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Förord 

Jag vill tacka ett antal personer som varit till stor hjälp under arbetet med den här uppsatsen.   

Först och främst ett stort tack till alla er som ställde upp på intervjuer. Jag vill även tacka 
Fredrik Ringberg på Växjö kommun för hjälp med kartor och statistik om Ingelstad. Tack 
även till min handledare Christer Persson på Växjö universitet för ovärderlig hjälp under 
uppsatsskrivandet.  

Avslutningsvis vill jag tacka min familj för stöd och tålamod under skrivandet av den här 
uppsatsen. 
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Sammanfattning 

Den här studien behandlar hur de äldre småhusägarna i Ingelstad ser på sitt framtida boende. 
En ökande andel äldre i samhället som vill bo kvar i sina villor, medför en trögrörlig 
bostadsmarknad som har svårt att tillgodose den yngre generationens efterfrågan på bostäder. 
Syftet med studien var att undersöka hur småhusägare i åldern 55-70 år i Ingelstad skulle vilja 
bo i framtiden. Vidare var syftet att se om och hur i så fall kommunen kan bidra till att skapa 
rörlighet på den lokala bostadsmarknaden. Metoden som använts är en semistrukturerad 
intervjumetod. Resultatet ifrån studien visade att 2/3 av de äldre småhusägarna i Ingelstad vill 
bo kvar i sina bostäder den närmaste tioårsperioden. Vidare visade resultatet att det i 
framtiden finns ett intresse för nyproduktion ibland de som vill bo kvar i Ingelstad. Resultatet 
visade även att det finns en framtida efterfrågan på centralt belägna bostäder i Växjö. För 
kommunen innebär det att det finns förutsättningar för att skapa rörlighet på den lokala 
bostadsmarknaden i Ingelstad genom att producera fler bostäder. 
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1. Introduktion 
”Hemmet och hembygden, som vi ständigt återvänder till, är en av de mest grundläggande 
institutionerna i vårt samhälle. Vi omformar våra hem och vår omgivning för att de ska passa 
oss. Vi lär oss var saker och ting finns. Vi känner vår fysiska och sociala omgivning. Vi 
bygger upp projekt och aktiviteter kring verksamheter och människor som finns i närheten. Vi 
vårdar husen, miljö och kontakterna med vetskapen att vi ska återvända på nytt till samma 
plats” (Fischer & Malmberg ur Malmberg, 2002, sid.21)) 

Sverige och flertalet Europeiska länder står inför det faktum att andelen äldre i befolkningen i 
framtiden blir allt fler. Det beror främst på den ökade livslängden och de stora årskullarna 
födda under 1940-talet. Många ur den här gruppen bor idag i det småhusbestånd som byggdes 
under den så kallade ”villaboomen” vilken pågick mellan 1960- och 1980-talet, som en del av 
miljonprogrammet.  

Tidigare studier visar att många äldre vill bo kvar i sina bostäder vilket kommer att innebära 
problem för den kommande bostadsförsörjningen och generationsväxlingen i 
bostadsbeståndet. Det här beror på att samtidigt som de stora fyrtiotalistkullarna vill bo kvar i 
sina bostäder finns det en annan stor generation, 80-talisterna, som kommit till den fas i livet 
då ett större boende efterfrågas.  

I dagens samhälle är det inte möjligt att bygga nyproducerade bostäder i den omfattning eller 
prisläge som var fallet när fyrtiotalisterna gav sig ut på bostadsmarknaden, med gynnsamma 
bolån och statssubventionerat bostadsbyggande. Det här innebär att nyproducerade bostäder 
för de yngre i de flesta fall inte är något alternativ på grund av finansiella skäl. De bostäder de 
yngre kan efterfråga är de småhus de äldre bor i idag och det är därför viktigt veta hur de äldre 
vill bo i framtiden. 

1.1 Ingelstad tätorts framväxt och det nutida problemet 
Ingelstad är en tätort i Växjö kommun och är undersökningsort för den här studien. Orten har 
idag en väldigt homogen bebyggelsestruktur och ålderssammansättning i den meningen att 
bebyggelsen domineras av småhus och att orten har en hög andel äldre i befolkningen. För att 
förstå den nutida situationen i Ingelstad behövs en kort tillbakablick på hur orten växt fram 
och vilka händelser som kan ha bidragit till att orten fått sin nutida fysiska form och 
demografiska struktur. 
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Figur 1 Översiktskarta Växjö kommun, Källa: Växjö kommun 

 

Ingelstad har sina historiska rötter i de två gamla byarna Ingelstad by och Östra Torsås by, 
vilka uteslutande livnärde sig på jordbruk. Dalgången med Torsjön, Kyrksjön och Skyeån var 
en viktigt naturlig förutsättning för att orten under 1800-talet sakta började förvandlas till ett 
industrisamhälle, där ån användes till att framställa vattenkraft. När järnvägen mellan 
Ingelstad och Tingsryd invigdes i slutet på 1897, växte ett nytt centrum fram kring stationen. 
Järnvägen var i bruk fram till slutet på 60-talet. Idag finns det ingen järnväg kvar och på 
järnvägsvallen har man anlagt cykelväg. Den kraftiga befolkningsökningens effekter på den 
byggda miljön i Ingelstad under perioden 1960 -1980 illustreras i figur 2 och i den vänstra 
kartan illustreras ortsstrukturen omkring 1950 då orten fortfarande var ett mindre 
järnvägssamhälle. Merparten av bebyggelsen är lokaliserad kring järnvägstationen och längs 
med Ådalsgatan. Ingelstad år 1980 visas i den högra kartan och förändringen är slående, den 
expansiva befolkningsutvecklingen under perioden har resulterat i två väldigt homogena 
villaområden, dit framförallt många barnfamiljer flyttade. Bosagårdsområdet i väster 
(markering A i figur 2) och Sjöbolområdet i sydöst (markering B i figur 2). Sjöbolområdet är 
delvis resultatet av ett nedlagt statligt forskningsprojekt kring solkraft och består uteslutande 
av villabebyggelse. Områdets norra del är byggt under början på 80-talet.(Karlsson et al, 
2001, sid.8-10) 
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Figur 2 Bebyggelsetillväxten i Ingelstad 1950 till 1980, källa: Karlsson et al, sid.19 

 

Ingelstads befolkningstillväxt var väldigt låg ända fram till slutet på 1950-talet då den tog fart 
ordentligt till följd av framförallt två viktiga samhällsförändringar. 

1.1.1 Miljonprogrammet 

Politikerna antog 1964 ett program för att färdigställa en miljon bostäder under perioden 
1965-75 för att dels bekämpa bostadsbristen, och dels för att ersätta de undermåliga 
slumområdena i städerna med ett bättre och rymligare boende för medborgarna. (Ward 2002 
sid. 278- 79) Programmet brukar benämnas ”miljonprogrammet” och är ofta förknippat med 
storskaligt höghusbyggande i storstädernas ytterkanter, men faktum är att en tredjedel av de 
bostäder som byggdes under perioden var småhus, i både storstäder och ute på de mindre 
orterna. Småhusbyggandet tog fart i slutet på 60-talet och under perioden 1969-1981 byggdes 
årligen 30000 nya bostäder.( Boverket, 2005, sid.33) En anledning till den storskaliga 
produktionen var industrialiseringen av byggnadsteknik, vilket medförde att bostäderna kunde 
levereras i halvfabricerade moduler. Den nya byggnadstekniken innebar även att man inte 
längre behövde ta hänsyn till de naturliga förutsättningarna i samma utsträckning som 
tidigare. Miljonprogrammets bostäder byggdes alltså både i storstäderna men även på mindre 
orter. Det finns därför bostadsområden i nästan varje svensk tätort, vilka upplevs som 
storskaliga i förhållande till ortens storlek. (Lago, 2004, sid.19, Boverket, 2005, sid.33) 

1.1.2 Gröna vågen 

Den andra händelsen är förknippad med förändringar av medborgarnas boendepreferenser då 
man på 70-talet började rikta kritik mot miljonprogrammet. Det fanns ingen koppling mellan 
det rådande idealet och människors önskningar, man ville inte bo i de lägenheter som byggdes 
i höghusområdena i städernas ytterkanter, utan istället började man efterfråga egenägda 
enfamiljshus ute på de mindre orterna. (Ward, 2002, sid.280) Barnfamiljer i städerna sökte sig 
ifrån staden, ut till mer naturnära boenden på de mindre orterna, vilka då fick en 
befolkningsökning. Den här flyttningstrenden brukar benämnas som den gröna vågen. Det var 



 

 

9 

 

under den här perioden som Ingelstad växte som kraftigast och tredubblade sin 
befolkningsmängd. (Berggren & Sjögren, 2001, sid.21, Karlsson et al, 2001, sid.10) 

 

1.1.3 Det nutida Ingelstad 

Den homogena bebyggelse- och åldersstrukturen i Ingelstad beror alltså på den kraftiga 
inflyttning av människor i ungefär samma ålder, som skedde till följd av de förändrade 
boendepreferenser hos den svenska befolkningen, vilket resulterade i det storskaliga 
villabyggandet på orten. Ingelstad är idag Växjö kommuns, till befolkningsmängden räknat, 
fjärde största tätort. Med ett invånarantal på 1662 (2007) invånare är orten idag större än den 
någonsin varit tidigare. (Otryckta källor, statistik) 

Det faktum att Ingelstad har en hög andel äldre av befolkningen illustreras i figur 3. Den visar 
tydligt de stora årskullarna födda på 40 – och 50-talet, vilka förmodligen flyttade ut till 
Ingelstad under den expansiva perioden.  

 

 

Figur 3 Befolkningspyramid för Ingelstad år 2007, Källa: Växjö kommun 

 

Ingelstad domineras av villabebyggelse och därmed förefaller det ganska logiskt att merparten 
av befolkningen bor i just småhus. Figur 4 visar antal boende i småhus efter ålder på 
hushållsmedlemmarna. Av figur 4 framgår det att Ingelstad har en stor andel äldre boende i 
småhus på orten. Totalt sätt bor gruppen 55-70 år i en fjärdedel av småhusbeståndet på orten. 
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Figur 4 Antal boende i småhus (taxeringskod=220) efter åldern, Källa: Eget bearbetat material ifrån Växjö 
kommun 

 

1.2 Problemformulering 
De bostäder yngre kan efterfråga är de bostäder de äldre idag bor i. Det finns en stor grupp 
som antagligen vill bo kvar i sina bostäder så länge som möjligt, och å andra sidan en ny stor 
generation som kommit till den fas i livet då man efterfrågar ett större boende. Den nya 
generationen ger sig in på en överhettad bostadsmarknad, där nyproducerade bostäder i de 
flesta fall inte är ett alternativ på grund av ekonomiska skäl. Det här medför problem för 
generationsväxlingen i bostadsbeståndet, och en trögrörlig bostadsmarknad uppstår, när de 
äldre hindrar de yngre ifrån att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är därför viktigt att 
motivera de äldre att flytta, frågan är hur vill de bo i framtiden? 

1.3Syfte & Frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur småhusägare i åldern 55-70 år i Ingelstad skulle 
vilja bo i framtiden. Vidare är syftet att se om och hur i så fall kommunen kan bidra till att 
skapa rörlighet på den lokala bostadsmarknaden. 

De frågeställningar som ställts för att besvara syftet är: 

- Vad efterfrågar småhusägare i åldern 55-70 år i Ingelstad för boende den närmaste 
framtiden? 

- Vilka konsekvenser får det för kommunens kommande planering? 

 

1.4 Disposition 
Uppsatsens fortsatta disposition ser ut som följer. I det andra kapitlet beskrivs hur studien 
metodiskt gått tillväga. Kapitel tre tar upp de teoretiska utgångspunkterna och tidigare 
forskning. I det fjärde kapitlet presenteras resultat från intervjuerna och i det femte kapitlet 
analyseras resultatet utifrån de teoretiska utgångspunkterna. I det sjätte och sista kapitlet 
besvaras de inledande frågeställningarna och slutsatserna presenteras.  
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2. Avgränsning, urval och metod 

2.1 Avgränsning 
Studien är geografiskt avgränsad till Ingelstad tätort i Växjö kommun, och mot bakgrunden att 
Ingelstad har en hög andel äldre boende i småhus blir nästa steg att identifiera en för studien 
relevant geografiskt avgränsning i Ingelstad. Enligt en utredning av Boverket (2002) 
konstateras det att vart tredje hus byggt under sjuttiotalet ägs av individer ur 
”fyrtiotalistgenerationen” och därmed blir min avsikt att lokalisera de bostadsområden i 
Ingelstad vilka byggdes under den perioden 1960 -1980. Perioden sammanfaller även med 
den period då orten växte som kraftigast. För att lokalisera de bostadsområden byggda under 
perioden kommer jag att använda mig av en tidigare kartering av bebyggelsens ålder i 
Ingelstad. I de fall det är svårt att fastställa byggnadens ålder kommer den att kontrolleras mot 
ett utdrag ur fastighetsregistret som kommunen bistått med. Den kraftiga tillväxten av orten 
vilken nämndes i föregående kapitel resulterade i två väldigt homogena bostadsområden, 
Bosagårdsområdet i väster, och Sjöbolområdet i sydöst. De som flyttade ut och byggde hus i 
de här områdena borde idag vara i rätt ålder för den här studien och därmed kommer studien 
att begränsas till de här två bostadsområdena. Den geografiska avgränsningen framgår i figur 
5. 

 

Figur 5 Geografisk avgränsning, källa: Växjö kommun 

 

2.1.2 Begrepp 
Jag har valt att avgränsa mig till gruppen villaägare i ålder 55 -70 år, och kommer i uppsatsen 
att benämna denna grupp som äldre småhusägare. 

Begreppen plats och platsen vanligt förekommande i uppsatsen och en geografisk och 
definitionsmässig förklaring är därför av stor vikt för att undvika missförstånd, med tanke på 
begreppets tvetydighet och olika innebörd. Med plats eller platsen avses i den här studien 
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boendeplatsen, det vill säga bostaden och det som är i tomtens omedelbara omgivning, både 
materiellt och visuellt. Med plats eller platsen avses även bostadsområdet, det vill säga den 
fysiska miljön i bostadsområdet. Platsbegreppet kommer även att användas i större 
sammanhang men kommer då att benämnas som ort eller orten.  

Begreppet bostad är ett samlingsnamn för olika former av boende och bostäder, således kan 
det vara allt ifrån höghus till torp och det är därför av vikt att klargöra hur föreliggande studie 
använder termen. Med bostad, boende och småhus utgår jag ifrån fastighetstaxeringslagens 
taxeringskod:220 där definitionen av småhus är en fristående byggnad som är inrättad till 
bostad åt en eller två familjer. 

2.2 Urval av intervjupersoner 
Urvalet av intervjupersoner kommer att inledas med ett utskick i de bostadsområden vilka 
framgår av figur 5, där syftet är att informera hushållen om studiens syfte och att redan i ett 
tidigt skede väcka eventuella tankar om sitt framtida boende hos de eventuella 
intervjupersonerna. 

