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Sammanfattning 

Sverige centraliseras allt snabbare, idag är det mer än hälften av alla människor som bor i 

storstäderna. Denna urbanisering, med ungdomar och unga vuxna i spetsen, gör att 

kommuner, bland annat i Värmlands län, utarmas och kraftigt går ner i invånarantal. Syftet 

med den här studien är att fånga in upplevelser av de unga som går emot urbaniseringen och 

hittills har valt att bo kvar i en utflyttningsort. Fokus i studien ligger på upplevelser av liv på 

orten, möjligheter till framtid och hur de resonerar kring flytta/stanna-frågan. Studien bygger 

på intervjuer med fem personer mellan 18–29 år, som alla är uppväxta i och som idag bor i 

Hagfors kommun. Utsagor och berättelser från intervjupersonerna har sedan analyserats med 

hjälp av de teoretiska resonemangen gällande kulturell friställning, urbanism och 

referensgrupper. Resultatet visar att unga vuxna i Hagfors upplever att de trivs bra i Hagfors, 

men att de samtidigt uttrycker att de vill flytta från orten. Livet i Hagfors upplevs som 

stillsamt och tråkigt och därför vill de söka sig ut för att uppleva det utanför och bli någonting 

annat. Att stanna i Hagfors innebär för intervjupersonerna att man blir en tråkig person - en 

sån som nöjer sig. De unga vuxna jag har träffat vill inte uppfattas på det sättet utan uttrycker 

därför önskan om ett liv med fler möjligheter, något som de ser finns utanför Hagfors. De 

intervjupersoner som har bott utanför Hagfors men valt att flytta tillbaka kan dock med större 

säkerhet säga att de trivs i Hagfors och vill bo kvar. Jag menar att de har tillägnat sig kunskap 

om att gräset inte är grönare på andra sidan, och att den kunskapen legitimerar deras val att bo 

i Hagfors utan att ses som en sån som nöjer sig. 

 

 

Nyckelord: Lokalsamhälle, Hagfors, Kulturell friställning, Legitimitet, Framtid, 

Livsmöjligheter, Referensgrupp, Urbanism 

  



Abstract 

In Sweden, we become more and more centralized, and today it is more than half of the 

population living in the metropolitan areas. This urbanization, with young people and young 

adults at the forefront, makes municipalities, especially in the county of Värmland, depleted 

and drastically reduced in population. The purpose of this study is to capture the experiences 

of young adults who oppose urbanization and have chosen to stay in an out-migration town. 

The focus for the study is young adults’ experiences of life in these towns, their future 

opportunities and how they relate to the stay/move-question. The study is based on interviews 

with five people between 18-29 years, all of whom grew up and today live in Hagfors. The 

statements and stories of the interviewed have been analyzed in relation to the theoretical 

reasoning cultural release, urbanism and reference group. The result shows, among other 

things, that young adults in Hagfors like living in Hagfors, but at the same time expresses that 

they want to move. Life in Hagfors is perceived as calm and boring, and they feel that they 

should see something else, see other places, and become something else. Choosing to stay in 

Hagfors is to be perceived as a boring person - one who is “content”. The young adults I have 

met do not want to be perceived in that way, and expresses a dream for a life with more 

possibilities, something that they see as possible outside of Hagfors. The ones I´ve 

interviewed who have lived outside of Hagfors but have chosen to move back, they are more 

certain that they like Hagfors and the life they see is possible there. My opinion is that they’ve 

become aware of that the grass isn't greener on the other side of the pence, and that 

knowledge legitimizes their choice to live in Hagfors without being seen as someone who is 

“content”. 

 

 

Keywords: Community, Hagfors, Cultural realese, Legitimacy, Future, Life opportunities, 

Reference group, Urbanism 
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Förord 

Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla som hjälp mig i min studie. Stort tack till er som hjälp 

mig att komma i kontakt med dessa unga Hagförsinger, ingen nämnd ingen glömd. Ett 

speciellt tack till mina intervjupersoner som på ett så fint sätt öppnat upp sig och pratat om 

sina liv, sina framtidsvisioner och hur de upplever livet i Hagfors. Era ord har varit guld värda 

och gjort hela studien möjlig.  

