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FÖRORD 
 

I augusti 2010 flyttade jag från Skåne till Umeå för studier vid Umeå 
universitet. Att lämna Skåne för Norrland var inget lätt beslut. Att 
flytta från familj, vänner och orten jag växt upp i var en omställning, 
men jag visste varför jag gjorde det. Anledningen till min flytt var 
delvis att jag ville komma bort från Skåne och testa något nytt som låg 
långt bort från min hemort, men ville inte bara välja ett ställe utan 
eftertanke. Utbildningen i Umeå spelade in i mitt val och då min 
erfarenhet av norra Sverige tidigare var starkt begränsad såg jag det 
som en enorm möjlighet att stå på egna ben och växa som människa. 
Efter en tid i Umeå började jag fundera på om det var fler som hade 
samma motiv till flytt som jag hade eller om varje person tänkte olika. 
Under min utbildning har jag successivt blivit mer och mer intresserad 
av att förstå varför folk väljer att lämna en ort för en annan. Dessa 
tankar har varit mer centrala för mig under min tid i Umeå än vad 
insåg från början. Därmed fann jag det intressant att undersöka vilka 
motiv andra studenter har för att flytta till Umeå för studier på 
högskole- och universitetsnivå. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Anna Hjälm på 
institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet. 
Anna har alltid bistått med hjälp när det efterfrågats samt bidragit till 
att min motivation bibehållits även när den trutit. Hon har även 
kommit med förslag på litteratur som bör ingå samt varit ett utmärkt 
bollplank vid funderingar. 

 

Vill även passa på att tacka de sex respondenter som ställde upp vid 
intervjutillfällena och därmed gjorde denna studie möjlig att 
genomföra. 

 

Joakim Sparr  

Umeå 2013-05-20 
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ABSTRACT 
 

The purpose with this study is to find out why Swedish students decide to 
move to Umeå for studying. This study is also examining which factors 
except migration that affects the choice of Umeå as a study destination. 

Two qualitative interviews with focus groups á three persons in each 
were conducted. When analyzing the interviews, thematic analysis was 
used because the method invites flexibility. 

The result shows that the main factor to choose Umeå as a study 
destination is to get a feeling of getting away from their native place. To 
build a new life without the parents, grow as a person and to expand their 
social network were also factors that were mentioned frequently by 
respondents.  

 
Key words: Migration, Umeå, focus groups, social network  
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REFERAT 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på varför svenska studenter 
beslutar att flytta till Umeå för att studera. Studien undersöker även vilka 
orsaker utöver flytt som ligger till grund för valet av Umeå som studieort. 

Två kvalitativa intervjuer i form av fokusgrupper á tre personer i varje 
grupp genomfördes. Vid analys av intervjuerna används tematisk analys 
därför att analysmetoden inbjuder till flexibilitet. 

Resultatet visar att det främsta motivet till att Umeå väljs som studieort 
vid högre studier är att få känslan av att komma bort från sin hembygd. 
Att stå på egna ben och utveckla sig själv och ett eget liv utan närhet till 
föräldrarna samt att utvidga sitt sociala nätverk var även orsaker som 
nämndes frekvent av respondenterna. 

 
Nyckelord: Flytta, Umeå, fokusgrupper, socialt nätverk 
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BAKGRUND 
 

Redan vid 1900-talets början diskuterades det att inrätta en högskola i 
Norrland därför att det fanns brist på exempelvis läkare och jurister, men 
även att utbildningsnivån var eftersatt gentemot andra delar av landet. 
Frågan lades sedan på is av okänd anledning och det var först år 1946 då 
en motion av riksdagsledamoten Gösta Skoglund lades fram som frågan 
åter aktualiserades, dock så avslogs motionen. Var högskolan skulle 
förläggas var inte fastställt, utan det stod främst mellan två städer, 
Härnösand och Umeå. Avgörande för valet av Umeå kom år 1951, då det 
inrättandes ett vetenskapligt bibliotek. Efter det flöt det på, de 
efterföljande åren förlades en odontologisk klinik samt läkarutbildning 
vilket ledde till att det började byggas studentbostäder. År 1963 
inrättades Umeå universitet och 1965 invigdes universitetet, som landets 
femte (Umeå universitet 2013a). Nuförtiden finns det flera universitet 
och högskolar i Umeå som folk kan studera vid, exempelvis Umeå 
universitet, Sveriges Lantbruksuniversitetet och Konsthögskolan i Umeå 
(Umeå Kommun 2013). Umeå universitet har filialer runt om i Norrland, 
exempelvis i Skellefteå och Kiruna (Umeå universitet 2013b). Under 2012 
hade universitetet 34 225 studenter (Umeå universitet 2013c) varav drygt 
9 000 av dessa studerade på distans (Umeå universitet 2013d).  
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1. INLEDNING 
 

Genomsnittsvensken flyttar cirka tio gånger i sitt liv varav två till tre av 
dem är under osjälvständighetsfasen som innebär att man är ett barn och 
således inte kan påverka vart familjen flyttar. En del är tvingade till att 
flytta utav den anledningen att pendlingsmöjligheter inte finns dit de vill 
utbilda sig. Att flytta hemifrån för att studera på högre nivå är i och med 
detta en vanlig företeelse för många människor (Löfgren 1990, s 119). Då 
högskolor och universitet inte finns i alla Sveriges kommuner innebär det 
för vissa att de måste flytta för att fortsätta sina studie efter gymnasiet, i 
vissa fall väldigt långt. Detta är inte specifikt för Sverige utan 
förekommer även i andra delar av världen. Liknande fall finns även i 
Peru där barnen flyttar till annan ort eftersom utbildningen inte finns i 
deras närområde (Crivello 2011, s 397). Sedan finns det människor som 
flyttar frivilligt för att börja studera på annan ort. 

 

Att utbildningen kan spela roll vid flytt är tämligen självklart, exempelvis 
om man vill studera vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har man 
inte många orter att välja mellan (SLU 2012). Dessutom finns det 
program som enbart erbjuds på en ort, exempelvis finns bara 
jägmästarprogrammet som SLU ansvarar för i Umeå (SLU 2013) medan 
Uppsalas utbildning är inriktat på agronomi (Antagning 2013a). Är man 
intresserad av att ta en politices kandidatexamen kan man till exempel 
välja mellan Linköping, Lund, Stockholm och Umeå (Antagning 2013b). 
Väljer man att studera civilingenjör med inriktning industriell ekonomi 
utökas möjligheter till att omfatta exempelvis Lund, Karlskrona, 
Karlstad, Sundsvall, Umeå och Västerås (Antagning 2013c).  

 
I åldern 18-24 år råder det hög flyttningsbenägenhet (Andersson 2000, s 
54, 58-59). Motiven till att många flyttningar sker i åldern 20-30 år är 
bland annat att man får ett annat livsperspektiv, det är en frigörelse att 
flytta från föräldrarna (Löfgren 1990 s 119). Detta är ett exempel på 
självständighet, att påbörja en ny fas i livet utan föräldrarnas inverkan. 
Att kunna stå på egna ben och växa som människa, vilket är viktigt för 
den personliga utvecklingen (Hinton 2011, s 27-29). 

 
Sociala nätverk kan påverka om eller vart folk flyttar. Har folk nära band 
till sin familj, släkt och vänner kan det innebära att man stannar kvar. 
Har folk kontakt med släktingar på annan ort kan det bidra till att man 
flyttar. Det är svårt att säga om det sociala nätverket styr en individs 
flyttningsbeslut, men det kan tillsammans med andra faktorer påverka 
beslutet (Stjernström 1998, s 31-32).  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Uppsatsens syfte är att via fokusgrupper undersöka varför 
intervjupersonerna flyttar till Umeå. Detta är intressant för att öka 
förståelsen för vad Umeå har att erbjuda som stad vilket lockar dessa 
svenska studenter att flytta till staden, såväl från Umeås regionala 
närområde men även från övriga delar av landet. Denna studie bör vara 
intressant för många parter, exempelvis lärosätena i Umeå samt andra 
studenter. Lärosäten i Umeå kan dra nytta av studiens resultat i det 
avseendet hur de kan gå till väga för att locka fler studenter och andra 
studenter kan få en bild av hur människorna i den här studien tänkte när 
de beslutade att flytta till Umeå. Studien utgår från följande 
frågeställningar,  

 
(i) vilka orsaker ligger till grund för beslutet att studera i  Umeå, 
(ii) hur har flytten till Umeå upplevts av intervjupersonerna? 
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3. METOD 
 

Kvalitativ studie används när forskaren undersöker ett specifikt 
fenomens innebörd och klargör dess karaktär. Man kan säga att man vill 
gå in på djupet och försöka förstå ett beteende istället för att undersöka 
hur ofta beteendet sker (Widerberg 2002, s 15). Detta betyder att 
kvalitativa studier inte behöver mängder med data utan eftersträvar 
istället mångfald av det för att förstå ett beteende. 

 
Kvalitativ analys har många fördelar, till exempel att beskrivningarna 
man som forskare får är förankrade i verkligheten. Därför minskar risken 
att analysen och teorierna man får fram är tagna ur luften. Detta då 
forskaren har täta band till sitt undersökningsområde samt 
intervjupersonerna (Repstad 2007, s 15). Utöver detta inbjuder kvalitativ 
data tolkningar på flera olika sätt, vilket gör att det inte behöver finnas 
bara en sanning utan kan det kan finnas flera (Denscombe 2011, s 398). 
Kvalitativ forskning passar även bra när undersökningar inom det sociala 
livet görs eftersom beskrivningarna som respondenterna i bästa fall ger 
är kärnfulla och innehållsrika utläggningar om det specifika ämnet. 
Ytterligare en fördel med kvalitativ metod är att en fråga kan 
omformuleras för att olika intervjupersoner ska förstå den då människor 
kan uppfatta frågan annorlunda. Svaret på frågan kan leda till följdfrågor 
och därmed ökar chansen att forskaren kan få en förståelse för vad 
informanten verkligen menar (Repstad 2007, s 15-17). 

 
Nackdelen med forskning inom den kvalitativa analysen är att om 
detaljerna från intervjuerna blir för få kan de vara svåra att koppla till 
andra enheter (Denscombe 2011, s 399). Den kvalitativa metoden är 
flexibel vilket innebär att det kan bli svårt att jämföra informationen man 
fått fram, särskilt då svaren från intervjupersonerna kan ändras 
beroende på när och hur man frågar dem. Detta kan medföra att 
tolkningen av materialet inte blir entydigt (Holme och Solvang 1997, s 
80-83). Eftersom forskarens egna erfarenheter påverkar hur resultatet 
tolkas kan analysen av resultatet bli en skapad produkt av forskaren 
snarare än att fakta upptäcks. Detta kan innebära att forskaren bortser 
från data som inte passar in i dennes världsbild och därmed förenklas 
hela analysen (Denscombe 2011, s 399-401). 

