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Sammanfattning 
 
En stor del av forskningen kring kontraurbaniseringsprocessen har hittills utgått ifrån 
landsbygdsförsamlingar belägna i Stockholm-Mälardalsregionen. Därför såg jag ett 
intresse kring att göra en studie som förutom att den representerar ett annat 
geografiskt läge, även representerar en annan typ av centralortskomplex.  
 
Syftet med min studie är att undersöka de dominerande och mest avgörande motiven 
som har styrt besluten om utflyttning från tätorter till en landsbygdsförsamling 
belägen i Växjö kommun mellan 2001 och 2006. Syftet är även att undersöka hur man 
har grundat dessa motiv. Detta sker dels utifrån hur man vid flytten har prioriterat 
mellan tre olika nivåer på boendemiljön, samt huruvida man har flyttat mer pga. 
landsbygdens positiva sidor, eller pga. tätortens negativa sidor.  
 
Studien har utförts som en kvalitativ fallstudie av inflyttningen till Tolg församling. 
Underlaget utgörs av resultaten av djupintervjuer med 10 personer från 9 hushåll. För 
att operationalisera mina frågeställningar, utgår jag ifrån två avhandlingar där 
författarna har undersökt motiven bakom kontraurbaniseringen i några landsbygds-
församlingar i Stockholm-Mälardalsregionen. Utifrån dessa avhandlingar har jag valt 
ut fem förklaringsfaktorer vars betydelse jag först prövar genom att ställa resultaten 
från djupintervjuerna gentemot deras sätt att förklara landsbygdsinflyttningen. 
Därefter redogör jag också för mina resultat genom att utgå ifrån samma nivåer på 
boendemiljön som en av författarna tar som utgångspunkt i sina analyser. Där 
undersöker jag varför man flyttar till landsbygden, varför man flyttar till en viss bygd, 
samt varför man flyttar till en speciell bostad, och hur intervjupersonerna har 
prioriterat mellan dessa nivåer. I slutet av resultatkapitlet går jag även in på en 
redogörelse kring landsbygdsinflyttarnas relation till stad kontra landsbygd. 
 
I diskussionen som ligger till grund för slutsatserna kommer jag fram till att 
flyttbesluten oftast bygger på en väv av sammanflätade motiv som inte skiljer sig 
nämnvärt från de skäl som framkom i tidigare studier. Men de motiv som ändå kan 
sägas ha haft större betydelse, utgår ifrån människors behov av landsbygden som en 
rymlig och småskalig boendemiljö. Att man attraheras till landsbygden som en 
särskild boendemiljö stöder även min slutsats att de flesta prioriterar att flytta till 
landsbygden eller till en särskild bostad framför att flytta till en viss bygd, och att man 
mer tenderar att flytta pga. landsbygdens fördelar än pga. tätortsmiljöns negativa 
sidor.
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1. Bakgrund 
 
Under 1970-talet började man först iaktta det fenomen som kom att kallas 
kontraurbanisering. I stora delar av västvärlden liksom i Sverige kännetecknades detta 
fenomen av en ökande befolkningstillväxt på landsbygden som en följd av 
dekoncentration från städerna. I Sverige kom det i folkmun att benämnas som den 
gröna vågen, då många skogslän under 1970-talet växte, medan flertalet storstäder 
visade tecken på befolkningsmässig stagnation. Under 1980-talet tonades denna 
utveckling ner, då befolkningen i städerna på många håll i västvärlden och i Sverige 
återigen började växa på landsbygdsbefolkningens bekostnad.1  
 
Kontraurbanisering kom sedan återigen att lyftas fram under nästkommande 
decennium. Vissa forskare menar dock att trots att det generellt rådde en 
nettoinflyttning till den svenska landsbygden i början av 1990-talet, har flytt-
mönstrena blivit allt mer otydliga och svåra att tolka.2 De utflyttningar till 
landsbygden som har skett under 1990-talet visar stora regionala skillnader, och 
parallellt upplevde storstadsregionerna en stor befolkningsökning.3

 
Efter en sökning av litteratur inom ämnet kontraurbanisering i Sverige framgår det att 
ett flertal studier har gjorts i Stockholm- och Mälardalsregionen.4 Samtidigt förefaller 
studier av kontraurbanisering och inflyttning till landsbygden i södra Sverige vara av 
väldigt begränsad karaktär. Få studier av kontraurbanisering är dessutom inriktade 
mot just regionala centra. Därför är det intressant att lyfta fram aspekter från vissa 
tidigare studier kring kontraurbanisering som har varit inriktade mot storstadsregioner 
och universitets- och högskoleregioner, för att studera hur dessa motsvaras i en annan 
form av centralortskomplex, i ett annat geografiskt läge.   
 
I denna uppsats fokuserar jag främst på hur människor som väljer att flytta från 
tätorter till landsbygden motiverar sina beslut, och arbetar utifrån en fallstudie av en 
landsbygdsförsamling belägen i Växjöregionen, i Växjö kommun. Enligt NUTEK:s 
indelning av olika typer av regionfamiljer räknas Växjöregionen som ett regionalt 
centrum.5 Genom att genomföra en fallstudie som representerar en annan form av 
centralortskomplex, där andra förhållanden kanske råder än de som inverkar på 
flyttbesluten i riktning mot en storstadsregion eller en universitets- och högskole-
region, hoppas jag kunna ge ytterligare bredd åt forskningsfältet som helhet.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Borgegård et al. 1993:5 
2 Borgegård et al. 1993:5 
3 Westlund & Pichler 2000:3 
4 se Amcoff 2000, Stenbacka 2001, Forsberg & Carlbrand 1993. Stockholm-Mälardalsregionen utgörs 
av Stockholms, uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län. 
5 NUTEK 2001:8, :78 
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2. Teori- och Litteraturdiskussion 
 
I denna diskussion vill jag främst lyfta fram tidigare forskning som berättar om motiv 
till varför människor flyttar till landsbygden, och människors föreställningar kring hur 
det är att bo på landsbygden, som jag tror kan ha relevans för min studie. Jag 
fokuserar främst på två avhandlingar skrivna av Jan Amcoff (2000) och Susanne 
Stenbacka (2001), där båda tar upp forskning som har sin utgångspunkt i 
landsbygdsförsamlingar i Stockholm-Mälardalsregionen. Anledningen till att jag har 
valt att utgå ifrån Amcoffs och Stenbackas forskning är att de båda har ägnat stor tid 
åt att forska kring motiv bakom landsbygdsinflyttning som är grundade på personliga 
preferenser, liksom i min undersökning. 
 

2.1 Varför flyttar människor till landsbygden? 
 
Den tidigare forskningen kring kontraurbanisering visar att det finns många olika 
motiv och faktorer som bidrar till att förklara varför människor vill flytta till 
landsbygden.  
 
Ett sätt att förklara kontraurbaniseringen är enligt Amcoff att människor flyttar till en 
viss bygd eller en särskild bostad på grund av att man har anknytning dit. Enligt den 
teori han prövar i sin studie kan det gälla både anknytning till människor som man är 
släkt med, eller till en viss plats där man har bott tidigare. Antingen kan 
platsanknytningen relatera till att man själv har vuxit upp i bygden eller i en särskild 
bostad, men kan även relatera till ett sedan tidigare fritidshus som man väljer att göra 
om till ett permanentboende.6 Amcoff lyckas inte finna tydliga svar på hur omfattande 
den anknytningsrelaterade landsbygdsinflyttningen egentligen är och lämnar den 
förklaringsfaktorn därhän7. Däremot ger Stenbackas studier som grundar sig på 
samma förståelse av anknytningsrelaterad flyttning, men som utgår ifrån en kvalitativ 
metod snarare än en kvantitativ, stöd åt det som motiv för kontraurbanisering8. Därför 
vill jag ändå tilldela den förklaringsfaktorn ett visst värde. Relaterat till 
anknytningsrelaterad flyttning diskuterar Stenbacka även att flyttmotiven kan grundas 
på att man har funnit en ”ställföreträdande landsbygd”.9 Stenbacka menar då att 
många motiveras att flytta till en viss bygd som påminner om en liknande miljö som 
man har vuxit upp i. Detta är något som även jag kommer att uppmärksamma i min 
studie.  
 
En andra förklaringsfaktor som studeras både av Amcoff och Stenbacka är 
utträngningshypotesen. Den innebär att man flyttar till landsbygden på grund av att 
det råder för höga tomtpriser i tätorter, vilket gör landsbygdsflytten nödvändig för att 
få råd att förverkliga sitt önskade boende.10 Amcoffs resultat strider dock mot hypo-
tesen och visar att genomsnittsinflyttaren till landsbygden både har sysselsättning och 
en stabil lön. Snarare indikerar flertalet tidigare intervju- och enkätundersökningar att 
landsbygdsinflyttningen riskerar att medföra ökade utgifter för hushållet, om man ska 

                                                 
6 Amcoff 2000:123 
7 Amcoff 2000:136-137 
8 Stenbacka 2001:124 
9 Stenbacka 2001:124-126 
10 Amcoff 2000:141-143 
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kunna upprätthålla en rimlig levnadsstandard.11 Stenbackas resultat liknar Amcoffs i 
den mening att ekonomi inte anses vara en drivande faktor för flyttbeslutet. Däremot 
menar hon att ekonomi kan vara en begränsande faktor för vilken typ av boende man 
har råd med på landsbygden.12

 
Ett tredje sätt att förklara varför människor vill flytta till landsbygden utgår ifrån att 
naturen på landsbygden utövar en särskild attraktionskraft, och anses ge landsbygden 
särskilda kvalitéer som en attraktiv boendemiljö.13 Även om Amcoff kommer in på en 
diskussion kring denna förklaringsfaktor anser jag inte att hans studie ger något 
underlag för att bevisa om det verkligen är ett skäl som förekommer, eller i vilken 
utsträckning den skulle göra det. Istället fokuserar han på att pröva olika förklaringar 
till varför landsbygdens naturnärhet skulle utöva en särskild attraktion.14 Stenbackas 
sätt att diskutera naturens dragningskraft utgår istället helt ifrån inflyttarnas egna 
perspektiv vilket ger tydligare svar kring vilken betydelse man utifrån hennes studie 
bör lägga vid denna förklaringsfaktor. Även om hon finner att ”det naturnära” anges 
som motiv för att vilja flytta till landsbygden, menar hon att det mer utgör ett allmänt 
skäl till valet av boendemiljö som får sin betydelse i kombination med exempelvis 
relationer och intentioner.15

2.2 Föreställningar, livsstilar, behov och värderingar som styr boendet i riktning 
mot landsbygden 
 
Enligt Stenbacka väljer människor boendemiljö efter sina värderingar och de värden 
man kan attribuera olika föreställda eller upplevda miljöer.16  Alla människor flyttar 
till landsbygden av olika orsaker, eftersom människor till stor del har skilda 
värderingar som också kan förändras hos en och samma människa beroende på ålder 
och familjesituation. Därför upplevs och präglas också landsbygden på olika sätt 
beroende på människors föreställningar kring och intentioner med landsbygds-
boendet.17

 
Utifrån tidigare studier kan Stenbacka konstatera att flyttmotiven som bakomligger 
besluten att flytta till landsbygden dels kan vara relaterade till miljöskäl och arbets-
skäl, men att de flesta flyttmotiv är boenderelaterade.18 I sin diskussion kring motiven 
för att bo på landsbygden, utgår Stenbacka ifrån tre nivåer på boendemiljön; flytten 
till den lantliga miljön, flytten till en viss bygd, och flytten till bostaden.19  
 
Flytten till landsbygden 
 
Trots att värderingar kring varför man vill flytta till landsbygden varierar från individ 
till individ, påträffas ändå vissa mer eller mindre gemensamma värden i Stenbackas 
studie. Bland annat diskuterar hon värdena frihet och oberoende. Dessa kan 

                                                 
11 Amcoff 2000:150-151 
12 Stenbacka 2001:115 
13 Amcoff 2000:153 
14 Amcoff 2000:180 
15 Stenbacka 2001:110-113 
16 Stenbacka 2001:102 
17 Stenbacka 2001:13 
18 Stenbacka 2001:102  
19 Stenbacka 2001:101 
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exempelvis handla om föreställningar om att landsbygden erbjuder större 
handlingsfrihet och möjlighet att bestämma över den egna tomten. I samband med det 
tror sig många kunna få uppleva en större känslomässig frihet relaterad till att man 
inte är så bunden till ett konventionellt beteende där man måste ta större hänsyn till 
andra människor.20 Indirekt kan man beskriva detta som att människor vill flytta till 
landsbygden för att de upplever ett behov av större utrymme omkring sig som de 
själva bestämmer över. 
 
Lugn är ett annat värde som Stenbacka har funnit som ett viktigt skäl till varför 
människor vill flytta till landsbygden. Intervjupersonerna i hennes studie framhäver 
den föreställda förhållandevis lugnare miljön på landsbygden i förhållande till 
stressrelaterade upplevelser förknippade med ett stadsboende, som motiv till 
kontraurbaniseringen. Samma värde kan också relateras till naturnärheten som man 
förknippar med landsbygden, där tystnaden bidrar till lugn.21  
 
Likaså framkom det i Stenbackas studie att föreställningar kring större delaktighet i 
lokalsamhället har varit ett viktigt värde som har inverkat på flyttbeslutet. Enligt 
Stenbacka pratade flera av intervjupersonerna om bilden av en större gemenskaps-
känsla om man bor på landsbygden. Det uppfattas som mer socialt än att bo i staden 
där man ofta förhåller sig mer anonym. Genom att delta i lokala föreningar och andra 
lokala aktiviteter upplever man enligt Stenbacka en större social trygghet där man bor, 
och delaktigheten i lokalsamhället anses även göra landsbygden till en bra 
uppväxtmiljö för barnen.22

 
I vissa av författarinnans diskussioner med intervjupersonerna kring naturnärheten, 
ställs landsbygden i kontrast till stadsmiljön som då framställs i ett övervägande 
negativt perspektiv.23  Detta indikerar att flyttbeslutet i dessa fall mer handlar om att 
man flyttar från staden än till landet, då det är stadens negativa sidor som har styrt 
flyttriktningen mer än landsbygdens positiva sidor. Detta har betydelse för att stärka 
intrycket av människors behov av den mot tätorten kontrasterande boendemiljö som 
landsbygden erbjuder.  
 