 

Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Anna-Lena Haraldsson som på ett 

professionellt och personligt sätt stöttat mig genom hela studien. Från uppstart till avslutning 

har du stöttat och kommit med nya idéer och infallsvinklar som gett kraft. Detta har varit 

ytterst behövligt när studien ändrat riktning och jag behövt tänka om. Stort tack! 
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1.Inledning 

I Sverige har det under en längre period skett en urbanisering där befolkning i större 

utsträckning flyttar till storstäderna, än till landsbygden (SCB 1999). Åsikterna kring 

omfattningen av urbaniseringen går isär då vissa menar att Sverige haft den snabbaste 

urbaniseringen av alla europeiska länder (Carp 2012), medan andra säger motsatsen (Amcoff 

2015). Dock vet vi med säkerhet att det idag är fler som bor i städerna än vad det är som bor 

på landsbygden. Detta i jämförelse med de cirka tio procent av befolkningen som i början av 

1900-talet bodde i städer (Mattsson 2011; Schlingmann & Nordström 2014). Urbaniseringen 

har således resulterat i att mindre landsbygdskommuners invånarantal har minskat, och de 

orter som flest flyttar ifrån ligger främst i Norrlandslänen, Dalarna samt Värmlands län (SCB 

1999). Samhället centraliseras, men det är till största delen unga som testar lyckan i staden 

medan de äldre är kvar på landsbygden (Mattsson 2011).  

 

Att unga flyttar från landsbygden för att studera eller arbeta, som uppges vara de mest 

förekommande motiven (SCB 1999), behöver inte i sig vara ett problem. Problemen uppstår 

när de sedan väljer att inte flytta tillbaka. Att inte unga flyttar tillbaka gör att vissa regioner i 

Sverige utarmas, exempelvis på arbetsför samt högutbildad arbetskraft. Unga vuxna, efter 

universitetsstudier, lockas till storstaden som erbjuder många och olika typer av arbeten och 

är därför inte lika benägna att flytta tillbaka till sin mindre uppväxtort som saknar detta 

arbetsmarknadsutbud (Bjelke 2013:20f). Urbaniseringen har på så sätt förändrat hur 

människan i grunden lever och konstruerar sitt liv. Människan tvingas till att skapa nya 

förhållningssätt till sin omgivning och hur de väljer sina livsmål (Schlingmann & Nordström 

2014). 

 

Den aktuella uppfattning att “ungdomen” är en bärare av framtiden kan göra ungas ökande 

utflyttningsmönster till ett stort huvudbry för utflyttningskommuner (Svensson 2006:35). En 

ort som har många ungdomar och unga vuxna ger ortens invånare framtidstro och hopp, vilket 

kan skapa positiva krafter till utveckling och förändringar. Men vad händer med livet och 

framtiden i en kommun alla unga flyttar ifrån? Ungas inställning till livet och framtiden 

intresserar mig, speciellt i relation till urbaniseringen. Och vad jag kan se så saknas det studier 

på just unga vuxnas flyttmönster i relation till urbanisering. Mitt intresse för området började 

när jag skrev en B-uppsats som berörde ungas vilja att flytta. Då undersöktes gymnasieelevers 

uppfattning om livet efter gymnasiet: skulle de flytta och vart skulle de isåfall ta vägen? 
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Resultatet visade, förutom att de ville studera, att det största anledningen till flytt var att de 

”bara vill bort”. Livet i deras uppväxtort upplevs som tråkigt, och personer som blir kvar 

upplevdes vara långsamma och tråkiga, något som man inte alls ville identifiera sig med. 

Därför ville man lämna.  

 

Men alla unga flyttar ju inte, det är bevisligen några som stannar kvar. De går emot den 

trenden som visar att alla unga flyttar ifrån de mindre orterna in till storstäderna. Hur är livet 

för dem som är kvar? Vad tycker de om sin uppväxtort? Vad har de för drömmar om 

framtiden? Hur är det att leva i ort som avfolkas, som folk i ens egen ålder lämnar? Att 

studera unga vuxna, i en utflyttningskommun har därför blivit fokuset för min studie.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med bakgrund i inledningen är studiens syfte är att beskriva hur unga vuxna, som bor i en 

utflyttningsort, upplever sina livsmöjligheter, framtid och valet mellan att flytta eller stanna.  