Nästa steg i urvalsprocessen blir att välja ut intervjupersoner vilka kan tänkas representera 
gruppen äldre småhusägare i Ingelstad, och till grund för urvalet av intervjuperson ligger 
statistik vilken kommunen bistått med. Den statistik som begärdes in ifrån kommunen 
omfattar Ingelstads totala population äldre småhusägare och grundar sig på nedanstående 
kriterier:  

- Ålder på individen: 55-70 år 

- Civilstånd: Gifta eller samboende 

- Boendeform: småhus 

Anledningen till valet av åldersintervallen 55-70 år är att det finns studier som pekar på att 
individer som närmar sig pensionsålder blir något mer flyttningsbenägna än vad den äldre 
gruppen generellt sätt är. Att åldersintervallen spänner över pensionsåldern, det vill säga upp 
till 70 år, är att jag då kan fånga upp personer som fortfarande bor kvar, och eventuellt har 
avvägt en flytt vid pensionen, men valt att stanna kvar i nuvarande bostad.  

Ingelstads totala population avseende ovanstående kriterier omfattar totalt sätt 341 individer 
fördelat på 193 hushåll. Därefter kommer de hushåll som faller utanför den geografiska 
avgränsningen att sorteras bort, vilket resulterar i en urvalsdomän på totalt 115 hushåll. Min 
avsikt är att kontakta trettio slumpvist utvalda hushåll. Ett slumpmässigt urval är enligt 
Denscombe är ett bra sätt att uppnå ett representativt urval. (Denscombe, 204, sid.175) För att 
kunna dra generella slutsatser om den totala populationen är det viktigt att alla har samma 
chans att ingå i urvalet och därför kommer varje hushåll att tilldelas ett nummer ifrån 1-115 
för att slutligen låta SPSS16.0.1EvalVersion_a göra ett oberoende slumpmässigt urval av 
trettio hushåll. (May,2001, sid.118-119) De här trettio hushållen kommer sedan att kontaktas 
för en intervju. 

2.2.1 Bortfallsanalys 

Femton av de totalt trettio kontaktande hushållen var intresserade av att ställa upp i 
undersökningen. Av de femton som inte ville delta uppgav åtta att de inte hade tid att delta i 
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undersökningen. I fem fall uppgav de kontaktade hushållen att de inte tänkt på sitt framtida 
boende och därmed inte ville delta, det här var en delvis väntad problematik ifrån min sida då 
frågorna för en del individer möjligen berör en förträngd framtid. De två resterande hushållen 
uppgav att det var själva intervjuerna som var anledningen till att de inte ville ställa upp.  

2.3 Metod 
Studien är kvalitativt utformad i den meningen att det empiriska underlaget bygger på 
intervjuer. Den här studien riktar sig åt hur människor ser och tänker om sin framtid och enligt 
Trost (2005) är intervjuer en metod att föredra om ifall syftet är att ta reda på hur människor 
känner och tänker. (Trost, 2005, s.33)  
 
En fördel med intervjuer är att de sker ansikte mot ansikte, vilket gör det möjligt för 
intervjuaren att registrera situationella faktorer ifrån respondenten så som kroppsspråk och 
gester samt eventuella tveksamheter. (May, 2001, sid.126-127) Intervjuer ger dessutom större 
möjligheter till motiveringar, dessutom kan frågor tydliggöras och missförstånd undvikas 
samt att det ger intervjuaren möjlighet till att ställa följdfrågor. Intervjupersonen kan 
dessutom besvara frågorna med egna ord vilket de i exempelvis enkätundersökningar inte kan 
göra. (May, 2001, sid.150–151)  
 
Nackdelen med metoden är att intervjuaren får en väldigt central roll vid datainsamlingen, 
vilket kan påverka kvaliteten på det insamlade materialet. Det är därför enligt May (2001) 
viktigt att intervjuaren uppfyller tre krav vid intervjutillfället: 

- Trygg intervjusituation 
- Motivera och vägleda respondenten genom intervjun 
- Tydliga frågor, noggrann registrering av svaren samt upprätthålla en god relation till 

respondenten (May, 2001, sid.127) 
 
För att skapa en trygg intervjusituation kommer intervjuerna att genomföras hemma hos 
respondenterna. Innan intervjun startar kommer studiens syfte och intervjuns upplägg att 
presenteras för intervjupersonerna, samt att allt som sägs under intervjun kommer att 
behandlas konfidentiellt. För att motivera och vägleda respondenten genom intervjun kommer 
de att få följa med i ett frågeformulär för att dels ha möjlighet att förbereda sina svar, och dels 
se hur långt intervjun kommit. Frågorna i frågeformuläret bygger på de teoretiska 
utgångspunkter och de har testats mot ett par personer i en pilotstudie för att ändra och 
förtydliga frågorna innan de använts i de skarpa intervjutillfällena. Under intervjun har 
anteckningar förts på ett ”förstorat” frågeformulär, detta för att redan i ett tidigt skede hålla 
isär de stora mängder information kvalitativa undersökningar tenderar att generera, och samt 
för att upprätthålla en noggrann hantering av materialet. 

2.2.1 Intervjuerna 
Jag kommer vid intervjuerna att använda en semistrukturerad intervjumetod. Vid 
semistrukturerade intervjuer följer intervjuaren ett frågeformulär men tillåts ställa följdfrågor 
till intervjupersonerna. (May, 2001, sid.150)  

Vid intervjuerna kommer ett frågeformulär1 att användas som har konstruerats utifrån de 
teoretiska utgångspunkterna.  

                                                             
1
 Se bilaga 1 för frågeformuläret 
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Frågeformuläret bygger på nedanstående teman: 

• Individen och boendet 

• Platsen och grannskapet 

• Framtida boendeplaner 

2.4 Källmaterial 
Jag har använt mig av statistiska uppgifter om Ingelstad, vilka kommunen bistått med, för att 
ge en bild av ortens demografiska förutsättningar och sedermera göra ett urval av 
intervjupersoner vilka är tänkta att representera populationen äldre småhusägare. Den 
teoretiska delen av studien bygger på litteratur. Kartor har granskats för beskrivningen av 
Ingelstad och legat till grund för den geografiska avgränsningen. Jag har även i samband med 
intervjuerna, vilka genomförts under totalt nio dagar, genomfört en del fältstudier för att 
komplettera den bild litteratur och statistik inte förmår, men även för att det under 
intervjuerna hänvisats till platser på orten, vilka då besökts dels för att bilda mig en egen 
uppfattning. 

2.5 Metod – och källkritik 
Studien riktar sig mot hur människor ser på sitt framtida boende. Det faktum att den 
behandlar framtiden gör att validiteten på resultatet kan ifrågasättas. Men det är trots allt de 
intervjuandes tankar och planer inför framtiden som ligger till grund för resultaten vilket gör 
dem tillförlitliga. Det finns alltid faktorer som kan påverka vägen mellan nutid och framtid 
vilket också framkommer under intervjuerna, då en del faktiskt nämner att det kan man aldrig 
veta eller det är svårt att säga i dagsläget. Urvalsprocessen medför visserligen att generella 
slutsatser kring den totala populationen kan dras, men människors preferenser är individuella 
och framförallt resultatet av komplexa sammansättningar av värderingar och normer därför är 
resultaten delvis endast representativa för Ingelstad. De delar av studien som inte berör 
Ingelstad som ort utan mer beskriver hur människor resonerar och tänker om sitt framtida 
boende kan därmed vara av intresse för en bredare målgrupp, speciellt eftersom det 
förmodligen finns fler orter i Sverige som har en liknande problematik. 

De källor som använts är litteratur kring migrationsteori och statistik som kommunen 
tillhandahållit. Jag anser litteraturen som högst tillförlitlig då flera olika utav de författare som 
använts kommit fram till liknande slutsatser kring samma ämne. Vad gäller statistiken så är 
den införskaffad med hjälp av kommunens statistiker.  

Vid intervjutillfället har ett frågeformulär legat till grund för att ge samtliga intervjuer ett 
liknande genomförande. Men en semistrukturerad intervjumetod har använts vilket medfört 
att intervjuerna delvis tagit olika riktingar i den meningen att en del informanter varit mer 
utförliga än andra i sina svar kring vissa frågor. Det har medfört att en del följdfrågorna inte 
ställts till alla.  

Alternativet hade varit att göra en enkätundersökning, genom att konstruera en enkät med en 
fast och förutbestämd struktur och skicka ut till hushållen, risken med sådana här 
undersökningar är att man riskerar att få en väldigt låg svarsfrekvens och att när väl enkäten 
är utskickad finns inget utrymme för korrigeringar.  
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Ambitionen var att intervjua båda hushållsmedlemmarna men det har inte lyckats i alla 
intervjuerna, vilket kan ses som en svaghet, då det endast ger en bild av hushållets 
framtidsplaner. Mitt inledande antagande var att det inte var av någon större betydelse men i 
de fall jag intervjuat båda hushållsmedlemmarna har det gått att utläsa intressanta skillnader i 
hur de resonerar och tänker.  

Det här arbetet har genomförts i samarbete med kommunen vilket gett mig förmånen att 
arbeta med statistik på individnivå, vilket gjort att jag fått göra vissa mindre justering i en del 
svar och åsikter för att värna om individens anonymitet, men jag anser inte att det påverkat det 
slutgiltiga resultatet. 

2.6 Forskningsetiska ställningstagande 
Varje intervju har inletts med en kortare presentation om uppsatsens syfte och upplägg. Jag 
har därefter klargjort att det i uppsatsen inte kommer att framgår några namn eller uttalanden 
som på något sätt skulle riskera deltagarnas anonymitet. I de fall enstaka uttalande eller 
åsikter är av sådan karaktär att det skulle gå att härleda till individen i fråga kommer etiken att 
väga tyngre än forskningen. 
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3. Teori och tidigare forskning 
Det här kapitlet redogör för undersökningens teoretiska grund och en bred bild av 
migrationsteorin kommer att presenteras eftersom den grupp studien undersöker har både 
tendenser till att vara mer rörlig än tidigare äldre generationer, samtidigt visar tidigare 
forskning att gruppen äldre, och framförallt småhusägare, är tämligen fastvuxna på platsen. 
Det är därför av vikt att förstå varför människor flyttar ifrån en plats och varför en del väljer 
att stanna kvar på samma plats. Kapitlet avslutas med teorier om lokala flyttkedjor vilket 
förklarar dynamiken på bostadsmarknaden, alltså hur rörelser på bostadsmarknaden uppstår. 

3.1 Makro och mikroteorier 
Migrationsteorierna kan delas in i två kategorier beroende på vilken aspekt av migrationen de 
försöker förklara. En vanligt förekommande indelning på området är att dela upp dem i 
makroteorier och mikroteorier. Makroteorierna söker övergripande förklaringar till 
flyttningarnas flöden och mönster, exempelvis tillgång på bostäder eller utbudet av 
arbetstillfällen, alltså faktorer som den enskilde individen har svårt att påverka. 
Mikroteoriernas fokus ligger till skillnad mot makroteorierna på den enskilde individens 
beslut, och faktorer som kan tänkas inverka på dess beslut. (Andersson, 2002, sid.5) Den här 
studien fokuserar på den enskilde individens beslut.  

Push and pullmodellen, vilken är en mikroteori, bygger på att individen har ett individuellt 
attraktionsvärde för platsen ifråga. Vilket namnet på modellen antyder finns där för individen 
tilldragande faktorer (pull), vilka får individen att söka sig till platsen, och frånstötande 
faktorer (push), vilka får individen att söka sig ifrån platsen. (Fisher & Malberg ur Malmberg, 
2002, sid.22) Undersökningsgruppen för den här studien har troligtvis bott på orten under en 
lång tid i samma bostad och istället för att utgå ifrån modellens resonemang att individen är i 
rörelse, alltså att individen antingen dras till eller stöts ifrån platsen, utgår jag istället ifrån att 
individerna är boende på platsen i bostaden. De dragande faktorerna blir istället kvarhållande 
faktorer, alltså faktorer som kan tänkas få individen att stanna kvar i bostaden eller på platsen. 
De frånstötande faktorerna är per definition de samma, skillnaden är att de istället för att 
enbart vara något frånstötande även kan vara faktorer som kan leda till att individen behöver 
flytta ifrån sin bostad. Det kan vara händelser i individens liv eller omgivning som får 
konsekvensen att de behöver flytta, och kommer att benämna den som framtida frånstötande 
faktorer.  

3.2 Flyttare och stannare 
Enligt humankapitalsteorin, vilken har sitt ursprung ur den neo-klassiska ekonomin, är en 
flyttning en investering i humankapitalet. En individ väntas flytta till den plats där 
humankapitalet har högst värde och där det kommer att växa snabbast. Den traditionella 
migrationsteorin hävdar att människor flyttar till den plats som har störst nytta (värde) och är 
mest attraktiv för dem och det kan exempelvis vara en plats med en tilltalande naturmiljö, 
attraktivt boende eller ett välbetalt arbete. (Fischer & Malmberg ur Malmberg, 2002, sid.22) 

I migrationslitteraturen brukar man skilja mellan stannare och flyttare, där stannarna brukar 
benämnas som den tysta majoriteten, eftersom merparten av den svenska befolkningen väljer 
bo kvar på samma plats under en lång tid.  Enligt en undersökning av Garvill m.fl. (2002) är 
det individuella egenskaper och individens bundenhet till platsen som avgör ifall man blir en 
flyttare eller stannare och en vanligt förekommande term i sammanhanget är en individs 
flyttningsbenägenhet. Av de studier som genomförts kring individers flyttningsbenägenhet 
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råder det en stor enighet om att flyttningsbenägenheten är starkt åldersrelaterad. Den är hos 
vuxna individer avtagande i takt med stigande ålder. (Borgegård & Fransson, 2001, sid.12) 

3.3 Livscykelteorin 
Livscykelteorin är en teori som förklarar det faktum att flyttningsbenägenheten är starkt 
åldersrelaterad och att benägenheten ökar till följd av speciella händelser under livets lopp. 
Den är som störst hos unga individer eftersom de befinner sig i en livsfas där livsförändringar 
sker på många olika plan, man utbildar sig, skaffar partner, söker arbete och bostad. I nästa 
fas i livet, den familjebildande fasen, avtar benägenheten. Det sker en marginell ökning av 
flyttningsbenägenheten hos vuxna individer i samband med att barnen flyttar hemifrån och i 
samband med pensioneringen. (Lundholm, 2007, sid.13, Malmberg et al, 2005, sid.5) 

Livscykelperspektivet kan även tillämpas på individers bostadsbehov då boendepreferenser 
och den boendetyp som efterfrågas anses variera med livscykeln. Bostadsbehovet ändras ofta i 
samband med att individen går in i den familjebildande fasen och börjar ofta efterfråga ett 
större boende i småhus. När sedan barnen vuxit upp och flyttat hemifrån ändras behovet igen. 
En del väljer i detta skede av livet att flytta ifrån sin villa till ett mindre och mer centralt 
beläget boende i antingen hyresrätt eller bostadsrätt, och en del väljer att bo kvar i villan. 
(Nutek, 2007, sid.7-8) 