 
Repstad (2007, s 15) skriver om respondentintervjuer och menar att det 
är att föredra när undersökningen gäller individens egna känslor och 
uppfattningar, vilket passade väl in i min studie. Då denna studie 
undersöker varför några specifika studenter beslutar att flytta till Umeå 
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för att studera försökte jag förstå sammanhanget och känslorna hos 
respondenterna. Därför ansåg jag att en kvalitativ studie skulle vara den 
metod som gav mig störst chans till förståelse inom det undersökta 
ämnet. 

 
I denna pilotstudie valdes Umeå universitet aktivt ut framför andra 
statliga högskolor och universitet i Sverige. Detta beror på att jag 
studerar vid det och bor i Umeå. 

 
Argumentet till att det blev fokusgrupper istället för enskilda intervjuer 
är för att jag hade uppfattningen att materialet skulle bli bredare om de 
var fler.  Intervjupersonerna skulle ha något gemensamt såsom flytt från 
samma del av landet vilket gjorde att de kunde diskutera med varandra 
istället då de antogs ha liknande kunskaper och erfarenheter om det. 
Något jag befarade innan intervjuerna var att det skulle finnas de som tog 
större plats än andra i fokusgrupperna. Detta stöds av Denscombe som 
menar att fokusgrupperna ska baseras på erfarenhet då det är lättare att 
få fram relevant information samt att diskutera ett ämne som alla 
gruppmedlemmar känner till och har erfarenhet av. Dessutom är 
fokusgrupper användbara när ett särskilt ämne behandlas och det 
undersöks huruvida det förekommer gemensamma uppfattningar 
(Denscombe 2011, s 237).  

 

3.1 Urval 

 

I urvalsprocessen användes ett visst antal kriterier för att finna 
intervjupersoner. Det första och mest betydelsefulla kriteriet var att 
respondenten skulle ha flyttat till Umeå samt studera i staden i och med 
sina studier på högskole- eller universitetsnivå. Sedan eftersökte jag även 
olika utbildningar samt orter som de flyttat från för att få ett så brett 
urval som möjligt. Dessutom sökte jag folk i olika åldrar och 
livserfarenheter med anledningen av att undersöka om de gav olika 
anledningar till varför de valt att flytta till Umeå. För att finna dessa 
personer använde jag mig att mitt sociala nätverk som byggts upp i 
Umeå. Jag ville undvika att intervjua personer som jag umgås med i min 
vardag. Detta på grund av att jag ville undvika att de skulle ge svar som 
de trodde att jag ville ha. Normalt sett består fokusgrupper av sex till tio 
personer (Kvale, Brinkmann 2009, s 166), men jag valde vid insamlandet 
av empiri att arbeta med fokusgrupper innehållande tre personer i 
vardera, så kallade minifokusgrupper (Denscombe 2011, s 241). 
Anledningen till att valet av två fokusgrupper á tre personer i varje var att 
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alla skulle komma till tals samt att intervjupersonerna delades in i 
grupper där jag trodde att de lättast skulle kunna diskutera med 
varandra.  

 
Dessa två grupper valde jag att namnge som Norrlandsgruppen och 
Södergruppen, där orten som de flyttade från spelade in i vilken grupp 
de skulle ingå i. Detta med anledning av att jag antog att deras flyttbeslut 
skulle ha mer gemensamt med varandra och därmed skulle diskussionen 
och mitt empiriska material bli bättre och av högre kvalitet. Personer 
som besökt staden tidigare har erfarenheter att utbyta med varandra 
jämförelsevis med vad två andra personer har där bara den ene har 
besökt staden innan denne flyttade hit. När respondenterna beskrivs i 
resultatdelen kommer fingerade namn användas. 

 
I Norrlandsgruppen fanns det spridning från Sundsvall i söder till 
Övertorneå i norr. Denna grupp bestod av två kvinnor och en man, 21,21 
respektive 22 år gamla. De tre respondenterna flyttade från 
kommunernas centralorter och är uppväxta i desamma. Ingen av dessa 
hade studerat på eftergymnasial nivå tidigare samt att alla tre hade tagit 
minst ett sabbatsår innan de påbörjade sina studier på universitetsnivå. 
En person som flyttade från Norrlands inland till Umeå skulle deltagit i 
studien, men denne fick tyvärr förhinder. 

 
I Södergruppen fanns det folk representerade från både stad och 
landsbygd med en spridning i ostvästlig riktning, från Mönsterås i öster 
till Göteborg i väst samt Enköping i norr. Denna grupp bestod även den 
av tre personer, två män och en kvinna. De båda männen är uppväxta i 
mindre tätorter inom kommunen och kvinnan flyttade från Göteborgs 
stadskärna. Kvinnan var 28 år och männen 25 respektive 21 år gamla. 
Den yngsta av dem kom direkt från gymnasiet medan de andra två hade 
studerat på universitet tidigare samt arbetat. Ytterligare en person skulle 
deltagit i intervjun, en kvinna från mellersta Sverige, dessvärre lämnade 
denne person återbud. 

 
De som deltog i denna studie är inom ålderspannet 21-28 år och i de 
åldrarna råder det hög flyttningsbenägenhet vilket kan innebära att 
Umeå är en tänkbar studieort. 
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3.2 Genomförande 

 

Innan genomförandet av intervjun med fokusgrupperna studerade jag 
litteratur för att få större förståelse för processen samt för att få riktlinjer 
om hur man bör agera som moderator. Som moderator är det viktigt att 
få alla respondenter att känna sig trygga i rummet och med personerna 
runt omkring, samt att man som forskare ska se till att diskussionen hålls 
inom ämnet man ämnar undersöka (Kvale 2009, s 166). Moderatorns 
roll är att vara så tillbakadragen som möjligt då det är medlemmarna i 
fokusgruppen som ska tala med varandra, inte med moderatorn 
(Denscombe 2011, s 239).  

 
Vid intervjutillfällena utgick jag från ett par förbestämda teman som 
skulle tas upp, i övrigt så antecknade jag vad de sade och bad dem sedan 
utveckla det hela för att på så vis leda diskussionen framåt. Anledningen 
till att jag bad respondenterna att utveckla sin tankegångar samt 
återkomma till något de sagt tidigare under intervjun var att jag var mån 
om att alla skulle känna sig delaktiga och att de skulle få känslan av att 
jag som moderator lyssnade på vad de sade. Intervjuerna spelades in 
med diktafon och det berodde på att alla detaljer, ljud och röstlägen 
skulle fångas in för att göra det enklare för mig att analysera 
informationen efter transkriberingen. Detta stöds av Widerberg (2002, s 
116) som menar att om man skriver ut intervjuerna efteråt och läser dem 
noggrant inbjuder detta till att tolkningar av deras ord kan få en annan 
innebörd än vad de gör om man bara hör orden och uttrycken.  Att ha en 
tid som passade samtliga låg även till grund för att det endast var tre 
stycken i varje grupp. I början av intervjuerna var stämningen lite spänd 
och det tog lite tid innan de var bekväma med varandra i fokusgrupperna 
vilket inte är så konstigt då de inte hade träffat varandra innan. Med 
tiden blev de mer bekväma med varandra vilket kan ha berott på att de 
blev mer bekväma med ämnet eller att jag som moderator började med 
lätta frågor innan djupare frågor ställdes. Vid avslutandet av intervjuerna 
höll jag mig till minnes vad Kvale och Brinkmann (2009, s 145) skrivit 
och frågade intervjupersonerna och det är något jag glömt att fråga om 
eller om de har något att tillägga. Genom detta gavs respondenterna en 
chans att lägga till information av värde. 

 

3.3 Analysmetod 

 

Som forskare gäller det att vara medveten om att en del av analysen 
omedvetet kan vara bestämd på förhand beroende på hur man frågar och 
vilka frågor som ställs (Widerberg 2002, s 67-68). 
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Innehållsanalysmetoden som jag använde mig av var tematisk analys. 
Tematisk analys är när teman  identifieras utifrån analysen av 
intervjumaterialet Teman kan hittas utifrån återkommande uttalanden 
från flera personer. Ett annat sätt är att bestämma i förväg vilka teman 
man vill ha och därefter hitta uttryck, kommentarer som passar in i 
mallen. Denna analysmetod beskrivs ofta som tidskrävande (Hayes 
2000, s 171-174) eftersom man som forskare noggrant måste gå igenom 
varje mening vid analysprocessen och hitta samband mellan 
respondenternas uttalanden. Det tillvägagångssätt som har använts är att 
intervjuerna transkriberades, därefter skrevs de ut och avslutningsvis 
analyserades varje mening för att hitta ord och teman som anknyter till 
varandra. Jag markerade uttalanden från respondenterna som ansågs 
vara till nytta för studien och sedan parade jag ihop de olika 
resonemangen till teman. Genom att lyssna samt läsa igenom 
intervjuerna flertalet gånger försäkrade jag mig själv om att jag verkligen 
fick med mig de uttalanden som ansågs vara mest återkommande och 
därmed bidrog till att studiens analys blev bättre och mer tillförlitlig. 
Macnaghten och Myers (2004, s 76) ger ett exempel på tillvägagångssätt 
vid tematisk analys av fokusgrupper. Författarna menar att genom att 
hitta citat och återkommande uttalanden som går att koppla till varandra 
och som bedöms vara centrala för analysen visar att det som presenterats 
stärker forskningens validitet. Genom att gå in med öppet sinne när 
analysprocessen startar kan man hitta uttalanden och teman som 
beskriver hur diskussionen gått samt vilken stämning som rådde i 
rummet vid intervjun. Den procedur som använts för att hitta teman 
kallas induktiv tematisk analys (Hayes 2000, s 176). 

 

3.4 Etik 

 

Som forskare är det viktigt att man respekterar deltagarnas rättigheter, 
integritet och värdighet. Denscombe (2011, s 195-199) skriver att det är 
viktigt att skydda deltagarnas intressen genom att inte lämna ut 
personuppgifter samt att man ska undvika att ställa känsliga frågor till 
dem som berör dem negativt. Får deltagarna i ett tidigt stadium 
tillräckligt med information hur forskningen går till, vad som ska 
undersökas och i vilket syfte samt hur informationen kommer behandlas 
kan de göra en skälig bedömning om de vill vara med i undersökningen 
eller avstå. Därför är öppenhet a och o inom forskningsetiken.  