 

Jag kommer svara på mitt syfte med hjälp av frågeställningarna: 

1. Hur upplever unga vuxna livet i en utflyttningsort? 

2. Hur upplever unga vuxna möjligheter till framtid på orten? 

3. Hur upplever unga vuxna valet mellan att flytta eller stanna? 

1.2 Avgränsningar 

Vad gäller utflyttningskommuner i Sverige finns det ett antal att välja mellan. Dock föll mitt 

val på att ha Hagfors som studieort. Nedan följer motivering varför, där bland annat Hagfors 

med hjälp av in- och utflyttningsstatistik jämförs med andra värmländska kommuner. En 

avgränsning vad gäller ålderskategorin “ung vuxen” kommer också att presenteras. 

1.2.1 Hagfors 

Min studie är avgränsad till en nordlig kommun i Värmlands län, närmare bestämt Hagfors 

kommun. Det är en ort med 11 917 invånare som ligger vid Klarälven och som utvecklats runt 

ortens stålindustri, Uddeholm AB, i folkmun kallat Järnverket. Hagfors ligger ca. 10 mil från 

Värmlands största kommun, Karlstad - ett nav i länet med tillgång både till många 

arbetstillfällen och ett universitet.  
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En granskning av SCBs statistikdatabas över befolkningsstatistik i Värmland visar att Hagfors 

haft den kraftigaste minskningen sett till antalet invånare, av alla Värmlands kommuner, 

ackumulerat under de senaste 10 åren. Denna 10 årsperiod är inget nytt utan ingår i en 

långtgående trend där Hagfors är bland de topp 10 kommuner som avfolkats mest mellan 

1950 och 1998 (SCB 1999:90). Hagfors är vidare geografiskt placerad där det är långt att ta 

sig till andra större orter. När det kommer till unga vuxnas flyttmönster har avstånd till större 

orter och pendlingsmöjligheter visat sig avgörande (Bjerke 2013:26). Där avståndet är för 

långt blir valet att flytta överhängande. Studier visar att viljan att arbetspendla sjunker i 

samma takt som antalet minuter det tar mellan hem och arbete ökar. När resan överstiger 45 

minuter ändras individens medvetna eller omedvetna nyttokalkyl, och viljan att pendla 

avståndet avtar betydligt (Stångberg & Torége 2013:23). 2011 hade Hagfors en utpendling på 

18%, vilket är en av de tre lägsta, tillsammans med Torsby och Årjäng, i jämförelse med 

andra orter i Värmland (ibid. 2013:30). Vad dessa tre orter har gemensamt är att de ligger 

mellan 75–90 minuters bilresa från Karlstad. Detta i jämförelse med exempelvis Kristinehamn 

som ligger cirka 30 minuters bilresa från Karlstad, där också utpendlingsbenägenheten är 

större (30%, 2011). Även när det kommer till kollektivtrafikspendling är skillnaderna stora. 

Adderande detta visar tabell 1 nedan att Hagfors minskat med 2 139 personer under de senaste 

10 åren, det högsta utflyttningsnettot i Värmland. Med jämförelse, återigen med Kristinehamn 

som ligger på en lägre nettoflyttning om -262 personer, kan alltså avståndet till större orter 

med ett rikare arbetsliv vara avgörande i individers val mellan att flytta och stanna.  

 

Tabell 1. Ackumulerad inrikes nettoflyttning i Värmland, 2007–2016 

 

                (SCBa)      
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Utflyttningstrenden i kommunen har alltså varit stark under de senaste 10 åren och är en del 

av en lång nedåtgående trend, ända sedan 1950-talet. Dock visas en liten förändring 2016 då 

befolkningsökningen visas med plus 93 personer. Dessa personer utgörs dock av ett större 

antal utrikes inflyttningar medan antalet inrikes flyttningar, både inom och utom Värmlands 

län legat relativt konstant som visas i tabell 2. I och med Hagfors negativa trend vad gäller 

flyttningar fann jag det intressant att se närmare på upphoven till flytt från kommunen, där 

fokus kom att ligga på Hagfors unga vuxnas syn på liv och framtid.  