De värden som inflyttarna betonar kan enligt Stenbacka konkretiseras som att de 
uppskattar ”närheten till naturen, tystnaden eller frånvaron av trafik och avgaser, ett 
småskaligt lokalsamhälle som inger känslor av delaktighet, och ett allmänt lägre 
tempo”.24

 
Flytten till en viss bygd 
 
Ett annat motiv Stenbacka har träffat på, är att en viss bygd kan locka pga. 
människors identitet och livsstil. Beroende på vad man är för person och var i livet 
man står har man enligt Stenbacka olika livsstilar och kan känna olika grad av 
samhörighet med en viss bygd.25 Likaså kan olika platsers eller bygders image inver-
ka på flyttbeslutet genom att skapa en känsla av anknytning. Alla människor har 

                                                 
20 Stenbacka 2001:105-107 
21 Stenbacka 2001:106 
22 Stenbacka 2001:108-110 
23 Stenbacka 2001:111 
24 Stenbacka 2001:103-104 
25 Stenbacka 2001:128-129 
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individuella bilder av vad ett boende i en viss bygd kan innebära, som bygger på olika 
erfarenhet, minnen, attityder och intryck, som har skapats genom direktkontakt med 
platsen eller med liknande bygder. Stenbacka menar att detta kan ge en ”socio-
territoriell förankring”.26

 
Flytten till bostaden 
 
Stenbacka menar också att bostaden i sin närmiljö har väldigt stor betydelse för hur 
man väljer bygd. Givetvis spelar konkreta faktorer som påverkar ekonomin in i 
bostadsvalet, som hushållets storlek och sammansättning och tillgängliga bostäder och 
tomter. En tillökning av hushållet kan som författarinnan påpekar orsaka ett behov av 
större utrymme. Men valet av bostad baseras även på mer abstrakta faktorer som kan 
vara ett resultat av sociala relationer, där kanske närheten till släkt och vänner, och 
delaktighet, blir avgörande motiv. Även fysiska och praktiska sakförhållanden spelar 
in, där bostaden måste ses i ”sin specifika miljö”27, vilken bör motsvara de intentioner 
man har med flytten. Det kan till exempel innebära att man söker sig till ett hus där 
man kan anlägga trädgårdsland och odla egna grönsaker, varpå man kanske får välja 
en bostad som ligger mer fritt med en större trädgård. Enligt Stenbacka relaterar 
motiven bakom flytten till en viss bostad till personliga behov, värderingar och 
framför allt förutsättningar.28

 
 
 
 

                                                 
26 Stenbacka 2001:131 
27 Stenbacka 2001:134 
28 Stenbacka 2001:135 
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3. Syfte 
 
Min studie har två syften: 
 

1. Att klarlägga de dominerande och mest avgörande motiven som förklarar 
varför människor har flyttat från olika tätorter till landsbygdsförsamlingen 
Tolg i Växjö kommun mellan 2001 och 2006. 

2. Att studera hur man har grundat motiven bakom flyttbeslutet genom att 
undersöka hur man har prioriterat mellan att flytta till landsbygden, till en viss 
bygd, eller till en särskild bostad, och om ’flytten bort från staden’ eller ’till 
landsbygden’ har haft störst betydelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Definitioner 

4.1 Kontraurbanisering 
 
Den definition jag använder mig av när jag diskuterar begreppet kontraurbanisering i 
uppsatsen, baseras på Jan Amcoffs (2000) definition av kontraurbanisering som be-
folkningsökning på landsbygden till följd av befolkningsomfördelning från tätorter.29

4.2 Tätort 
 
När jag använder benämningen tätort i denna uppsats utgår jag ifrån samma 
operationalisering av termen som Susanne Stenbacka (2001) och Amcoff använder till 
sina studier. De utgår båda ifrån SCB:s ursprungliga definition av tätorter som 
hussamlingar med minst 200 invånare där avståndet mellan husen inte överskrider 
200 meter,30 men  höjer gränsen för täthetskriteriet till 1000 invånare. I vissa fall där 
jag finner det mer lämpligt, använder jag benämningen stad istället för ’större tätort’.  

4.3 Landsbygd 
 
Liksom Stenbacka och Amcoff räknar jag tätorter med färre än 1000 invånare samt 
glesbygd (0-199 inv.) som landsbygd.31 Begreppet landsbygd benämner jag ibland 
istället som ’land’. 

                                                 
29 Amcoff 2000:46-47 
30 Amcoff 2000:15 
31 Amcoff 2000:52, Stenbacka 2001:17 
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4.4 Bygd 
 
När jag använder mig av begreppet bygd i studien, syftar jag på den 
landsbygdsförsamling som är föremål för fallstudien. 

4.5 Boende i villa 
 
I min definition av boende i villa på landsbygden, som är aktuell i kapitel 9, 
inkluderar jag även boende på en gård där man inte aktivt brukar mark och 
ekonomibyggnader, eller där man arrenderar ut marken till gården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Övergripande frågeställningar 
 
De fyra frågeställningar min studie fokuserar på lyder:  
Vilka förklaringsfaktorer har haft mest avgörande betydelse och återkommer 
oftast bland motiven som förklarar varför människor beslutar att flytta till 
landsbygden, och vilka är de viktigaste motiven till varför man flyttar till landet, 
till bygden och till bostaden?  
Hur grundar sig dessa motiv?  
Flyttar man främst till landsbygden, till bygden eller till en viss bostad?  
Flyttar man från staden eller till landsbygden?   
 
Avsikten med studien är tresidig. Dels upplever jag ett behov att undersöka motiven 
bakom kontraurbanisering i ett annat centralortskomplex än där dylika studier har 
varit koncentrerade tidigare. Det är även viktigt att bidra till forskningen kring 
kontraurbaniseringsprocessen i sig, genom att försöka blottlägga fler möjliga 
förklaringar till dess uppkomst. Slutligen kan studien dessutom vara av betydelse för 
samhällsplaneringen på en generell nivå, eftersom den kan bidra till att ge insikt i vad 
det är för intentioner och behov kring boendemiljön som styr människors flyttningar 
mot landsbygden. 
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6. Metod & Avgränsningar 

6.1 Grundläggande forskningsmetod och perspektiv 
 
Min undersökning av kontraurbaniseringsprocessen består av en kvalitativ fallstudie 
av inflyttningen till landsbygdsförsamlingen Tolg, mellan åren 2001 och 2006. Tolg 
församling utgör den administrativa gränsen för Tolg socken, och i vissa fall i texten 
använder jag mig av namnet Tolg som synonymt för Tolg socken. Tolg är en del av 
Växjö kommun vars största tätort är Växjö stad (ca 52 000 inv.), som ligger ca tre mil 
från Tolg i sydlig riktning. 
 
Figur 1. Översiktskarta över Växjö kommun som visar lokaliseringen av Tolg 
socken.32

 

 
 
 
Studien sker genom ett inifrånperspektiv, och baseras i huvudsak på djupintervjuer 
med representanter från inflyttade hushåll i Tolg socken. Med anledning av 
frågeställningarnas natur, anser jag att inifrånperspektivet är det som är mest givande. 
Motiven och de bestämmande faktorerna bakom inflyttningsbeslutet är enligt 
Stenbacka starkt knutna till individuella upplevelser, värderingar, och känslor.33 
Därför vore det fel att inte låta individerna själva komma till tals i studien.  
 
För att ge en bild av vissa lokala förhållanden som kan vara av betydelse för 
inflyttningsmotiven, inkluderar jag en beskrivning av Växjö kommun och Tolg 
församling som utgår ifrån vissa socioekonomiska faktorer (kap.8). Av samma 
anledning gör jag också en bakgrundsbeskrivning av intervjupersonerna (kap.9). 

                                                 
32 Tolg Hagalunds hemsida 
33 Stenbacka 2001 
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6.2 Tillvägagångssätt vid insamlandet av materialet 
 
Insamlandet av materialet har dels skett genom bibliotekslån där tidigare studier kring 
kontraurbanisering har haft betydelse som referensmaterial och för litteratur- och 
teoridiskussionen. Genom sökningar på Internet har jag dessutom hämtat information 
med uppgifter om Växjö kommun och Tolg socken, samt vissa uppgifter om intervju-
personerna. 
 
Genom Anna Carlsson, Planeringsenheten, Växjö kommun, har jag fått tillgång till 
demografisk och näringslivsrelaterad statistik för befolkningen i Tolg församling. 
Carlsson har även försett mig med namn- och adressuppgifter kring en del av de 
invånare i Tolg som flyttade in till församlingen mellan åren 2001 och 2006, för att ge 
mig ett underlag till djupintervjuerna. Utifrån hennes resurser gick det inte att få fram 
namn på de som flyttade till Tolg från övriga församlingar inom Växjö kommun. 
Därför begränsar sig de adress- och namnuppgifter som hon gav mig, till människor 
som har flyttat in till Tolg församling från övriga kommuner i Sverige, eller från 
andra länder. 
 
Utifrån dessa namnuppgifter återfanns 16 hushåll som flyttade in i församlingen från 
andra kommuner under femårsperioden, där de inflyttade personerna fortfarande stod 
skrivna på samma adress vid studiens genomförande. Bland de kvarboende hushållen 
kontaktade jag via telefon de vars nummer stod med i telefonkatalogen eller på 
Internet34. Avsikten var att sålla bort de som bodde på landsbygden redan före flytten 
till Tolg. För att vara aktuell för min studie skulle personerna ha bott i en tätort senast 
innan flytten till Tolg. Den andra avgränsningen jag utgick ifrån var att inflyttade 
personer med anknytning till bygden skulle ha bott på annan ort under minst fem år 
innan återflytten till Tolg församling.  
 
När man ska genomföra intervjuer som del av en kvalitativ undersökning, är det 
viktigt att skapa en relation av tillit mellan forskaren och intervjupersonen, och att 
intervjupersonen medverkar frivilligt.35 I samband med telefonkontakten informerade 
jag därför personerna om vem jag var, att jag studerar samhällsgeografi på Växjö 
universitet och om syftet med min studie. Därefter avtalade jag tid för intervju ansikte 
mot ansikte med en vuxen i varje hushåll. I de fall hushållen bestod av fler än en 
inflyttad vuxen överlät jag det till dem själva att bestämma vem som skulle medverka 
i undersökningen. I ett fall deltog två vuxna i samma hushåll under intervjun, vilket 
jag trots kriteriet godkände då det hade känts olämpligt att skilja dem åt. För att min-
ska risken för eventuella bortfall bland intervjupersonerna informerade jag dem under 
det inledande telefonsamtalet om anonymitet ifall de ställde upp, både i bearbetningen 
och presentationen av materialet. Detta var ytterligare ett sätt att skapa tillit.  
 
Därefter genomförde jag intervjuerna på avtalade tider, som efter ett visst bortfall 
resulterade i 9 intervjuer med 10 personer från 9 hushåll. Anledningarna till bortfallen 
berodde bl.a. på att jag inte kunde hitta personernas telefonnummer, att personen inte 
var nåbar trots flera försök, att man var skriven på en adress i församlingen men inte 
bodde där permanent, att man bodde på landsbygden redan före flytten till Tolg, samt 

                                                 
34 Hitta:s hemsida 
35 Magne Holme et al. 1997:105 
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att man egentligen hade bott större delen av sitt liv i församlingen med undantag för 
något år. Med hjälp av en bandspelare spelade jag med intervjuobjektens medgivande 
in varje intervju som varade en till två timmar, för att i efterhand komplettera de 
anteckningar jag förde under tiden.  

6.3 Operationalisering av frågeställningarna 
 
Som en del av operationaliseringen av de övergripande frågeställningarna använde jag 
mig under intervjuerna till stor del av frågor som relaterar till fem bestämda 
förklaringsfaktorer. Dessa utgår både ifrån litteraturen kring varför man flyttar till 
landsbygden, och från litteraturen om de föreställningar, behov, värden och 
värderingar som tidigare har visats styra riktningen på flyttningar. 
 
De  fem förklaringsfaktorer jag utgår ifrån är följande: 
 

• Flytten till Tolg socken är ett resultat av att den som flyttar har anknytning 
till bygden eller till ett särskilt hus sedan tidigare. Anknytningen kan 
kopplas till släktingar som bor i bygden, eller till att man själv eller någon 
annan i hushållet har bott i bygden tidigare.36  

 
• Flytten till landsbygden är ett resultat av att man inte har haft råd med den 

önskade boendeformen i tätorten. Flytten till landsbygden är nödvändig för 
att kunna infria drömmen kring boendet, genom lägre tomt- och bostads-
priser.37 

 
• Landsbygden utövar en dragningskraft på människor på grund av dess 

naturnärhet, som gör att den erbjuder särskilda kvaliteter som 
boendemiljö.38 

 
• Bilden av en viss bygds image har inverkat positivt på beslutet att flytta till 

landsbygden, då saker som förknippas med platsens identitet har haft en 
stark attraktionskraft. Hit räknas både sociala och fysiska element.39 

 
• Flytten till landsbygden är ett sätt att infria behovet av större utrymme. 

Människan behöver utrymme för att ha möjlighet att hävda en rumslig 
distans till andra människor, för att kunna leda en viss livsstil, eller för att 
hushållets storlek kräver mer plats.40  

 
Genom utformningen av intervjuguiden försökte jag finna svar från intervjuobjekten 
som kunde användas för att pröva betydelsen av dessa fem förklaringsfaktorer och i 
diskussionen göra en rankning utifrån hur avgörande och dominerande jag upplevde 
att de var. Anledningen till att jag ville pröva just dessa förklaringsfaktorer var att jag 
trodde att de kunde ha betydelse för att förklara kontraurbaniseringsprocessen i mitt 
fall. Om man exempelvis jämför de genomsnittliga villapriserna mellan Växjö 
                                                 
36 Amcoff 2000:126-135, Stenbacka 2001:124-125 
37 Amcoff 2000:139-144, Stenbacka 2001:113-115 
38 Amcoff 2000:153-154, Stenbacka 2001:110-113. Till det naturnära räknar jag med den delen av 
miljön som ligger utanför den egna trädgårdens gränser. 
39 Stenbacka 2001:131-133 
40 Stenbacka 2001:106-108, 133-135, 140 
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domkyrkoförsamling och Tolg församling upptäcker man markanta skillnader som 
skulle kunna indikera att utträngningshypotesen inte saknar relevans. De senaste tolv 
månaderna (räknat från mars 2006) låg genomsnittspriset i Växjöförsamlingen på 2 
650 000 kronor vilket kan jämföras med priserna i Malmö som under samma period 
låg på 2 565 000 kronor. Samtidigt låg genomsnittspriserna för villor i Tolg 
församling på 612 000.41 Om man söker sig mot Växjöregionen, är det därför inte 
orimligt att man kanske väljer att flytta till landsbygden som i detta fall är ett betydligt 
billigare alternativ än Växjö stad, där villapriserna t.o.m. kan ligga högre än i en 
storstad som Malmö. 
 
För att öka möjligheten att upptäcka andra viktiga flyttmotiv som kanske inte inklu-
derades i de förklaringsfaktorer jag undersökte, ställde jag även mer öppna och min-
dre styrda frågor till intervjuobjekten.42 Dessa tog sin utgångspunkt i de tre nivåerna 
på boendemiljön; landsbygden, bygden, och bostaden, och utgjorde tillsammans med 
rankningen av förklaringsfaktorerna ett försök att svara på min första respektive andra 
frågeställning. 
 