3.4 Platsbundet kapital 
Den främsta anledningen till att människor väljer att stanna kvar på en plats beror enligt 
Fischer & Malmberg (2002) på att de med boendetiden bygger upp ett platsbundet kapital. 
Det här kapitalet består av tre delar. Den första delen utgörs av humankapitalet, vilket är de 
erfarenheter och kunskaper en individ skaffar sig genom att arbeta eller utbilda sig. Den andra 
delen är det sociala kapitalet, vilket en individ bygger upp genom att umgås med människor i 
sin omgivning engagera sig föreningsliv, arbete m.m. Den tredje delen av det platsbundna 
kapitalet är det kulturella kapitalet, vilket är individens kunskaper om traditioner och seder 
m.m. Den platsspecifika delen av humankapitalet brukar benämnas som lokala insider-
fördelar eftersom det är kunskap om den lokala platsen, vilket innebär att den inte går att ta 
med sig vid en eventuell flytt ifrån platsen. Ifall flytten sker i anslutning till platsen kan en 
stor del av de lokala insiderfördelarna fortfarande behållas. (Fischer och Malmberg, 2002, 
sid.22-23)  

3.6 Platsers betydelse för människors platsanknytning 
Det är ett vedertaget faktum att det finns platser vi människor värdesätter mer än andra platser 
och för många människor är den plats de växt upp på den som har störst betydelse och enligt 
beteendevetenskapen beror det på att människor sparar bilder i minnet av den omgivande 
platsen och dess element. (Stjernström, 1998, sid.119)  

Platser kan uppfattas och ha olika innebörd för olika människor, det här beror på att platser är 
geografiskt unika och skiljer sig ifrån sin omgivning och andra platser på främst tre sätt. För 
det första så finns det kvalitativa skillnader, vilket förklarar varför människor kan uppfatta 
platser på olika sätt, det här i sin tur beror på att platser kan å ena sidan ha en tydlig fysisk 
avgränsning, men å andra sidan ha individuellt baserade mentala gränser för var platsen börjar 
och slutar. Platser skiljer sig dessutom ifrån varandra genom att de har en unika särdrag som 
exempelvis en speciell fauna, ett visst grönområde eller speciella byggnader. Platser kan 
dessutom användas på olika sätt då en del platser är privata och kan bara uppfattas av enskilda 
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personer medan en del platser är offentliga vilket innebär att många personer kan ta del av 
dem. (Gren & Hallin, 2003, sid.140-141)  

Platser kan för en del människor ha ett starkt emotionellt värde som binder dem till platsen 
och ofta är platser starkt identitetsskapande. Det här beror på att platser delvis är socialt 
konstruerade, de är produkter av människors erfarenheter och interaktion med varandra vilket 
tillsammans skapar den individuella bilden av en plats varje människa bär på. För en del 
människor kan platser bli oersättliga vilket beror på att de tillbringat stora delar eller viktiga 
delar av sitt liv på en speciell plats. Människor kan därmed sägas skapa emotionella band som 
stärker anknytningen till en plats, men människors anknytning till platser kan även vara av 
funktionell karaktär, vilket innebär att banden till platsen stärks genom att viktiga funktioner 
som bostad och arbete, vilka är bundna till en viss plats. Anknytningen till en plats beror även 
på hur pass nöjd en individ är med platsen, och tidigare studier har visat att stannare som regel 
är mer nöjda med plasten än vad flyttare är. Likaså uppvisar stannare en mer positiv känsla för 
platsen än vad flyttare som ofta inte är helt nöjda med vad de har utan ofta blickar bortom den 
egna platsen för att jämföra den med andra platser. (Malmberg et al, 2005, sid 12-13, sid.60)   

3.7 Bostaden, arbetet och de sociala nätverkens betydelse för människors 
platsbundenhet. 
Boendet, arbete och den sociala samvaron är de viktiga funktioner i människors liv som är 
bundna till en specifik plats. Bostaden har en funktionell betydelse för oss, det vill säga att 
den ger oss tak över huvudet, skydd mot väder och vind och en plats att återvända till när 
dagen går till ända. Förutom sin funktionella betydelse kan boendet även ha ett emotionellt 
värde. Människor identifierar sig med sin bostad och ofta har de med tiden gjort förändringar 
av bostaden så att den blir mer personlig. Men bostaden har även en social funktion i den 
meningen att det är utifrån bostaden människor skapar kontakter med människor i sin lokala 
omgivning och skapar lokala sociala nätverk och band till platsen. (Malmberg et al, 2005, 
sid.23) 

Människor arbete har en funktionell betydelse då den ger individer inkomst, men arbetet har 
även en social funktion där människor umgås med arbetskamrater, vilka ingår i det sociala 
nätverket och därmed bidrar arbetet till den lokala förankringen. Den fria tiden människor har, 
det vill säga fritiden, anses indirekt bidra till människors lokala förankring även om de 
aktiviteter människor gör på sin fritid inte är platsspecifika. Engagemang i lokala 
fritidsaktiviteter bidrar till den sociala investeringen på platsen och därmed till den lokala 
förankringen men inte i samma utsträckning som arbete och boende. (Malmberg, 2005,sid.32-
39) 

Något som framhålls som viktigt i hur människor förhåller sig till en plats är de sociala 
kontakterna individen skaffar sig i sin omgivning. Det finns studier som visar på att hushåll 
med mer omfattande sociala nätverk har är mindre flyttningsbenägna än vad hushåll med 
mindre sociala nätverk är. Den sociala interaktionen med människor avseende både intensitet 
och innebörd anses variera med människors livscykel där yngre människor umgås mer med 
vänner medan äldre hellre umgås med grannar. Genom att umgås med grannar, vilka per 
definition är lokalt förankrade, stärks banden till platsen och lokala nätverk skapas, vilka kan 
ses som en social investering på platsen. Det finns visserligen variationer i intensiteten för 
grannkontakter och generellt sätt är den högre för småhusägare boende på mindre orter på 
landsbygden. Det sociala kapitalet behöver inte vara helt bundet till en plats utan kan vara 
utspritt på flera olika platser (Malmberg et al, 2005, sid.41-47,, sid.20-21) 
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De sociala nätverken har enligt Stjernström (1998) stor betydelse för val av flyttdestination 
och han menar på att merparten av de ”långväga flyttningarna” är av sociala skäl, det vill säga 
att flyttaren har någon form av släkt eller familj på flyttdestinationen. De sociala kontakterna 
är viktiga för människor, utan dem har människan ingen förankring i samhället. Vidare hävdar 
Stjernström att få individer gör så kallade ”Svarta hål flyttningar”, det vill säga en flyttning 
till en socialt helt okänd destination. (Stjernström, 1998, sid.94-95, sid.114-115) 

Enligt Stjernström (1998) har platsen vi är födda eller uppvuxna på en väldigt betydande roll 
vilket kan ses som en förklaring till att en del människor återvänder till sina gamla hemtrakter, 
eller det faktum att man väljer att bo kvar på en plats. (Stjernström, 1998, sid.174-175) Det 
här skulle kunna förklara varför många människor väljer att återflytta till de platser där de 
vuxit upp på. De emotionella banden till platsen är enligt Fischer (2003) en av förklaringarna 
till att många människor väljer att stanna kvar på en plats men även det faktum att merparten 
av alla flyttningar sker lokalt. (Fischer ur Malmberg, 2003, sid.24) 

3.8 Bostadsmarknadens dynamik och flyttkedjor 
Flyttkedjor är ett sätt att illustrera de flyttningsrörelser som uppstår på bostadsmarknaden till 
följd av dels nyproduktion av bostäder, och dels till följd av att vakanser uppstår i det 
befintliga bostadsbeståndet. Det finns två viktiga förutsättningar för att flyttkedjor ska uppstå, 
det första är att bostadsmarknaden tillförs en vakans, och det andra är att någon flyttar in i den 
vakansen. Den första förflyttning som sker när en individ lämnar en bostad och flyttar in i en 
annan brukar i sammanhanget benämns länk ett, den andra förflyttningen länk två osv. Kedjan 
fortsätter under förutsättningen att lediga bostäder uppstår efter varje länk och avslutas när en 
flyttning inte genererar någon vakant bostad, exempelvis när en individ lämnar 
föräldrahemmet eller vid en skilsmässa där den partnern väljer att bo kvar i bostaden. 
(Magnusson, 1985, sid.12-14)  

Det är inte min avsikt i den här studien att analysera flyttningskedjor, men jag undersöker om 
och ifall länk ett kan uppstå. Flyttningskedjorna illustrerar dessutom på ett bra sätt den 
problematik som uppstår ifall många småhusägare väljer att bo kvar i sina bostäder och vilka 
konsekvenser det kan få för bostadsmarknaden som helhet. 

 

 

Figur 6 Exempel på flyttkedja, källa: Lindström, 2005, sid.20 
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Av figur 6 framgår ett exempel på hur en flyttningskedja kan se ut. Kedjan initieras av att ett 
äldre par som flyttar till en nyproducerad eller vakant bostad inom det befintliga 
bostadsbeståndet, och lämnar sin villa. En barnfamilj flyttar i sin tur in i den lediga villan och 
lämnar ett radhus där två personer flyttar ihop och lämnar varsin ledig lägenhet i ett 
flerfamiljshus. I den ena lediga lägenheten flyttar en person som lämnat sitt föräldrahem in, 
och i den andra lediga lägenheten flyttar en från en annan ort in i och kedjan bryts. 
(Magnusson, 1985, sid.13) 

Av de studier som genomförts angående flyttkedjor anses nyproducerade bostäder ha en stor 
betydelse för att sätta igång flyttkedjor och öka omsättningen i bostadsbeståndet men 
bostadsbyggandet i Sverige har varit lågt det senaste decenniet, vilket innebär att de vakanser 
som uppstått har skett inom det befintliga bostadsbeståndet. De längsta flyttkedjorna 
uppkommer till följd av vakanser i främst småhus, men även av vakanta bostadsrätter, och de 
kortaste flyttkedjorna genereras av vakanser i flerfamiljshus med hyresrätt. Därmed kan 
lediga småhus sägas bidra till att öka omsättningen på bostadsmarknaden, vilket innebär att 
om de fyrtiotalister som bor i merparten av det svenska småhusbeståndet flyttar till 
hyreslägenheter skulle bostäder som barnfamiljer kan efterfråga frigöras. (Magnusson ur 
Malmberg, 2004, sid.98-100) 

3.9 Tidigare forskning om äldres flyttningar och framtida boende 
Av de tidigare studier som genomförts om hur äldre vill bo i framtiden visar resultaten att 
merparten av de äldre har en väldigt låg flyttningsbenägenhet och vill bo kvar i sina 
nuvarande bostäder, i sitt bostadsområde eller sin kommun.  Det finns många orsaker till att 
äldre människor flyttar så sällan. För det första så trivs många äldre med sitt nuvarande 
boende, då boendet i småhus erbjuder dels ett marknära boende, och dels en känsla av frihet. 
Det andra är utrymmet, vilket många upplever som bra att ha, speciellt när barn och barnbarn 
kommer och hälsar på. Den tredje orsaken är att många äldre ser en flytt som ansträngande 
och kostsam. (Fransson ur Fransson, 2004, sid.27-28) 

En fjärde orsak är att boendekostnaderna i bostäder där inflyttningen skett mellan 1968 och 
1976 är idag väldigt fördelaktiga och skulle enligt en undersökning av Boverket (2002) 
förklara de äldres obenägenhet att flytta ifrån sina bostäder, då de säkerligen betalt av sina hus 
och således har låga boendekostnader. (Boverket, 2002, sid 15-16) 

Den femte orsaken kan sägas bero på den långa boendetiden på en och samma plats som 
många äldre har och enligt SCB, Bostads – och hyresundersökningen 2000, har ungefär sju av 
tio småhusägare där den äldste hushållsmedlemmen är över 50 år, bott i sin bostad i mer än 20 
år. Enligt Fransson (2004) stärks människors band till platsen genom boendetiden, och 
människor som bott länge på en plats är mindre benägna att flytta än människor som bott kort 
tid på en plats. Anledningen är att det platsbundna kapitalet till slut når ett värde där det inte 
längre är lönsamt att flytta till en ny plats. För de äldre innebär det här att man känner till sin 
omgivning, de har lärt sig var service på orten finns och man kan orientera sig. Till slut når 
man en punkt i livet där det inte finns den tid det skulle ta att generera ett nytt likvärdigt värde 
på en annan plats. (Fransson & Borgegård, 2002, sid.12, Fransson ur Fransson, 2004, sid.28) 

Äldre människor har därmed en låg flyttningsbenägenhet, den är som lägst för äldre 
människor i åldern 60-64 år, vilket innebär att väldigt få flyttar, men i de fall äldre flyttar så 
gör merparten det över korta sträckor och väldigt få flyttar över längre avstånd. De motiv som 
brukar ligga bakom äldres flyttningar, och främst de över längre avstånd, är att man vill flytta 
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närmare barn och anhöriga. Ett annat skäl till att äldre flyttar är att bostaden inte motsvarar de 
behov man har avseende boendeyta eller upplåtelsetyp. De flesta av de äldre som flyttar gör 
det av hälsoskäl, händelser som att någon av hushållsmedlemmarna går bort eller att man 
upplever att arbetsbördan med underhåll och skötsel av hus och trädgård blivit så betungande 
att man inte längre klarar av det. (Fransson ur Fransson, 2004, sid.30-33) 

3.10 Sammanfattning 
I det här kapitlet har det diskuterats kring de teorier som förklarar varför människor antingen 
flyttar ifrån en plats eller väljer att bo kvar på en plats. Enligt Push and Pullmodellen finns det 
för individer kvarhållande och frånstötande faktorer vilka påverkar den enskilde individens 
beslut att antingen flytta eller stanna kvar i sin bostad. En vanlig indelning vid studier om 
migration är att dela upp individerna i flyttare och stannare och det är individuella egenskaper 
och individens bundenhet som avgör huruvida den är flyttare och stannare, och man brukar då 
tala om individens flyttningsbenägenhet. En individs flyttningsbenägenhet styrs av en rad 
olika faktorer, men det råder stor enighet inom migrationsforskningen att den är avtagande 
med åldern. Människor skapar band, både funktionella och emotionella band till de platser de 
lever på, genom bostaden, arbetet och fritiden. Människor med starkare band till platsen är 
mindre flyttningsbenägna än människor med svagare band. De sociala nätverken, eller det 
sociala kapitalet som det brukar benämnas har stor betydelse för människors anknytning till 
platsen och påverkar i sin tur flyttningsbenägenheten och på samma sätt har de sociala 
nätverken stor betydelse för val av flyttdestination. Kapitlet avslutades med teorier kring 
flyttkedjor och resultat ifrån tidigare forskning om äldres flyttningar och framtida boende. Det 
konstaterades att flertalet av de äldre gärna vill bo kvar i sina bostäder och det gör flertalet av 
ekonomiska skäl. 
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4. Resultat 

Det här kapitlet inleds med en kort bakgrundsbeskrivning om de intervjuade hushållen, när 
och varför informanterna flyttade till Ingelstad. Därefter kommer informanterna att delas upp i 
tre kategorier baserat på hur deras framtidsplaner avseende boendet ser ut. Två av 
kategorierna är återkommande ifrån föregående kaptitel, nämligen stannarna och flyttarna, 
den tredje kategorin kommer att benämnas som ”kvarboende men framtida flyttare”, och 
avser de hushåll som väljer att stanna kvar i sina nuvarande bostäder av olika anledningar, 
men har för avsikt att flytta ifrån Ingelstad i framtiden. 