 

Tabell 2. Befolkningsförändring översikt, Hagfors Värmland, 2007–2016 

Hagfors 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Levande födda 87 79 97 97 97 90 79 76 86 99 

Döda -210 -194 -217 -209 -187 -226 -193 -189 -168 -159 

Nettoflyttning, kommuner 

inom länet 

-87 -62 -77 -57 -97 -73 -240 -101 -150 -94 

Nettoflyttning, kommuner 

utom länet 

-111 -135 -101 -82 -98 -42 -166 -183 -87 -96 

Nettoflyttning, utrikes 185 123 130 95 87 138 420 250 218 338 

Befolknings- 

förändring 

-136 -189 -168 -156 -198 -113 -100 -147 -101 88 

Folkökning, efter justering -134 -189 -168 -156 -198 -112 -99 -150 -97 93 

Folkmängd 12 993 12 804 12 636 12 480 12 282 12 170 12 071 11 921 11 824 11 917 

  (SCBb) 

1.2.2 Vad är en ung vuxen? 

Vem som går under epitetet ung vuxen varierar och definieras olika. Ungdomsbegreppet samt 

unga vuxna som grupp är diffusa och används idag på många olika sätt och för många olika 

grupper. SCB har i en text (SCB 2005:259) definierat en ung vuxen i åldern 19 till 34, medan 
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ungdomsstyrelsen (Ungdomsstyrelsen 2010) sätter samman unga vuxna med ungdomar inom 

åldersintervallet 13 till 25 år. Det är dock inte bara ålder som kan kategorisera en individ inom 

kategorin ung vuxen utan kan likväl avgöras av hur man tar del av vuxenlivet. Att ”vara 

vuxen” idag innebär att du har en egen inkomst, eget boende, påbörjat egen familjebildning 

och/eller en känsla av att “hitta den man är och vill vara”. Detta sätt att kategorisera unga 

vuxna kallas enligt ungdomsstyrelsen (2010) för en livsfasdefinition, som helt enkelt 

innefattar tiden mellan barn- och vuxenliv men som inte kan fastställas av en hållen 

ålderskategorisering. Denna definition tar fasta på de mer flytande variablerna mellan att vara 

barn och vuxen, där unga vuxna befinner sig i en förlängd ungdomstid där man fortfarande 

står i vägskälet mellan att ha drömmar och visioner och samtidigt försöka att börja realisera 

dem (Gillberg 2010:15, 24). Gillberg har i sin studie begränsat unga vuxna till 

åldersintervallet 21 till 29 med motiveringen att de flesta inom detta åldersintervall 

konfronterats med livet och dess förutsättningar på ett eller annat vis, och på så vis fått göra 

egna överväganden om vad man vill göra med sitt liv.  

 

Jag har avgränsat min definition av unga vuxna genom att fusionera Ungdomsstyrelsens 

livsfasdefinition, där unga vuxna befinner sig i en övergångstid mellan att vara barn och 

vuxen, med ett fast åldersintervall på 18 till 29 år. Jag frångår därmed Ungdomsstyrelsens 

kategorisering (Ungdomsstyrelsen 2010) genom att hänvisa till socialstyrelsen som i en text 

(Socialstyrelsen meddelandeblad 2009-126-164) definierar personer under 18 år som barn, 

men samtidigt ta SBCs mer generösa ålderskategorisering i beaktande.  

1.2.3 Unga vuxna i Hagfors  

I Värmland har alla kommuner, förutom Karlstad, haft en stor inrikes nettoutflyttning bland 

unga vuxna de senaste 10 åren. Hagfors har den största ackumulerade utflyttningen bland 18–

29 åringar på -1051 personer mellan 2007–2016.  
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Tabell 3. Ackumulerad inrikes nettoflyttning i Värmland bland 18–29 åringar, 2007-2016 

 

         (SCBa) 

 

Hagfors är alltså en ort med stor utflyttning, både vad gäller befolkningen som stor och även 

nedbruten i mindre åldersintervaller. Att Hagfors har största utflyttningen i Värmland gör det 

intressant att studera hur unga vuxna som väljer att bo i Hagfors förhåller sig till denna 

långtgående utflyttningstrend. Därmed valde jag Hagfors som studieort.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen kommer efter denna inledning följas av en genomgång av tidigare forskning inom 

ämnen som berör unga vuxnas förhållande till framtid samt hur det som ung är att leva på en 

liten bruksort, vilka båda är relevanta för denna undersökning. Kapitel tre presenterar de 

teoretiska utgångspunkter jag använt i min analys av empirin. Det följs av kapitel fyra där jag 

redogör för studiens metod och tillvägagångssätt. Kapitel fem innehåller studiens resultat och 

analys och till sist avslutas mina resonemang, slutsatser och förslag till framtida forskning i 

kapitel sex.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning presenteras och behandlas. De avhandlingar som jag 

valt behandlar ungdomars relation till flytta/stanna-frågan samt ungdomars föreställningar 

kring utveckling och självförverkligande.  

