att ”landa” på Gotland när det gällde det sociala/ skaffa boende/ jobb? 
 
Tror du att du/ ni skulle flyttat utan att få provbo först? (om nej- varför?) 
 
Hade ni, utöver Gotland, funderat på att flytta till landsbygden i andra delar av Sverige (om 
ja, varför?) 
 
Varför valde du/ni att stanna kvar på Gotland? 
 
Vilka fördelar skulle du säga, finns det med att bo på Gotländska landsbygden? 
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Finns det några nackdelar med att bo på den Gotländska landsbygden? 
 
Hade någon i ditt hushåll anknytning till Gotland? 
 
Var det något som kändes svårt att lämna? 
Finns det något du/ni saknar från tidigare ort? 
Hur skiljer sig din tidigare (icke-gotländska ort) mot din nuvarande ort? 
 
Det finns inte alltid lika bra service på landsbygden, finns det någon service du känner at du 
inte skulle klara dig utan? Ex. skola, affär, vårdcentral, busslinje, vägunderhåll, lyktstolpar, 
internet  
 
Slutligen några snabba frågor 

- Hur lång tid tar det för barnen att ta sig till skolan? (om barn) > Hur?  
- Hur lång tid tar det att åka till jobbet? >Hur? 
- Var storhandlade du senast? 
- Finns det lyktstolpar utanför ditt hus?  
- Finns det närliggande busshållplatser?  
- Har ni kommunalt vägunderhåll på vägarna närmast ert hus? 
- Var ligger din/er närmaste vårdcentral// i din (närmaste ort)? 
- Är du/ni engagerade i någon lokal förening? 
- Om barn, finns barnens aktiviteter i orten där ni bor? 

 
Övrigt: 
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide till telefonintervjuerna 
Denna undersökning ämnar förstå människors motivationer till att flytta och bo på Gotland. 
Intervjun syftar till att få förståelse kring varför intervjupersonen i fråga valt att flytta till 
Gotland. Intervjurespondenten kommer hållas anonym i undersökningen, men respondentens 
namn kommer anges i källorna. Anteckningar kommer att tas under intervjun. Intervjun 
kommer vara ungefär 10- 15 minuter lång.  
 
Namn: 
Ålder: 
Sysselsättning: 
Utbildning: 
Nuvarande ort: 
Ort innan flytten till Gotland: 
Hur många vuxna respektive barn finns i ditt hushåll? 
 
Hur fick du/ni information kring projektet? 
 
Varför, skulle du säga, valde du/ni att flytta till Gotland? 
Fanns det några andra faktorer som gjorde att ni valde att flytta till Gotland? 
 
Tror du att du/ ni skulle flyttat utan att få provbo först? (om nej- varför?) 
 
Hade ni, utöver Gotland, funderat på att flytta till landsbygden i andra delar av Sverige (om 
ja, varför?) 
 
Varför valde du/ni att stanna kvar på Gotland? 
 
Vilka fördelar skulle du säga, finns det med att bo på Gotländska landsbygden? 
Finns det några nackdelar med att bo på den Gotländska landsbygden? 
 
Hade någon i ditt hushåll anknytning till Gotland? 
 
Finns det något du/ni saknar från tidigare ort? 
 
Det finns inte alltid lika bra service på landsbygden, finns det någon service du känner at du 
inte skulle klara dig utan? Ex. skola, affär, vårdcentral, busslinje, vägunderhåll, lyktstolpar, 
internet  
 
Slutligen några snabba frågor 

- Hur lång tid tar det för barnen att ta sig till skolan? (om barn) > Hur?  
- Hur lång tid tar det att åka till jobbet? >Hur? 
- Var storhandlade du senast? 
- Finns det lyktstolpar utanför ditt hus?  
- Finns det närliggande busshållplatser?  
- Har ni kommunalt vägunderhåll på vägarna närmast ert hus? 
- Var ligger din/er närmaste vårdcentral// i din (närmaste ort)? 
- Är du/ni engagerade i någon lokal förening? 
- Om barn, finns barnens aktiviteter i orten där ni bor? 
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Övrigt: 