4.1 Här vill vi bo 
Intervjuerna inleddes med frågan, hur länge har ni bott här i Ingelstad?  Tolv av femton 
hushåll, tillhörde ”nybyggare”, vilka valde att bygga hus på orten under den expansiva fasen i 
slutet av sjuttiotalet då orten tredubblade sin befolkning. I två fall har flytten skett senare än 
1980 och i ett fall tidigare än 1970. De flesta uppger att de flyttat ifrån ett lägenhetsboende i 
Växjö till Ingelstad. Men för fyra hushåll har flytten skett ifrån kringliggande orter och ifrån 
andra kommuner. (Otryckt material, Intervjuer) 

Intervjun fortlöpte med frågan, vad var det som fick er att flytta till just Ingelstad? Det var nio 
av femton hushåll som angav att anledningen till att det blev Ingelstad som bostadsort 
berodde på det faktum att det i Växjö vid tillfället var långa köer för att få en ledig tomt att 
bygga på, och då var Ingelstad för de flesta det bästa alternativet, mycket beroende på just 
närheten till Växjö och möjligheten till ett naturnära boendet. Men även för att det ansågs vara 
en bra uppväxtmiljö för barn. En informant lyfte fram tomtpriset som den viktigaste faktorn 
som påverkade deras val att flytta till Ingelstad. I sex av femton fall var det någon i hushållet 
som haft någon form av tidigare anknytning till orten, antingen någon familjemedlem, vän 
eller det faktum att man växt upp i bygden och på så sätt känt till omgivningen, vilket de anser 
påverkat beslutet att flytta till just Ingelstad. En informant angav att det var äldreomsorgens 
goda rykte som var motivet till flytten, men även det faktum att deras barn och barnbarn 
bodde i närheten av Ingelstad. (Otryckt material, Intervjuer) 

4.2  Här har vi levt 
En stor andel av de intervjuade flyttade alltså till Ingelstad under slutet på sjuttiotalet, vilket 
innebär att flertalet av dem idag bott på orten under en väldigt långt tid. Informanternas 
boendetid på orten varierar mellan fyrtio och ett år, där den sistnämnda faktiskt är en flytt på 
äldre dagar. Flertalet av informanterna har därmed levt på orten i mer än trettio år. Samtliga 
hushåll, förutom ett, har uppgett att deras barn växt upp på orten.  

4.3 Hushållens framtidplaner 
De intervjuade ställdes inför frågan om hur och var de skulle vilja bo om tio år, och utifrån 
hushållens framtida boendeplaner, vilka framgår av figur 7, kommer hushållen att för den 
fortsatta dispositionens, och den kommande analysens skull att delas upp i nedanstående tre 
kategorier: 

- Flyttare – intentioner att flytta ifrån orten den närmaste tioårsperioden 

- Stannare – kommer att bo kvar i sina bostäder eller flytta till annat boende den 
närmaste tioårsperioden och Ingelstad är den framtida boendeorten 
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- Kvarboende men framtida flyttare – kommer att bo kvar i sitt nuvarande boende 
den närmaste tioårsperioden, men Ingelstad är inte den framtida boendeorten. 

 

 

Hushåll Hur vill ni bo 
om 10 år? 

Vilken är er 
framtida 
bostadsort? 

Flyttning till 
annat boende 
inom orten 
aktuellt? 

Kategori för 
indelning. 

Informant 1, 
förvärvsarbetande 

Flytt ifrån 
bostad 

Ingelstad Ja Stannare 

Informant 2   
pensionerad, 
förvärvsarbetande 

Kvarboende i 
bostad 

Växjö Nej Kvarboende men 
framtida flyttare 

Informant 3   
pensionerad 

Flytt ifrån 
bostad 

Ingelstad Ja Stannare 

Informant 4, 
förvärvsarbetande 

Flytt ifrån 
bostad 

Utanför kommunen Nej Flyttare 

Informant 5,     
pensionerad 

Kvarboende i 
bostad 

Växjö Nej Kvarboende men 
framtida flyttare 

Informanter 6, 
pensionerade  

Kvarboende i 
bostad 

Växjö Nej Kvarboende men 
framtida flyttare 

Informant 7, 
pensionerade 

Kvarboende i 
bostad 

Ingelstad Nej Stannare 

Informant 8, 
förvärvsarbetande  

Kvarboende i 
bostad 

Ingelstad Ja Stannare 

Informanter 9, båda 
förvärvsarbetande 

Kvarboende i 
bostad 

Ingelstad Ja Stannare 

Informant10, båda 
förvärvsarbetande 

Kvarboende i 
bostad 

Växjö Nej Kvarboende men 
framtida flyttare 

Informant 11, båda 
förvärvsarbetande 

Kvarboende i 
bostad 

Växjö Nej Kvarboende men 
framtida flyttare 

Informant 12, båda 
förvärvsarbetande 

Flytt ifrån 
bostad 

Växjö Nej Flyttare 

Informanter 13, båda 
förvärvsarbetande 

Kvarboende i 
bostad 

Växjö Nej Kvarboende men 
framtida flyttare 

Informanter 14 båda 
förvärvsarbetande 

Kvarboende i 
bostad 

Växjö Ja Stannare 

Informant 15 
förvärvsarbetande 
pensionerad 

Flytt ifrån 
bostad 

Utanför kommun Nej Flyttare 
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Figur 7 Hushållens framtida boendeplaner, Källa: eget material 

Av femton hushåll uppgav tre att de hade för avsikt att flytta ifrån sin nuvarande bostad och 
flytta ifrån orten inom en tioårsperiod. Sex av de totalt femton hushållen angav att de hade för 
avsikt att bo kvar i sin nuvarande bostad den närmaste tioårsperioden, men att Ingelstad inte 
var deras framtida boendeort. Av de sex resterande hushållen uppgav två att man hade för 
avsikt att byta till ett annat boende i Ingelstad under den närmaste tioårsperioden. För de 
andra fyra var kvarboende i den nuvarande bostaden aktuellt den närmaste tioårsperioden, 
men att man längre fram hade för avsikt att byta till ett annat boende i Ingelstad. (Otryckt 
material, Intervjuer) 

4.4 Flyttarna 
Tre av femton hushåll uppgav att de hade för avsikt att flytta ifrån sitt nuvarande boende och 
Ingelstad inom den närmaste tioårsperioden. Alla tre hushåll har flyttat ifrån Växjö till ett 
nybyggt hus och flyttade till orten i slutet på sjuttiotalet, vilket innebär att de har en boendetid 
på mer än 29 år. (Otryckt material, Intervjuer) 

4.4.1 Valet att flytta 
Anledningen till att man skulle flytta ifrån orten den närmaste tioårsperioden var för ett av 
hushållen att huset hade börjat kännas lite för stort och en del av skötseln och underhållet 
börjat kännas betungande, speciellt eftersom man hade ett fritidsboende att ta hand om med. 
Det var främst därför man hade börjat diskutera att en flytt till Växjö inom den närmaste 
tioårsperioden, men även på grund av att man hade mycket av sitt umgänge där. Det var för 
övrigt deras uppväxtort, så där fanns många av deras gamla vänner med. (Otryckt material, 
Intervjuer) 

Det andra hushållet hade för avsikt att flytta utanför kommunen den närmaste tioårsperioden 
eftersom de upplevde att de inte hade något som höll dem kvar på orten. En av anledningarna 
var att deras tidigare umgänge hade flyttat ifrån orten, men även att de ville flytta närmare 
sina barn och uppväxttrakter. Där hade de för avsikt att ta över en av hushållsmedlemmarnas 
föräldrahem. För det tredje hushållet var en flytt utanför kommunen inom den närmaste 
tioårsperioden aktuellt och anledningen var att de inte hade något som höll dem kvar på orten, 
de ville dels byta boendemiljö, och dels flytta närmare sina barn och de tidigare 
uppväxttrakterna. (Otryckt material, Intervjuer) 

Samtliga hushåll medgav att de idag hade väldigt låga boendekostnader, men att det inte var 
något de upplevde som direkt kvarhållande. Det var för samtliga hushåll fråga om en 
återflyttning till deras respektive uppväxtort. (Otryckt material, Intervjuer) 

4.4.2 Närhet till service, kultur – och nöjesutbud och natur och friluftsaktiviteter 
Samtliga tre hushåll tyckte att det var viktigt med service och att det fanns bra service på 
orten, det är nära till det mesta tyckte ett av hushållen. Det blir viktigare desto äldre man blir, 
sa ett av de andra hushållen och det finns med i valet av var man vill bo, påpekade det tredje 
hushållet. Två av de tre hushållen tyckte att det var viktigt med närhet till kultur– och 
nöjesutbud, och ett av dem tyckte att det var en viktig förutsättning, som Ingelstad för dem 
hade svårt att tillgodose, men att det inte var helt avgörande för deras beslut att flytta in till 
Växjö. För det tredje hushållet var det visserligen viktigt men att ville man ta del av det kunde 
man ta sig in till Växjö med antingen buss eller bil. Samtliga hushåll tyckte att det var viktigt 
med närhet till natur och fritidsaktiviteter, vilket de ansåg att de haft här i Ingelstad. Ett av 
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hushållen påpekade att de kommer att fortsätta ha naturen in på knutarna på den nya 
flyttdestinationen då även det boendet ligger en bit utanför staden. Det måste finnas 
andningsområden utryckte att annat hushåll. (Otryckt material, Intervjuer) 

4.4.3 Platsens betydelse för individen 
Samtliga tre hushåll uppgav att de inte haft någon form av tidigare anknytning till orten när de 
flyttade ut till Ingelstad och anledningen var enligt de tre hushållen att det fanns lediga tomter 
och att orten erbjöd en bra barnmiljö och ett naturnära boende. På frågan om de trivdes bra i 
bostadsområdet svarade ett hushåll att de trivdes bra och pekade främst på det naturnära 
boende, vilket erbjöd möjligheter till promenader, samt att det var väldigt nära till Växjö. Det 
andra hushållet trivdes också bra i sitt bostadsområde och påpekade en rad säregna fördelar 
med just sin boendeplats, vilket de ansåg bidragit till en lugn och stillsam boendemiljö, men 
att det idag inte var något som höll dem kvar. Det tredje hushållet trivdes visserligen bra, men 
de ansåg att deras tomt var för liten och att man bodde ganska nära inpå sina grannar. Den ena 
hushållsmedlemmen som var pensionerad upplevde dessutom att det var ensamt hemma om 
dagarna när den andre jobbade. Den andre hushållsmedlemmen uppgav att man saknade 
kusten och framförallt havet, vilket hade funnits på hushållsmedlemmens uppväxtort, och det 
har Ingelstad och Småland svårt att tillgodose menade informanten på, och att det var ett av 
skälen till att de flyttade tillbaka till uppväxttrakterna. Deras främsta skäl var dock att deras 
barn var bosatta i området för den nya flyttdestinationen. (Otryckt material, Intervjuer) 

4.4.4 Familjen, bostaden, arbetet och de sociala nätverken på orten 
Samtliga tre hushåll har idag sina barn boende utanför kommunen och två av hushållen sa 
uttryckligen att deras skäl att lämna orten och kommunen var just för att komma närmare sina 
barn, för dem var närheten till familj, släkt och vänner väldigt viktig. Det var inget av de tre 
hushållen som idag hade några släktingar eller familjemedlemmar på orten. För det tredje 
hushållet var närheten till familj och framförallt barnen viktigt, men inget de idag såg som en 
viktig faktor att ta hänsyn till. (Otryckt material, Intervjuer) 

På fråga om de upplevt att huset blev för stor när barnen flyttade hemifrån svarade två att det 
kanske inte just då kändes för stort men att det gör det idag, framförallt när alla rum ska städas 
nämnde ett hushåll. Ett annat nämnde att de ofta talade om att huset var för stort för dem och 
att det hade varit bra med ett mindre boende, men att det visserligen var bra med utrymmet 
när de kom och hälsade på. Det tredje hushållet upplevde inte huset som stort utan menade på 
att det är bra med mycket utrymme. I två av de tre hushållen arbetade båda 
hushållsmedlemmarna och i det tredje arbetade en och den andre var pensionerad. Det är 
ingen av hushållsmedlemmarna i något av de tre hushållen som arbetar eller har arbetat i 
Ingelstad under den tid de bott där. Det var ett av de tre hushållen som uppgav att man 
genomfört några större förändringar på själva bostaden, för de övriga två handlade det främst 
om vanligt underhåll och skötsel. (Otryckt material, Intervjuer) 

På frågan om hur kontakten med grannarna i bostadsområdet såg ut så uppgav två av 
hushållen att den idag i stort sätt var obefintlig. För det ena hushållet hade det tidigare 
umgänget flyttat ifrån orten, medan det andra hushållet uppgav att man umgicks väldigt lite 
med grannarna, och menade på att det inte fanns någon tid kvar för det, de jobbade mycket 
och kom hem sent. För det tredje hushållet var kontakten med grannarna visserligen god men 
det var mest med de absolut närmaste grannarna, det handlade inte om något direkt umgänge 
utan det handlar mer om småprat och att man hjälpte varandra med enklare tjänster. Alla tre 
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hushåll uppger att umgängeskretsen på orten idag är väldigt liten och att merparten av deras 
umgänge finns på andra orter. (Otryckt material, Intervjuer) 

Samtliga tre hushåll uppger att kontaktintensiteten med grannarna har varierat över tiden och 
att den varit som mest intensiv när barnen bodde hemma, då man umgicks mycket med 
barnens vänners föräldrar, för att sedan avta i intensitet och omfattning när barnen flyttade 
hemifrån. Av de tre hushållen uppger ett hushåll att de är aktiva i en mindre förening på orten, 
och har ett litet nätverk genom det.  I två av de tre hushållen var båda hushållsmedlemmarna 
förvärvsarbetande och i de tredje arbetade den ena av dem och den andra var pensionerad. 
Samtliga tre hushåll uppger att ingen av dem idag arbetar på orten. Av de andra två hushållen 
var det inget av hushållen som idag var engagerade i någon av ortens föreningar, men ett 
uppger att man tidigare varit engagerad när barnen var mindre. (Otryckt material, Intervjuer) 

4.4.5 Så här vill vi bo när vi flyttar 
Av de tre hushållen var det två som skulle flytta utanför kommunen inom den närmaste 
tioårsperioden, ett av dem skulle flytta till föräldrahemmet och det andra hushållet hade inte 
bestämt den exakta boendeplatsen inte helt bestämd än, men det blir någonstans kring de 
gamla hemtrakterna men inte i någon storstad. Det tredje hushållet hade för avsikt att flytta till 
Växjö och de uppgav att en lägenhet på tre till fyra rum och kök var att föredra, gärna i ett 
centralt läge. De båda hushållsmedlemmarna hade delade meningar angående 
upplåtelseformen på boendet, men uppgav att de förmodligen enats i frågan när det väl var 
dags att flytta. (Otryckt material, Intervjuer) 