 
Detta beaktade jag genom att klargöra för respondenterna att deras 
identitet inte kommer röjas. Därför nämns de inte med deras riktiga 
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namn. För att skydda dem ännu mer valde jag att enbart skriva ut vilken 
kommun de flyttade från samt att jag undvek att nämna vilket år de läser 
på programmet. Dessutom klargjorde jag för dem att materialet som 
framkom under intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Utöver detta så 
ställde jag enbart frågor som hade med ämnet att göra och som skulle 
vara till hjälp vid analysen av intervjuerna. När intervjupersonerna 
kontaktades klargjorde jag vad undersökningen skulle gå ut på samt att 
om de ställer upp så kommer intervjun att spelas in. Detta gjorde jag på 
grund av att deltagarna skulle veta vad de ställde upp på så att de inte 
skulle få en chock när de kom dit och kände sig obekväma med ämnet 
eller att intervjun bandades. Genom detta minimerade jag risken för 
avhopp på grund av att de inte var tillräckligt insatta i forskningens syfte. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig studien är och hur respondenternas 
svar kan ändras beroende på vid vilket tillfälle intervjun genomförs 
(Kvale, Brinkmann 2009, s 263). För att visa att studien är tillförlitlig 
tänkte jag på reliabilitet när intervjuerna genomfördes genom att be 
respondenterna att utveckla sina svar samt att jag ställde frågan om jag 
fattade dem rätt. Jag skulle vilja påstå att reliabiliteten är hög i min 
studie då intervjuerna spelades in vilket medförde att jag i efterhand 
hade möjlighet att lyssna på vad som verkligen sades vilket minimerade 
risken att jag skulle hitta på vad intervjupersonerna sagt och därmed är 
analysen förankrad utifrån resultatet. Med validitet menas studiens 
giltighet, det vill säga hur sanningsenlig den bedöms vara (Kvale, 
Brinkmann 2009, s 264). Validitet fanns med i mitt huvud under 
intervjuerna då jag hela tiden försökte tänka på att ställa frågor som 
skulle ha förankring i min undersökning och därmed få svar som skulle 
underlätta analysen. På detta vis försäkrade jag mig själv att studiens 
syfte hela tiden var i fokus. 

 

3.6 Styrkor och svagheter 

 

Styrkan med denna metod är att jag fått tag på personer som vill prata 
om varför de flyttat till Umeå. Dessutom har många källor som 
publicerades för ett par år sedan använts vilket stärker studiens 
pålitlighet. Ytterligare en styrka som identifierats är att jag själv har 
flyttat långt vilket gjorde att jag hade en förkunskap och förståelse för 
hur det är att flytta till Umeå, därmed underlättades 
intervjusituationerna där följdfrågor kunde ställas eftersom jag kände 



10 
 

igen tankegångarna som respondenterna resonerade kring. Detta 
underlättade även analysen av resultatet då jag förstod vad de menade 
när de förde vissa resonemang även fast de inte sade det rakt ut. 

 
En av svagheterna med min metod är att jag inte har haft några back-up 
personer då det skedde ett avhopp för varje intervjugrupp tätt inpå 
intervjuernas genomförande. I Norrlandsgruppen var det en person som 
flyttade från Norrlands inland. Således deltog dessvärre inte någon som 
flyttade från den delen av landet vilket skulle gett mig en förståelse för 
hur denna person tänkte när han valde att flytta till Umeå från Norrlands 
inland. Återbudet från Södergruppen kom från en person som är 
uppväxt på landsbygden i mellersta Sverige vilket medförde att hennes 
lansbygdsperspektiv saknades. Detta har begränsat studien på så vis att 
viktiga perspektiv kan ha fallit bort. En annan svaghet kan tyckas vara att 
jag inte känner intervjupersonerna, vilket gör att de möjligtvis inte kände 
sig trygga med mig om vad de kunde berätta. Svaren som 
respondenterna gav kan ha varit oproportionerligt positiva då de som 
varit negativa lämnat Umeå. Dessutom kan det finnas en risk att 
respondenterna enbart fokuserat på det som varit bra med flytten till 
Umeå. 

 

3.7 Avgränsningar 

 

Tiden är givetvis en avgränsning. Med mer tid så hade fler intervjuer 
kunnat genomföras och underlaget hade därmed blivit större och då hade 
eventuellt fler orsaker rörande flytt till Umeå nämnts. Analysen av 
intervjuerna kan även den blivit bättre då fler teman möjligen hade 
identifierats. Dessutom hade fler personer från olika orter och 
utbildningar kunnat tillfrågats. Ett större åldersspann mellan 
intervjupersonerna hade kunnat ge större perspektiv samt nya motiv till 
flytt på grund av studier. Ytterligare en avgränsning som identifieras är 
att jag inte intervjuat personer som varit så pass missnöjda med 
utbildningen att de valt att lämna Umeå.  

 

3.8 Källkritik 

 

Dessvärre har jag inte lyckats hitta några tidigare studier i Sverige 
rörande studenters flytt till en ort för att studera. Därav har utländska 
studier eftersökts för att jämföra min undersökning med andra studier 
inom forskningsområdet. De studier som använts är bland annat från 
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Nordamerika och Storbritannien vilket innebär att de inte direkt är 
överförbara då utbildnings- och finansieringssystemen skiljer sig från de 
svenska. Detta kan vara en kritik i sig när studentmigrationer från dessa 
olika system använts och jämförts med varandra. Detta då de inte är 
direkt överförbara med varandra men likheter mellan studenters motiv 
till att flytta har identifierats.  

 
En annan kritik som har kunnat urskiljas är att jag som forskare 
omedvetet kan ha förkastat vissa citat samt missat teman som 
uppkommit under intervjuerna då de inte passat in i min världsbild.  
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4. Teoretiskt ramverk 
 

4.1 Flytta för utbildning 

 

Kirby et al (2011, s 12, 25, 37-38, 45) genomförde under hösten 2010 och 
våren 2011 en kvantitativ enkätundersökning i Kanada där de studerade 
vilka motiv som påverkar studenters val av studieort. Valet grundades 
bland annat på vad de hört från syskon, vänner och bekanta samt vilket 
utbud varje universitet har. Studiedeltagarna fann det även viktigt hur 
universitetet marknadsför sig för att få reda på så mycket som möjligt 
innan de bestämde sig. Utöver detta ansåg de som flyttade för att studera 
att fyra faktorer var viktigt vid val av studieort; chansen att få boende, 
avstånd till släkt och vänner, rykte om skolan och regionen samt hur 
utbildningen möjliggjorde forskarstudier. En intressant aspekt i studien 
är att lite drygt 50 % av de tillfrågade studenterna hade vänner som 
studerade vid universitetet vid tidpunkten när de själva gjorde sin 
ansökan, samt att drygt 20 % av undersökningsdeltagarna hade 
släktingar vid universitetet. Därmed hade deras vänner en stor påverkan 
på deras val. Vissa specifika utbildningar spelade även in i valet av 
studieort, då dessa hade väldigt gott anseende. Detta är exempel på 
pullfaktorer, som är de positiva funktioner som finns på en annan plats, i 
det här fallet utbildning (Chew&Croy 2011, s 258). Till följd av detta 
ansåg studenterna att det var värt att flytta hemifrån. Det fanns även 
studenter som påpekade att de kände sig som en del av universitetet och 
att de hade bra kontakt med övriga studenter. Andra viktiga faktorer som 
spelade in för studenter att flytta från en provins (Sveriges motsvarighet 
är landskap) till en annan var att komma bort från stället de växte upp 
på, att få en nystart på livet och lära känna nya människor (Kirby et al 
2011, s 46-49, 53-55 ).  

 
Att flytta hemifrån och växa som person samt utveckla personliga 
egenskaper är en central del av humankapitalteorin. Boyle et al (1998, s 
62) nämner att det är viktigt att väga vilka för- och nackdelar den gamla 
respektive nya platsen har och vad man skulle tjäna på att flytta. Med 
andra ord så är migration en fråga om exempelvis sociala och personliga 
investeringar. Nackdelen med humankapitalteorin är vilken information 
individen tar reda på och hur den behandlas innan individen tar ett 
beslut om de mänskliga vinsterna blir tillräckligt stora vid en flytt. 
Humankapitalteorin har tidigare använts i forskningen, både gällande 
nationella och internationella flyttningar. 
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I Kirby et al (2010, s 10) visas Hossler och Gallaghers modell över vilka 
steg de anser att studenter går igenom när de väljer studieort. 

 

 

Figur 1. Trestegsmodell över studenters val av eftergymnasial utbildning Källa: 

Kirby et al 2011, s 10.  

 

Ovanstående figur visar vilka tre steg studenter går igenom i valet av 
studieort vid eftergymnasial utbildning. Den används för att komma 
fram till vilken utbildning alternativt ort som bidrar till att de personliga 
målen bäst kan uppfyllas. Det första som görs är att studenten 
bestämmer sig vad denne vill studera. Efter det undersöks vilka 
universitet som erbjuder utbildningen, hur universitetet och 
utbildningen bidrar till att studenten på bästa möjliga vis ska uppnå sina 
personliga mål. I steg två påverkas studenterna av föräldrarna i det 
avseendet hur terminsavgiften ska finansieras, men även om deras betyg 
är tillräckligt bra för att komma in där de vill. I det sista steget, där valet 
görs påverkas studenten av både ekonomiska och sociala skäl. En 
noggrann övervägning av valet göras där alla faktorer vägs mot varandra 
innan ansökan skickas in (Kirby et al 2011, s 10). Modellen är användbar 
för att förstå hur föräldrarna samt myndigheters beslut påverkar 
studenters val av studieort.  

 
Enligt SOU 2000:36 är de flesta flyttningar beror på att man vill därmed 
blir beslutet lätt att fatta. Detta kan förklaras med att de yngre är 
missnöjda med sin hemort på grund av brist på utbildningsmöjligheter. 
Studien visar även att de som flyttade till annan ort angav att de var 
nöjda eller mycket nöjda med de nya förhållandena (SOU 2000:36, s 40-
41). Utbildningsmöjligheterna har haft betydelse för regionala 
flyttmönster där högskolorna fyller olika syften, inte bara i utbud av 
antalet platser på programmen utan även vilken dragningskraft de har 
regionalt såväl som nationellt. Genom utbyggandet av högskolor runt om 
i landet har det visat sig att studenter oftast väljer den högskola som 
ligger närmst geografiskt (SOU 2000:36, s 46-47). Det som skiljer Umeå 
från andra orter med högskolor är att de rekryterar fler studenter från 
övriga delar av landet än från sitt närområde (SOU 2007:13, s 92) vilket 
betyder att många som studerar i Umeå har flyttat dit. 
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Figur 2. Andel regional rekryterings- och avgångsflöden vid ett antal universitet 
och högskolor för år 1996-1997. Källa: (SOU 2000:36, s 44). 