2.1 Vinna eller försvinna? 

Lotta Svensson sökte i sin avhandling Vinna eller försvinna - Drivkrafter bakom ungdomars 

utflyttning från mindre orter (2006) efter att förstå och förklara vilka drivkrafter som ligger 

bakom ungdomars flytt från landsbygd till städer och vilka uppfattningar de har kring framtid 

och valmöjligheter. Hon tar i beaktande de begränsningar och möjligheter som ungdomar ser i 

sin framtid, och hur objektiva villkor och subjektiva upplevelser samverkar i ungdomars val i 

att stanna eller flytta. Svensson ansluter sig till en pragmatisk tolkningsram. Denna tolkning 

sätter samman individen med samhället, där de individuella preferenserna hänger ihop med 

större samhälleliga skeenden. Detta sätter hon sedan ihop med den kritiska realismen som 

ämnar att förklara de till synes ytliga händelserna och utsagorna som någonting som en del av 

ett större mönster eller samhälleliga skeenden.   

 

För att förstå individer, och se vilka mekanismer som ligger bakom stanna/flytta-frågan har 

Svensson använt flera olika materialinsamlingsmetoder i samband med en interaktiv ansats. 

Hon har strävat efter deltagarnas aktiva deltagande i både empiri och analys, med en jämlik 

dialog mellan deltagare och forskare. Hon har inledningsvis intervjuat åtta personer i åldrarna 

15–20 år, som hjälpte henne att ringa in de frågeställningar som är aktuella och intressanta för 

ungdomarna själva. Efterföljande materialinsamling har varit omfattande med två 

ungdomskonferenser tillsammans med elever och vuxna och insamling av ca 60 uppsatser 

skrivna av gymnasietvåor om deras syn på framtid i sin boendekommun alternativt andra 

framtidsplaner. Efter detta följde en enkät som utgick till ett urval klasser på två 

gymnasieskolor i Söderhamn samt formella och informella möten med ungdomar, vuxna och 

kommunrepresentanter om framtidsval och flytta/stanna-frågan.  

 

Det Svensson finner i sin empiri är att ungdomar ser sig som fria individer som väljer sin 

framtid utan att låta sig påverkas av andra. Svensson menar dock att det finns teorier och 

forskning, som tillsammans med hennes resultat, visar att ungdomarnas beslut inte alltid tas 
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utifrån fri vilja. Som teoretiskt begreppsförhållande har Svensson bland annat använt 

centrum-periferi, vilket beskriver ungdomarnas uppfattning om att livet troligtvis är bättre 

utanför orten. Det innebär att de som bor kvar på orten inte uppfattas att “vara lyckad” som 

individ och att man befinner sig i periferin. Därför bör varje ungdoms önskan vara att flytta 

till centrum, och därmed uppfattas som lyckad och självständig. Det har blivit ett 

samhällsideal att flytta till storstaden. Dock menar Svensson att det idealet till största del är 

uppnåeligt inom medelklassen, vilket lämnar arbetarklassen i ett gissel. Om man inte flyttar så 

uppfattas man som misslyckad, även om stanna är ett aktivt och självvalt val. Därmed blir 

deras “livsval som skulle kunna ses som en regional tillgång (...) snarare ett bevis på 

passivitet och oförmåga.” (2006:150). I studien visar sig just social bakgrund påverka hur 

olika ungdomar förhåller sig till att flytta och stanna. Hennes empiri visar att ungdomar från 

arbetarklass uppfattar att jobb och framtid finns på orten medan ungdomar från medelklass 

vill söka sig till storstaden, vilket visar på att de olika klasserna har olika förankring till orten. 

Därmed menar Svensson att “ungdomar som växer upp under olika sociala, ekonomiska och 

kulturella förutsättningar styr deras val och därmed hur deras liv kommer att gestalta sig” 

(2006:141). Även könsskillnader visas i Svensson analys då flickor från arbetarklass, i mycket 

större utsträckning än medelklassflickor och pojkar, önskade en framtid präglad av trygghet 

och familjeliv. Därtill var de inte heller lika benägna att flytta från hemorten. Svensson menar 

att de ungdomar hon träffat inte alls visar tendenser till att drabbas av individualiseringens 

tendenser eller uppvisa några “postmoderna värderingar”. Snarare är de traditionellt 

klassbundna med strävanden och livsdrömmar som följer deras bakgrund. Därmed också sagt 

att alla ungdomar inte alltid strävar efter att “vara lyckad”. 