4.5 Kvarboende men framtida flyttare 
Sex av de femton intervjuade hushållen uppgav att man inom den närmaste tioårsperioden 
hade för avsikt att bo kvar i sina nuvarande bostäder, men när en flytt ifrån bostaden blev 
aktuellt var Ingelstad inte den framtida bostadsorten. De sex hushållen har flyttat ut till 
Ingelstad under perioden 1972 till 1983, vilket gör att boendetiden på orten för hushållen 
varierar mellan 36 och 25 år. Flytten till Ingelstad har i fem fall skett ifrån Växjö och i ett fall 
ifrån en annan kommun. Fem av de sex hushållen har flyttat till ett nybyggt boende. (Otryckt 
material, Intervjuer) 

4.5.1 Kvarboende i bostaden aktuellt men inte i framtiden 
Av de sex hushållen som hade för avsikt att bo kvar i sina nuvarande bostäder uppgav 
samtliga att det var Växjö som var den framtida boendeorten, vilket var uppväxtorten för fyra 
av hushållen. För tre av hushållen var visserligen Växjö idag det mest tänkbara alternativet 
men att det fanns en del osäkra faktorer att ta hänsyn till. Valet av boendeort berodde delvis 
på hur pigg man var vid tillfället, och dels vart barnen slutligen ”landar” någonstans, de är ju 
idag väldigt rörliga, som en informant utryckte det. För ett av hushållen spelade det egentligen 
ingen roll om man bodde i Ingelstad eller Växjö utan det fick framtiden utvisa, de var helt 
inställda på att bo kvar så länge hälsan tillät det men det definitiva beslutet om vart flyttlasset 
skulle gå berodde enligt dem på vad man bygger här ute i Ingelstad, utbudet styr helt enkelt. 
Samtliga hushåll uppgav att det var hälsan eller andra omständigheter, som att någon av dem 
går bort och den andre lämnas ensam, var avgörande för när den eventuella flytten blev av.( 
Otryckt material, Intervjuer)  

Samtliga sex hushåll uppgav att deras boendekostnader idag var låga, vilket enligt merparten 
berodde på att de hade betalat av lånen på huset. Fyra av de sex hushållen uppgav att det var 
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mycket beroende på de låga boendekostnaderna som de ville bo kvar i huset, de var samtliga 
införstådda med att en flytt till ett annat boende skulle resultera i ett dyrare boende. De andra 
två hushållen uppgav att man trivdes väldigt bra med platsen och att det var den som de kände 
var svårast att lämna. Det var inget av de sex hushållen som idag upplevde att skötsel av 
trädgård och hus börjat bli ansträngande. (Otryckt material, Intervjuer) 

4.5.2 Närhet till service, kultur – och nöjesutbud och natur och friluftsaktiviteter 
Service var för samtliga hushåll något som blev allt viktigare desto äldre man blev och ett 
hushåll tyckte visserligen att utbudet av service var bra i Ingelstad idag, men att närheten till 
ett mer samlat utbud av service var betydligt bättre i Växjö än det var i Ingelstad, samt att man 
ville vara oberoende av bilen. (Otryckt material, Intervjuer) 

För ett av de sex hushållen var det här helt avgörande i valet mellan Ingelstad och Växjö, då 
allt fanns i Växjö avseende service och nöje och kulturutbud. Dessutom var möjligheten att 
träffa människor betydligt större i Växjö än i Ingelstad, vilken enligt deras mening periodvis 
upplevdes som väldigt ensam för en av dem som var pensionerad och tillbringade mycket tid 
hemma. Det var att ha möjligheten att träffa människor de såg som en av de viktigare 
anledningarna till att bosätta sig i Växjö. De menade även på att det hade varit skönt att slippa 
vara beroende av bilen, speciellt när de bygger bort alla parkeringarna inne i Växjö. (Otryckt 
material, Intervjuer) 

För tre av de sex hushållen var närheten till kultur och nöjesutbud viktigt, och det var enligt 
ett av hushållen känslan av att det går att göra saker utan att använda bilen som var till Växjös 
föredel i sammanhanget. Det finns mer att göra i Växjö konstaterade ett av de andra 
hushållen. För två av de andra tre hushållen var närheten inte lika viktig eftersom ett av 
hushållen inte hade något intresse av kultur – och nöjesutbud, de ansåg att ortens bibliotek 
räckte gott och väl om man nu skulle behöva ta del av det. De övriga två hade i dagsläget 
inget direkt intresse av att ta del av nöjes och kulturutbudet, men att det i framtiden när tiden 
fanns att göra saker var större, var det helt klart skönt att bo nära och slippa ta bilen in till 
Växjö. (Otryckt material, Intervjuer) 

Det var enligt tre av hushållen väldigt viktigt med närhet till naturområden och 
friluftsaktiviteter, vilket vi har in på knutarna idag sa ett av hushållen. Ett av de andra 
hushållen ansåg att det fanns liknande möjligheter till friluftsmöjligheter, om inte bättre, inne i 
Växjö. De övriga tre hushållen tyckte visserligen att det var viktigt och att det hade nära till 
det idag men att det inte var en nödvändighet för dem när det väl var dags att byta boende. 
(Otryckt material, intervjuer)   

4.5.3 Platsens betydelse för individen 
Det var ett av de sex hushållen som uppgav att man haft en tidigare anknytning till orten, då 
en av hushållsmedlemmarna, var uppväxt i trakterna kring Ingelstad, de hade flyttat ut på 
grund av familjeskäl. De övriga fem uppger att de inte hade någon tidigare anknytning till 
orten när de flyttade ut till orten. Anledningen till att det blev Ingelstad var enligt merparten 
att det fanns lediga tomter, närheten till det naturnära boende och att det erbjöd en god 
uppväxtmiljö för barnen. Ett annat hushåll uppger att anledningen var att det slumpade sig så 
då man ansökt om att få en tomt att bygga på och blev tilldelade den här tomten, vilken vi 
tyckte var det bästa alternativet. (Otryckt material, Intervjuer) 
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På frågan om de trivdes bra i bostadsområdet svarade ett av hushållen att de trivdes väldigt 
bra, de tyckte att platsen erbjöd dem en lugn och stillsam miljö tack vare närheten till naturen. 
Två av sex hushåll svarade att de trivdes bra, och ett av dem menade på att det var främst 
möjligheterna till cykelturer och promenader som det naturnära boendet erbjöd, vilket de 
upplevde som det bästa med platsen idag. De tyckte även att det varit bra att bo på en mindre 
ort, särskilt när barnen växte upp. Det andra hushållet tyckte framförallt att deras 
boendesituation var väldigt fin och menade på att det var just platsen och de fina 
naturinslagen kring deras tomt som de tyckte var viktiga för deras välbefinnande. Av de 
övriga två uppgav det första att de trivdes ganska bra i området, det bästa med platsen var 
närheten till naturen och avskildheten. Det sista hushållet uppgav att man hade trivts bra med 
platsen, men att man bitvis saknade Växjö, vilken för övrigt var uppväxtorten för en av 
hushållsmedlemmarna. De tog, istället för de positiva kvaliteterna av bostadsområdet, upp en 
rad negativa aspekter av både platsen och orten i sig, vilka sedan diskuterades i relation till 
liknade aspekter i Växjö, vilket då sågs som ett lämpligare boendealternativ i framtiden, men 
att det i dagsläget var mer ekonomiskt fördelaktigt att bo kvar.(Otryckt material, Intervjuer) 

4.5.4  Familjen, bostaden, arbetet och de sociala nätverken på orten 
Fem av de sex hushållen uppgav att man inte hade något av barnen boende på orten idag, men 
i två fall var något av barnen boende på annan ort i kommunen, och i de övriga tre fallen 
utanför kommunen. Ett av hushållen hade ett av barnen boende hemma fortfarande. Det var 
två av hushållen som hade någon släkting boende på orten eller i de kringliggande byarna. 
Närhet till familj, släkt och vänner var för två av hushållen väldigt viktigt, speciellt barnen, 
och de fanns med i tankarna när man väl bestämde sig för var man definitivt skulle bo. I de 
övriga fallen var närheten inte så viktigt utan deras barn bodde inom ett rimligt avstånd ansåg 
de. (Otryckt material, Intervjuer)  

Det var inget av de sex hushållen som hade upplevt att huset blev för stort när barnen flyttade 
ut, men tre av de sex hushållen kände idag att huset var för stort för dem. Det ena av de tre var 
lite tvekande i sitt svar, det är visserligen för stort men det är ganska bra att ha utrymmet när 
barn och barnbarn kommer och hälsar på. I ett av de tre hushållen gav hushållsmedlemmarna 
olika svar på frågan, den ena tyckte huset var lagom och det andra tyckte det var för stort. Det 
tredje hushållet tyckte inte att huset blev eller är för stort, vi är pensionärer och har gott om tid 
att ta hand om både hus och trädgård utryckte ett av hushållen. (Otryckt material, Intervjuer) 

I tre av de sex hushållen arbetade båda hushållsmedlemmarna, och i ett av de sex arbetade den 
ena och den andra var pensionerad, i de två resterande hushållen var båda pensionerade.  Det 
var idag inget av de sex hushållen som arbetade på orten, men i två hushåll hade en av 
hushållsmedlemmarna arbetat på orten, och ett av hushållen hade idag en del arbetskamrater 
kvar på orten, men inga som de direkt umgicks med. I ett av fallen var det bara en kort 
perioden när barnen var små. För de övriga hushållen har i huvudsak Växjö varit arbetsorten 
och i några få fall på annan ort i kommunen. (Otryckt material, Intervjuer) 

På frågan om hur kontakten med grannarna i bostadsområdet såg ut, svarande fyra av sex att 
den var god men att det mest handlar om att man hjälper varandra med småsaker, passar 
varandras hus, tar in post när de är bortresta och sådana tjänster. Av de två andra hushållen 
uppgav ett att kontakten var bra med vissa grannar och mindre bra med andra. I det andra 
fallet var kontakten med grannarna väldigt liten, men att man hälsar och byter några ord 
ibland. (Otryckt material, Intervjuer) 
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På frågan ifall de hade stort umgänge på orten svarade samtliga hushåll att umgängeskretsen 
på orten idag var förhållandevis liten och att de vänner de umgicks med antingen bodde inne i 
Växjö eller i de trakter man var uppväxt. Tre av hushållen uppgav att umgängeskretsen på 
orten hade varierat med tiden och varit som störst och mest intensivast när barnen bodde 
hemma och gick i skolan. Av de sex hushåll var det ingen som idag var engagerade i någon av 
ortens olika föreningar men tre hushåll uppgav att man tidigare varit engagerade, främst när 
barnen var små. (Otryckt material, Intervjuer) 

4.5.5 Så här vill vi bo när vi flyttar 
Samtliga sex hushåll angav att det var Växjö som var den framtida boendeorten, där två 
visserligen utryckte att ifall omständigheterna är rätt är det den framtida boendeorten.  

Av de sex hushållen utryckte två av dem önskemål om ett marknära boende, i storleken tre 
rum och kök, och i det ena fallet gärna centralt medan det andra helst inte bodde mitt i staden.  
Ett av de andra fyra uppgav att man ställt upp sig i bostadskö ifall något oförutsätt skulle 
hände så fanns det en beredskap. De uppgav att ett centralt boende var att föredra eftersom de 
ansåg att det rent tidsmässigt tog lika lång tid att ta sig inom staden, med kollektivtrafiken, 
som det gör att ta sig till staden med bil.  Av de tre resterande hushållen, uppgav tre att det var 
bostadsorten man var säkrast på idag, men var och hur de ville bo i Växjö var i dagsläget svårt 
att säga.  Ett av de andra uppgav att man trivts väldigt bra i det område i Växjö där man bodde 
innan man flyttade ut till Ingelstad, och såg det som ett möjligt alternativ, men de menade 
även på att det är svårt att säga idag. 

Två av sex hushåll uppgav att bostadsrätt var att föredra, ifall det skulle vara nyproducerat 
boende eller befintligt var svårt att säga idag, det får ju priserna och utbudet i framtiden 
avgöra. Ett av de sex uppgav att hyresrätt var att föredra, och de tre övriga tyckte att det var 
svårt att ta ställning till idag, det får framtiden avgöra utryckte ett av dem. 

4.6 Stannare 
Sex av de femton hushållen uppgav att Ingelstad var deras framtida boendeort och 
utflyttningen för de sex har skett under perioden 1968 till 2007 vilket gör att hushållen har en 
boendetid på orten som varierar mellan fyrtio och ett år.  

4.6.1 Här har vi levt så här vill vi bo 

För två av de sex hushållen var en flytt till ett annat boende på orten aktuellt inom den 
närmaste tioårsperioden. Det första av de båda hushållen svarade att flytten var för att slippa 
främst trapporna men även skötsel av hus och trädgård, vilket man idag upplevde som bitvis 
jobbigt, men att man såg det som ett framtida hinder. De uppgav även att deras hus var svårt 
och för dyrt att handikappsanpassa. Anledningen till att det blev just Ingelstad i framtiden var 
att här hade man alla sina vänner boende på orten.  Det andra hushållet angav att det främst 
var önskan om något mindre boende som var motivet till valet att flytta ifrån bostaden och 
anledningen till att det blev Ingelstad var att man trivdes väldigt bra på orten och hade svårt 
för att tänka sig att flytta till en lägenhet inne i Växjö. De båda hushållen uppgav även att man 
hade haft en tidigare anknytning till orten, i det ena fallet hade man vänner som nyligen flyttat 
ut till orten, och i det andra fallet var den ena hushållsmedlemmen uppväxt i trakterna kring 
orten. (Otryckt material, Intervjuer) 

För ett av de sex hushållen var kvarboende i bostaden det enda möjliga alternativet i 
framtiden. De ansåg att de flyttat för många gånger och tyckte därför att deras nuvarande 
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bostad var där de ville bo tills att det var dags att flytta för sista gången. De var dessutom 
väldigt nöjda med platsen för sitt boende och de hade gjort en flytt närmare sina barn och 
barnbarn, vilket de såg som den främsta anledningen till att de flyttade just hit, de hade 
förmodligen inte flyttat hit om det inte varit för den anknytningen till orten, vilket innebar att 
de varit här tidigare och sett hur det såg ut på platsen. (Otryckt material, Intervjuer) 

De övriga tre hushållen uppgav att man hade för avsikt att bo kvar i sina nuvarande bostäder 
den närmaste tioårsperioden men att ett annat boende i Ingelstad var aktuellt när det väl var 
dags att flytta. Anledningen till att de hade flyttat ut till Ingelstad var enligt samtliga hushåll 
främst det faktum att det fanns lediga tomter men även på grund av den tidigare anknytningen 
till orten.( Otryckt material, Intervjuer) 

För ett av dem var det uttryckligen de låga boendekostnaderna som var skälet till kvarboende, 
och för de andra två hushållen var det delvis de låga boendekostnaderna, men främst att de var 
väldigt nöjda med platsen för sitt boende. Det var speciellt den fina naturen i anslutning till 
tomten som de såg som det absolut svåraste att lämna vid en eventuell flytt. Det var för 
samtliga tre hushåll hälsan som avgjorde när det var dags att flytta ifrån bostaden. (Otryckt 
material, Intervjuer 

4.6.2 Platsens betydelse för individen 
För samtliga sex hushåll har det funnits någon form av tidigare anknytning till antingen orten 
eller trakterna kring orten, genom antingen att någon av hushållsmedlemmarna varit uppväxta 
på orten eller i trakterna, att man haft någon vän eller vänner som bott här ute och berättat om 
platsen.( Otryckt material, Intervjuer) 

På frågan om de trivs bra i bostadsområdet svarar samtliga sex hushåll att de trivs väldigt bra, 
ett av hushållen vidhåller visserligen att de inte har mycket att jämföra med, men att de 
förmodligen inte skulle trivas bättre någon annanstans, då de har alla sina vänner här, vilket 
de ser som ett starkt skäl att bo kvar på orten. Samtliga sex hushåll ser det naturnära boendet 
som en bra del med boendet.  