 
Genom att studera figur 2 så kan man konstatera att Umeå rekryterar få 
nya studenter från sin egen region samt att de lämnar efter avslutad 
utbildning. Informationen i figuren är för år 1996-1997 och ingen nyare 
eller liknande figur har hittats. 

 
Alm och Winters (2009, s 731-737)  har dragit en slutsats om 
studentmigration när de genomförde en kvantitativ studie över hur den 
inomstatliga migrationen till högskolor och universitet i Georgia ser ut. 
Studien baserades på information från år 2002. Deras studie visade att 
valet av studieort i Georgia påverkas av vart ens bostadsort är belägen. Ju 
längre en person har till en högskola (tvåårig utbildning) ju större chans 
är det att denna då väljer ett universitet (fyraårig utbildning). En 
liknande effekt blir det om man vänder på resonemanget. Om avståndet 
till närmsta universitet är längre än till närmsta högskola väljer personen 
hellre högskola. De menar även att om högskolor och universitet finns 
närmre personer som tvekar om de ska ta högre examen så kommer 
detta leda till att fler gör det, men att avståndet inte påverkar de som 
redan bestämt sig för högre utbildning. Om tillgängligheten till högskolor 
ökar kommer det att dra folk från universiteten samt att antalet 
studenter i Georgia kommer öka. Om antalet universitet ökar kommer 
inte antalet studenter i Georgia göra det, dock så tyder Alm&Winters 
studie på att fler väljer universitet före högskola utav de som bestämt sig 
för att studera vidare och därmed erhåller de en högre utbildning. 
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4.2 Omväxling och självständighet 

 

Löfgren (1990, s 126) identifierade ett flertal motiv till att flytta som har 
relevans i min studie; att flytten var nödvändig på grund av brist på 
utbildningsmöjligheter i närområdet, en frigörelse från föräldrarna, att 
flytta till ett eget boende med syftet att mogna samt att man vill komma 
bort hemifrån för att komma till en ny miljö, där utbudet är annorlunda 
än vad som finns hemma. Ett annat sätt att förstå studenters 
tankegångar redovisas av Hinton (2011, s 27-29) i hennes studie rörande 
walesiska studenters val av studieort gällande deras 
universitetsutbildning. Det som kom fram vid intervjutillfällena var att 
universitetens status i viss mån spelade in i valet av studieort. Något som 
var centralt i valet av studieort var möjligheten att flytta hemifrån, vilket 
är ett led i att gå in i vuxenlivet. De fördelar med att flytta var enligt en 
respondent att stå på egna ben, träffa nya människor samt leva på ett sätt 
som man inte gjort tidigare. Att skapa en egen livsstil utan föräldrarnas 
inverkan, att vidga sina vyer, lära känna nya människor och kulturer 
samt att ta del av hela erfarenheten som det innebär att flytta till ett nytt 
ställe är en bra ingång i vuxenlivet (Hinton 2011, s 27-29., Holdsworth 
2009, s 1850, 1857). Enbart att flytta var viktigt, men ännu viktigare var 
det enligt studien att flytta från regionen man växt upp i, vilket är ett sätt 
att känna att man distanserat sig från regionen som de ansåg gav dem 
trygghet i uppväxten. En intervjuperson i undersökningen ansåg att två 
timmars restid till föräldrahemmet var för nära för henne och att känslan 
av att komma så långt bort som möjligt var viktigast. Att bara komma 
bort från orten och regionen de växt upp i var en viktig livsinvestering för 
deras personliga utveckling (Hinton 2011, s 27-29) med andra ord är 
humankapitalteorin en väldigt central del enligt studiens deltagare. 

 
Dessa motiv kan även förstås genom push- och pullfaktorer. Chew&Croy 
(2011, s 258) skriver om Sirakaya et al (1996)  syn på pushfaktorer. 
Pushfaktorer är psykologiska personliga faktorer som innebär att man är 
missnöjd med platsen som man bor på och därmed i behov av att testa 
något nytt för att stärka sin självkänsla. Llewellyn-Smith & McCabe 
(2008, s 598) gjorde en studie där studenter rankade hur mycket ett 
antal pushfaktorer spelade in i deras val av studieort. Exempel på de 
pushfaktorer som nämndes var; möjligheten att utvidga sitt sociala 
nätverk, då det var begränsat att göra det på den nuvarande platsen, att 
bo på en annan ort och vara oberoende av föräldrarna samt studera vid 
ett annat universitet är det som ligger närmst geografiskt. 
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I SOU-rapporten 2000:36 (s 40) undersöks vilka motiv flyttare har, hur 
de trivs samt om högskoleutbyggnad kan stoppa utflyttningen. De skäl 
som orsakar flytt är enligt utredningen omväxling och självständighet. 
Även att påbörja en utbildning var en anledning som ofta nämndes som 
ett motiv att flytta (Garvill et al, s 46, Löfgren 1990, s 119). Figuren nedan 
visar att den vanligaste orsaken till flytt är miljöombyte, som sedan 
efterföljs av samboskap med annan person samt studier.  

 

 

 

 

Figur 3. Motiv till senaste flyttning. Källa(Garvill et al, s 46). 

 
De orsaker som nämnts i teorin är alla exempel på livskvalitet. 
Livskvalitet kan styras av push- och pullfaktorer där många ungdomar 
menar att livet på landsbygden inte tillfredsställer de behov som staden 
gör. De ekonomiska motiven att flytta från ett ruralt område till ett 
urbant växer sig allt starkare och blivit en alltmer vanligare orsak de 
senaste decennierna (Boyle et al 1998, s 128-132). Livskvalitet kan även 
rymmas inom humankapitalteorin där en flytt från föräldrarna kan bidra 
till att man växer som människa och får nya livsperspektiv. 
 

4.3 Avstånd 

 
Andersson (2000, s 52) menar att flyttningar över långa avstånd följts av 
livsavgörande beslut vilket gör att vårt sociala nätverk påverkas av det.  
Sociala kontakter på en plats kan föranleda en flytt. Socialt nätverk 
påverkar vilken anknytning man har till platsen samt att det även 
påverkar hur nöjd man är med livet i övrigt. Detta kan även påverka 
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flyttningsbeslut i den aspekten att om man har varit med om händelser 
på en plats knutna till sociala relationer kan det vara en orsak till att 
stanna (Malmberg et al 2005, s 66-67). Sociala nätverk kan påverka vart 
eller om man flyttar. En annan faktor som också kan spela in är vilken 
platsanknytning man har till sin nuvarande eller framtida boplats 
(Stjernström 1998, s 36, Kirby et al 2011, s 37-38). Brister på socialt 
nätverk kan både vara en push- och pullfaktor till flytt. Då svårigheter 
finns att utveckla det sociala nätverket på platsen samt att det kan 
utvecklas på annan ort. Likväl så har det sociala nätverket ett mycket 
bredare geografiskt spann i dagens samhälle vilket kan vara en orsak till 
att människor flyttar till nya platser (Malmberg et al 2005, s 66-67). 
Stjernström (1998, s 35-37) diskuterar kring det sociala systemet, hur det 
ändras och vidgas vid flyttning. Han menar att om en person känner en 
annan på den nya bostadsorten ger det en trygghet under första tiden 
samt att den information de får av en annan kan påverka valet av nästa 
bostadsort. 

 
Endast 15 % av flyttningar i Sverige sker över ett avstånd på 50 km 
(Andersson 2000, s 58-59). Dock så har det uppstått en förändring då de 
långväga flyttningarna har ökat vilket beror på att möjligheten finns då 
all infrastruktur blivit bättre och mer utvecklad. Om vänner och 
släktingar bor långt ifrån varandra kan de idag hålla kontakten varje dag 
med varandra då kommunikationsmöjligheterna är oerhört goda 
(Stjernström 1998, s 29). Långväga flyttningar inom en nation är 
betydligt lättare att genomföra än mellan två länder, men inte sagt att 
migrationen inom landet behöver vara mindre omfattande. Inom en 
nation råder det inga restriktioner som det gör mellan två nationer, utan 
allt handlar om vilka barriärer man måste ta sig över i och med flytten 
(Andersson 2000, s 52).  
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5. Resultat 
 

De sex personerna som deltog i studien studerar alla för närvarande på 
ett program i Umeå, antingen vid Umeå universitet eller Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU). Intervjupersonerna består av tre kvinnor 
och tre män i åldrarna 21 till 28 år. Som bilaga 1 visar är de från olika 
delar av landet, den närmsta flyttade från Sundsvalls kommun och den 
som flyttade längst begav sig hela vägen från Mönsterås kommun. Det 
respondenterna har gemensamt är att alla har flyttat till Umeå för att 
studera. Alla har gjort ett aktivt val att bryta upp från sina vänner och sin 
familj för utbildningens skull.  

 

5.1 Presentation av respondenterna 
 
Kajsa, en 21-årig kvinna från Övertorneå kommun som studerar 
civilingenjör inriktning industriell ekonomi. Huvudanledningen till att 
hon valde Umeå som studieort var att hon vid ansökningstillfället bodde i 
Costa Rica och hade hemlängtan till Norrland, vintern samt närhet till 
familjen. Hon var inne på att flytta någon annanstans i Sverige än Umeå, 
men då hon såg att programmet fanns i Umeå tvärvände hon helt. 

 
21-åriga Petra från Bodens kommun studerar psykologprogrammet med 
inriktning mot idrott. Umeå universitet är det enda lärosäte i Sverige som 
erbjuder inriktning mot idrott så respondenten hade därmed inga 
valmöjligheter var hon skulle flytta för att studera programmet. Hon 
nämner även att närheten hem var en bidragande orsak till att det blev 
Umeå. 

 
Henrik är en 22-årig manlig politices kandidatstudent från Sundsvalls 
kommun. Hans huvudsakliga anledning till att det blev Umeå var delvis 
slumpen enligt honom själv. Han hade tidigare besökt Umeå vid ett 
flertal tillfällen, även universitetets campus, så han visste vad som 
väntade honom. Boendesituationen var viktigt för honom, därför valde 
han bort städer som Lund, Göteborg och Stockholm. 