2.2 Individualiseringens villkor 

Gillberg (2010) har i sin avhandling i arbetsvetenskap sökt efter att ringa in vad 

individualisering innebär och utveckla den så kallade individualiseringstesen i relation till 

unga vuxnas livsvillkor och självförverkligande. I hans studie, som utgår från ett kritisk 

realistiskt perspektiv vilket innebär att studera samhället som en objektiv social verklighet, 

fokuserar han på att se hur unga vuxnas föreställningar om arbete, och däri 

självförverkligande, gestaltar sig samt hur olika socio-ekonomisk bakgrund bidrar till olika 

förutsättningar. Hans empiri utgörs av tio intervjupersoner inom utbildning för vad han kallar 

“framtidens arbetsliv”, det vill säga entreprenörs- och idéutbildningar, och tolv 

intervjupersoner personer som arbetar inom den traditionella tillverkningsindustrin.  
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Som teoretisk utgångspunkt menar Gillberg att individen formar sitt liv i en reflexiv process 

mellan sina egen vilja och den vilja som den sociala omgivningen uttrycker. Det sker alltså en 

växelverkande process där individen och samhället påverkar varandra. Därmed är samhället 

inte statiskt utan omformas av individerna som utgör det. Det individualiserade samhället är 

på så vis en konsekvens av en långsam reflexiv process, som gett långtgående inverkningar på 

fasta kollektiva gemenskaper. “För att man ska förstå unga vuxnas livsvillkor måste vi därför 

studera relationen mellan unga vuxnas psykobiografi och den sociala omgivningen som de 

lever i, och relatera det som händer inom dessa sociala domäner till de övergripande 

strukturella förändringar som äger rum i samhället” (2010:198). Det är mellan strukturella 

villkor och individens egna handlingar som man kan undersöka unga vuxnas reella livsvillkor 

(2010:33). Han menar vidare att det individualiserade förhållningssätt unga vuxna har till sin 

omvärld och sin framtid inte alltid är lika med ett fritt val. Ens möjliga val om liv och framtid 

avgörs fortfarande av klasstillhörighet och ursprung.   

 

Gillbergs analys av empirin visar att alla intervjupersoner, oavsett grupp, upplever att de har 

stora möjligheter till att bli det de vill – de upplever sig ha en bred möjlighetshorisont. De har 

även alla inställningen att om man ska bli någonting så är det upp till en själv att fixa det. 

Skillnad mellan grupperna visar sig dock i deras uppfattning att få dessa möjligheter 

realiserade. De upplever sig ha olika förutsättningar som antingen möjliggör och/eller 

begränsar vad de kan göra och inte göra. Alltså menar de att alla har möjligheten att bli det de 

vill, men inte samma chans att realisera dem. Här visar det sig att olika kön och social 

bakgrund gör att de inte har samma reflexiva förhållningssätt till samhället. Gillberg menar 

då, med stöd av Margaret S. Archer, att det finns tre olika former av reflexivitet (Gillberg 

2010:50f), vilket grundas i ett ambivalent, ett autonomt och ett motstridigt förhållningssätt till 

samhället.  

1. Det ambivalenta förhållningssättet till samhällets förändringar uttrycks i individers 

osäkerhet mellan vad man borde göra och vad man faktiskt gör. Detta kopplas till den 

socioekonomiska samhällsgruppen som saknar resurser till att följa de förändrade 

villkoren i samhället.  

2. Det autonoma förhållningssättet till samhällets förändringar innebär för individen en 

ökad chans till att avancera uppåt på samhällsstegen, kallat “att avancera vertikalt” 

(2010:199).  
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3. Det tredje förhållningssättet handlar om motstånd där individen uttrycker ett missnöje 

över vad samhället har att erbjuda och istället söker nya platser som bättre stämmer 

överens med individens drömmar och livsmål (2010:199).  

 

I mångt och mycket handlar hans avhandling om relationen mellan individens egna vilja och 

hur de hanterar de sociala villkoren, villkor som antingen hjälper eller begränsar individens 

handlingsutrymme. Vilka individer som begränsas eller hjälps kopplas till vilket/vilka kapital 

individen innehar, utan att bli alltför deterministisk. Individens reflexiva förhållningssätt till 

samhället skapar också möjlighet att i viss mån kunna frigöra sig från påtvingade sociala 

villkor.  