Det bästa med platsen är enligt samtliga hushåll främst närheten till naturen och den goda 
servicen som finns tillgänglig på orten och att boendet faktiskt är nära och har goda 
bussförbindelser till Växjö. För ett av hushållen var det platsen för boendet som var det 
absolut viktigaste för dem eftersom de dels hade nära till sina jobb på orten, och dels trivdes 
med de fina naturinslagen i anslutning till tomten, det är livskvalitet att kunna cykla till jobbet 
utryckte en av hushållsmedlemmarna.     

Ett av hushållen hade en hushållsmedlem som arbetade på orten och tyckte att det var en 
väldigt viktig del i välbefinnandet av platsen de bodde på att kunna cykla till jobbet. Ett av de 
andra hushållen tyckte att det just var bostadens läge i samhället och därmed närheten till 
centrum med servicen som var det bästa med platsen. Ett annat hushåll lyfter fram ortens goda 
föreningsliv som en viktig del i deras beslut att bo kvar på orten. (Otryckt material, Intervjuer) 

4.6.3 Närhet till service, kultur – och nöjesutbud och natur och friluftsaktiviteter 
Samtliga sex hushåll tyckte att det var viktigt med närhet till service, och samtliga tyckte att 
det fanns ett bra utbud på orten. Det blev viktigare och viktigare desto äldre man blir utryckte 
ett av hushållen, man vet inte hur länge man kan köra bil, och det är därför det är viktigt med 
ett centralt boende nära den service som finns här på orten. Här finns allt man behöver 
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utryckte ett av hushållen, och ett par av de andra hushållen tyckte faktiskt att de idag hade den 
närhet till servicen på orten som de behövde. (Otryckt material, Intervjuer) 

Man behöver inte bo i Växjö bara för att kunna ta del av kultur – och nöjesutbudet svarade ett 
hushåll på frågan ifall det var viktigt med närhet till kultur – och nöjesutbud, ett annat hushåll 
var inne på samma spår och menade att avståndet inte är några problem, det är goda 
kommunikationer till Växjö, sen tar det ju inte mer än tjugo minuter med bil. (Otryckt 
material, Intervjuer) 

Samtlig sex hushåll tyckte att det var väldigt viktigt med närheten till naturområden och 
friluftsaktiviteter, vilket samtliga sex hushåll tyckte att deras boenden erbjöd dem idag, vi bor 
otroligt fint idag och har väldigt nära till naturen svarade ett hushåll.  Två hushåll poängterade 
att det var just de fina naturliga kvaliteterna på sina tomter som var orsaken till att de ville bo 
kvar där, vi har ju väldigt nära till naturen idag och det tycker vi är perfekt utryckte ett av 
hushållen. (Otryckt material, Intervjuer) 

4.6.4 Familjen, bostaden, arbetet och de sociala nätverken på orten 
Av de sex hushållen uppgav två att de hade något av deras barn boendes i Ingelstad. De fyra 
andra hushållen uppgav att de hade något av barnen boendes på annan ort i kommunen. Fem 
av de sex av hushållen uppger dessutom att de har släktingar på orten. För samtliga sex 
hushåll var det viktigt med närhet till främst barnen och barnbarnen, i de fall de hade, och för 
de som hade barnen boende på annan ort i kommunen var avståndet inget problem. Tre av de 
sex hushållen angav att det var just av det skälet att man dels hade barnen i närheten eller på 
orten, och dels många av släktingarna på orten men även vännerna som var anledningen till 
att man ville bo kvar. (Otryckt material, Intervjuer) 

Hushållen ställdes inför frågan om de när barnen flyttade ut upplevde att bostaden blev för 
stor? Fyra av sex svarade att de kanske inte just då upplevde att huset var för stort, det var då 
det blev lagom svarade ett hushåll, vi har fyllt upp tomrummet med möbler och andra saker 
svarade ett annat, men samtliga upplevde att huset idag var för stort för dem. Det kan kännas 
väldigt tomt och ensamt när den andre är iväg och jobbar utryckte ett av hushållen. Tre av de 
fyra sa visserligen att de tyckte det var bra att ha det extra utrymmet när barn och barnbarn 
kom och hälsade på samt när det var stora bjudningar vid högtider. Två av de andra hushållen 
uppgav att de inte upplevde att huset blev för stort för dem, och idag tycker de att det var 
lagom, nu har vi varsitt hobbyrum sa ett av hushållen. (Otryckt material, Intervjuer) 

På frågan om någon av hushållsmedlemmarna arbetade på orten idag uppgav tre av sex 
hushåll att någon eller båda hushållsmedlemmarna idag arbetade på orten.  Två av de tre 
uppgav att de hade många arbetskamrater på orten, det tredje uppgav att det fanns en del på 
orten. I de andra tre var det ett hushåll där en av hushållsmedlemmarna tidigare arbetat på 
orten. För de övriga två hushållen arbetade hushållsmedlemmarna i Växjö, och i det andra var 
båda hushållsmedlemmarna pensionerade. (Otryckt material, Intervjuer) 

På frågan om hur kontakten med grannarna ser ut svarade samtliga sex hushåll att de har god 
kontakt med sina grannar, det är en god mentalitet i området utryckte ett hushåll, ett annat 
menade att den var otroligt bra eftersom de haft samma grannar under hela tiden de bott här. 
Ett annat hushåll uppger att kontaktintensiteten med grannarna var högre i början, för att 
sedan stagnera uppger ett annat hushåll, men vidhåller fortfarande att kontakten är god mellan 
grannarna. (Otryckt material, Intervjuer) 
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På frågan ifall de hade en stor umgängeskrets på orten idag svarade fyra av de sex hushållen 
att de idag anser sig ha en stor umgängeskrets på orten. Två av de fyra uppgav att det var 
viktigt med sociala nätverk och ett av dem uppgav att det mycket genom föreningslivet de 
hade sitt sociala umgänge. De två andra uppgav att de kände att umgänget på orten var lagom 
stor och att det varierat med tiden, men man hade fortfarande en hel del kvar. Två av 
hushållen uppgav att umgänget på orten inte var särskilt stort, det ena hushållet sa att man inte 
vill ha så stort umgänge när man blir äldre, utan de upplevde att det idag var fullständigt 
lagom med de vänner och bekanta de hade. Det andra hushållet hade inte heller så stor 
umgängeskrets utan den var begränsad till de närmaste grannarna på gatan, vilket hade varit 
samma i stort sätt hela tiden. Fem av de sex hushållen är idag engagerade i någon av ortens 
olika föreningar, det sjätte hushållet uppger att man tidigare varit engagerad. Det goda 
föreningslivet uppger ett av de fem engagerade hushållen som en av anledningarna till att de 
trivs så bra på orten och vill bo kvar, det är ett bra sätt att komma in på orten, då man får 
många kontakter med människor uppger de. (Otryckt material, Intervjuer) 

4.6.5 Så här vill vi bo när vi flyttar 
Av de fem hushållen som hade för avsikt att bo kvar på orten i framtiden uppgav två att de 
hade för avsikt att flytta till en annan bostad på orten. De båda hushållen uppgav att en bostad 
i markplan var att föredra, eftersom man vill slippa ha trappor i nästa bostad utryckte ett av 
hushållen, det andra menade att man är ju van vid att ha en liten plats att gå ut på.  Det ena 
hushållet ville gärna bo i anslutning till centrum eftersom det var ju där merparten av ortens 
service var förlagd, man vill ju helst slippa förflytta sig så långt när man blir gammal. Det 
andra hushållet ville gärna bo nära de centrala delarna men helst inte i direkt anslutning till 
det. De båda hushållen uppger att Ingelshov, vilket är en tilltänkt nybyggnation bakom 
vårdhemmet Ingelshov i anslutning till Sjön, som ett möjligt område att bo på i framtiden. De 
båda är inställda på ett mindre boende, och det ena hushållet anger att tre rum och kök på en 
78-80 kvadratmeter är att föredra, de jämförde med den lägenhet de hade haft i Växjö innan 
de flyttade ut till Ingelstad. Det andra hushållet uppgav att det var svårt att säga idag hur stort 
boendet skulle vara men att det måste bli mindre, i storleksordningen, ungefär 80 
kvadratmeter. På frågan om vilken upplåtelseform som var att föredra så angav det ena 
hushållet att det inte spelade någon större roll, de båda har både för och nackdelar menade de 
på. Det andra hushållet uppgav att det får bli hyresrätt eftersom det inte finns några 
bostadsrätter i Ingelstad idag. De båda hushållen var positivt inställda till ett nyproducerat 
boende och nämnde återigen Ingelshov som en önskvärd boendeplats, det är fint beläget 
utmed ån. (Otryckt material, Intervjuer)  

De tre andra hushållen var inställda på att bo kvar i sina nuvarande bostäder den närmaste 
tiden men ville gärna bo kvar på orten när det väl var dags att sälja villan för ett annat boende. 
Samtliga tre uppgav att en mindre bostad i markplan var att föredra, två av hushållen uppgav 
att tre rum och kök var en lagom storlek på boendet, det är ju hyran som sätter gränsen för 
vilken storlek man kan ha på boendet sa det ena av de två. Det tredje hushållet uppgav att ett 
mindre boende var att föredra men hur stort boende som var aktuellt då var idag svårt att 
uttala sig om. För ett av de tre hushållen var ett centalt läge att föredra, och för det andra var 
inte ett centralt läge att föredra, man vill helst inte bo mitt i byn utryckte hushållet. Samtliga 
tre hushåll nämner i sammanhanget att Ingelshov ses som ett tänkbart alternativ, det skulle 
vara perfekt att bo där nämner ett av dem, ett av de andra hushållen nämner att det finns fina 
bostäder inom det befintliga bostadsbeståndet på orten där Helenetorpsvägen nämns som ett 
alternativ, men att det hade varit fint att bo utmed sjön. Två av de tre hushållen var 
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uttryckligen positiva till en nyproducerad bostad, det tredje tyckte att det var svårt att säga 
idag, det beror på hur det ser ut i framtiden. Samtliga tre tyckte att hyresrätt var att föredra 
eftersom bostadsrätt enligt ett av hushållen innebar ett visst risktagande, hyresrätt är mer 
flexibelt angav ett av de andra, det kan vara bra vilket som angav det tredje hushållet. 
(Otryckt material, Intervjuer) 
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5. Resultatdiskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultatet ifrån intervjuerna i relation till de teoretiska 
utgångspunkterna i kapitel tre. Kapitlet inleds med att de tre kategorierna diskuteras var för 
sig för att teoretiskt förklara deras framtida intentioner. Därefter jämförs de olika kategorierna 
med varandra för att hitta skillnader och likheter dem emellan, för att slutligen resultera i en 
summering av de olika gruppernas karaktärsdrag. 

5.1 Här finns inget som håller oss kvar 
Tre av femton hushåll hade för avsikt att flytta ifrån Ingelstad den närmaste tioårsperioden, 
vilket beror främst på följande fyra orsaker: 

• Fler frånstötande faktorer 

• Sociala kapitalet 

• Låg platsbundenhet 

• Platsen saknar betydelse 

För det första så finns det, för den här gruppen, fler frånstötande faktorer än kvarhållande, 
vilket gör att de ser fler fördelar med att flytta än att stanna kvar. De frånstötande faktorerna 
för samtliga hushåll är främst det faktum att de har sina barn och anhöriga, vänner och 
bekanta på en annan plats än den de bor på idag. Den andra frånstötande faktorn, för två av 
hushållen, är det faktum att en del av skötsel och underhåll av hus och trädgård känns bitvis 
ansträngande, vilket för deras fall blir en frånstötande faktor. Det är i samtliga fall en 
återflyttning till uppväxttrakterna för minst en av hushållsmedlemmarna, i ett av fallen utgör 
föräldrahemmet den frånstötande faktorn, i de andra två är det önskan om ett mindre boende 
och i det sista en önskan om att återigen bo nära kusten. Det finns för hushållen visserligen en 
del kvarhållande faktorer och man nämner det faktum att man bor väldigt billigt och att 
boendet erbjuder ett naturnära boende, men i samtliga fall väger alltså de frånstötande 
faktorerna mer än de kvarhållande. 

Det argumenterades i kapitel tre att människor med tiden bygger upp ett platsbundet kapital 
och att det sociala kapitalet hade stor betydelse för människors förankring till platsen de bor 
på. Samtliga tre hushåll uppger att deras sociala nätverk på orten idag i stort sätt är obefintligt, 
men att det visserligen varierat med tiden och varit som störst när barnen bodde hemma, för 
att sedan helt avta. Det här innebär att deras sociala kapital först ökat i värde med boendetiden 
för att sedan avta när barnen flyttat hemifrån, och för att slutligen nå en bottennivå. Det är 
framförallt väldigt tydligt i två av fallen, där man i det ena uppger att alla de umgåtts med 
flyttat ifrån orten, i det andra uppger man att det sociala umgänget är obefintligt och att 
merparten av umgänget upphörde när barnen flyttade hemifrån. Det som är intressant är att de 
uppger att flytten till den nya platsen är en flytt närmare barn och gamla vänner, vilket tyder 
på att de har ett sparat socialt kapital på en annan plats än den de levt på de senaste 25-30 
åren. Det här innebär för de här hushållen att det sociala kapital de skapat i Ingelstad idag nått 
ett lägre värde än det sparade sociala kapitalet på den ”gamla” platsen, vilket innebär att 
värdet att flytta blir större än att stanna, vilket därmed bekräftar att människor flyttar till den 
plats de anser ha störst värde för dem eller till den plats där det platsbundna kapitalet kan 
tänkas förvaltas på bästa sätt. Det här bekräftar även vad tidigare studier visat att det sociala 
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kapitalet inte behöver vara bundet till en och samma plats, utan kan vara utspritt på flera olika 
platser. 

För det tredje så har flyttarna i den här gruppen en låg anknytning till orten då man inte har 
några familjemedlemmar eller släktingar på orten, ingen tidigare anknytning till orten samt 
det faktum att man inte arbetat på orten under den tid man bott här. De uppger dessutom att 
det sociala umgänget på orten i stort sätt är obefintligt, vilket innebär att de saknar en social 
anknytning till orten, vilket hade stor betydelse för människors flyttningsbenägenhet. 