För att få en bredare uppfattning av hur man hade grundat sina beslut att flytta, genom 
att svara på frågan om hur man prioriterade mellan olika nivåer på boendemiljön, 
utgick jag ifrån svaren på intervjufrågorna som kunde kopplas främst till min andra 
frågeställning. 
 
I ett försök att svara på den fjärde frågeställningen, om man flyttar från staden eller 
till landsbygden, baserade jag diskussionen till viss del även här på det tidigare 
materialet jag kom fram till. Under intervjuerna försökte jag dock även leda in 
samtalen kring intervjupersonernas föreställningar om skillnaderna mellan att bo i en 
tätort och på landsbygden.  
 
 
 
 

                                                 
41 boprisets hemsida 
42 Se bilaga 1(2) 
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7. Konsekvenser av vald metod 

7.1 Val av fallstudie och forskarens roll 
 
Det är inte självklart att Tolg församling är den ideala att ta som utgångspunkt när 
man studerar kontraurbanisering. Det finns många landsbygdsområden i Sverige som 
liksom Tolg har uppvisat en positiv befolkningsutveckling de senaste fem åren, och 
som ingår i ett mindre centralortskomplex är vad Stockholm-Mälardalsregionen 
utgör.43 Jag kan inte ens avgöra hur stor del av alla inflyttarna till Tolg församling det 
är som flyttar från just tätorter och hur hög graden av kontraurbanisering därmed är.  I 
min studie har jag dock enbart inkluderat intervjupersoner vars flyttningar kan 
klassificeras som kontraurbanisering i enlighet med min definition av begreppet.44 
Därför anser jag att jag kan använda inflyttningen till Tolg församling som bas för 
min fallstudie. 
 
Valet av fallstudie påverkades till stor del av att jag själv har anknytning till Tolg 
socken, då jag trodde att det skulle ge mig en viss fördel när jag kontaktade 
intervjupersonerna. Chansen skulle antagligen öka att de kände förtroende för mig 
som ’infödd’, jämfört med om jag hade valt en bygd där jag hade varit helt 
främmande för dess invånare. Min bakgrund som en av invånarna i socknen kunde 
kanske bidra till att minska eventuella bortfall.  
 
Samtidigt får man vara medveten om att min egen anknytning till bygden kan ha fått 
mindre bra konsekvenser för resultaten. Möjligheten finns att intervjupersonerna vid 
frågor som kanske upplevdes som ’känsliga’, inte gav fullt sanningsenliga svar. Trots 
den anonymitet jag garanterade intervjupersonerna, finns det alltid en risk att 
människor känner sig obekväma och undviker att berätta allt när man ställer 
personliga frågor, särskilt om man dessutom delar ungefär samma sociala nätverk 
vilket ofta är fallet om man bor i en mindre församling.  
 
Min relation till bygden kan också innebära att det är särskilt svårt för mig att förhålla 
mig objektiv till forskningen. Jag är själv uppvuxen och har bott i Tolg församling 
under 20 års tid. Därmed anser jag mig ha en ganska tydlig uppfattning om varför 
man kan tänkas vilja flytta till Tolg socken. Av den anledningen är det särskilt 
relevant att också följa rådet att ”inte pracka sina egna uppfattningar på den 
intervjuade.”45  
 
Det jag kunde göra för att minska riskerna som min bakgrund kunde medföra var att 
vara medveten om situationen, och eftersträva en så hög grad av objektivitet som 
möjligt och samtidigt vara uppmärksam på hur intervjuobjekten upplevde 
intervjusituationen.  

7.2 Urval av intervjupersoner 
 
När det gäller urvalet av intervjupersoner, var det synd att det inte gick att få fram 
uppgifter även om de som flyttade in till Tolg församling från den egna kommunen. 

                                                 
43 Glesbygdsverket 2005:21 
44 Se avsnitt 4.1 
45Magne Holme et al. 1997:105  
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Det finns nämligen indikationer om att dessa skulle utgöra en betydande andel av den 
totala inflyttningen till Tolg. Enbart år 2005 ska 32 personer ha flyttat in till försam-
lingen komna från den egna kommunen, medan 10 personer flyttade in från övriga 
kommuner i Sverige.46 Med statistik även över inflyttarna från den egna kommunen 
hade man kunnat få fler människor att utgå ifrån som underlag för studien. Ju fler 
undersökningsenheter, desto säkrare hade man vågat dra slutsatser. Dessutom finns 
det en chans att jag hade fått en annan fördelning på vikten mellan de olika för-
klaringsfaktorerna, och att andra motiv som jag inte har upptäckt, kanske skulle ha 
urskönjts.  
 
En av de mer väsentliga konsekvenserna av det något begränsade underlaget, som jag 
först har kunnat se efterhand som studien har fortskridit, är just att jag ibland har haft 
svårt att dra slutsatser kring vissa frågor. Det har bitvis varit svårt att göra några 
generaliseringar kring inflyttningen till Tolg, när inte resultaten av intervjuerna har 
visat tydliga tendenser. Samtidigt anser jag att jag har utnyttjat tid och resurser väl, 
och har inte dragit några slutsatser utöver vad materialet tillåter. 
 
En konsekvens av att jag inte själv styrde vem i varje hushåll som skulle intervjuas är 
att en klar majoritet (9 av 10) av intervjuobjekten består av kvinnor. Jag kan inte 
säkert säga vad det beror på, men kvinnorna i hushållen har visat sig vara mer 
tillgängliga för intervjuerna, än männen. Även om det inte går att avgöra i vilken 
grad, menar Stenbacka att det finns en möjlighet att män och kvinnor lägger olika vikt 
vid olika motiv. Enligt henne finns det skillnader i de skäl män och kvinnor har för 
olika typer av ställningstaganden.47 Därför fanns det en risk att den ojämna 
fördelningen mellan män och kvinnor i min undersökning skulle få negativa 
konsekvenser för resultaten genom att nästan enbart ge en bild av motiv och faktorer 
utifrån ett kvinnoperspektiv.  
 
Efter att ha genomfört studien med denna risk i åtanke, kunde jag inte se några 
tendenser till skillnader i de motiv som framkom mellan män och kvinnor. Därför har 
jag inte tagit någon vidare hänsyn till den dimensionen vare sig i tolkningen i 
resultatkapitlet eller i den efterföljande diskussionen. Samtidigt är det högst sannolikt 
att anledningen till att jag inte såg några tendenser till skillnader, beror på att det bara 
var en man som deltog i studien , vilket omöjliggjorde någon generalisering. 
 

                                                 
46 Kommunal statistik 1 
47 Stenbacka 2001:117-120 

 17



8. Vad bidrar till Växjö kommuns och Tolg sockens attraktivitet? 
 
Enligt glesbygdsverket ingår Tolg socken i ett geografiskt område som sedan slutet av 
1990-talet upplever en positiv befolkningsutveckling.48 Exempelvis har Växjö 
kommun som helhet haft ett positivt flyttnetto vilket sedan 2001 har legat kring 550 
personer per år.49 Den positiva befolkningsutvecklingen i just Tolg församling stöds 
av SCB:s befolkningsstatistik på församlingsnivå där den genomsnittliga befolknings-
ökningen mellan år 2000 och 2005 låg på 4.25 personer per år. I slutet av år 2005 
utgjordes befolkningen i Tolg församling av 542 personer, och hade då ökat med 16 
personer jämfört med föregående år. Av dessa var tio ett resultat av födelseöverskott, 
medan sex personer var ett resultat av ett positivt flyttningsnetto.50 Indikationer om att 
Tolg församling går en befolkningsmässigt positiv utveckling till mötes stöds även av 
att man har en i överlag ganska ung befolkning. Större delen av befolkningen befinner 
sig i åldrarna 0-20 år och 30-60 år.51  
 
Det finns många aspekter som skulle kunna bidra till att göra Växjö kommun med 
Tolg socken till attraktiva områden att flytta till. Bland annat beskrivs kommunen ha 
ett differentierat näringsliv med en förhållandevis låg arbetslöshet som under de 
senaste fem åren har legat antingen på samma nivå eller strax under riksgenomsnittet. 
52 Växjö är dessutom en universitetsstad med 14 000 studenter, vilket kan antas ha 
betydelse för att stimulera inflyttningen till kommunen.53  
 
År 2003 hade Tolg en utpendling av totalt 254 förvärvsarbetande personer över 16 års 
ålder, varav 233 var sysselsatta inom Kronobergs län.54 Eftersom Växjö stad är den 
största tätorten inom länet kan man tänka sig att det är där flertalet invånare i Tolg har 
sin arbetsplats. Förutom Växjö finns det även ett flertal mindre tätorter som Rottne 
och Braås på pendlingsavstånd från Tolg, där bygdens invånare kan ha sin 
sysselsättning och som kan tänkas bidra till att folk ser Tolg som ett rimligt 
boendealternativ. Samtidigt visar statistiken för samma år att Tolg socken faktiskt 
även hade en förhållandevis hög inpendling till socknen på 73 personer55 vilket kan 
antas bidra till att ge en positiv bild av Tolg.  
 
Även om Tolg jämfört med de flesta tätorter har ett ganska begränsat serviceutbud, 
finns det ändå inslag av handel, företagande och ideella föreningar som ger människor 
sysselsättning, fritidssysselsättning, och en viss grad av service. Bland annat finns det 
några egenföretagare, och människor som jobbar på distans från hemmen. Det finns 
också en livsmedelsbutik, ett plåtslageri, ett vårdboende, en låg- och 
mellanstadieskola som även rymmer sexårsverksamhet, och en förskola. För hög-
stadieskola och gymnasium hänvisas eleverna främst till tätorterna Braås respektive 
Växjö. När det kommer till tand-, sjuk- och äldrevård återfinns närmast belägna 

                                                 
48 Glesbygdsverket 2005:21 
49 Växjö Kommuns hemsida 
50 Kommunal statistik 4 
51 Kommunal statistik 5 
52 Arbetsförmedlingens hemsida 
53 Växjö Universitets hemsida 
54 Kommunal statistik 2 
55 Kommunal statistik 3 
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äldreboende, tandläkare och vårdcentral i Rottne som är beläget ca en mil från 
Tolg..56  

                                                 
56 Tolgs hemsida 
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9. Beskrivning av intervjupersonerna utifrån åldersstrukturer, 
hushållssammansättning och flytthistorik 
 
Under intervjuerna framkom en varierad bild av de intervjuade inflyttarnas 
åldersstrukturer, hushållssammansättningar och flytthistorik. Som jag kommer att visa 
längre fram i kapitel tio var det flera av intervjupersonerna som återkom till att deras 
tidigare flytthistorik och boendeformer hade haft betydelse för valet av det nuvarande 
boendet. 
 
Av de tio intervjupersonerna befann sig åtta i åldersgruppen 31-45 år.57Jämför man 
denna bild med åldersstrukturen för invånarna i Tolg församling, ser man att männi-
skor i åldrarna 31-45 år generellt sett är väl representerade i församlingen.58 Inom 
ålderskohorterna 18-30 år, och 65+ år återfanns en intervjuperson i vardera.59 
Inflyttarna är generellt sett därmed relativt unga.  
 
När det gäller hushållssammansättningarna var flertalet av intervjupersonerna dess-
utom del av hushåll med barn, där hushåll med yngre barn i åldrarna 0-5 år domi-
nerade. Fyra av de tio intervjupersonerna var del av hushåll med barn i denna ålders-
kategori, och det var vanligast i dessa fall att man hade två barn. Två av 
intervjupersonerna var del i ett hushåll med två barn i åldrarna 0-12 år, och en 
intervjuperson var del av ett hushåll med tre barn i åldrarna 0 upp till 16 år.  
Övriga tre intervjupersoner var antingen ensamstående, hade vuxna utflyttade barn, 
eller hade inga barn över huvud taget.60  
 
Åtta av tio intervjupersoner var del av hushåll som senast före flytten till Tolg var 
bosatta i större tätorter som Stockholm, Uppsala, Lund, Malmö, Växjö61 och Lin-
köping, medan två personer hade varit bosatta i mindre tätorter som Färjestaden på 
Öland och Lüdinghausen i Tyskland. När det gäller boendet i Tolg socken bor nästan 
alla intervjupersoner antingen på gård med aktivt skogsbruk, jordbruk, eller 
djurskötsel, eller i villa.62 Med bruk avser jag inte nödvändigtvis att man har gården 
som huvudsysselsättning, för det är ingen av intervjupersonerna som enbart försörjer 
sig som jordbrukare eller skogsbrukare. Sex av intervjupersonerna bor på gård medan 
tre bor i villa. Den tionde intervjupersonen bor i ett soldattorp utan avlopp och 
elektricitet.  
 
När det gäller boendet under uppväxttiden uppgav tre av tio personer att man hade 
bott större delen av barndomen i lägenhet, medan fem personer var uppvuxna i villa, 
och två på gård. Bara tre av intervjuobjekten var själva uppvuxna på landsbygden, och 
resterande har vuxet upp i tätorter av varierande storlek.63  

                                                 
57 Se bilaga 2(2) 
58 Kommunal statistik 5 
59 Se bilaga 2(2) 
60 Se bilaga 2(2) 
61 En av intervjupersonerna bodde innan flytten inom Växjö kommun. Orsaken till att hon inkluderades 
i studien är att hennes nuvarande sambo som inte bodde inom kommunen före flytten var den i 
hushållet vars namn stod med på listan över inflyttade till församlingen. Eftersom han inte hade 
möjlighet att delta godtog jag kvinnan som intervjuperson istället.   
62 Se bilaga 2(2) 
63 Se bilaga 2(2) 
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10. Resultatredovisning och tolkning av djupintervjuer 
 
Detta kapitel består av tre delar där jag först redogör för hur undersökningsenheternas 
flyttmotiv framstår gentemot de fem förklaringsfaktorer jag har ställt upp i metod-
kapitlet. Jag redogör också för flyttmotiv som har framkommit som kan kopplas till en 
annan förklaringsfaktor än de jag först förutsåg. 
 
I den andra delen av kapitlet redogör jag för flyttmotiven som jag har funnit utifrån de 
olika nivåerna på boendemiljön som Stenbacka utgår ifrån, och hur man prioriterar 
mellan flytten till landet, till bygden och till bostaden. Slutligen redogör jag för 
resultaten kring intervjupersonernas relationer till staden kontra landsbygden.  
 