 
Adam är en 25-årig man från Enköpings kommun som studerar 
civilekonom med internationell inriktning. Att utbildningen är helt på 
engelska samt att möjligheten till utlandsstudier var de viktigaste 
anledningarna till att han valde Umeå. Då han benämner sig själv som en 
friluftsmänniska var även klimatet en av orsakerna.  
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28-åriga Marie studerar på turismprogrammet och flyttade från 
Göteborgs kommun. Hennes anledningar till att det blev Umeå var att 
hon ville ha en riktig vinter då hon åker mycket längdskidor. Hon valde 
mellan Umeå och Östersund men då hon ansåg att utbildningarna var 
likvärdiga föll valet på Umeå för att det är en riktig studentstad som att 
Umeå likt Göteborg är en kuststad. 

 
Johan, en 21-årig man från Mönsterås kommun studerar jägmästare vid 
SLU. Umeå är det enda stället i hela Sverige där jägmästarprogrammet 
finns därmed hade respondenten inte något val. Då han vet att han vill 
jobba inom skogsbruket i framtiden så var det utbildningen som lockade 
honom, inte Umeå som ort. 

 

5.2 Flytta 
 

”Hade jag haft ett val att flytta till ett ställe som var närmare hem än 
Umeå hade jag gjort det.” (Johan) 

 
Johan var den enda av intervjupersonerna som egentligen inte ville till 
Umeå utan han menar att det blev Umeå eftersom hans utbildning bara 
finns här. Vilket innebär att utbildningen är en pullfaktor. Att flytta till en 
ny ort kan vara en stor omställning. Detta menar Johan som är uppväxt i 
en liten by i Mönsterås kommun. Jämför man Johan med Petra som inte 
heller hade något val av studieort på grund av utbildningsrelaterade 
orsaker så menar Petra att Umeå är lagom nära hem till Boden. Det som 
även skiljer dessa två respondenter åt är att Petra har vänner och bekanta 
som studerar här och de har talat gott om Umeå, men hon menar att det 
inte påverkade henne nämnvärt då hon även har vänner som studerar i 
Stockholm och Lund, vilka pratar minst lika gott om de städerna. Johan 
visste inte mycket om Umeå då han aldrig tidigare besökt staden men det 
han visste var att det finns en stark vänstertradition i staden samt att 
staden har en stark hardcore tradition, bland annat genom bandet 
Refused. Johan kunde inte välja var han ville studera, men han för 
resonemanget att Umeå som är en traditionsrik studentstad är mer 
lockande än exempelvis Kalmar och Göteborg. Han menar även att en 
flytt till Umeå skulle utveckla honom mer än en flytt till Göteborg eller 
Kalmar vilket är ett tecken på att humankapitalteorin gör sig gällande i 
hans fall. 
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Adam och Marie har till skillnad från de andra respondenterna provat på 
studentlivet på andra orter innan de valde Umeå. Citatet nedan är något 
som Adam tänkte under tiden som han bodde i Stockholm. 

 
”Det var rusningstrafik i tunnelbanan, man får damp av det. 

Bokstavligt talat.” (Adam) 

 
Adam, som tidigare studerat i Stockholm menar att kalabaliken i 
tunnelbanan var en push-faktor. Detta då tunnelbanependlandet 
beskrivs som något han verkligen ville ifrån. Adam pratar även om att det 
är skillnad på människorna i Stockholm och Umeå. I Stockholm menar 
han att de som bor där är mer tillgjorda än norrlänningarna som han 
menar vara mer naturliga, därmed är de enligt honom bekvämare att 
umgås med. Enligt honom hade han två val av studieorter rörande 
utbildningen, dessa var Umeå och Uppsala. Att flytta långt bort var inget 
nytt för Adam då han bott i Japan en tid och därmed var han införstådd 
med hur det är att flytta till ett nytt ställe där han inte känner någon 
sedan innan. Dessutom ansåg han att hans möjligheter till att studera 
utomlands skulle vara störst i Umeå, vilket kan tolkas som en pull-faktor. 
Detta kan även förklaras genom humankapitalteorin då hans studier i 
Umeå förväntas ge någon form av avkastning i hans personliga 
utveckling i form av utlandsstudier. 

 
Marie som studerat vid Göteborgs universitet menar att studentlivet i 
Göteborg inte existerade. Hon menar att det beror på att de olika 
institutionerna är utspridda över hela staden samt att det inte finns 
några uteställen som direkt är riktade mot målgruppen studenter. 
Turismprogrammet som Marie studerar på finns även i Kalmar, men dit 
ville hon inte och det beror på att det ligger i södra Sverige. Hon ville 
testa något som låg långt bort från Göteborg, ett helt nytt ställe som 
erbjuder andra saker. Drivkraften att komma bort från Göteborg var 
stark för henne. Då Marie åker en del längdskidor, men även sysslar med 
utförsåkning var en flytt till Norrland även av denna anledning en 
avgörande faktor. Norrland hade därmed något som Göteborg inte kunde 
erbjuda. Angående en flytt till Umeå säger hon: 

 
”Man är inte här så länge ändå, så det är kul att ha det riktiga 

studentlivet. Det är ju bara en viss period i livet.” (Marie) 

 
Ovanstående citat sätter fingret på något som samtliga respondenter var 
inne på, att om man är student så vill man känna sig som en. Dessutom 
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kan detta uppfattas som att flytten till Umeå inte är permanent, utan att 
den är som Marie säger, bara tillfällig och då är det inte lika jobbigt att 
flytta långt. Trivs man inte med utbildningen så kan man alltid flytta hem 
igen vilket gör att det blir en trygghet trots att avståndet till sin hemort är 
långt. Att komma till ett nytt ställe och utveckla sig själv var viktigt för 
henne vilket kan förklaras genom att använda humankapitalteorin. 

 
Här identifieras en skärningspunkt i Adams och Maries beslut av Umeå. 
Att det var långt bort, det var inte hemma. En känsla av att inte behöva 
vara beroende av något annan än just sig själv.   

 
Henrik som är uppväxt i Sundsvalls kommun hade möjligheten att 
studera där och kommenterar det hela på följande vis:  

 
"Bodde i Sundsvall innan, där jag kommer från och det är ju också en 

universitetsstad, men det sållade jag bort ganska snabbt, lite av 
hatkärlek." (Henrik) 

 
Detta kan tolkas som att en flytt från Sundsvall var det mest primära för 
honom, inte en flytt till Umeå. Sundsvall var med andra ord något som 
stötte bort honom, drivkraften att flytta någon annanstans var så stark 
att det inte var aktuellt för honom att vara kvar. De orsaker som spelade 
in hans val av Umeå var att det finns stora möjligheter till friluftsliv. 
Henrik, som både jagar och fiskar menar att Umeå har pullfaktorer som 
påverkade hans val. Avståndet till jaktmarker, vattendrag och fjällen är 
betydligt kortare från Umeå än vad det är från Göteborg, vilket är en 
annan ort som erbjuder hans utbildning.  

 
Kajsa och Petra hävdar att en flytt till Umeå var en trygghet i den 
aspekten att man ändå flyttar hemifrån och står på egna ben men att det 
samtidigt är nära hem ifall det skulle hända något. Det är en frihet att 
känna att man kan åka hem imorgon och inte behöva planera flera veckor 
i förväg om man hade haft Stockholm eller Lund som bostadsort.  

 
Kajsa menar att en flytt till Umeå är en trygghet eftersom det ligger i 
Norrland. Då hon är uppväxt i Övertorneå kommun, men bott ett år i 
Costa Rica tyckte att det ändå var en omställning att flytta till Umeå för 
att hon kunde gå i stadens centrum och ingen kände igen henne. Det var 
som en chock då hon är uppväxt i ett samhälle där alla känner alla, men 
att det numer bara är skönt att kunna gå omkring utan att bli igenkänd. 
Eftersom det blev Umeå och Norrland så visste hon någonstans inom sig 
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vad som väntade henne, hur människorna skulle vara och så vidare. 
Petra menar att en flytt till Umeå var bekvämt, just för att det inte är 
långt hem, själva flytten blev därmed smidig. Båda två är övertygade om 
att Umeå är helt rätt för dem, eller de vill i alla fall tro det: 

 
”Att man söker en bekräftelse till sig själv. Att man inte valde fel.” 

(Petra) 

 
Kajsa tycker även att det inte är någon idé att fundera på hur studentlivet 
i en annan stad skulle vara eftersom hon gjort det valet hon gjort. 

 
"Man måste bara tro att det är det perfekta. Lura sig själv till det i alla 

fall." (Kajsa) 

 
Detta kan tolkas som att Norrland per automatik är bra för dem, 
eftersom det är här de växte upp, det är här de känner sig hemma. Det är 
inte Umeå eller utbildningen i sig som ger dem trygghet, utan det är 
Norrland som region. Detta kan även vävas samman med Henriks ord 
om närheten till fiskevatten och jaktmarker. Därför är dessa orsaker 
starkt kopplade till vilken region de kommer från.  

 

5.3 Umeå som stad 

 

Adam som länge valde mellan Umeå och Uppsala, övervägde både 
utbildningens kvalitet, samt vad han trodde att städerna skulle kunna 
erbjuda utöver studierna. Då han till slut kom fram till att utbildningen i 
Umeå var bättre för honom började han undersöka Umeå som stad har 
att erbjuda och kom fram till: 

 
”Umeå kändes ju inte så illa direkt.” (Adam) 

 
Hans ord kan jämföras med hans val av Umeå som studieort, där han 
menar att han var i behov av att se något nytt, med andra ord pushfaktor, 
samtidigt som att han ville komma till en stad med bra förutsättningar 
gällande boende och utbildning. 

 

"Flyttade hit för utbildningen, den finns inte på så många ställen i 
Sverige. Valde mellan Östersund och Umeå, men valde Umeå bara för 

att det är en roligare studentstad." (Marie) 
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Marie valde mellan att studera i Östersund och Umeå, då hon tyckte att 
utbildningarna var relativt lika så föll valet på Umeå och en anledning till 
det var att Umeå är likt Göteborg, där hon flyttade från. Umeå har kust 
mot havet, det har inte Östersund, därmed kan det tolkas som att Umeå i 
och med kusten ger henne någon form av trygghet. Sedan att Umeå är en 
utpräglad studentstad spelade även in, trots att hon aldrig tidigare besökt 
varken Umeå eller Östersund. Dessa två anledningar är starkt 
förknippade med pullfaktorer, vad en ort kan erbjuda gentemot en 
annan.  