För det fjärde så verkar platsen inte ha något större emotionellt värde för den gruppen, då det 
finns en annan plats med ett större emotionellt värde, nämligen uppväxttrakterna, vilka de 
också har för avsikt att återvända till. De fördelar de såg med platsen när det flyttade dit 
verkar idag tappat i betydelse, troligen är det så att platsers betydelse för individer förändras 
med livscykeln, det vill säga att man i livets olika faser finner olika aspekter av platser 
tilltalande. Det är framförallt väldigt tydligt i ett av fallen där de påpekar de negativa 
aspekterna med den nuvarande platsen, för dem finns det inga tilltalande kvalitativa aspekter 
kvar med deras nuvarande plats, de är idag inte nöjda med platsen och i deras svar angående 
framtiden lyfter de fram de kvaliteter platsen saknar och påpekar att det är därför vi väljer att 
flytta tillbaka. 

 

5.2 Kvarboende men framtida flyttare 
Sex hushåll av femton hade för avsikt att bo kvar i Ingelstad i sitt nuvarande boende men när 
det väl blev dags att flytta ifrån bostaden var inte Ingelstad den framtida boendeorten. Att de 
väljer att bo kvar i sina bostäder den närmaste tioårsperioden beror på följande två orsaker: 

• Fler kvarhållande faktorer 

• Nöjda med platsen för boendet 

 

För det första så uppger flertalet att det är ekonomiskt fördelaktigt att bo kvar i bostaden 
eftersom de idag har väldigt låga boendekostnader till följd av att husen i flera fall är betalda 
samt att merparten är införstådda med att en flytt till ett annat boende resulterar i ett dyrare 
boende. Därmed utgör de låga boendekostnaderna kvarhållande faktorer för de här hushållen. 
Många av dem upplever inte huset som särkskilt stort eller betungande att sköta och 
underhålla, utan ser utrymmet som bra att ha, speciellt när barnen och barnbarnen kommer 
och hälsar på, vilket betyder att de idag ser den stora bostaden som en kvarhållande faktor.  

För det andra är flertalet av hushållen idag väldigt nöjda med platsen för boendet och speciellt 
det fysiska innehållet på platsen med det naturnära boendet. Därmed kan det argumenteras för 
att platsen har ett högt emotionellt värde för de här hushållen, vilket för dem utgör en 
kvarhållande faktor. De är idag nöjda med sitt boende vilket hade stor betydelse för hur pass 
nöjda människor totalt sätt är med platsen de bor på.  

Det finns i nuläget inga direkt frånstötande faktorer för hushållen utan enbart faktorer som 
med tiden ”kan” bli frånstötande, vilket skulle innebära att de behöver flytta ifrån bostaden. 
Hälsan utgör den första faktorn, som idag inte är av någon större betydelse och därmed inte 
utgör någon frånstötande faktor, men samtliga hushåll påpekar att det är den faktor som 
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kommer att få dem att flytta ifrån huset. Den andra är att de idag inte upplever skötsel och 
underhåll av hus som ansträngande, vilket hänger samman med hälsan så tillvida att den avgör 
huruvida man orkar med att sköta om huset. Den tredje faktorn som kan bli en frånstötande 
faktor är ”avstånd och närhet”, vilket för den här gruppen idag inte utgör ett hinder men som 
flertalet av dem påtalar, speciellt avseende servicen på orten, att närheten till god service blir 
viktigare och viktigare desto äldre man blir. Merparten av dem har dessutom sitt sociala 
umgänge och sina barn på annan ort, vilket de idag inte ser som ett problem. Ingen av dem ger 
uttryck för att vara direkt missnöjda med servicen på orten idag men de ser att möjligheten till 
ett mer samlat och bättre utbud av service antagligen blir viktigare när man blir äldre. Därmed 
blir avståndet en viktig faktor att ta hänsyn till i framtiden eftersom i takt med att man blir 
äldre minskar också rörligheten och man får svårare att transportera sig över längre sträckor.  

Sammantaget kan man säga att de här hushållen i dagsläget upplever att det finns fler fördelar 
med att bo kvar än att flytta även om de uppger att det finns nackdelar med att bo kvar. Det är 
väldigt tydligt i ett fall där man först för fram fördelarna med att bo kvar; billigt boende, nära 
till naturen, för att sedan ta upp de negativa aspekterna med att det är långt till kultur och 
nöjesutbud, ensamt om dagarna och man är väldigt bilberoende på en mindre ort. Det kan 
bero på att de fortfarande befinner sig i en inre förhandlingsfas där fördelarna vägs mot 
nackdelarna, men det kan även bero på att de väntar på att saker ska falla på plats. Här tänker 
jag då främst på att merparten av den här gruppen fortfarande arbetar eller att en av 
hushållsmedlemmarna arbetar fortfarande, och därmed har man inte tänkt igenom fullt ut hur 
man vill bo i framtiden. 

Alla är överens om att det främst är hälsan som avgör, men även andra omständigheter som 
att någon blir ensam, kan komma att bli avgörande för när en eventuell flytt blir aktuell. När 
en flytt är aktuellt är självklart svårt att säga, men de var alla överens om att det inte blir 
Ingelstad i framtiden. Det beror främst på följande fyra orsaker: 

• Fler frånstötande faktorer 

• Inte helt nöjd med platsen 

• Låg platsanknytning 

• Sociala kapitalet 

 

För det första så kommer den här gruppen att nå en punkt i livet där de frånstötande faktorerna 
blir fler eller ökar i värde gentemot de kvarhållande faktorerna med resultatet att de flyttar 
ifrån bostaden och orten. Det har nämnts tidigare men är värt att påpeka igen att 
hälsotillståndet är en av dessa faktorer. Barnen och det sociala umgänget är två andra faktorer 
som i framtiden kommer att utgöra de frånstötande faktorerna då det för flertalet i denna 
grupp finns på annan ort. Uppväxtorten och framförallt barnens bostadsort har en stor 
betydelse i valet att flytta ifrån orten. Det var framförallt väldigt tydligt i två av fallen där 
någon eller båda var uppväxta i Växjö samt att de hade sina barn och barnbarn där. Likaså 
resonerade ett annat hushåll att det blir Växjö om omständigheterna är rätt, och med det 
menade de att om barnen återvänder hit till kommunen, så kommer vi också att bo här, annars 
inte. Det här ligger i linje med vad tidigare studier kommit fram till, det vill säga att det finns 
ett samband mellan förekomst av familj, släkt eller vänner och val av flyttdestinationen. 
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Barnen utgör därmed en ledstjärna för de äldres framtida flyttdestination. Där barnen väljer att 
bo eller bor kommer, med ganska stor sannolikhet, också föräldrarna att bosätta sig. Det här är 
antagligen en konsekvens av att man ser avståndet till Växjö som ett hinder, speciellt när man 
blir äldre och har svårt för att röra sig över längre sträckor. Därmed blir det avstånd som de 
såg som en fördel när de flyttade ut till orten med tiden till en nackdel för dem. Flertalet av 
dem påpekar just det, att det hade varit skönt att inte vara bilberoende speciellt när man blir 
äldre och inte orkar transportera sig över större avstånd i samma utsträckning som idag, och 
därmed blir bilen också en framtida frånstötande faktor. Med andra ord så utgör Ingelstads 
geografiska läge en frånstötande faktor för den här gruppen. Växjö var för merparten 
uppväxtorten, vilket i framtiden kommer att utgöra en frånstötande faktor, då individerna 
förmodligen har ett emotionellt värde för platsen de växt upp. Det blir väldigt tydligt i ett av 
fallen där man uttryckligen uppger att man saknar Växjö, och ger därmed utryck för ett 
emotionellt värde till en annan plats. Det här tyder på att platsers betydelse och värde för 
individer kan sägas variera med tiden, då det man kanske först uppskattade med platsen 
ändras med tiden och att andra platser man tidigare levt på ökar i betydelse igen. Det här 
bekräftar det faktum att den plats man växt upp på har stor betydelse för människor. 

En annan faktor kan sägas vara förändringar i hur de värderar sitt boende, det vill säga att det 
som de tidigare värdesatte på platsen tappar i betydelse, när nya värderingar blir aktuella, 
vilket innebär att en annan plats ökar i betydelse för dem. Det här är självklart en väldigt 
komplex förändring och förmodligen högst individuell, men för den här gruppen finns det 
tendenser som tyder på att förändringen går ifrån att värdesätta ett naturnära boende på 
pendlingsavstånd ifrån staden, till ett mer stadsnära boende med närhet till service, kultur och 
nöjesmöjligheter samt till familj och vänner. En annan anledning kan vara att gruppen idag 
inte är nöjda med orten som helhet, det blir väldigt uppenbart när de å ena sidan uppger att de 
trivs bra på platsen, med det naturnära boendet, men samtidigt ser fördelarna med att bo på 
andra platser, samt att man nämner nackdelarna med orten, det vill säga att avståndet till 
Växjö är negativt. Det här indikerar att de är nöjda med boendeplatsen men inte orten.  

Den tredje orsaken är att gruppen har en liten anknytning till orten genom arbetet och 
bostaden, vilka var de viktiga funktioner i människors liv som skapade band till platsen. 
Merparten av dem hade ingen tidigare anknytning till orten när de valde att flytta hit, det är 
ingen av dem som arbetar idag på orten eller har arbetat på orten under en längre tid, ingen är 
idag engagerad i föreningslivet på orten, vilket innebär att de inte har några sociala nätverk 
genom arbetet eller fritidsaktiviteter på orten. De uppger dessutom att det sociala umgänget på 
orten idag är litet, men att det varierat med tiden. Merparten av det sociala umgänget finns på 
annan ort vilket innebär att de saknar en social förankring till själva orten vilken påverkade 
människors flyttningsbenägenhet. Därmed kan den låga sociala anknytningen till orten ses 
som en bidragande faktor till att de väljer att flytta ifrån orten. 

För det fjärde hade den här gruppen i likhet med gruppen flyttare, vilket tidigare nämnts, en 
på orten liten umgängeskretsen, den hade visserligen varierat med tiden och haft en topp i 
både storlek och intensitet när barnen bodde hemma. Det här innebär att de med tiden byggt 
upp ett socialt kapital på orten när barnen var små som sedan minskade i värde när de flyttade 
hemifrån. Merparten uppger även att större delen av deras umgängeskrets bor inne i Växjö, 
vilket innebär att det sociala kapitalet inte är bundet till själva orten utan koncentrerat till en 
annan plats, en plats som för merparten av den gruppen dessutom är uppväxtplatsen och den 
plats de arbetat på under en längre tid. Det här medför, i likhet med gruppen flyttare, att 
värdet att flytta till slut blir större än att stanna. En annan förklaring kan vara att de här 
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hushållen vill bo närmare det sociala umgänget, eftersom närhet till familj och vänner var 
viktigt, speciellt när tiden för att umgås med dem blir större till följd av pensioneringen. Det 
skulle även kunna förklara det faktum att många av dem vill bo närmare nöjes- och 
kulturutbudet i Växjö, eftersom de får mer tid efter pensionen att ta del av det. 

5.3 Här har vi levt och så här vill vi bo 
För två av hushållen var en flytt till en annan bostad på orten aktuell den närmaste 
tioårsperioden, vilket beror på en orsak. 

• Fler frånstötande faktorer 

Det finns idag fler frånstötande faktorer än kvarhållande för de här två hushållen, vilket 
innebär att de inom den närmaste tiden kommer att flytta ifrån bostaden. Den första faktorn är 
indirekt hälsan, det vill säga att hushållet har en önskan om att slippa trappor men även 
skötsel och underhåll av hus och trädgård. Den andra faktorn är att bostadens storlek, det vill 
säga att hushållet har en önskan om något mindre boende, som utgör den frånstötande faktorn. 

 

Fyra hushåll hade för avsikt att bo kvar i sina nuvarande bostäder den närmaste 
tioårsperioden, på grund av följande orsaker: 

• Fler kvarhållande faktorer 

• Nöjda med boendeplatsen 

För det första så finns det för de här hushållen fler fördelar med att bo kvar i bostaden än att 
flytta ifrån den, de uppger att det dels är de ekonomiska fördelarna med boendet då 
boendekostnaderna är låga, vilket därmed utgör en kvarhållande faktor. Flertalet påpekar 
dessutom att även om bostaden kan kännas för stor för dem så ser de fördelarna med det, bra 
att ha utrymmet när barnen kommer och hälsar på, därmed utgör bostadens utrymme en 
kvarhållande faktor. Det framkommer även att merparten är nöjda med boendeplatsen, och 
främst de fina naturinslag som de har i anslutning till tomten. Det här innebär att hushållen har 
ett starkt emotionellt värde för platsen, vilket de idag upplever som en kvarhållande faktor. 

I likhet med gruppen kvarboende finns där faktorer som idag inte har någon direkt inverkan 
på deras beslut att antingen bo kvar eller flytta. Hälsan är för samtliga hushåll den faktor som 
kommer att inverka mest på deras beslut att en dag flytta ifrån bostaden. 

 

De ovanstående sex hushållen angav att Ingelstad var deras framtida bostadsort och deras val 
beror på fyra orsaker. 

• Fler kvarhållande faktorer 

• Sociala kapitalet 

• Nöjda med orten 

• Stark anknytning till orten 
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För det första så har den här gruppen många faktorer som håller dem kvar på orten . Deras 
anknytning till orten är komplex och utbredd på flera olika plan genom familj, arbete, 
engagemang i föreningsliv och genom den tidigare anknytningen till orten. Det innebär att de 
har betydligt fler kvarhållande faktorer än de tidigare grupperna uppvisat, för dem är värdet 
att stanna betydligt större än att flytta. Flertalet av dem har sina barn och i en del fall barnbarn 
på antingen orten eller i dess närhet. Samtliga i den här gruppen har dessutom sina barn 
boende på antingen orten eller i kommunen, vilket de ser som ett rimligt avstånd och utgör för 
dem en kvarhållande faktor. 

För det andra har den här gruppen med tiden genererat ett stort platsbundet kapital, främst 
genom de sociala nätverken på orten, vilket innebär att det sociala kapitalet har ett högt värde 
och kanske de viktigaste av allt, det är bundet till orten, ett värde de antagligen inte ser att de 
kan uppnå på en annan plats. Det nämndes tidigare att de sociala nätverken hade stor 
betydelse för människors förankring i samhället, och att människor med omfattande sociala 
nätverk är mindre flyttningsbenägna. Det blir väldigt tydligt i den här gruppen, då det 
onekligen binder dem till platsen och orten. Därmed utgör det platsbundna sociala kapitalet en 
stark kvarhållande faktor för de här hushållen, vilket också framgår av deras svar. 
Anledningen till att de väljer Ingestad som bostadsort i framtiden är som tidigare nämnts det 
faktum att det platsbundna kapitalet är koncentrerat till orten. 