Även om det också är ett intressant inslag att försöka se hur resultaten av min 
undersökning eventuellt skiljer sig ifrån, eller är desamma som Amcoff och Stenbacka 
kom fram till64, bör nämnas att det inte är helt okomplicerat att dra paralleller mellan 
dem. Våra studier skiljer sig nämligen åt både när det kommer till Amcoffs forskning 
som i kontrast till min och Stenbackas utgår ifrån en kvantitativ metod, och vad gäller 
Stenbackas tillvägagångssätt. Stenbacka gör enbart knapphändiga försök att gradera 
betydelsen av de motiv hon menar kan förklara kontraurbaniseringen. Därför tjänar 
paralleller mellan våra två studier endast syftet att konstatera huruvida motiven från 
hennes undersökning förekommer även i min fallstudie eller inte. 

10.1 Prövning av förklaringsfaktorerna 

10.1.1 Anknytningsrelaterad flyttning 
 
Bland de nio hushåll som representerades under intervjuerna var det sex av tio 
intervjupersoner, dvs. mer än hälften, som hade anknytning till bygden.  
 
För Sofia till exempel styrdes flytten just till Tolg socken mycket pga. att hennes 
farföräldrar hade ägt en gård där som hennes föräldrar i sin tur hade övertagit och 
använde som fritidsbostad. När Sofia och hennes man började fundera på att flytta 
från Stockholm till södra Sverige för att komma närmare deras respektive föräldrar, 
sammanföll det med att hennes far ville sälja gården till dem. Men både Sara och 
hennes man som deltar i intervjun påpekade samtidigt att det inte var 
generationsskiftet som var den direkt utlösande faktorn till beslutet att flytta. Snarare 
handlade det mycket om att byta miljö för barnen, då den äldste sonen precis skulle 
börja skolan och skolmiljön i Stockholm ansågs vara olämplig. 
 
Under intervjuerna framkom flera liknande exempel som visar att anknytning till Tolg 
som bygd eller till specifika hus har haft viss betydelse som motiv för ett flertal av 
inflyttningarna. Men det var ingen av intervjupersonerna som sa att de drogs mot 
landsbygden enbart på grund av anknytningen, där den främsta anledningen var att till 
exempel ta över en släktgård. Ofta verkar andra motiv och förklaringsfaktorer ha 
spelat in, och det förefaller ha varit vanligare att individuella intentioner med flytten 
har varit mer styrande för motiven. Saker som nämndes var bl.a. att man såg 
möjligheten att bygga om barndomshemmet till sitt ’drömhus’ till ett rimligt pris, att 
få miljöombyte och byta livsstil, och att få ut mer livskvalitet genom att bo på landet. 

                                                 
64 Se Amcoff 2000 och Stenbacka 2001 
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Istället tolkar jag det som att anknytningen har haft större betydelse för riktningen på 
flytten mot Tolg församling, med följden att slumpen tillsammans med andra 
stimulerande faktorer avgjorde att det var just till landsbygden som man flyttade. 
 
Som man kan se skiljer sig mina resultat kring den anknytningsrelaterade flyttningen 
från de Amcoff kom fram till i sin studie. Med de beräkningsgrunder han använde sig 
av ansåg han att det fanns anledning att tvivla på resultatens giltighet, varpå han inte 
ville lägga någon vikt vid den anknytningsrelaterade flyttningen som motiv. Eftersom 
jag använde en kvalitativ metod istället för en kvantitativ metod som Amcoff, skulle 
jag säga att min siffra på hur stor del av inflyttarna i min studie som hade anknytning, 
är tillförlitlig. Tvärtemot Amcoff tillskriver jag därför liksom Stenbacka fortfarande 
den anknytningsrelaterade flyttningen viss betydelse, samtidigt som jag är medveten 
om begränsningen av dess värde. 

10.1.2 Flyttmotiv relaterade till utträngningshypotesen 
 
Flyttmotiv relaterade till utträngningshypotesen, där kontraurbanisering är ett resultat 
av att man inte har råd med önskebostaden i en stad och därför flyttar till landsbygden 
istället, kan också vara av betydelse. Resultaten från min fallstudie ger indikationer 
om att skillnader i huspriser i fyra av nio fall spelade någon roll för riktningen på 
flytten bort från städer och tätorter, men inte just i enlighet med Amcoffs eller 
Stenbackas resonemang. Bland dessa fyra fall har ekonomi haft betydelse för valet att 
flytta bort från just den stad eller tätort som intervjupersonerna tidigare var bosatta i. 
Men samtidigt har det inte haft så stor betydelse för flytten just till landsbygden. 
Snarare verkar det i dessa fall ha handlat om att flytta till en annan region med 
generellt lägre bostadspriser och som dessutom har haft en särskild attraktionskraft på 
hushållet genom relationer av olika slag.   
 
När till exempel Lotta och hennes man började leta villa handlade inte flytten 
nödvändigtvis om att flytta till landsbygden. Hon berättade att de även tittade på villor 
i Uppsala, men att ”det var rätt svårt att hitta ett hus som vi tyckte om och som var i 
en vettig prisklass”. En ganska stor del av svaren på varför de flyttade till lands-
bygden utgick ifrån att de flyttade ifrån Uppsala på grund av för höga huspriser. De 
ville ha ett större hus än vad de skulle ha råd med i Uppsala, och började därför leta 
efter billigare alternativ på landsbygden i Uppsalas omnejd. Av en slump fick de 
istället syn på en annons som gällde ett hus i Tolg, vilket de föll för. Men hon 
påpekade också att detta hus lika gärna hade kunnat lega i Växjö stad där hennes 
föräldrar bor. Det väsentliga som Anna beskrev det, var att flytta ”från allt för höga 
huspriser till familj”, hellre än att flytta från stad till land. 
 
Tina gav ett liknande exempel som gällde familjens flytt från Stockholm. Hon sade 
sig trivas väldigt bra i Stockholm och hade mycket väl kunnat tänka sig att bo kvar 
där. Men efter dotterns födelse ökade behovet av utrymme, och genom den bild Tina  
hade fått av att själv vara uppvuxen i villa, var det ett villaboende som var mest 
eftertraktat under dotterns uppväxttid. Tina förklarade att det hade blivit otroligt dyrt 
att köpa villa i Stockholm i någorlunda standard och storlek som motsvarade deras 
bild av ett drömhus. Hon och mannen ville ha utrymme och inte bara ”en liten 
trädgårdsremsa” kring huset, vilket hon beskrev som ”en ouppnåelig utopi” i 
Stockholm. Därför började de se sig om efter alternativa orter längs Mälarbanan. När 
de istället fick chansen att flytta till släktgården i Tolg som Tinas mor skulle flytta 
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ifrån, och där Tina själv bodde som liten, upplevdes det som ett bra alternativ. Tina 
menade att det var i lagom pris jämfört med vad de hade fått för samma summa i 
Mälardalen, samtidigt som de såg möjligheten att bygga om det så att det motsvarade 
deras bild av ett drömhus.  
 
För både Lotta och Tina, liksom i de två andra fallen, berodde flytten från de tätorter 
man bodde i på att man upplevde att man inte hade råd med den önskade 
boendeformen där. Men som exemplen visar var det inte nödvändigtvis landsbygden 
som flytten riktades mot, eftersom man sade sig kunna tänka sig att fortsätta bo i en 
tätortsmiljö. Utifrån resultaten av min fallstudie kan jag därmed inte finna belägg för 
utträngningshypotesen med betydelsen att den måste vara riktad från stad till 
landsbygd. Enligt mina resultat är det mer relevant att prata om utträngning från ett 
större centralortskomplex till ett mindre, eller om regional utträngning. Därför skulle 
jag även vilja säga att i kontrast till Amcoffs och Stenbackas studier har ekonomi 
enligt min studie visat sig vara en drivande kraft bakom flyttbesluten i flera av fallen.  

10.1.3 Flyttning som en följd av naturens dragningskraft  
 
Under intervjuerna framkom bara två tydliga fall där möjligheten att komma närmare 
naturen utgjorde det mer primära motivet för landsbygdsinflyttningen.  
 
Maria som utgör det tydligaste exemplet flyttade ensam från en tätort i Tyskland för 
två år sedan för att bosätta sig i ett soldattorp utan elektricitet och avlopp. Hon sade 
sig ha väldigt starka relationer till naturen, och berättade att hon tycker mycket om att 
vara ute och röra sig i skogen, promenera, och plocka bär och svamp. Hon beskrev att 
hon känner sig som ”ett med naturen” och att naturen ger henne energi. Hon sade sig 
också ha ett behov av att vara nära natur och djur och försöker ”lära känna naturen” 
genom att se den förändras, och lära känna hur naturen påverkar henne. Hela intervjun 
genomsyrades av hur mycket den naturnära miljön har betytt för beslutet att flytta till 
landsbygden och till den bostad hon lever i. Eftersom bostaden saknar vissa bekväm-
ligheter blir upplevelserna av naturen och klimatförhållanden mer påtagliga menar 
hon, och förklarar att om vintern blir lång och kall har hon inget annat val än att 
anpassa sig och planera efter det. 
 
För mig indikerar hennes val av boendeform att det rör sig om ett särskilt fall av 
inflyttning och därför kan man tänka sig att just närheten till naturen har utgjort ett 
extra starkt motiv i Marias fall. Men naturnärheten kan även ha haft en stark betydelse 
för flyttbeslutet även om man inte väljer en enklare boendeform. Karin till exempel 
beskrev att naturnärheten betydde väldigt mycket för flyttbeslutet, och upplevs som 
särskilt viktig eftersom hon gillar att vara ute i naturen och rida. ”För mig är skogen 
och det…där känner jag mig hemma…” uttryckte hon.  
 
När jag pratade med övriga intervjupersoner om relationen till naturen framkom det i 
vissa fall att naturen hade ganska stor betydelse för trivseln på landsbygden. Men 
vanligen framgick det att naturnärheten inte hade haft någon avgörande betydelse just 
som flyttmotiv, utan hade haft större betydelse när man väl var inflyttade, som ett 
trevligt inslag i närmiljön, för promenader och svampplockning. Mina resultat 
påminner på så vis mycket om Stenbackas resonemang att flytten mot landsbygden 
pga. den naturnära miljön, oftare utgör ett sidomotiv än ett huvudmotiv. Det verkar 
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mer rimligt att flera samspelande faktorer där den naturnära boendemiljön kan utgöra 
en del, är mer styrande för flyttbeslutet. 
 

10.1.4 Flyttmotiv relaterade till bygdens image 
 
Hur en viss bygd uppfattas anser jag beror dels på dess fysiska karaktärsdrag, dels på 
de människor som är del av bygden, och slutligen på hur dessa element tolkas av 
betraktaren. Genom intervjuerna framkom det att de flesta av intervjupersonerna hade 
en väldigt tydlig uppfattning om Tolg som bygd. Men den bilden baserades till stor 
del på den uppfattning intervjupersonerna hade skapat sig efter att de hade flyttat dit. 
Frågan är hur tydlig denna bild som representerar Tolgs image egentligen var vid 
tidpunkten för beslutet att flytta till landsbygden? 
 
Det visade sig att ganska många av intervjupersonerna hade haft någon bild av Tolg 
redan innan de bestämde sig för att flytta dit. Det kan förklaras av att flera av 
intervjupersonerna hade anknytning till bygden, och att vissa hade blivit bekanta med 
bygden genom andra människor. Vanligast var att man var bekant med Tolgs yttre 
image, dvs. de fysiska dragen i landskapet. Flera av intervjupersonerna beskrev det 
bl.a. som ”vackert”, ”varierat” och ”kuperat”. Åtta av tio personer föreföll ha varit 
bekanta med den fysiska miljön i Tolg. Sex av dessa menade att den bilden hade varit 
av viss betydelse för flyttbeslutet, även om de flesta samtidigt menade att det inte 
hade haft någon avgörande betydelse. I dessa fall föreföll det ha funnits andra motiv 
och faktorer som var av större vikt. Till exempel i Birgits fall, då hon påpekade att 
hon vid tidpunkten för flytten var mer fäst vid huset de flyttade till och dess speciella 
läge, än vid Tolg som bygd.  
 
Ett något färre antal intervjupersoner (fyra stycken) var även bekanta med den sociala 
miljön i Tolg och vad det var för typ av människor som valde att bo där. Karin till 
exempel berättade att det hade väldigt stor betydelse för flyttbeslutet att hon kände till 
att det var många i hennes och hennes sambos ålder som valde att flytta ut till Tolg, 
och att det bodde många barnfamiljer där. Hon påpekade att det kändes väldigt viktigt 
att det skulle finnas lekkamrater för de barn de planerade att skaffa, vilket är något 
som även Tina underströk. Stina som inte hade en så god bild av Tolg som fysisk 
miljö, menade att hennes insyn i den sociala umgängeskrets hon hade blivit indragen i 
genom sin blivande sambo hade väldigt stor betydelse istället. Det bidrog till att ge en 
positiv bild av bygden och hon säger att ”annars hade jag inte trivts”.  
 
Sammanfattningsvis skulle jag tolka detta som att även om de flesta av inflyttarna i 
alla fall hade någon bild av Tolgs yttre image och att detta hade viss betydelse, var det 
inte avgörande för flyttbeslutet. Däremot hade Tolgs image som social miljö större 
och till och med avgörande betydelse för de få som hade insyn i detta perspektiv, 
eftersom de upplevde att detta bidrog till att skapa en trivselkänsla. Därför kan man 
kanske i viss mån prata om en socioterritoriell förankring som Stenbacka nämner, där 
intrycket av den sociala miljön har skapat en form av anknytning till bygden. 

10.1.5 Landsbygdsinflyttning som en följd av behovet av utrymme 
 
I likhet med Stenbackas resultat, var det många av intervjupersonerna i min studie 
som förknippar landsbygden med utrymme. Alla intervjupersoner nämnde betydelsen 
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av utrymme under intervjunerna. För en del personer har behovet av utrymme varit 
väldigt styrande för beslutet att flytta till landsbygden, medan det för andra verkar ha 
haft mindre avgörande betydelse även om det har varit uppskattat.  
 
För de personer där behovet av utrymme var av stor betydelse för flyttbeslutet före-
faller det ha varit relaterat till ganska konkreta saker som exempelvis behov av en 
större bostad eller en gård med plats för barn, och hobbyrelaterade saker. För 
exempelvis Tinas man var det viktigt att få förvaringsutrymme till sin jaktutrustning, 
medan Karin sökte bostad med tillgång till stall och hagar.  
 
För flera av intervjupersonerna var det också viktigt att flytta till landsbygden för att 
få större utrymme att kunna röra sig mer fritt, och att få utrymme som skapade möjlig-
heter. ”Det är frihet att kunna ha en större plätt”, menade Stina. Denna åsikt delades 
av flera intervjupersoner som pratade om betydelsen av att ha tillgång till en stor tomt 
och trädgård vilket gav en frihetskänsla, eftersom man inte var lika bunden till ett 
konventionellt beteende där. För Sara var detta väldigt viktigt för flyttbeslutet. ”Ingen 
ska bestämma över mig” uttryckte hon, och jämförde med hur det var när hon bodde i 
en tätort tidigare där det var betydligt fler restriktioner på vad som var tillåtet att upp-
rätta i trädgården. Peter resonerade i liknande termer kring möjligheten att kunna byg-
ga ett garage på tomten. Han påpekade att det hade varit omöjligt i Stockholm där han 
bodde innan, dels på grund av brist på utrymme, men även på att det fanns begrän-
sande planer och lagar.  
 