 
"Jag kollade upp utbildningarna innan, mellan Östersund och Umeå i 
alla fall, kollade faktiskt inte på Kalmar. Men jag visste att jag absolut 
inte ville flytta till Kalmar, så var väl staden viktigare nästan." (Marie) 

 
Dessa ord visar på att staden kanske spelar en större roll än vad hon vill 
medge. Hon ville inte till Kalmar för att det låg i södra Sverige utan att 
hon ens hade kikat vad som erbjöds. Detta kan förstås genom att 
applicera det som pushfaktorn att hon ville bort, testa något helt nytt. 

 
Johan har sedan flytten till Umeå upptäckt att som studentstad finns det 
många spex för just studenter vilket ökar samhörigheten och stärker 
bilden av Umeå som en utpräglad studentstad. Samtidigt menar han är 
själva studentdelen av staden liten, men att områden, såsom 
campusområdet, Ålidhem och Mariehem är viktig för stadens själ och 
utveckling. Dock anser han att Umeå är alldeles för stort för honom vilket 
helt enkelt beror på att han är uppväxt i en liten by där alla känner alla, 
vilket gjorde flytten till Umeå extra påfrestande. Inte bara att det låg så 
långt bort utan att det är var så stor skillnad storleksmässigt. Johan 
menar även att Umeå inte är speciellt egentligen, att man inte behöver 
åka så långt för att uppleva det Umeå har att erbjuda, inte ens för 
vintern. Detta beror helt på att han är uppväxt i den södra delen av 
Sverige och har efter han flyttade hit insett att städerna i norra och södra 
Sverige inte skiljer sig så mycket åt, att det finns samma affärer överallt 
och utbudet av aktiviteter är snarlika. 

 
Marie anser även att som student i en storstad som Göteborg och 
Stockholm så försvinner man som en i mängden att känslan av att vara 
student i de städerna inte är lika påtaglig som i Umeå. Detta tror hon 
beror på att det finns bostadsområden i Umeå med hög koncentration av 
studenter vilket bidrar till att det blir en gemenskap, att man som student 
har en identitet, man känner sig som att man tillhör en grupp. 
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För Petras del var omställningen från Boden till Umeå inte så stor, utan 
det som var mest utmärkande var att utbudet i Umeå är så mycket större 
än i Boden. I Boden finns det ett uteställe medan man i Umeå kan välja 
och vraka vilket hon tyckte var spännande. Detta tror hon beror på vart 
man kommer från, vart man växt upp. Hade hon flyttat från Boden till 
Stockholm och sedan till Umeå hade hennes syn på Umeås utbud sett 
helt annorlunda ut. Dessutom associerar hon Umeå med ordet 
hälsosamt. Mycket av det beror på IKSU som både hon, Kajsa och Henrik 
kände till innan de flyttade hit. IKSU är en idrottsförening som har en 
idrottsanläggning (IKSU). Kajsa har hört att studenter flyttar hit enbart 
på grund av att IKSU finns här, medan Henrik menar att IKSU i någon 
mån påverkade hans val. Han visste att träningsmöjligheterna i Umeå 
var goda. 

 
"(...)att folk inte bara som i Uppsala, super. Man kan supa här också, 

men man behöver inte bara supa, man kan få supa och så på helgen och 
gå på IKSU på vardagarna." (Petra) 

 
Detta kan tolkas som att Petra har kunskap om hur det ser ut i Uppsala, 
som att skillnaden på alkoholintaget skulle vara stort mellan Umeå och 
Uppsala. Ett annat sätt att tolka denna utsago kan vara att man själv inte 
vill bli förknippad med den suparkulturen som finns bland Umeås 
studenter.  

 
En annan fördel med Umeå, enligt Henrik, är att det är nära till många 
aktiviteter och att utbudet är stort. Enligt honom kan man cykla var som 
helst i staden, att det finns stort utbud på skidspår vilket är positivt. 
Något som även påverkade Kajsa var att hon kände att Umeå växte, att de 
hade något som var på gång i och med kulturhuvudstadsåret. Adam 
menar att det är ett annat tempo i Umeå än i Stockholm, där han bott 
tidigare, att folk är lugnare här och att de vågar vara sig själva, de 
behöver inte göra sig till för att vara något. 

 
Henrik, Kajsa och Petra hade alla besökt Umeå innan de sökte hit och 
visste därmed lite vad som väntade dem. Henrik hade varit på 
universitetets campus tidigare och fått en känsla av samhörighet genom 
detta. Alla tre menade även att staden kändes lagom stor, att man med 
lätthet kunde ta sig överallt samt att de fått positiva vibbar av den genom 
sina tidigare besök. De hade även hört från kompisar att Umeå var en bra 
stad att studera i samt att de trivs här vilket gjorde att man automatiskt 
trodde att man själv skulle göra det då också. Därav skapades det en bild 
i deras huvuden av hur bra Umeå som studentstad skulle vara, och även 
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om ingen av dem sade det rakt ut kan det ha påverkat deras val av 
studieort. Negativa saker som Kajsa hade hört om Umeå innan hon 
flyttade hit var att vissa av hennes kompisar, trots att de trivdes bra, 
tyckte att Umeå var lite för litet. Nu när hon bott i Umeå ett tag håller 
hon inte med, vilket kan bero på att hon själv är uppväxt i en liten ort 
samt att människor värderar saker olika. Samtliga respondenter 
rekommenderar andra att välja Umeå som studieort vilket helt enkelt 
beror på att det enligt dem är studentvänligt, man lär känna många nya 
människor från alla delar av Sverige. De som tillhörde Södergruppen 
menar att eftersom studietiden är så kort så borde fler prova att flytta 
långt, för i slutändan är de övertygade om att de inte kommer ångra sig. 
Att flytta långt är en lärdom för livet, ett sätt att verkligen stå på egna ben 
och därmed utveckla sitt humankapital. 

 
Umeå som stad bedöms vara attraktiv för respondenterna, men av olika 
anledningar. De respondenter som flyttade till Umeå från södra Sverige 
anser att Umeå är attraktivt för att det är ligger långt bort. De 
respondenter som flyttade från norra Sverige anser att Umeå är attraktivt 
på grund av att det ligger i Norrland och därmed kan det tolkas som att 
det är attraktivt för att det är hemma, men ändå borta, då de inte växt 
upp i Umeåområdet. 

 

5.4 Boende 

 

Boendesituationen var något som diskuterades under intervjuerna och 
det som var utmärkande var att samtliga män som deltog i denna studie 
menade att detta var viktigt för dem när de valde studieort. Adam 
upplevde det som lättare att få en bostad i Umeå än i Lund eller Uppsala. 
Johan som flyttade från Mönsterås kommun menade att boendet var det 
han var mest orolig då han inte bara kunde åka hem över helgen den 
första tiden om han inte skulle fått tag i boende. Henrik, som gjorde den 
kortaste flytten rent avståndsmässigt hade samma tankegångar som 
Adam och menade att man måste köpa en helhet när man studerar. Hur 
utbildningen bedöms vara, boendesituationen och vad staden har att 
erbjuda. Deras uttalanden är tydliga exempel på vad Umeå som plats har 
att erbjuda, med andra ord kan det tolkas som att pullfaktorerna var 
viktiga för dem.  

 
När Henrik hälsade på sin syster, som studerar i Göteborg fick han 
intrycket att universitetet är utspritt över hela staden vilket medför att 
det kan finnas en risk för att man måste bo på andra sidan staden, något 
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som han inte var intresserad av. I Umeå bor han tio minuter gång från 
skolan vilket är perfekt då han ändå är på universitetet i princip varje 
dag. Sedan att han hade varit i Umeå innan och kände till hur 
tillgängligheten på boende nära universitetet såg ut bidrog också i hans 
val av studieort. 

Samtliga tre kvinnor som medverkade i denna studie ansåg att boende är 
något som löser sig med tiden om man inte får tag på något när 
utbildningen startar. Nedanstående citat sammanfattar deras inställning 
till boendesituationen i Umeå. 

 
”Ume, det är lagom stort, man kände väl att det inte var omöjligt att 

fixa boende.” (Kajsa) 

 
Detta citat kan kopplas samman med Kajsas tidigare ord om att Norrland 
är en trygghet för henne. Detta sammanfaller med Petras åsikter, att 
utbildningen är viktigast och hur man bor i början inte är så relevant då 
det är viktigast att man trivs med utbildningen och klasskamraterna. De 
båda delar uppfattningen att boendet kan man alltid förbättra med tiden, 
men att det inte går att påverka utbildningen i samma utsträckning. 
Petra bodde under de första månaderna på vandrarhem och trodde att 
hon med lätthet skulle få tag i en lägenhet, och efter många om och men 
fick hon det. Anledningen till att hon inte sökte studentrum var för att 
hon skulle flytta ihop med sin kille. Hon bor, efter uppbrottet med sin 
pojkvän, kvar i lägenheten vilket är av bekvämlighetsskäl samt att hon 
anser det vara svårt att få tag på en ny lägenhet. 

 
Marie som flyttade från Göteborg och som aldrig tidigare bott i korridor, 
utan bott i ”riktiga lägenheter” tänkte på följande vis om boendet innan 
hon flyttade: 

 
"Samtidigt har de akutboenden och sen så är det inte så svårt att få ett 

korridorsrum." (Marie) 

 
Även om hon sade att boende inte var viktigt för henne betyder det att 
hon ändå hade det i åtanke vid flytten då hon var medveten om att det 
finns akutboende samt att det inte behövs lång kötid för att få ett 
studentrum i en korridor. Hennes inställning till boende har gradvis 
ändrats under tiden i Umeå då hon absolut inte vill bo i en korridor något 
mer utan föredrar sitt nuvarande boende där hon har en lägenhet. Hon 
medger att kostnaden per år blir högre men att friheten att kunna göra 
vad man vill, laga mat när man vill är så pass viktigt för henne att det 
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förhöjer hennes livskvalitet. Liknande resonemang har både Adam och 
Johan som likt Marie bodde i en studentkorridor i början men valde att 
flytta därifrån efter ett läsår eftersom när man kommit in i utbildningen 
och vet att man trivs med den så börjar andra områden utöver 
utbildningen prioriteras.  

 
Då Adam är uppväxt ett par mil från Uppsala, där han känner många 
som studerar, var det inte aktuellt eftersom det var för nära hem samt att 
boendesituationen hade varit osäker i Uppsala. Utöver det var det inte 
aktuellt för honom att flytta hem till mor och far då det hade känts som 
att han skulle tagit ett steg tillbaka i sin personliga utveckling. 
Humankapitalteorin är med andra ord väldigt träffande i hans 
resonemang.  