2.3 Relevans för min studie 

Svensson har fokuserat på att få en översikt över ungdomars motiv till att flytta eller stanna 

med hjälp av ett antal forskningsfrågor. Dessa har berört vilka faktorer som är viktigast i 

ungdomars val att flytta eller stanna, hur de på gruppnivå påverkas, hur de faktiska 

förhållanden i och individens relation till lokalsamhället är samt hur den samhälleliga 

kontexten påverkar. Min studie har i likhet med Svensson studie fokuserat på individens 

upplevelser av livet i ett lokalsamhälle, men min studie fokuserar mer på den individuella 

uppfattningen kring framtid samt att jag använt andra teoretiska utgångspunkter. Ytterligare 

en skillnad är att Svenssons studie fokuserar på gymnasieelever, främst ungdomar under 18 

år. Min studie fokuserar istället på de något äldre, istället unga vuxna. 

 

Gillbergs studie hanterar hur unga vuxna idag upplever möjligheten till ett 

självförverkligande. I detta är det individens reflexiva förhållningssätt till samhället som är i 

fokus. Detta i likhet med min studie som ämnar att beskriva hur livet för unga vuxna är samt 

hur de upplever sin framtid. Skillnaden mellan Gillbergs och min studie ligger dock i att 

Gillberg söker efter att förklara skeenden för befolkningen i stort, medan jag gör 

avgränsningen till en utflyttningsort och hur just dessa unga vuxna upplever livet och 

framtiden.  

  



11 
 

3. Teoretisk referensram & utgångspunkter 

I följande del redovisas de teoretiska resonemang och begrepp som kommer användas vid 

analys av studiens empiriska material. De som redogörs för är kulturell friställning, 

referensgrupp, urbanism och symboliskt kapital. Dessa har använts som verktyg till att förstå 

intervjupersonernas berättelser och utsagor. Den kulturella friställningen är en teori som hjälpt 

mig att förstå dessa unga vuxnas möte med vuxenlivet med krav på beslut om arbete, studier 

och flytt. Teorier kring referensgrupper har skapat reda i de grupper som unga vuxna idag 

förhåller sig till och jämför sig med, speciellt genom ett ökat informationsflöde och 

användning av sociala medier. Begreppet urbanism kan bringa viss klarhet i hur de unga 

vuxna ser på storstaden och det liv man ser sig kunna leva där. Att endast plocka ut 

symboliskt kapital ur Bourdieus begreppsmodell gav mig möjlighet att göra en friare 

användning av begreppet och därmed inte göra en kaptialanalys på hela materialet. Begreppet 

hjälpte mig att urskilja den symboliska betydelse unga vuxna lägger i en eventuell flytt från 

Hagfors.  

3.1 Kulturell friställning 

Ziehe (2003) menar att det, genom en teknokratisering av olika livsområden samt en 

nedbrytning av traditioner, skett en kulturell friställning. Utan att man märkt övergången har 

människans identitetsskapande och värderingssymboler ändrat form och brutit med 

traditioner. Det har gjort att människan orienterar sig på nya sätt inom sin sexualitet, 

könsroller samt, vad jag tar mest fasta på i min studie, generationsroller. Det tidigare socialt 

och ekonomiskt förutsägbara har förändrats och unga individer måste istället skapa en egen 

identitet, snarare än att anamma en generationsöverförd identitet. Genom ett ökat flöde av 

information kan nu individen få tillgång till fler möjliga liv, och därmed chans att välja det liv 

som passar denne bäst. Tidigare fanns det “en given uppsättning regler för vardagslivet, det 

fanns tolkningsmönster och socialisationspraktiker” (2003:19) som skyddat individen från 

den omvälvande moderniseringsprocessen, men då traditioner och regler nu brutits ner gör det 

individen mer fri än tidigare.  