Något som nästan alla intervjupersoner nämnde var behovet av utrymme i relation till 
andra människor. Oftast handlade dessa diskussioner om att ha ett lagom avstånd till 
grannarna. För Maria innebar detta att en viktig motivering till varför hon flyttade till 
landet var just husets läge. Hon säger sig föredra avskildhet mer än närhet till grannar 
och beskriver sig lite som ”en eremit”. Ett liknande perspektiv gav Sara som uttryckte 
att ”ju mindre grannar desto bättre”, vilket delvis berodde på att hennes hundar 
kunde upplevas som störande då de skäller när någon går förbi ytterdörren. 
 
Flertalet intervjupersoner hade emellertid en lite mildare framtoning, och menade mer 
att man uppskattar landsbygden för att ”slippa ha grannar precis inpå husknuten” 
som det enligt dem ofta innebar när man bodde i en stadsmiljö. När det gäller just 
denna aspekt på utrymme fick jag känslan att det kanske upplevdes som viktigt, men 
oftast inte avgörande för flyttbeslutet. En av anledningarna till detta beror på att även 
om alla intervjupersoner sade sig uppskatta utrymme, fanns det samtidigt de som 
pratade om en upplevd trygghet av att inte ha för långt till grannarna heller. Man vill 
inte bo för isolerat om man skulle behöva hjälp med något. 
 
Liksom med de tidigare diskuterade förklaringsfaktorerna, kan jag inte heller säga att 
behov av utrymme är ett motiv som ensamt kan förklara varför människor vill bosätta 
sig på landsbygden. Det är få som har en extrem inställning till det på så vis att det 
skulle vara det enda som spelade roll. Trots det får jag intrycket att det utgör ett 
ganska dominerande skäl till varför intervjupersonerna har valt landsbygden som 
boendemiljö. Det beror troligtvis på att alla intervjupersoner nämner det och lägger 
viss vikt vid det. 
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10.1.7 Övriga flyttmotiv  
 
Förutom de motiv som framkom i samband med diskussionerna kring de olika för-
klaringsfaktorerna, har jag genom intervjuerna även stött på motiv som mer relaterar 
till en annan förklaringsfaktor än de jag ursprungligen ämnade pröva.  
 
Enligt denna förklaringsfaktor vill människor flytta till landsbygden i tron att den 
erbjuder en miljö med speciella egenskaper som kontrasterar mot vad de upplever 
som en typisk stadsmiljö. I detta fall syftar jag inte på landsbygdens naturnärhet vars 
betydelse jag redan har prövat, utan snarare landsbygdens egenskaper som en följd av 
ett småskaligt samhälle. Det är exempelvis mindre skolor, och en lugnare, tryggare 
miljö med färre människor, kombinerat med större utrymme som jag just har nämnt, 
som har visat sig attrahera intervjupersonerna. Det småskaliga samhällets 
attraktionskraft är även något som Stenbacka upptäckte bland intervjupersonerna i sin 
undersökning.  
 
För Peter och Sofia i min fallstudie hade just Tolg skolas småskalighet väldigt stor 
betydelse för flyttbeslutet iväg från Stockholm. Den direkt utlösande faktorn till att de 
ville flytta var att deras äldsta son skulle börja skolan, och de tyckte inte att det var en 
bra skolmiljö som erbjöds i Stockholm. Sofia beskrev skolan där sonen skulle ha gått 
som starkt överbelastad, men som föräldrar ville de låta sina barn gå i skola där de 
visste att läraren skulle ha tid att uppmärksamma alla barnen i klassen. Barnens 
trygghet var det viktigaste. Sara förde en liknande diskussion, men för henne var 
småskaligheten viktigare för ”att ha koll” på vad det var för andra barn som gick på 
dagiset tillsammans med hennes, och vilka deras föräldrar var. Genom detta sista 
exempel ser man en tendens till social kontroll, vilket också Stenbacka nämnde i sin 
avhandling. Det innebär att ett landsbygdsboende ofta medför att man blir mer synlig 
för andra människor.  
 
Flera av intervjupersonerna upplevde social kontroll som en påtaglig del av livet på 
landsbygden, på ett positivt sätt. Men det visade sig vara vanligast att intervju-
personerna lärde känna denna del av landsbygdsmentaliteten först när de hade bott där 
ett tag. Därför tror jag inte att behovet av social kontroll har varit en särskilt viktigt 
del av längtan mot ett småskaligare samhälle. 
 
För många av intervjupersonerna har däremot längtan till en lugnare miljö som de 
anser att landsbygdens småskalighet erbjuder, varit viktig. Värderingen lugn handlar 
enligt Stenbacka i detta sammanhang ofta om att landsbygden förknippas med färre 
människor och som en följd mindre trafikerade vägar och en tystare miljö än i tätorter. 
För Emma till exempel kändes det väldigt viktigt just att komma iväg från stadsmiljön 
som hon beskrev som ”stimmig” och ”jobbig”.  
 
Peter och Tina gav en liknande bild av hur de upplevde boendet i Stockholm. Båda 
beskrev det som en väldigt stressig miljö med ett väldigt högt tempo vad det än 
handlade om. Peter exempelvis påpekade att det är ingen som ”åker rulltrappa, för 
alla går eller springer”, och att det är omöjligt att låta bli att dras med i det tempot. 
 
Flera av intervjupersonerna återkom också till att ett viktigt motiv till flytten var att 
kunna ge barnen en bättre uppväxtmiljö. Stina till exempel sa att landsbygden gör att 
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hon känner sig tryggare när det gäller barnen: ”Barnen kan röra sig friare på landet.” 
Hon ställer detta i kontrast till städer som hon menar är otryggare miljöer genom att 
där bor mer folk vilket gör att ”fler saker kan hända.” För Karin som liksom Stina är 
uppvuxen på landsbygden utgör landet den bästa uppväxtmiljön. För henne kändes det 
viktigt att kunna ge de barn hon skulle få, bättre förutsättningar till en god 
uppväxtmiljö. ”Så vill jag att mina barn ska växa upp” berättade hon och syftade på 
hästgården de nu bor på. ”De ska inte bo på en asfaltsgård” tillade hon. 
 
Under intervjuerna fick jag intrycket att denna förklaringsfaktor stod till grund för de 
mest primära flyttmotiven i majoriteten av fallen. 

10.2 Betydelsen av de tre nivåerna på boendemiljön 

10.2.1 Varför flytta till landsbygden? 
 
Det är svårt att se något enhetligt mönster bland motiven till varför människor vill 
flytta just till landbygden och vad det är för typ av människor som prioriterar denna 
nivå på boendemiljön. Det var totalt fyra hushåll av nio, där flytten till landsbygden 
har vägt tyngre än flytten till Tolg eller flytten till bostaden. Bland dessa fyra kan man 
säga att flyttbesluten visar exempel både på att ha varit boenderelaterade, 
anknytningsrelaterade, relaterade till miljöskäl, och till hälsoskäl. Dessutom framkom 
ett motiv relaterat till sjukdomsskäl.  
 
För Birgit och hennes man till exempel var det viktigt att kunna bo på landet eftersom 
det skulle ge möjlighet till en annan sorts rekreation än när man bor i en stad. De hade 
under en lång period ägt sommarbostäder i olika landsbygdsorter, och Birgits make 
var själv född och uppvuxen på landsbygden. Hon förklarade att han gillade att ha 
möjlighet att arbeta mycket med händerna. När de stod inför valet att antingen sälja 
huset i Linköping eller sälja sin dåvarande sommarstuga, föreföll det bästa alternativet 
vara att hitta ett större hus på landsbygden för permanentboende. Detta i sin tur 
sammanföll med att de ville flytta närmare sin son och barnbarnet som bodde i Lund, 
och då verkade gården som var till salu i Tolg ett rimligt alternativ. Eftersom Tolg 
ligger halvvägs mellan Lund och Linköping, skulle det bli lättare att hålla kontakt 
med släkten på båda orter, samtidigt som Birgits syster ägde en gård i bygdens utkant. 
 
För Maria och Sara som till stor del kan sägas har flyttat av miljöskäl, var just 
naturnärheten, tystnaden och lugnet viktigt. För Sara var det särskilt viktigt att flytta 
till en småskalig miljö som skulle erbjuda en tryggare skolmiljö för hennes barn och 
en mindre stressfull naturnära miljö för henne själv. Men hon pratade också om 
betydelsen av landsbygden som boendemiljö. Hon upplevde att det var viktigt att bo 
på en plats med tillgång till en större trädgård med visst avstånd till grannarna.  
 
När Maria flyttade till Sverige valde hon att söka ett boende på landsbygden eftersom 
hon upplevde sig ha ett behov av en miljö med närhet till djur och natur. Även om jag 
skulle säga att hennes flyttmotiv är mer miljörelaterade, utgår de till stor del även från 
hennes intentioner med boendet. Hon har inte bara sökt sig till en viss miljö, utan 
även till en särskild form av boende. Hon bor i ett gammalt soldattorp utan el och 
avlopp, där hon eldar med ved för att hålla värmen och hämtar vatten ute i brunnen på 
tomten. Som hon själv påpekade gör denna form av boende henne väldigt påverkad av 
naturen, vädret, och av den omgivande miljön. En av intentionerna med den 
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boendeformen var att hon ville se om hon kunde klara att leva under sådana 
omständigheter, i den speciella miljön.  
 
Något som särskiljer mina resultat från Stenbackas, är att min studie även ger ett 
exempel på att man kan flytta till landsbygden på grund av sjukdomsrelaterade skäl.  
Maria lider sedan några år tillbaka av tinnitus, vilket medför att hon egentligen har 
behov av en lugn miljö omkring sig, med ett jämt ljudläge, för att mildra besvären så 
effektivt som möjligt. Hon upplevde det som väldigt jobbigt när hon levde i tätorter i 
Tyskland, där det alltid fanns många störande ljud i omgivningen. Ett av motiven till 
att flytta till landsbygden var att hon ville må bättre, menade hon.  
 
Vare sig Stenbacka eller Amcoff ägnar sjukdomsrelaterade skäl någon särskild 
uppmärksamhet i sina avhandlingar. Visserligen gav Stenbacka ett exempel på en man 
som flyttade till landsbygden eftersom han var i behov av en mer avstressande miljö 
för sitt hjärtas skull, när hon diskuterade värdet ’lugn’.65 Men i det sammanhanget tror 
jag snarare att Stenbacka menar att man kan flytta till landsbygden av hälsorelaterade 
skäl, där landsbygdsmiljön kan bidra till en allmänt bättre hälsa i ett mer långsiktigt 
perspektiv. Men med sjukdomsrelaterade skäl menar jag egentligen något mer 
påtagligt, där människor motiveras att flytta till en landsbygdsmiljö eftersom den har 
en direkt positiv inverkan på sjukdomstillståndet.  
 
Även om ingen av de andra tre intervjupersonerna i denna grupp uppgav några direkt 
sjukdomsrelaterade skäl till landsbygdsinflyttningen, var det flera som däremot 
nämnde betydelsen av tystnaden och lugnet på landsbygden i kontrast till en stressfull 
stadsmiljö. Jag fick intrycket att stressen i dessa fall inverkade negativt på 
människornas allmänhälsa och att landsbygdsflytten innebar en chans till en bättre 
långsiktig hälsa. Därför menar jag att man även kan flytta pga. hälsoskäl. 
 
Trots att det som jag nu har visat har funnits många olika skäl till att flytta till 
landsbygden, skulle jag vilja påstå att min undersökning visar ett stöd för Stenbackas 
slutsats att flertalet flyttmotiv är boenderelaterade. Motiven kan relatera till många 
olika skäl som exempelvis tar sin utgångspunkt i miljön eller hälsan, men även dessa 
skäl kan samtidigt sägas bottna i boenderelaterade aspekter. Det är boendet som står i 
fokus. 

10.2.2 Varför flytta till Tolg socken? 
 
Bland de nio hushåll som intervjupersonerna representerade var det bara ett vars 
flyttmotiv främst kunde kopplas till längtan att flytta till Tolg som bygd, och detta fall 
visar både spår av platsanknytning samt att man flyttar för att man söker en 
livsstilsförändring, som Stenbacka tar upp i sin forskning. Visserligen såg de vuxna i 
hushållet det gäller även andra alternativ än Tolg i det ursprungliga skedet när man 
började diskutera en eventuell flytt, vilket även inkluderade boende i tätorter. Men när 
möjligheterna började utkristalliseras i samband med att kvinnans far ville låta henne 
och maken överta släktgården framstod Tolg som det egentligen enda självklara 
alternativet.  
 

                                                 
65 Se Stenbacka 2001:106 
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Anledningen till att man ville flytta just till Tolg menar Sofia och Peter beror främst 
på två saker. Dels visste de att där fanns en mindre skola och ett mindre dagis som 
kunde ge barnen en bättre miljö än i Stockholm. Det berodde även på att Sofia som 
har släktanknytning till Tolg var väldigt fäst vid bygden. De berättade att de redan 
innan beslutet att flytta från Stockholm hade varit inriktade på att någon gång bo i 
Tolg. Att de knappt hade varit inne i själva mangårdsbyggnaden där de skulle bo, 
innan de skrev under papperena på gården, ger stöd för deras uttalande att ”det är 
viktigare att bo i Tolg än att bo i detta huset”. 
 
Men vad är det som gör det så attraktivt att bo just i Tolg? Enligt Sofia och Peter 
verkade det vara mindre viktigt att det fanns tillgång till service i form av till exempel 
en livsmedelsbutik i socknen. Få av intervjupersonerna som deltog i studien upplevde 
sig vara bundna till bygden på så vis att man inte hade möjlighet att uträtta sina 
ärenden på annan ort. Däremot var det fler som menade att det hade betydelse att det 
fanns tillgång till skola och barnomsorg för att man skulle välja Tolg socken som 
flyttdestination. För Sofia och Peter där den utlösande faktorn för flytten var att man 
ville söka sig till en bättre skolmiljö, var det helt avgörande för valet av 
flyttdestination att där skulle finnas tillgång till en skola.  

10.2.3 Varför flytta till den specifika bostaden? 
 
Lika många hushåll som prioriterade flytten till landsbygden framför de andra 
nivåerna på boendemiljön, lade sin prioritering vid flytten till en specifik bostad och 
dess läge. Fyra av de tio intervjupersonerna uppgav att val av bostad betydde mer än 
att flytta till landet eller till Tolg. De frekventaste motiv som uppgavs var att de fick 
huset till ett rimligt pris i förhållande till vad de fick för pengarna, att det var ett 
”vackert hus”, och att det var ett fint läge för huset. Det var därmed som Stenbacka 
kom fram till ganska konkreta faktorer som inverkade på beslutet. 
 