 

5.5 Socialt nätverk 
 
”Jag tänker väl ändå att jag är så pass social att jag hittar nya vänner 

och kanske lura i någon att bli kompis med mig.”  (Petra) 

 
Detta citat berör något som alla respondenter var inne på, att socialt 
kapital är viktigt var man än befinner sig, men att det alltid löser sig på 
något sätt. Att känna någon sedan innan i den ort man väljer att flytta till 
som student är inte så viktigt som gemene man kan tro.  Angående det 
sociala livet sade Johan: 

 
”Det var något jag litade på, det kommer vara fler som har flyttat långt 

och kommer vara fler som inte har ett socialt nätverk (...).” 

 
Dessa ord beskriver den konsensus som råder mellan samtliga 
intervjupersoner. I en sådan utpräglad studentstad som Umeå ändå är, 
kommer det finnas folk från alla delar av Sverige och därmed menar 
respondenterna att så länge man går i en klass så kommer man mer eller 
mindre tvingas lära känna nya människor och i förlängningen leder det 
till att man får nya vänner. Därför kommer det finnas människor som 
inte har något socialt nätverk uppbyggt när de flyttar hit menade 
deltagarna i Södergruppen. De som tillhörde Norrlandsgruppen hade 
alla personer som de kände när de flyttade till Umeå, men de menade att 
det ändå inte blir så att man umgås så mycket med dem eftersom man får 
nya kompisar i klassen och att umgås med dem på fritiden är ett sätt att 
vara en del i gänget. 
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Marie exemplifierade detta under intervjun. Då hon började studera i 
Umeå en termin innan hon påbörjade Turismprogrammet tyckte hon att 
det var ganska svårt att komma in i de redan existerande kompisgängen. 
Det var först när hon påbörjade programmet som hon kände att hon fick 
kompisar. Detta berodde på att det var många andra nya samt att hon 
nollades vilket gjorde att man började umgås med andra per automatik 
när man inte hade några föreläsningar. 

 
Adam drog paralleller till Uppsala dit han tänkte söka. Han anser att om 
han hade studerat där finns det en risk att han hade hängt mer med sina 
barndomskompisar eftersom en del av dem studerar där, men även att 
han skulle ha nära till sin uppväxtsort. När han flyttade till Umeå visste 
han att han skulle vara tvungen att lära känna nytt folk, vilket han enbart 
såg fördelar med. Enligt honom kan ett socialt nätverk aldrig vara för 
litet. 

 
Samtliga intervjupersoner är rörande överens om att studentlivet i Umeå 
är ett enda stort socialt nätverk och att det beror mycket på campus som 
finns på universitetsområdet. Då Johan studerar vid SLU menar han att 
de är lite avklippta från universitetslivet på campus eftersom de aldrig 
har föreläsningar där. Dessutom menar han att de som går på 
Jägmästarprogrammet har en speciell relation till varandra eftersom de 
är så få vilket gör att de nästan är som en andra familj. Detta tror han är 
en av de stora anledningarna till att han och hans vänner mest går ut på 
SLU:s eget kårhus och inte på de som är belägna på campus. Eftersom 
hans utbildning är den enda i sitt slag i Sverige menar han att man inte 
träffar så många andra på dagarna vilket gör att man blir en väldigt tight 
grupp. Detta hänger givetvis ihop med att de aldrig är nere på campus 
och har föreläsningar. 

 
Som tidigare nämnt så ville inte Johan till Umeå, utan till någon ort som 
hade betydligt kortare avstånd till Mönsterås. Därför försökte han få med 
sig folk hemifrån eftersom det skulle underlättat det sociala livet i början. 
Då det enligt honom tar tid att lära känna folk tyckte han att det var 
jobbigt det första året då han inte hade någon som han kunde prata 
djupare saker med. 

 
Adam menar att studentlivet mellan Stockholm och Umeå skiljer sig 
avsevärt, till det positiva för Umeås del. I Stockholm fanns det ingen 
samhörighet och att den enda gången han träffade dem var i princip på 
föreläsningarna. Detta tror han dels beror på att det finns flera 
bostadsområden avsedda för just studenter i Umeå, vilket innebär att det 
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alltid är några i klassen som bor nära en själv och då blir det som att man 
börjar umgås med dem på fritiden. En nackdel med att det är så 
koncentrerat, enligt Adam, är att man bara umgås med studenter, när 
han pluggade i Stockholm så umgicks han med både studenter och 
arbetare.   

 
Det råder samstämmighet från respondenterna att deras vänskap med 
barndomsvännerna inte har förändrats trots att de har flyttat från dem. 
Detta menar de beror på att de känt dem i princip hela livet, därför vet de 
vart de har varandra. Jargongen som finns mellan dem kommer alltid att 
finnas kvar oberoende om man träffas varje vecka eller om det tar ett 
halvår mellan gångerna. Det här kan tolkas som en trygghet när man 
flyttar till ett nytt ställe eftersom om det inte funkar med människorna på 
den nya orten vet man att man alltid har kvar de man växt upp med. 

 
Hur det sociala nätverket skulle se ut i Umeå var det ingen respondent 
som visste, därför var det inget som påverkade dem i deras val. De är 
rörande överens om att en flytt till Umeå har utvecklat deras sociala 
nätverk och de är tämligen säkra på att de inte är de enda studenterna 
som känner så.  
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6. Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka orsaker som spelade in i 
respondenternas val av Umeå som studieort. Men även hur de upplevde 
flytten. Problematiken med detta är att respondenterna har olika 
anledningar till att de flyttar men jag kan ändå tyckas mig skönja ett par 
återkommande orsaker, oberoende vilken kommun de flyttade från. 
 

6.1 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det fanns orsaker som var 
kopplade till vilken region respondenterna flyttade från. Exempel på 
detta är att de som deltog i studie och som flyttade från Norrland kände 
att det var skönt att flytta till en stad i den region de är uppväxta i vilket 
gav dem en trygghetskänsla redan när de flyttade till Umeå. De regionala 
mönster som identifieras med intervjupersonerna som flyttade från 
södra Sverige är att de bland annat valde Umeå för att det var långt bort. 
Detta menade de berodde på att de hade ett behov av att se något nytt 
och framförallt leva ett liv oberoende av föräldrarna. Något som förenar 
respondenterna, oberoende av var de flyttade från var att de ville stå på 
egna ben och utvecklas som människor. Med andra ord känna att de 
trädde in i vuxenlivet. En annan aspekt i valet av Umeå som studieort 
som spelade in för samtliga intervjupersoner var klimatet. Behovet av att 
bo på ett ställe där ”riktig” vinter är vanligt förekommande samt 
närheten till naturen och friluftslivet var även orsaker som nämndes.  

 
Resultatet visar även att det finns aspekter kopplade till vilket kön de 
tillhör. Samtliga män som deltog i studien angav att de ville ha klart med 
bostad innan de flyttade till Umeå. Kvinnorna som medverkade i studien 
menade att det löser sig med tiden, att man alltid kan vara inneboende, 
bo i akutrum eller bo på vandrarhem den första tiden. Alla respondenter 
pratar gott om Umeå som studentstad, då det finns en själ i staden samt 
en samhörighet vilket underlättar deras vistelse i staden. De 
rekommenderar blivande studenter att flytta till Umeå för att studera. 
Angående det sociala nätverket menar samtliga intervjupersoner att det 
underlättas då det är väldigt många som flyttat till Umeå vilket innebär 
att existerande nätverk på det sociala planet inte finns för många när de 
flyttar hit. Därför är de som flyttar hit i behov av att lära känna nya 
människor vilket gör att det är lätt att skaffa nya vänner. De känner sig 
inte unika bara för att de flyttat hit vilket underlättar integreringen i 
studentlivet. 
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6.2 Push- och pullfaktorer 

 

Likt Chew&Croy (2011), Llewellyn-Smith & McCabe (2008), Kirby et al 
(2010) och Hinton (2011) visar denna studiens resultat att pushfaktorer 
spelar en stor roll i respondenternas val att flytta. Den pushfaktor som är 
gemensam med deras forskning och respondenternas svar var behovet av 
att flytta. Att flytta till ett nytt ställe utan närhet till föräldrarna var en 
viktig orsak för att skapa sig ett eget liv, format efter en själv. Jag anser 
att behov av flytt var den enskild viktigaste faktorn till att alla 
respondenterna i min studie lämnade sin hemort. Det som skiljer denna 
studie med Kirby et al (2011) är att en del personer väljer att studera i 
regionen de kommer från därför att det ger dem en trygghetskänsla. De 
tre respondenterna i min studie som tillhörde Norrlandsgruppen valde 
alla att utbilda sig på universitetsnivå i just Norrland. Respondenterna i 
denna studie menar att det var en trygghet för dem även om de bytte 
bostadsort, vilket även Alm & Winters (2009) kom fram till i sin studie. 
Alla hade de vänner eller bekanta som studerar i Umeå, men att detta 
inte påverkade deras val av studieort. Jag tror att vänners ord om hur det 
är att studera i Umeå kan ändå ha påverkat dem indirekt, även om de 
inte själva tror att det gjort det. Sammantaget konstaterar jag att 
drivkraften att komma bort var viktigare än valet av Umeå som studieort 
i alla fall för de respondenter som flyttade från södra Sverige. Detta kan 
jämföras med Hintons studie i Wales där studenterna ansåg att det 
viktigaste var att komma bort från sin hemregion. 

 
Gällande pullfaktorerna har denna studie skärningspunkter med Löfgren 
(1990) där Kajsa var den enda som inte hade en högskola eller ett 
universitet i närheten av sin tidigare boendekommun vilket medförde att 
hon var tvungen att flytta för att utbilda sig. De andra respondenterna 
bodde antingen i en stad med utbildningsmöjligheter eller 
pendlingsmöjligheter till närmsta högskola/universitet. Studerar man 
vad närmsta studieort med pendlingsmöjligheter och som erbjuder det 
respondenterna studerar kan det fastställas att Adam och Henrik hade 
kunnat bo kvar medan de övriga fyra var tvungna att flytta för att utbilda 
sig. Utbildning är den pullfaktor som jag bedömer har varit mest 
avgörande för respondenternas val av Umeå som studieort. Andra 
pullfaktorer som var genomgående var deras känsla att Umeå är en 
uttalad studentstad, vilket jag tror beror på att universitetet har funnits 
länge vilket präglat staden och dess utveckling. Flera respondenter hade 
kunnat utbilda sig någon annanstans men när de vägde samman flera 
faktorer kom de fram till att Umeå var det bästa alternativet för dem. 
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Kännedomen om Umeå skiljde sig mellan fokusgrupperna. De som 
tillhörde Norrlandsgruppen hade av förklarliga skäl mer vetskap än 
Södergruppen. Detta tror jag beror på att de kommer från ställen som är 
geografiskt närmre. Ingen av respondenterna ur Södergruppen hade 
varit i Umeå innan de flyttade hit och deras kunskap om staden var stark 
begränsad, på gränsen till obefintlig.  