För det tredje är den här gruppen väldigt nöjd med boendeplatsen och orten som helhet vilket 
framgår väldigt tydligt i deras svar på hur nöjda de är med platsen. Det påtalar endast 
fördelarna med att bo på platsen samt att platsens betydelse för dem verkar ha samma 
innebörd som när de väl bosatte sig där ute. De värdesätter fortfarande det naturnära boendet 
som en gång var en av anledningarna till att de bosatte sig ute Ingelstad. Deras nöjdhet 
framkommer även i deras svar kring servicen på orten och de goda möjligheterna som naturen 
erbjuder. De ser Ingelstads geografiska läge som en kvarhållande faktor då de värdesätter det 
naturnära boendet före Växjös utbud av både nöjes och kulturmöjligheter. 

5.4 Så här vill de äldre bo när de flyttar 
Det finns en tydlig önskan hos de äldre att bo i en markplanslägenhet, vilket merparten av 
hushållen uppgett att de vill. Troligen beror det på att man dels vill slippa trappor i bostaden, 
och dels vill ha en uteplats att gå till eftersom man antagligen är väldigt invand med att ha en 
plats att gå ut till i sitt nuvarande boende. Likaså är det för samtliga hushåll aktuellt med ett 
mindre boende, och i de fall man är mer specifik finns det en önskan om ett boende på tre till 
fyra rum och kök. Att det ska finnas en blandning av äldre och yngre var något som alla 
hushållen påpekade, då det ansågs skapa liv och rörelse och att man höll sig mer alert. 

För de som har angett att Växjö är den framtida boendeorten finns en önskan om ett centralt 
läge, man anger enstaka områden som man tittat på eller ställt sig i bostadskö till, men inget 
konkret mönster går att utläsa mer än att det ska vara ett centralt boende. Det här beror 
förmodligen på deras önskan om närhet till kultur -och- nöjesutbudet samt servicen, men även 
på att man vill ha det samlat på ett ställe och därmed slippa vara beroende av bilen när man 
blir äldre. 

För den del av gruppen som angett att Ingelstad är den framtida boendeorten finns det ett mer 
konkret mönster i deras resonemang om var och hur de vill bo, då de är mer specifika i både 
storlek och läge. Det kan bero delvis på att den här gruppen har en bredare kunskap om orten 
(insider-fördelar), men även på det faktum att de levt på orten den senaste tiden. Ett 
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genomgående mönster är att man gärna vill bo nära sjön och flertalet av dem nämner 
Ingelshov som en önskvärd boendeplats och en anledning kan vara att man trivs med det 
naturnära boendet idag och ser det som ett självklart val att det vid nästa bostad ska finnas 
fina naturinslag. 

5.5 Skillnader och likheter mellan grupperna 
De tre grupperna uppvisar ett liknade resonemang när det gäller barnens betydelse för deras 
framtida agerande. Barnen är för flyttarna anledningen till att de väljer att flytta ifrån orten 
och för stannarna anledningen till att de stannar kvar på orten. Det är viktigt att nämna att 
gränsen mellan flyttarna och de kvarboende är svår att dra eftersom de uppvisar stora likheter 
med varandra, skillnaden är främst att den förstnämnda uppgett att de har för avsikt att flytta 
ifrån orten den närmaste tioårsperioden och den sistnämnda tänker bo kvar på orten. De har 
även gemensamt att värdet att flytta till slut blir större än att stanna, vilket ligger i linje med 
den traditionella migrationsteorin, att människor flyttar till den plats som är av störst värde för 
dem. På motsvarande sätt anser de individer som stannar kvar att värdet är större att stanna än 
att flytta, vilket kan innebära att människor bor kvar på en plats om de anser att den har störst 
värde för dem. 

Beträffande boendetiden på orten så argumenterades det tidigare att boendetiden var en viktig 
faktor för en individs flyttningsbenägenhet, och desto längre man hade bott på en plats desto 
mer fastvuxen blev man. Det här berodde på att individer med tiden bygger upp ett 
platsbundet kapital. De här tre grupperna uppvisar likheter så tillvida att de med tiden byggt 
upp ett kapital på orten, men skillnaden ligger i hur de förvaltat kapitalet över tid. Jämför man 
grupperna så blir det tydligt att en milstolpe i individers liv är när barnen flyttar hemifrån, det 
är där värdet för flyttarna börjar minska, medan det för stannarna visserligen avtar men det 
minskar inte i samma takt. Det här kan bero på att stannarna har spridit ut sitt sociala kapital 
på flera olika plan på orten, genom arbete, föreningsliv, grannar medan flyttarna haft stora 
delar av det sociala kapitalet på orten genom barnen. Det sociala kapital de haft genom främst 
arbetet har de haft på annan ort. 

Den mest uppenbara skillnaden, och den förmodligen mest avgörande faktorn för deras 
framtida agerande, är deras anknytning till orten. Det blir uppenbart när man jämför flyttarna 
och de kvarboende, med stannarna, där de sistnämnda har en mycket bredare och komplexare 
anknytning till orten på flera olika plan, genom de sociala nätverken de skapat genom arbete, 
föreningsliv och grannkontakter, vilket de andra två grupperna inte har längre. Detta väcker 
en intressant fråga, är det ett medvetet val att låta det platsbundna kapitalet sjunka till en nivå 
där det inte längre är lönsamt att bo kvar?  

Skillnaden är inte lika stor mellan stannarna och de kvarboende utan där är det andra faktorer 
som inverkar, främst barnens bostadsort och hur de ser på avståndet till Växjö. Ytterligare en 
intressant likhet och skillnad dem emellan är att alla tre grupper nämner att umgängeskretsen 
varierat med tiden ifrån att ha varit stor och intensiv för att sedan avta, skillnaden är att 
stannarna uppger att den fortfarande är stor medan de andra två nämner att den är liten 
respektive obefintlig. Anledningen är förmodligen att gruppen stannare har betydligt bättre 
förutsättningar att skapa sociala nätverk på orten genom engagemanget i föreningsliv, arbetet 
på orten, släktingar och i en del fall både barn och släktingar på orten. 

I likhet med andra studier visar resultatet att det finns ett samband mellan hur nöjd man är 
med platsen i fråga och hur pass benägen man är att flytta ifrån den. Jämför man återigen 
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flyttarna med stannarna så blir det väldigt tydligt då de tar upp de negativa aspekterna av den 
nuvarande tillvaron samt påpekar en mängd fördelar med att bo på en annan plats. På liknande 
sätt argumenterar de kvarboende flyttarna, de påtalar å ena sidan fördelarna med att bo kvar i 
bostaden men tar å andra sidan också upp nackdelarna med att bo på platsen. Stannarna är 
nöjdare med sitt boende på orten och påtalar enbart fördelarna med att bo i Ingelstad samt att 
platsen verkar ha samma betydelse för dem idag som tidigare, det vill säga det naturnära 
boendet. De kvarboende är idag nöjda med boendeplatsen men inte helt nöjda med orten. Det 
här bekräftar egentligen det faktum att platser kan ha olika betydelse för olika människor 
beroende på dels individuella preferenser, och dels beroende på platsens geografiska unikhet 
men även att en individs bundenhet till en plats är baserat på individuella preferenser. 

Det finns dessutom skillnader i hur de ser på sitt framtida boende där stannarna är betydligt 
mer specifika i sina svar, både avseende läge, storlek på bostad medan de kvarboende 
framtida flyttarna är otydligare. Det här kan bero på att stannarna har mer kunskap om den 
plats de vill bo på eftersom de trots allt levt där den senaste tiden, medan de andra inte levt på 
platsen den senaste tiden.  
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Sammanfattningsvis blir följande bild tydlig av hushållens boendeplaner den närmaste 
tioårsperioden.  Figur 8 visar en sammanställning av de intervjuade hushållens boendeplaner 
den närmste tioårsperioden. 

Var bor ni om 10 år? 
Flyttar ifrån 
ort 

Kvarboende i 
bostad 

Flyttar inom 
ort Totalt 

Antal 3 10 2 15 
Andel 20,0 66,7 13,3 100,0 

Tabell 1 Sammanställning av hushållens boendeplaner den närmste tioårsperioden, Källa: 
egen bearbetning av Otryckt källa, intervjuer 

 

Avslutningsvis följer här en kort summering av de karaktärsdrag som kunnat utläsas ifrån de 
här tre gruppernas resonemang och tankar om sitt framtida boende. 

Flyttaren - Hemvändaren 
Flyttaren har ingen tidigare anknytning till Ingelstad och valet att bosätta sig på orten var 
inget planerat drag utan för att dels ge barnen en trygg uppväxtmiljö, och dels för att de 
behövde en bostad att bo i. Flyttaren har inte arbetat på orten och inte heller aktivt engagerat 
sig på orten för att bygga upp lokala sociala nätverk mer än när barnen var små. När väl den 
enda förankring de haft till orten flyttat hemifrån, ser de inget värde av att stanna kvar, utan 
söker sig till sina gamla hembygder eller dit barnen bor. 

Den kvarboende flyttaren - Investeraren 
Den här individen väger hela tiden fördelar mot nackdelar, de har en fot i nutiden och den 
andra i framtiden, för att kunna se vad som är mest fördelaktigt för dem i nuläget och vad som 
kan bli bäst för dem i framtiden. Det var därför de flyttade ut till Ingelstad för att det var 
fördelaktigast för dem just då, och det är därför de bor kvar idag. De är ofta ifrån kommunen 
och har ofta en god kunskap om platser i sin omgivning, både de egna och andra platser, 
eftersom de är i ständigt behov av att jämföra och därför arbetar de som regel inte på orten. 
Sammantaget kan den kvarboende flyttaren ses som en platsinvesterare som bosätter sig på 
den plats där de får bäst valuta för det platsbundna kapitalet.  

 

Stannaren – den platskäre 
Stannarna är starkt bundna till Ingelstad på en flera olika sätt, ofta är de uppväxta på eller i 
närheten av orten och har under sin boendetid på orten aktivt skapat stora sociala nätverk 
genom sitt intresse för friluftsaktiviteter eller engagemang i föreningslivet på orten men även 
genom arbetet på orten. Stannaren har en god kunskap om orten vilket bidrar till att stannaren 
trivs väldigt bra på platsen. 
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6. Slutsats 
De frågeställningar som ställdes för att besvara studiens syfte var: vad efterfrågar gruppen 
småhusägare i ålder 55-70 för boende den närmaste framtiden? Vilka konsekvenser får det för 
kommunens kommande planering? 

 

Vad efterfrågar småhusägare i ålder 55-70 för boende den närmaste tiden? 

Den närmaste tiden visar den här undersökningens resultat att 2/3 av gruppen äldre 
småhusägare i Ingelstad har för avsikt att bo kvar i sina bostäder. Anledning är att de i 
dagsläget ser det som mest fördelaktigt. Resultatet visar även att 1/3 av gruppen äldre 
småhusägare i Ingestad kommer att sälja sina villor, där merparten av dem flyttar till sina 
hemtrakter. En liten del av de äldre småhusägarna kommer att flytta till ett annat boende på 
orten där man gärna bosätter sig i en centralt belägen markplanslägenhet. 

Vidare visar resultatet på att 60 procent av de kvarboende småhusägarna har för avsikt att i 
framtiden sälja sin bostad och flytta till Växjö, och de resterande 40 procenten har för avsikt 
att flytta till ett annat boende på orten. Ibland dem som vill bo kvar i Ingelstad finns det ett 
intresse för nyproducerade bostäder, det är dock svårt att med säkerhet säga hur stor intresset 
är i verkligheten, men baserat på den här studiens resultat finns det ett stort intresse för 
nyproducerade bostäder i Ingelstad. Det efterfrågas ett mindre boende i markplan med en liten 
uteplats, nära till eller i anslutning till de centrala delarna av orten, och gärna utmed sjön är de 
tendenser man kan utläsa av undersökningens resultat. 

Vilka konsekvenser får det för kommunens kommande planering? 

Ser man de ur ett kortsiktigt perspektiv innebär det att frigörelsen av villor kommer att ske i 
väldigt liten omfattning, vilket medför att tendenserna till en trögrörlig bostadsmarknad 
kommer att bestå, i alla fall den närmaste tioårsperioden.  

Det finns dock indikationer som tyder på att det kommer att ske en betydligt större frigörelse 
av villor i framtiden, men när är självklart svårt att säga idag. När merparten av de 
kvarboende till slut säljer sina villor och flyttar till Växjö kommer det att innebära att det 
finns en framtida efterfrågan på centralt belägna bostäder i Växjö. För dem som vill bo kvar i 
Ingelstad finns det ett stort intresse för nyproducerade bostäder, vilket innebär att det finns 
förutsättningar för kommunen att skapa rörlighet på den lokala bostadsmarknaden. 

Syftet med studien var att undersöka hur småhusägare i åldern 55-70 år i Ingelstad skulle vilja 
bo i framtiden. Min slutsats är att merparten av de äldre småhusägarna i Ingelstad vill bo kvar 
i sina bostäder den närmaste tiden men att ungefär hälften av dem kommer att flytta ifrån 
orten i framtiden, den andra hälften kommer att vilja bo kvar på orten, eftersom det är där de 
levt och det är där de vill bo. De äldre vill gärna bo i en mindre bostad i markplan och gärna i 
närheten av ortens centrala delar.  

Vidare var mitt syfte att undersöka om och hur kommunen kunde bidra till att skapa rörlighet 
på den lokala bostadsmarknaden och min slutsats är att det finns goda förutsättningar i 
framtiden för att skapa rörlighet på den lokala bostadsmarknaden, eftersom det finns ett 
intresse för att bosätta sig i nyproducerade bostäder ibland dem som vill bo kvar på orten. 
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Bilaga 1 
 

Frågeformulär för intervjuer 

1. Hur länge har ni bott på orten?  
2. När flyttade ni in i det här huset? 
3. Var flyttade ni ifrån?   
4. Vad var det som fick er att välja Ingelstad som bostadsort och just det här området? 

5. Har ni familjemedlemmar eller släkt på orten? 

7. Har era barn växt upp här med? Upplevde ni att huset blev ”för stort” när de flyttade ut? 

6. Har ni god kontakt med grannarna i bostadsområdet? 
7. Har ni stor umgängeskrets på orten? 
8. Är ni engagerade i någon av ortens olika föreningar? 
9. Har ni arbetet/arbete här i Ingelstad? Har ni arbetskamrater på orten då med eller? 
10. Trivs ni bra i det här bostadsområdet ? 
11. Vad är det ni tycker är bäst med att bo just här? 
12. Har ni sedan ni flyttade in i huset genomfört några större förändringar? 
13. Har ni låga boendekostnader idag? 
14. Är det något med underhållet/skötseln av huset som ni idag upplever som 

ansträngande? Är det något ni tror kan bli ansträngande i framtiden? 
15. Hur skulle du vilja bo om 10 år? 
16.  Var skulle du vilja bo om 10 år? 
17. Ifall ni skulle byta bostad vad har ni för tankar kring följande? 

a. Boendeyta? 
b. Upplåtelseform? 
c. Boendekostnad? 
d. Närhet till människor i samma ålder? 
e. Närhet till service? 
f. Närhet till familj, släkt och vänner? 
g. Närhet till kultur –och nöjesutbud?  
h. Närhet till naturområden och friluftsaktiviteter? 
i. Bostadens läge? 
j. Nyproducerat/Befintliga bostäderna? 

 

 

 