Men Stenbacka nämnde också abstrakta faktorer som utgångspunkt för motiven, 
vilket gäller även i min fallstudie. Tre av de fyra intervjupersonerna uppgav till 
exempel att boendeformen under uppväxttiden hade haft betydelse för valet av den 
nuvarande boendeformen. Både Tina, Stina och Emma pratade om den emotionella 
betydelsen av att kunna bo i villa med större utrymme, och en egen, större trädgård. 
Alla tre pratade om detta i samband med värderingarna frihet och oberoende som 
Stenbacka tar upp i sina diskussioner. Friheten och oberoendet var i deras fall 
förknippat med relationen till andra människor, att kunna göra mer som man ville utan 
att tänka på andras reaktioner, och att inte alltid behöva ta hänsyn. För exempelvis 
Stina innebar detta att ”man kan gå ut och sträcka sig i trädgården på morgonen utan 
att grannen tittar in”.  
 
Det framkom även motiv som mer relaterade till personliga preferenser, och som var 
slumpmässiga. Till exempel nämndes att det var av betydelse att bostaden var ljus och 
hade högt i tak, och att det var en släktgård som genom köpet skulle stanna kvar inom 
släkten. För Stina berodde flytten till den specifika bostaden på att hon flyttade in till 
sin fästman som redan hade ägt huset i femton år.  
 
Stenbacka nämner i sin avhandling att bostaden även betraktas utifrån sin specifika 
miljö för att inflyttaren vill se om den motsvarar hans/hennes intentioner med flytten. 
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För Lotta var det till exempel viktigt att det skulle finnas möjlighet ”att ha två får”, 
vilket var en anledning till att man valde just den bostad man flyttade till.  
 
Till skillnad från de fyra intervjupersonerna som främst hade flyttat till landsbygden 
som boendemiljö, fanns det flera likheter mellan människorna i denna grupp som 
främst flyttade till en specifik bostad. Tre av dessa intervjupersoner var del av barn-
familjer, och samma antal av dem hade direkt anknytning till bostaden de nu bor i.  
 

10.3 Relationer till stad och land 
 
På den direkta frågan om intervjupersonerna upplevde att de hade flyttat till 
landsbygden eller från staden, var det varierande svar som framkom. En majoritet (sex 
personer) av intervjupersonerna angav att det var landsbygdens positiva sidor som 
hade varit av störst betydelse för beslutet att flytta. De positiva sidor som framhölls av 
dessa personer var bland annat att man ville få en lugnare närmiljö och en bättre 
uppväxtmiljö för barnen, genom att leva i ett småskaligare samhälle. Det positiva var 
också att man fick möjlighet att leva närmare naturen, och att man kunde känna större 
frihet och oberoende från andra människor genom att inte ha grannar inpå knuten.  
 
Men samma personer gav även en bild av landsbygden som en ibland ganska tuff 
levnadsmiljö, vilket även framhölls av de två personer för vilka det inte hade någon 
betydelse om man hade flyttat till landet eller från staden. Det var en bild som få av 
intervjupersonerna verkade ha varit medvetna om innan de flyttade. Birgit, Peter och 
Sofia pratade bland annat om de dåliga bussförbindelserna som gör att man blir mer 
beroende av att ha tillgång till egen bil än i en tätort, medan Karin och Lotta nämnde 
att landsbygden ibland kan skapa större avstånd mellan människor. De längre 
sträckorna mellan bostäderna gör att möten inte blir lika spontana som i en tätort. 
 
Lotta, Tina, Maria och Karin resonerade även kring det extra jobbet det kan innebära 
att ha ett eget hus eller en gård. Lotta beskrev att före flytten hade hon en sorts 
”idylliserad romantisk bild” av landsbygdsboendet som efterhand inte alls visade sig 
stämma. Bland annat upptäckte hon att många saker kräver mer tid på landsbygden, 
att allt kräver mer planering. Karin berättade att när hon och sambon beslutade sig för 
att köpa gården såg de väldigt många projekt och saker som behövdes göras i ordning. 
Ekonomibyggnader skulle renoveras och hus målas. Men det är svårt att få tiden att 
räcka till. ”Den bilden vi hade, den finns inte”, sa hon, och tillade i skämtsam ton att 
de ibland ställde sig frågan ”vad är det vi har gjort?”  
 
Tina tyckte det var viktigt att inte idyllisera landsbygdsboendet och sa att ”man får 
inte ha något emot att jobba”. Hon menade att när hon bodde i Stockholm, lade hon 
fler arbetstimmar till förvärvsarbetet än när hon bor i det sammanhang hon gör nu. 
Men istället är det nu fler andra tidskrävande uppgifter förknippade med hemmet och 
gården som tar större utrymme. En påtaglig skillnad som både hon och Maria 
påpekade var att på landet har man ändå möjlighet att utföra jobbet utan att behöva 
känna den stress man kan uppleva i en stad. ”Saker får ta sin tid”, menade Maria. Det 
är lättare att tänka att ”det vi inte hinner idag tar vi imorgon”, förklarade Tina. På så 
vis kan landsbygdens nackdelar uppvägas av dess fördelar. 
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Det som kanske skiljer de sex intervjupersonerna som menar att de har flyttat till 
landet, från de som har flyttat från staden, är att de fortfarande har en positiv bild av 
staden överlag. Stina till exempel menade att hon ser att dessa olika miljöer lämpar 
sig bra ur olika synvinklar. Hon föredrar landsbygden som boendemiljö, medan en 
storstad som Malmö där hon bodde innan lämpar sig bäst för shopping. Tina uppgav 
att hon hade kunnat bo kvar i en stadsmiljö, men att det på grund av vissa 
omständigheter var lämpligare att flytta till landsbygden. Även Peter och Sofia 
menade att de trivdes med att bo i Stockholm och hade antagligen bott kvar där om 
det inte vore för den negativa skolsituationen.  
 
Samtliga dessa sex intervjupersoner menade att saknaden av tätortens fördelar 
egentligen inte utgjorde något problem, eftersom de fortfarande upplevde sig ha 
möjlighet att ta del av dessa när de ville. Det var inget ’antingen-eller’-förhållande. 
Som Tina uttryckte det, gav landsbygdsboendet en möjlighet att ”plocka godbitarna” 
ur tillvaron, där man kan använda olika rumsliga miljöer för olika syften. 
 
Bara två personer uppgav att det var viktigare att flytta från staden än till 
landsbygden. Båda dessa föreföll ha en övervägande negativ bild av att bo i större 
tätorter och ogillade att behöva anpassa sig så mycket efter andra människor och 
regler. Emma beskrev stadsmiljön bl.a. som ”stimmig” och ”jobbig”. På landsbygden 
är det friare menade Sara, med färre restriktioner kring vad man får och inte får göra. 
Dessutom menade hon att det finns en högre grad av tolerans på landsbygden än vad 
det finns i en tätort. Hon beskrev att ”det är djungelns lag i stan. Man behöver inte 
älska varandra, men man behöver bara respektera varandra, och det tror jag att man 
gör här på landet”. Saras negativa uppfattning av stadsmiljön utgår inte bara ifrån 
den som en boendemiljö, eftersom hon under intervjun även beskriver sig fara illa av- 
och bli stressad av att vistas i en central stadsmiljö för att handla. Istället förklarar hon 
att hon hellre besöker handelsområdena i Växjö stads utkant. 
 
Medan Sara lade väldigt stor betoning på att beskriva landsbygdens positiva sidor, 
även om hon inte upplevde sig vara vidare förankrad i Tolg som bygd, fick jag en mer 
avmätt reaktion från Emma. Hon upplevde sig liksom Sara inte ha någon större 
förankring i bygden, vare sig genom lokalt engagemang, eller umgänge med 
invånarna i Tolg. Dessutom hade hon heller inga förväntningar på hur det skulle vara 
att bo på landet innan hon flyttade.  
 
 
Något som var gemensamt för de flesta av alla intervjupersoner, var att de pratade om 
att bo kvar i Tolg även i ett längre tidsperspektiv. Till exempel utryckte de att ”jag 
skulle inte vilja flytta” och ”jag har svårt att tänka mig att flytta härifrån”. ”Jag har 
svårt att tro att vi flyttar nånstans överhuvudtaget”, ”idag känns det som om jag vill 
bo här hela mitt liv” och ”vi har köpt det här huset för att stanna här nu”.  Åtta 
personer uppgav att de inte hade några planer på att någonsin flytta från Tolg. Det 
enda som skulle få dem att ändra inställning vore om det inträffade några större 
förändringar i deras liv som skulle göra ett boende i en annan ort mer lämpligt. Det 
kunde exempelvis handla om ålderdom, sjukdom eller att den andre i hushållet gick 
bort. Det pratades också om ekonomi, att man kanske inte skulle ha råd att betala 
lånen om man blev arbetslös, eller att någon i hushållet kanske skulle fara illa av att 
bo på landsbygden. Det kunde i så fall motivera att man flyttade tillbaka till en tätort.  
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Bara en person uppgav att det fanns en gräns för hur länge hon kunde tänka sig att bo 
kvar i den nuvarande boendesituationen, men det beror helt på de ytterliga om-
ständigheter som råder kring boendet i just hennes fall. Men det var också en av 
intervjupersonerna som kände sig väldigt osäker på framtiden, och menade att hon 
förmodligen inte skulle bo kvar i bygden om 20 år. Hon utgör samtidigt en av de två 
personer som uppgav att de hade flyttat från staden.  
 
Intressant nog fanns det några gemensamma drag hos de två personer som inte såg sig 
bo kvar på landsbygden i ett längre perspektiv. Ingen av dem sa sig ha något intresse 
av att engagera sig i bygden, är inte medlem i några lokala föreningar eller nyttjar den 
service som finns i bygden. Huvuddelen av umgänget uppgavs ske genom 
umgängeskretsar utanför bygden.  
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11. Sammanfattande diskussion  
 
Som en inledning på detta avsnitt skulle jag vilja konstatera att liksom föregående 
kapitel kunde avslöja, visar resultaten av min studie stora likheter med resultaten av 
Stenbackas tidigare forskning. Det var få av de motiv jag fann igenom min 
undersökning som inte var närvarande i bådas våra studier.  Samtidigt var det enbart 
en begränsad del av Amcoffs resonemang som stämde överens med den bild jag fick 
av intervjupersonerna som deltog i min studie.  

11.1 De dominerande flyttmotiven utifrån betydelsen av de olika 
förklaringsfaktorerna 
 
Genom min fallstudie framkom att ingen av de fem förklaringsfaktorerna jag valde ut 
för att pröva var helt oviktig. Dessutom fanns det en förklaringsfaktor som jag tidigare 
hade råkat förbise, men som påkallade min uppmärksamhet när jag gick igenom 
resultaten av intervjuerna. Det har dock samtidigt visat sig att vissa av förklarings-
faktorerna har haft mer eller mindre avgörande betydelse för beslutet att flytta.  
 
Utifrån resultaten i föregående kapitel har jag försökt göra en rangordning av de 
sammanlagt sex olika förklaringsfaktorerna. Rangordningen baseras dels på hur 
avgörande betydelse jag upplevde att intervjupersonerna tillskrev de olika 
förklaringsfaktorerna för flyttbeslutet, sammanvägt med hur stor andel av 
intervjupersonerna som tillskrev varje förklaringsfaktor någon betydelse över huvud 
taget. 
 
Rankningen ser ut som följande: 
 

1. Man flyttar till landsbygden eftersom den erbjuder en särskild boendemiljö i 
form av ett småskaligt samhälle. 

2. Man flyttar till landsbygden och till bostäder på landsbygden för att det bättre 
kan tillfredställa behovet av utrymme. 

3. Man flyttar till landsbygden på grund av att man har anknytning till en viss 
bygd eller till en särskild bostad som är belägen på landsbygden. 

4. Man flyttar till landsbygden för att man attraheras av den positiva bild man får 
av en viss bygds image. 

5. Man flyttar till landsbygden eftersom man inte har råd med det önskade 
boendet i en tätort. 

6. Man flyttar till landsbygden på grund av den naturnärhet landsbygden erbjuder 
då man upplever att naturen utövar en särskild dragningskraft. 

 
  
Utifrån denna rangordning har jag bedömt att det främst finns två dominerande och 
förekommande motiv som har haft störst betydelse för kontraurbaniseringen till Tolg 
församling.  Först och främst flyttar man till landsbygden därför att man längtar efter 
en boendemiljö som erbjuder ett mer småskaligt samhälle, vilket kontrasterar mot hur 
man upplever boendet i tätorten. Det andra motivet utgår ifrån att man flyttar till 
landsbygden för att man av olika anledningar är i behov av mer utrymme. Detta behov 
förefaller enligt intervjupersonerna lättare kunna tillfredställas i en miljö som 
generellt erbjuder större öppna ytor, större hus och trädgårdar, och ett större fysiskt 
avstånd mellan grannarna och till övriga människor, än vad en tätortsmiljö gör.  
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Vad är det då som utgör grunden för dessa behov? Genom min studie har det bl.a. 
visat sig att för vissa människor erbjuder småskaligheten en möjlighet att bli mer 
synlig och uppmärksammad. Detta tror jag dels hänger samman med en lägre 
befolkningsdensitet på landsbygden som lämnar mer personligt utrymme i både det 
fysiska och det sociala rummet, vilket ger oss en koppling mellan de båda 
huvudmotiven till landsbygdsinflyttningen. För andra uppskattas småskaligheten för 
att det är lättare att ha koll på vilka ’de andra’ är, som man kanske oundvikligen 
kommer i kontakt med i vardagen, och ger möjlighet till en sorts social kontroll som 
inte är lika lättfångad i en tätort.  
 
Genom sin småskalighet beskrivs landsbygdsmiljön också som en lugn och trygg 
boendemiljö. Lugn är ett värde som förmedlas genom landsbygden som en tystare 
miljö, med mer utrymme som tillåter att man kan hålla andra människor på en viss 
distans ifrån sig. Under intervjuerna framkom det att utrymme i förhållande till andra 
människor utgjorde en väldigt viktig del av flyttmotiven. Ett landsbygdsboende verkar 
enligt intervjupersonerna innebära att man har större valmöjlighet kring närhet till 
andra människor som inte behöver vara lika påtvingad utan mer frivillig, jämfört med 
när man bor i en tätort. Det förefaller vara lättare att skapa sig en egen sfär på 
landsbygden där man själv kan välja vem man vill släppa in, och därför innebär ett 
landsbygdsboende för många även att man kan uppleva en högre grad av frihet. 
Kanske har detta att göra med att vissa människor konstant, eller under perioder av 
livet far illa av att leva för nära inpå andra? 
 