 
Då Norrlandsgruppen som förväntat hade mer kunskap om Umeå sedan 
tidigare kunde de lättare diskutera vad som väntade dem. Södergruppen 
hade inte alls samma erfarenheter av Umeå. Jag trodde att deltagarna i 
Södergruppen skulle ha vetat mer om Umeå än vad de gjorde, därför tror 
jag att jag upplevde att jag fick ut mer av Norrlandsgruppen rörande 
pullfaktorerna. Detta grundas i att intervjupersonerna som flyttade från 
södra Sverige inte visste vad som väntade dem i Umeå i samma 
utsträckning som de från Norrland visste. Pushfaktorerna beskrevs 
starkare av Södergruppen vilket jag tror beror på att de valde att flytta 
till en helt annan del av landet. 

 

6.3 Värdet av att flytta 

 

Stjernström (1998) menar att ens personliga nätverk utvidgas vid en flytt 
vilket jag anser vara självklart när folk flyttar till en annan ort för att 
studera. Detta var något som nämndes av mina respondenter, att 
samtliga såg det som en självklarhet att de skulle hitta nya vänner 
eftersom det är fler som har flyttat hit och är i samma situation som dem 
själva. Samtliga intervjupersoner i denna studie angav att de är nöjda 
med Umeå vilket till stor del beror på det sociala nätverket. Detta 
stämmer även väl överens med Malmberg et al (2005) tankegångar. Det 
som skiljer respondenternas resonemang från Malmberg et al är att 
ingen av dem varit med om händelser som är så starkt knutna till de 
sociala relationerna på en viss plats att de kände att det skulle vara för 
tufft att flytta därifrån. Intervjupersonernas nätverk med 
barndomsvännerna inte har ändrats trots att de bor långt från varandra, 
vilket beror på att de vet vart de har varandra. Detta kan bero på att 
respondenterna i denna studie är inom åldersspannet 21-28 år vilket 
innebär att de är flyttningsbenägna. 

 
Att flytta långt handlar enligt Andersson (2000) om vilka barriärer man 
måste ta sig över, exempelvis flytta från sitt sociala nätverk. Jag anser att 
samtliga respondenter visar en styrka genom att flytta till en helt ny ort 
där vänskapskretsen är liten eller obefintlig. De respondenter som 
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flyttade från södra Sverige tror jag gjorde en större flytt rent psykologiskt 
än de respondenter som flyttade inom Norrland, vilket enligt min mening 
beror på att ingen av dem hade varit i Umeå innan. Ingen av studiens 
intervjupersoner kände någon som bodde här när de flyttade till Umeå 
samt att ingen från Södergruppen var vidare bekant med Norrland som 
region. Detta är något som skiljer sig från Kirby et al (2010) då det enligt 
deras undersökning var många som flyttade dit de hade många vänner 
eller släktingar. Adam, Johan och Kajsa flyttade från små byar eller 
mindre tätorter till Umeå vilket är en påfrestning i sig. Johan ger sken av 
att Umeå är för stort för honom medan Kajsa och Adam trivs här. Enligt 
min mening beror det på att Adam bott både i Stockholm och Japan 
tidigare och Kajsa i Costa Rica vilket gjorde att de redan var vana vid 
pulsen som en stad har. 

 
Hossler och Gallaghers modell (Kirby et al 2010) stämmer inte helt 
överens med denna studies respondenters process vid val av studieort. 
Utifrån hur jag har tolkat intervjupersonernas ord och uttalanden i min 
studie har en egenkonstruerad modell skapats som passar bättre in på de 
respondenter som deltog i denna studie. Denna trestegsmodell visar hur 
beslutsprocessen såg ut för de respondenter som deltog i denna studie. 

Figur 4: Trestegsmodell över respondenternas beslutsprocess  

 
Första steget visar att de bestämde sig för att en flytt var den pushfaktor 
som var viktigast för dem. Med andra ord var de inte nöjda med vad 
deras hemort hade att erbjuda för att de skulle kunna ta nästa steg i deras 
livsprocess. Att bara flytta hemifrån var inte tillräckligt, utan att flytta till 
en annan ort där de kunde ta ytterligare ett kliv i sina liv och utveckla sitt 
humankapital utan föräldrarnas påverkan var viktigt. De menade att 
beslutet skulle få positiv inverkan på deras framtida liv. De övervägde 
vad de skulle tjäna på att flytta eller stanna. Det sista steget i processen 
var utbildning. Vissa av respondenterna undersökte kvaliteten på 
utbildningen mellan olika lärosäten i flera städer. När de jämfört 
utbildningarna mot varandra började de undersöka vad staden hade att 
erbjuda innan de bestämde studieort. Utbildningens kvalitet var viktigt 
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för dem. Jag tror att de gjorde detta eftersom de ville försäkra sig själva 
att de skulle göra rätt val för det är enligt min mening inte ett enkelt 
beslut att fatta. De uppenbara skillnaderna mellan min modell och 
Hossler & Gallaghers är att mina respondenter inte nämnde att 
ekonomiska eller sociala skäl påverkades deras val, utan de gjorde det 
helt utifrån sig själva. Likheten är att studenterna anger att utbildning är 
viktigt, men det kommer in i olika skeenden i själva processen. 

 
Flytta för att utvecklas som person, med andra ord humankapitalteorin 
som Boyle et al (1998) redogör för är något som drev samtliga 
intervjupersoner. Min uppfattning är att de som deltog i denna studie 
känner att de har utvecklats som personer i och med flytten till Umeå 
samt att de kommer ha nytta av det i framtiden. Jag tolkar att Johans 
flytt till Umeå berodde på investering för framtiden, inte att han 
egentligen ville till Umeå utan helst någon annanstans. Den information 
som respondenterna tog reda på om Umeå i förhand skiljde sig åt. 
Studiens respondenter från Norrland hade tidigare besökt Umeå vilket 
medförde, enligt mig, att de en aning om vad som erbjuds i Umeå och 
därmed var de mer införstådda med vad som väntade dem. 
Respondenternas som flyttade från södra Sverige hade väldigt 
begränsade kunskaper om Umeå och de undersökte inte något djupare 
vad som väntade dem. Ett sätt att förstå detta är att en flytt hemifrån var 
så mycket värt i sig att det inte spelade så stor roll vart de flyttade. Värdet 
av att flytta måste vägas mot vad värdet är av att stanna. 

 

6.4 Kan politiska beslut driva fram migration? 

 
Det som framkommit i tidigare studier (SOU 2000:36, Winters 2009) 
rörande hur högskolors lokalisering påverkar vart människor väljer att 
studera. Många lärosäten i Sverige och i staten Georgia rekryterar elever 
från sitt regionala närområde. Detta stämmer inte överens med denna 
studie vilket beror på att respondenterna aktivt valdes ut med jämn 
fördelning av flytt från norra och södra Sverige. Jag menar att Umeå 
universitet är ett tydligt exempel på hur politiska beslut kan driva fram 
migration. Då Umeå universitet var det första universitetet i Norrland 
samt att vissa program förlades i Umeå bidrog det till att studenter valde 
Umeå. Förläggs fler högskolor och universitet runt om i Sverige tror jag 
att de långväga flyttningarna minskar eftersom tidigare forskning visar 
att de flesta högskolor lockar mest folk från sitt närområde. De 
respondenter från Södergruppen som deltog i denna studie och som 
valde Umeå frivilligt valde det bland annat för att det låg långt bort. Jag 
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tror att det även kommer vara så i framtiden men tyvärr tror jag att det 
skulle minska. Genom att förlägga vissa utbildningar på enbart en eller 
ett fåtal orter så kan migrationsmönster drivas fram. Två av de sex 
intervjupersonerna som deltog i denna studie flyttade till Umeå för att de 
inte hade något val baserat på utbildningen de studerar. Personen som 
flyttade från Mönsterås kommun medgav att en långväga flytt till Umeå 
har varit bra för honom och han är säker på att han kommer ha nytta av 
det i framtiden. 

 
Problemet med att många unga flyttar för studier eller arbete är att det 
blir en koncentration av många äldre respektive många yngre inom vissa 
områden. Detta kan leda till att hela byar avfolkas och så småningom dör 
ut. Samtidigt kan man inte begära att statliga lärosäten ska finnas på 
platser bara för att rädda en by eller ett geografiskt område från 
undergång. 

 

6.5 Studiens betydelse 

 

Denna studie fungerar som en pilotstudie då ingen liknande studie, så 
vitt vad jag vet, har gjorts tidigare, varken vid Umeå universitet eller 
något annat lärosäte i Sverige. Mitt syfte med metoden som användes var 
att undersöka om den fungerar i undersökningsområdet samt att denna 
studie förhoppningsvis influerar någon annan student eller forskare i 
framtiden att utveckla forskningsämnet. Det jag kan komma fram till är 
att fokusgrupper passar bra för denna typ av studie, särskilt om man vill 
söka förståelse i intervjupersonernas tankegångar.   

 
Jag anser att denna typ av studier är viktig för de universitet och 
högskolor som är förlagda i Umeå eftersom de får en förståelse för varför 
denna studiens respondenter studerar i Umeå. Lärosätena i Umeå kan 
bara påverka pullfaktorerna. De kan inte påverka att folk vill flytta från 
en ort, till exempel kan lärosätena i Umeå inte påverka andra städers 
eller regioners utveckling samt hur människor ser på sin hemort och det 
utbud som finns där. Genom att trycka på vad Umeå har att erbjuda och 
vad som är unikt med Umeå som studieort så tror jag att gedigen 
marknadsföring i olika delar av landet kan locka fler studenter till staden. 
Ett förslag kan vara att skicka ut information till alla sistaårsgymnasister 
om varför Umeå är bra som studentstad. Om man vill använda sig av ett 
dyrare alternativ kan tv-reklam användas. För att få människor att förstå 
varför Umeå är en stad som lockar studenter från alla delar av landet kan 
till exempel en skåning medverka i reklamen som sänds i Skåne och en 
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värmlänning i reklamen som rullar i Värmland. På detta vis finns det en 
möjlighet att människor känner att de inte är själva att flytta från ett visst 
landskap till Umeå utan att det finns andra människor som gjort det 
tidigare. Som denna studie visar är sociala nätverk viktigt för studiens 
respondenter och det kan bidra till att blivande studenter i Umeå får 
positiva tankar om staden och dess lärosäten vilken kan påverka dem vid 
valet av studieort. 
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