För flera av intervjupersonerna beskrevs landsbygdsmiljön nämligen ha en positiv 
effekt på hälsan, genom att lugnet upplevdes som avstressande, och gav möjlighet att 
varva ner, och att känna harmoni. För de som delade denna uppfattning var det vanligt 
att tätortsmiljön framställdes som en stressande miljö, med höga ljud och ont om 
utrymme, vilket fungerade som ett motiv att flytta därifrån. Med anledning av att man 
gärna betraktade landsbygden som en lugn, trygg och rymlig miljö var det också 
vanligt att intervjupersonerna såg landsbygdsmiljön som en bättre uppväxtmiljö för 
barnen. Skälet till detta kan i flera fall kopplas till att de har tidigare erfarenhet av att 
leva i småskaliga sammanhang vilket kan ha inverkat på intervjupersonernas 
värderingar. 
 
Bilden av landsbygden som boendemiljö verkar enligt min studie vara starkt kopplad 
dels till människors värderingar av hur det ideala boendet bör se ut, men även till 
människors val av livsstilar som Stenbacka tar upp i sin avhandling. Detta sistnämnda 
visar sig särskilt tydligt i min studie när det gäller just behovet av utrymme som ofta 
uppstår i samband med konkreta saker som relaterar till en viss livsstil. Det kan 
exempelvis handla om behov av utrymme för förvaring av fritidsutrustning eller för 
en viss typ av djurhållning. Ett flertal personer ansåg också att det var viktigt att flytta 
någonstans där de skulle ha utrymme att ”göra” saker. Det kunde exempelvis handla 
om att bygga på tomten, eller att ha en stor trädgård att vistas i.  
 
Utifrån intervjupersonernas flytthistorik och utsagor förefaller det också vara så att 
man upplever sig ha behov av olika boendemiljöer lite beroende på i vilken livsfas 
man befinner sig, vilket i sig kan kopplas till en viss livsstil. Flera av 
intervjupersonerna förknippade till exempel det avgörande motivet för beslutet att 
flytta till landsbygden med att de var del av en- eller en blivande, småbarnsfamilj. 
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Intervjupersonerna betraktade då landsbygden både som en trygg småskalig miljö, 
och som en miljö där det fanns större möjlighet att hitta ett rymligare hus till ett 
rimligt pris, vilka var behov som tillkom i samband med föräldraskapet. Dessutom 
beskrevs det vara en fördel när man har barn att ha en trädgård för barnen att röra sig 
i, som kanske inte direkt angränsade till någon större trafikerad väg, eller att ha nära 
till naturen där man kan leva ett friluftsliv. För ett hushåll förverkligades flytten 
istället i samband med att paret pensionerades och stod i valet mellan att antingen 
sälja sommarstugan eller permanentbostaden som låg i en tätort. Då valde de att flytta 
till ett lantligt boende i ett nytt läge, där de också skulle ha möjlighet att ha en 
trädgård och lite skog- och ängsmark att arbeta med.  
 
För att sammanfatta och tydliggöra detta avsnitt av diskussionen har jag utformat en 
modell som visar de styrande faktorerna jag har resonerat kring och vilka behov som 
faktorerna ger upphov till med utgångspunkt i de två mest dominerande och 
betydelsefulla förklaringsfaktorerna: 
 
Styrande faktorer   Behov 
Värderingar, intentioner, livsfaser & livsstilar→ Småskalighet & utrymme 
 

11.2 De viktigaste flyttmotiven utifrån de tre nivåerna på boendemiljön 
 
Eftersom jag har låtit vissa av förklaringsfaktorerna ta sin utgångspunkt i Stenbackas 
avhandling, där hon i sin analys utgår ifrån de tre nivåerna på boendemiljön, kom det 
sig att flera av motiven som är relaterade till de olika förklaringsfaktorerna i min 
studie, även framkom under redogörelserna av motiven kopplade till flytten mot 
landsbygden, bygden och bostaden. Likaså fann jag i vissa fall under redogörelsen 
kring motiven att flytta till de olika de nivåerna på boendemiljön, att samma motiv 
kunde förekomma som skäl på olika nivåer.  
 
 
När det gäller intervjupersonerna som främst prioriterade att flytta till landsbygden, 
visade resultaten att trots att motiven som framkom under intervjuerna kunde brytas 
ner i ett antal grupper som representerade olika skäl att flytta, var det de 
boenderelaterade skälen som jag ansåg att intervjupersonerna hade lagt störst vikt vid.  
 
Exempelvis utgick motiven från att man ville ha möjlighet att genom boendet kunna 
förverkliga konkreta önskemål som att ha hästar, eller att kunna få större möjlighet att 
arbeta med händerna i en gårdsmiljö. Det handlade även om att kunna bo och leva 
närmare naturen, att kunna ta del av en miljö som erbjöd ett småskaligt samhälle som 
samtidigt sågs som en tryggare boendemiljö för barn, där det var lugnare och mindre 
stressfullt att leva. Resultaten stöder därmed Stenbackas slutsats att det var de 
boenderelaterade motiven som var vanligast och som hade haft störst betydelse vid 
besluten att flytta till landet. Stenbacka går dock inte in på någon vidare diskussion 
kring varför det förhåller sig så.  
 
Kanske kan det bero på att allt fler människor värderar boendemiljön allt högre, 
särskilt i förhållande till exempelvis arbetsplatsens lokalisering? Liksom vissa av 
intervjupersonerna menade på, representerade boendet inte bara ett uppehälle där man 
bara åt och sov, utan föreföll stå för något mer. Man pratade exempelvis om att man 
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hade valt boende efter utsikter om att få ha något att göra, att få fler tillfällen att utföra 
fysiskt kroppsarbete, och att få möjlighet att bygga saker för sig själv i trädgården.  
 
Generellt sett fann jag inte så mycket som direkt avvek från tidigare studier kring 
kontraurbanisering när det gäller motiven kopplade till flytten mot landsbygden. 
Något ganska intressant som framkom i min fallstudie var dock det 
sjukdomsrelaterade motivet för att bo på landsbygden, men eftersom det bara gällde 
en person är jag tveksam till att tillskriva det alltför stor betydelse. Ytterligare en 
punkt där min studie skiljer sig från tidigare litteratur i detta avseende är att Stenbacka 
nämner människors hopp om en större delaktighet i lokalsamhället på landsbygden 
som motiv att flytta från tätorten. Genom min studie kan jag inte peka på något 
konkret som styrker det resonemanget. Detta beror till stor del på att få människor 
visade sig ha insyn i det sociala livet på landsbygden, särskilt i Tolg församling, innan 
man tog beslutet att flytta. 
 
 
Liksom ett behov av ett mer småskaligt samhälle kan attrahera människor att flytta till 
landsbygden, har min studie även visat att just småskalighet kan vara viktigt för att 
man ska vilja flytta till en viss bygd eller församling. Men ett annat motiv som kanske 
är ännu viktigare i detta sammanhang är att man flyttar till en särskild bygd för att 
man har anknytning till bygden, och för att man genom anknytningen har skapat sig 
en socioterritoriell förankring som Stenbacka nämner.66 Mina resultat visar att genom 
att man har anknytning till bygden har man fått möjlighet att skapa sig en bild av om 
bygden motsvarar ens förväntningar, intentioner och värderingar. Genom anknyt-
ningen till bygden har människorna det gäller i min studie, fått kännedom om just 
Tolgbygdens specifika attraktionsvärden, som har visat sig passa väl ihop med bilden 
av deras ’ideala boende’.  
 
Men det handlar egentligen inte bara om att man söker sig till en plats som kan leva 
upp till ens bild av det fulländade boendet. Det kan även handla om att bygden eller 
platsen man flyttar till måste uppfylla vissa kriterier för den lägsta nivå på 
samhällsstandard som man är beredd att leva med. Det kan då exempelvis gälla 
infrastruktur, tillgång till kommunikationer, eller som i min studie där 
intervjupersonerna främst påtalade betydelsen av att det skulle finnas tillgång till 
skola i socknen.  
 
Hur som helst tror jag att det krävs en viss förkunskap om platsen för att man ska 
attraheras att flytta just dit främst pga. bygden i sig. Oftast får man tillgång till denna 
kunskap och information antingen genom att ha bott i en särskild församling själv, 
eller genom att man har släkt eller bekanta som bor/har varit bosatta där. Genom 
denna kunskap kan man sedan ställa sig frågan om den tänkta bygdens image 
stämmer överens med de önskemål och krav man ställer kring lokalsamhället. 
 
 
Det är inte bara önskemål och krav kring boendestandarden vad gäller bygden man 
flyttar till som är relevant vid landsbygdsinflyttningen, utan även när man beslutar att 
flytta till en speciell bostad. Bland de som prioriterade att flytta till en viss bostad vid 
flyttbeslutet mer än att de flyttade till landsbygden eller till en särskild bygd, 

                                                 
66 Stenbacka 2001:131 
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återkommer flera punkter bland motiven som även diskuterades i samband med de 
som prioriterade att flytta till landsbygden. Det är kanske inte så förvånande 
egentligen, med tanke på att det främst var de boenderelaterade skälen som hade vägt 
tyngst hos de intervjupersoner som ansåg sig främst ha prioriterat landsbygden som 
nivå på boendemiljön. 
 
De viktigaste motiven för att flytta till en särskild bostad utgick ifrån att bostaden 
genom sitt läge och genom sin utformning ansågs attraktiv av olika skäl. Denna 
attraktivitet grundade sig bl.a. på att man värderade att bostaden inte låg tätt inpå 
andra hus, vilket medförde ett visst avstånd och oberoende från grannarna.  
 
Attraktiviteten låg också som jag har diskuterat i andra sammanhang, i att bostaden 
lämpade sig väl för en barnfamilj som ansåg sig behöva större utrymme än vad de var 
beredda/hade möjlighet att betala för i den stad man bodde i före flytten. Under 
intervjuerna framkom det även att man valde en bostad som man ansåg passa de 
intentioner man hade med boendet, vilket exempelvis kunde innebära att man ville 
hålla sig med några får.  Anknytning till bostaden (både släkt- och platsanknytning) 
visade sig också ha spelat roll, genom att ha skapat särskilda band till huset man kom 
att flytta till.  
 
Anknytning till bostaden och att inflyttarna har mindre barn med sig i hushållet utgör 
två attribut som båda faktiskt var gemensamma för 75 % av de intervjupersoner som 
svarade att det speciella huset de flyttade till hade haft större betydelse för 
flyttbeslutet än att flytta till landsbygden eller till Tolg socken som bygd. Därför 
skulle jag vilja tillskriva dessa faktorer en särskild stor betydelse, även om jag inte 
påstår att dessa faktorer nödvändigtvis har haft avgörande betydelse för flytten. 
 
Kanske kan anledningen till att man väljer att flytta till en viss bostad även kopplas 
till intervjupersonernas tidigare flytthistorik? Flera av intervjupersonerna uttryckte 
nämligen att boendet under uppväxttiden hade haft betydelse för valet av nuvarande 
bostad. Oftast visades detta genom exempel där intervjupersonerna sökte bostäder där 
de kunde känna frihet och oberoende, av samma anledning som jag har visat att 
människor vill flytta till landsbygden. Intressant nog är detta inget som Stenbacka 
direkt tar upp. Hon diskuterar som jag nämnde tidigare i uppsatsen, att människor kan 
flytta till en ”ställföreträdande landsbygd” som påminner om den bygd de själva 
växte upp i. Men så långt jag förstår, lägger hon ingen vikt vid att samma sak kan 
upplevas när det gäller bostäder. Mina resultat visar dock att bland de 
intervjupersoner som är uppvuxna i villor, och särskilt på landsbygden eller i en 
mindre tätortsmiljö, var sannolikheten stor att man upplevde ett särskilt behov av att 
bo i villa och med en större tillhörande trädgård som vuxen. 
 

11.3 Vilken nivå på boendemiljön har man oftast prioriterat och har man flyttat 
till landet eller från staden? 
 
Hittills har jag fokuserat diskussionen kring de viktigaste, dominerande och mest 
avgörande motiven som har visat sig ha haft betydelse för besluten att flytta från 
tätorter till landsbygdsförsamlingen Tolg. Men hur har man egentligen grundat dessa 
motiv? Hur har man valt och prioriterat mellan de olika rumsliga nivåer som har varit 
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utgångspunkt för operationaliseringen av min undersökning? Hur ser landsbygds-
inflyttarnas förhållande till stad kontra landsbygd ut? 
 
 
Genom redogörelserna kring varför intervjupersonerna valde att flytta till landet, 
framkom en ganska varierande bild, där människor visade sig lägga olika stor 
betydelse vid de tre nivåerna på boendemiljön. 
 
Det var framför allt två nivåer; flytten till landsbygden, och flytten till den specifika 
bostaden, som intervjupersonerna hade prioriterat främst när beslutet att flytta från 
stad till land togs. Representanter från fyra hushåll menade att flytten mot 
landsbygden hade känts viktigare än att flytta till den specifika bygden eller bostaden, 
och lika många hushåll hade prioriterat att flytta till den specifika bostaden framför de 
andra två nivåerna. Enbart ett hushåll ansåg som det visade sig, att flytten till Tolg 
som bygd hade varit viktigare än att flytta till landsbygden eller till ett specifikt hus.  
 
Men hur kommer det sig att resultaten visar på en sådan ojämn fördelning mellan 
nivåerna landsbygd och bostad jämfört med bygd? Utifrån diskussionen i avsnitt 11.2 
gavs en bild som visade varför man hade valt att flytta till den nivå man som 
intervjuperson hade prioriterat vid flyttbeslutet. Som jag kom fram till utgick besluten 
i de flesta fall ifrån att man vid landsbygdsinflyttningen främst flyttade på grund av 
boenderelaterade skäl, vilket visade sig både bland de som hade prioriterat att flytta 
till landsbygden samt av de som hade prioriterat att flytta till en särskild bostad.  
 
Med anledning av de resultaten skulle jag vilja resonera att en trolig förklaring till att 
så stora andelar av inflyttarna har prioriterat dessa bägge nivåer, är att man söker sig 
till landsbygden för att man bär med sig föreställningar om landsbygden som en god 
boendemiljö. Bilden av landsbygden som god boendemiljö hänger då dels samman 
med landsbygden som en avstressande, lugn, trygg och frigörande miljö. Detta i sin 
tur kan vara länkat till det faktum att man själv har eller planerar att skaffa barn, och 
att man genom värderingar som man kan ha fått av att själv växa upp i nära kontakt 
till landsbygden, ser det som den ideala uppväxtmiljön. Denna tankegång stöds av att 
ett stort antal av intervjupersonerna (sex av nio) har barn, där de flesta redan hade 
barn vid flytten till Tolg.  
 
Jag tror även att bilden av landsbygden som en god boendemiljö kan relateras till 
förväntningar kring vilken sorts boende som erbjuds. På landsbygden har man dels 
möjlighet att leva ut sina intressen och äga sig åt häst- eller fårskötsel som flera 
exempel i min studie har visat, då boende på en gård bereder andra möjligheter än ett 
boende i en tätort. Dels har jag förstått från intervjupersonerna att genom sitt boende 
på landsbygden kan man också oftast lättare få tillgång till rymligare hus med större 
trädgårdar och en högre grad av oberoende från sina grannar, till en rimligare kostnad, 
än i tätorter. 
 
Vad som skiljer intervjupersonerna som prioriterade flytten till landsbygden och 
flytten till en särskild bostad från det hushåll som prioriterade att flytta till Tolg som 
bygd, tror jag är att i det sistnämnda fallet hade inte själva boendet så stor betydelse 
för flytten, vilket bägge personer i hushållet det gäller intygar. Istället var det kanske 
landsbygden som levnadsmiljö, i form av ett småskaligt samhälle där barnen kunde få 
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en bättre skolmiljö, kombinerat med den stora betydelsen av anknytningen till just 
Tolgbygden, som hade störst betydelse.   
 
Rangordningen av de olika förklaringsfaktorerna i avsnitt 11.1 visar att 
anknytningsrelaterad flyttning som motiv generellt kunde beskrivas vara mindre 
avgörande och förekommande bland intervjupersonerna. Samtidigt bedömde jag i 
avsnitt 11.2 att just anknytning antagligen utgör det viktigaste skälet till att någon 
skulle prioritera att flytta till en viss bygd. Därigenom kan man kanske förklara att en 
så begränsad andel hade prioriterat just den nivån på boendemiljön.  
 
 
Synen på landsbygden som en god boendemiljö utgör den kanske mest centrala 
utgångspunkten för motiven att flytta till landsbygden. Detta får inte bara stöd genom 
hur intervjupersonerna har prioriterat mellan de tre nivåerna på boendemiljön, och de 
två förklaringsfaktorer som jag fann vara mest dominerande enligt avsnitt 11.1. Ser 
man även till hur intervjupersonerna resonerade kring huruvida man har flyttat till 
landsbygden eller bort från staden, var det en klar majoritet av de som samtyckte till 
den diskussionen, som fann att landsbygdens positiva sidor hade haft större betydelse 
för flyttbeslutet än stadens negativa sidor (sex av åtta intervjupersoner). Nämnas bör 
att det var två personer som ansåg att den frågan saknade relevans i deras fall.  
 
Trots att det överlag verkar vara positiva föreställningar kring landsbygden som har 
föranlett kontraurbaniseringsprocessen i Tolg, var det flera av intervjupersonerna som 
tyckte att det var viktigt att påpeka att det inte enbart var fördelar med att bo på 
landet. Under intervjuerna målades bilden av landsbygdsboendet upp som en ibland 
ganska tuff och krävande miljö att bo i, som medförde andra förutsättningar för 
vardagslivet, än en tätortsmiljö gjorde.  
 
Flera utsagor från intervjupersonerna vittnar om att det var en bild av landsbygden 
som hade kommit som en överraskning, där man sällan hade varit medveten före 
flytten om de negativa aspekterna. Istället såg man landsbygden som en av 
intervjupersona beskrev det: som ”en romantisk idyll”, vilket tjänar att tydliggöra min 
argumentation att det inte var de negativa sidorna hos tätorten som var drivande för 
flyttbeslutet för denna grupp av inflyttare. 
 
Något annat intressant som framkom under intervjuerna som också styrker min 
slutsats att det överlag inte var tätortsmiljöns negativa sidor som drev bort de 
människor som beslutade att flytta till landsbygden, var att flera av de som hade 
flyttat till landet bibehöll en positiv bild av tätortsmiljön genom att prata om en sorts 
funktionsuppdelning mellan stad och land. De menade att landsbygden lämpar sig 
bättre för boende, medan man kunde dra nytta av stadens fördelar genom dag- eller 
veckoslutsbesök för till exempel shopping. Detta visar att landsbygdsinflyttarna oftast 
inte har haft en alltigenom negativ bild av staden. 
 
Intervjuerna visade dock på två undantagsfall, där intervjupersonerna faktiskt 
upplevde att motiven som föranledde flytten till Tolg församling var mer rotade i en 
negativ bild av staden, än länkade till en positiv bild av landsbygden. De kritiserade 
tätortsmiljön inte bara som boendemiljö, utan upplevde det som en besvärande och 
jobbig miljö att vistas i överlag.  
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Det var därmed inte så förvånande heller att just dessa personer upplevde sig sakna 
några vidare band till Tolg som bygd. En av dem sade sig visserligen vara ganska 
känslomässigt bunden till bygden. Men ingen av dem ansåg sig ha något intresse i att 
ta del av föreningslivet eller få bättre kontakt med andra invånare i bygden. Det fanns 
inga ändamål med inflyttningarna som kunde relateras till att man ville bli en del av 
lokalsamhället och känna ”delaktighet” som Stenbacka nämner.  
 
Kanske kan detta bero på att flytten just till Tolg församling skedde ganska 
slumpartat? Så var fallet för båda dessa intervjupersoner. Det verkade egentligen inte 
ha någon som helst betydelse till vilken bygd de flyttade, då det var husen i sig som 
ledde riktningen på flytten mot Tolg genom att man hade anknytning dit, samtidigt 
som man var väldigt angelägen om att komma bort från stadsmiljön.  
 
Eftersom det bara var två personer som flyttade till Tolg för att de i första hand ville 
komma bort från staden eller tätorten, är det svårt att säga om den aspekten har någon 
betydelse för om människor kommer att bo kvar på landsbygden i framtiden eller 
flytta vidare, kanske till en mindre tätort. Det utgör ett för litet underlag för att kunna 
dra en generell slutsats, särskilt då en av dem säger sig planera att bo kvar i framtiden, 
medan den andra inte ser det som orimligt att flytta därifrån. Däremot finns det 
indikationer om att ju mindre sociala och emotionella band man har till en viss bygd, 
desto mindre är sannolikheten att man planerar att bo kvar i ett längre perspektiv.  
 
Samtidigt visar en stor majoritet av intervjupersonerna att det finns ett samband 
mellan att landsbygdens positiva sidor betydde mer än tätortens negativa sidor för 
flytten, och att man ser sig själv bo kvar i bygden i framtiden. Enligt flertalet av 
landsbygdsinflyttarna som deltog i min undersökning har man flyttat till landet för att 
stanna. 
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12. Slutsatser 
 
Enligt de resultat jag kom fram till i min undersökning av motiven bakom 
kontraurbaniseringsfenomenet i Tolg församling mellan åren 2001 och 2006, kan jag 
dra vissa slutsatser. För det första grundar sig flyttbesluten på en väv av olika motiv 
och faktorer som tillsammans har inverkat på varje enskilt beslut att flytta. Ett och 
samma motiven kan dessutom tillskrivas olika stor innebörd beroende på om man 
söker de mest avgörande eller totalt sett vanligast förekommande motiven, och 
beroende på vilken rumslig nivå på flytten man syftar på.  
 
Väger man dock samman de resultat som framkom i diskussionen kring de mest 
dominerande flyttmotiven utifrån förklaringsfaktorerna vars betydelse jag prövade, 
med de viktigaste flyttmotiven utifrån de tre nivåerna på boendemiljön, framkom en 
ganska tydlig bild.  
 
Det förefaller vara så att de dominerande och mest avgörande motiven som förklarar 
varför människor har flyttat från olika tätorter till landsbygdsförsamlingen Tolg, är att 
man flyttar i hopp om att finna en bättre boendemiljö. Denna boendemiljö på 
landsbygden antas kunna erbjuda ett småskaligt samhälle som lämnar bättre 
förutsättningar till en rymligare tillvaro, vilket kan ge upphov till känslor av lugn, 
trygghet, frihet och oberoende. Dessa känslor kan i sin tur kopplas till inflyttarnas 
värderingar, intentioner, livsfaser och livsstilar. 
 
Utifrån resultaten av min studie drar jag även slutsatserna att motiven som bakom-
ligger landsbygdsinflyttningen till stor del är grundade på ett förhållningssätt där man 
generellt antingen har prioriterat att flytta till landsbygden eller till en särskild bostad, 
framför att flytta till en särskild bygd. Dessutom kom jag fram till att flyttbesluten 
överlag i större utsträckning är grundade på en positiv bild av landsbygden som 
boendemiljö, snarare än att tätortens negativa sidor har drivit igenom flytten. Dessa 
slutsatser stämmer således väl överens med bilden av de mest dominerande motiven. 
 
 
Genom det resursmässiga tillkortakommandet i min undersökning ser jag nya sätt att 
utveckla studier kring motiven som ger upphov till kontraurbanisering. Med andra 
resurser än de jag hade att tillgå hade man kanske kunnat göra ett urval bland alla 
inflyttare till Tolg församling under den studerade perioden, oavsett vilken kommun 
man flyttade ifrån. Hade man dessutom haft mer tid att nyttja, funnes möjligheten att 
göra ett större urval av intervjupersoner, och få fram ett större underlag att dra 
slutsatser ifrån. I samband med det hade det kanske även varit relevant att försöka få 
en jämnare fördelning bland intervjupersonerna mellan män och kvinnor, då det enligt 
Stenbacka finns en risk att den könsliga aspekten har betydelse, även om inte min 
studie har kunnat påvisat det. 
 
Trots att det inte föreföll vara så stor skillnad mellan de styrande motiven för 
kontraurbaniseringen i min studie jämfört med två som genomfördes i Stockholm-
Mälardalsregionen, vill jag inte överge min tanke att det kan finnas regionala 
skillnader i motiven bakom landsbygdsinflyttningen. Möjligen kan likheten i 
resultaten förklaras av att de förhållanden som kunde ha varit styrande, inte skiljde sig 
så mycket åt, regionerna emellan. 
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Ett annat sätt att utveckla studien om man mer vill fokusera på om och hur motiven 
för kontraurbanisering skiljer sig åt mellan olika storlekar på centralortskomplex, vore 
därför att studera en landsbygdsförsamling som representerade ett mindre 
centralortskomplex, som t.ex. en småregion i en glesbygd. 
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Bilagor 

Bilaga 1(2) 
 
Intervjuguide 
 
Flytthistorik 
 
1. Var bodde du innan du flyttade till Tolg socken? 
2. Var är du uppvuxen?  
3. Vad bodde du i för typ av bostad under uppväxten? 
4. Hur är hushållet du bor i sammansatt? 
 
 
Varför flytta ut till landsbygden? 
 
5. Varför flyttade du/ni ut till landsbygden?  
-släktingar? 
-huspris? 
-behov av extra utrymme/avskildhet? 
-byta miljö 
-komma närmare naturen 
-komma närmare andra människor? 
6. Fanns det några tveksamheter inför beslutet att flytta? Varför? 
7. Vad hade störst betydelse för flyttbeslutet? Stadens negativa sidor eller 
landsbygdens positiva sidor? 
 
8. Vad förknippar du med landsbygd? 
9. Upplever du att du bor på landsbygden? 
 
10. Har flytten inneburit en förändring av livsstil? 
11. Har flytten motsvarat förväntningarna? 
  
  
12. Vad krävs det för att du ska vilja flytta tillbaka till staden/tätorten? 
13. Var tror du att du bor om 20 år? 
 
 
Tolgbygden/ den specifika bygden 
 
14. Vad är Tolg för dig? Vad förknippar du med Tolg? 
 
15. Varför flyttade du just till Tolg socken? 
16. Har din bild av Tolg inverkat på flyttbeslutet? Hur? Positivt eller negativt? 
 17. Fanns det fler alternativ av bygder innan du bestämde dig för att flytta till Tolg?  
 
18. Engagerar du dig i lokalsamhället? Hur? Varför? 
19. På fritiden, umgås du mest med nya eller gamla bekanta i Tolg, eller umgås du 
mest med människor där du bodde tidigare?  
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20. Vad har du för typ av sysselsättning?  
21. Var jobbar du? 
22. Jobbar du kvar på samma arbetsplats efter flytten?  
23. Har lokaliseringen av din arbetsplats inverkat på beslutet att flytta till landet eller 
till Tolg?  
  
24. Hur långt är du beredd att pendla om du skulle få ett (nytt) jobb? 
25. Om du skulle erbjudas ett bättre jobb som låg bortanför denna gräns, hur skulle du 
prioritera? Låta bli att ta jobbet och bo kvar eller flytta? 
 
26. Handlar du i affären i Tolg? 
27. Om ja, hade du kunnat tänka dig att flytta till Tolg även om det inte hade funnits 
en lanthandel där? 
28. Om du har barn, går det/de i lekis/dagis/skola i Tolg? 
29. Har tillgången till viss service i Tolg varit viktigt för beslutet att flytta till 
socknen? 
 
 
Bostaden 
 
30. Varför valde du att flytta till just denna bostaden? 
31. Vad betyder denna bostaden för dig? 
 
32. När du letade efter en bostad, sökte du efter något särskilt? 
33. Vilken betydelse hade det att bostaden ligger i Tolg socken? 
34. Vad har varit viktigast för flyttbeslutet, bostaden i sig eller att kunna bo i Tolg 
socken? 
35. Hade du kunnat tänka dig att bo i en som du upplever det sämre bostad, för att 
kunna bo i Tolg?  
  
 
36. Vad värderar du mest med ditt boende på landsbygden? 
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Bilaga 2(2) 
 
Bakgrundsbeskrivning av intervjupersonerna67

Intervjupersoner Uppväxtort Tidigare boende Hushållskategori Nuvarande boende 

Maria, 40 Münster Tätort Ensamstående Torp 

Birgit, 68 Hässleholm Stad Äldre par (3 
vuxna barn) 

Villa, gårdsmiljö 

Lotta, 40 Växjö Stad Barnfamilj (0-5 
år) 

Gård med får 

Sara, 32 Höllviken Tätort Barnfamilj (0-5 
år) 

Villa 

Karin, 33 Utanför Visslanda Stad Barnfamilj (0-5 
år) 

Hästgård 

Sofia, 39 
Peter, 42 

Carlskrona resp. 
Halmstad 

Storstad Barnfamilj (0-12 
år) 

Gård m. 
skogsbruk 

Stina, 40 Trelleborg Storstad Barnfamilj (0-16 
år) 

Hästgård 

Emma, 29 Rottne Stad Yngre par Villa, gårdsmiljö 

Tina, 36 Tolg, Visslanda Storstad Barnfamilj (0-5 
år) 

Gård m. skogsbruk 

 
 
 

                                                 
67 Motsvaras tätorten av Malmö, Stockholm eller Göteborg, benämns den som storstad. För att 
respektera intervjupersonernas anonymitet är namnen fingerade. 
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