 

Men frihet kan också skapa rotlöshet. Den trygghet som tradition kan stå för är försvunnen 

och den nya generationen måste bilda egna och nya uppfattningar om vad som är rätt och fel i 

livet.  
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“Genom friställningen uppkommer nya möjligheter att inte längre uppleva sin identitet 

som något man övertar och därmed för hela livet slår in på en förutbestämd biografisk 

bana. Detta kan vara mycket berikande. Nu kan man pröva identiteter, förändra dem, 

stilisera dem och ta dem tillbaka.” (2003:25) 

 

Sökandet efter identitet blir därmed individens uppdrag, vilket för vissa individer upplevs som 

gott medan andra dukar under av pressen att göra rätt val. Att skapa identitet i en allt större 

samhällssfär kan bli en tyngd då valfrihet och subjektets självförverkligande blir krav och 

måsten. En utvidgning av antalet möjligheter, drömmar och önskningar innebär därför inte 

alltid frihet, utan också osäkerhet och ambivalens. Speciellt när verklighetens möjligheter inte 

stämmer överens med ens drömmar. Även en ökad medvetenhet om risken att misslyckas kan 

leda till osäkerhet hos individen. Ziehe menar att unga idag är pionjärer som söker ny mark i 

ett samhälle med helt nya spelregler för vardagssfären (2003).  

3.2 Referensgrupp 

Vi tar alla del av olika sociala sammanhang och genom att interagera med andra lär vi oss rätt 

och fel och vilket sätt att uppträda som är korrekt, för att bli en del av samhället. Detta kallas 

socialisation. Inom socialisationsprocesser möter vi olika människor, som alla är oss nära i 

olika utsträckning. Till exempel kan en relation till ens mor och far ha stor betydelse, medan 

en person vi möter på gatan inte alls har stor inverkan i vårt liv och hur vi blir som personer. 

Dock menar Bauman & May (2004) att det är dem vi själva väljer som viktiga personer som 

har störst inverkan på oss i vårt identitetsskapande, och därtill hur vi blir som personer. Vilka 

vi väljer att identifiera oss med kallas för referensgrupper. Det är gentemot referensgrupper 

som vi mäter vårt beteende, vad vi har för kläder, vad vi gör på fritiden eller vilka mål vi har 

inför framtiden.  

 

Personer vi möter varje dag, såsom föräldrar, syskon, kollegor och klasskamrater kallas för 

normativa referensgrupper (Bauman & May 2004). Dessa grupper har inte en uttalad agenda 

att påverka dig som person men de kan, om vi fäster vikt vid det de säger och tycker, forma 

oss i vårt identitetsskapande. Andra grupper, som vi inte har direkt anknytning till, kan också 

påverka oss som personer. Dessa kallas komparativa referensgrupper vilka vi själva måste 

söka oss till och ge signifikans. Vetskapen om komparativa gruppers liv och leverne har idag 

ökat i och med ökat informationsflöde via medier. Därav, menar Bauman & May, att dessa 

grupper spelar allt större roll när vi konstruerar oss själva.  
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Inom referensgruppsteori beskrivs det två grundläggande sätt individen förhåller sig till en 

referensgrupp. Antingen kan den verka som en jämförelsepunkt där identifikation med 

referensgruppen blir viktigt. Detta innebär att om individen identifierar sig med en 

referensgrupp som har det sämre än en själv, mår individen också sämre. Men om 

referensgruppen har det bättre mår individen också bättre (Merton 1957).  

 

Det andra förhållningssättet innebär att referensgruppen blir en måttstock på hur bra eller 

dåligt man själv har det i sin situation just nu, alltså för att bedöma sig egen livssituation. Det 

betyder att om man som individ upplever att man har det bättre än den referensgrupp man 

valt, blir man lyckligare och mår bättre över sin egen situation. Samma sak tvärtom, om man 

upplever sig ha det sämre än referensgruppen mår man också sämre över sin egen situation 

mening (Berglund & Bengtsson 2005). Jag kommer använda referensgrupp-begreppet i dess 

andra.  

2.3 Urbanism 

Begreppet urbanism beskriver hur karaktäristiska drag, egenskaper och hur människan lever 

sitt liv blir utmärkande beroende på om man bor i staden eller på landsbygden. De 

karaktäristiska drag som förknippas med landsbygdsmänniskan, är att de anses vara 

känslomässiga, långsamma och vanemässiga. Storstadsmänniskan beskrivs tvärtom, men en 

fast beskrivning av storstadsmänniskan finns inte då staden hela tiden förändras och har ett 

ständigt flöde av olika personligheter. Dock har de beskrivits som självständiga, sakliga samt 

beräknande. Det finns ett motsatsförhållande mellan stad och landsbygd inom urbanism 

(Simmel 1995). Urbanism ska inte blandas ihop med begreppet urbanisering som beskriver 

hur människor flyttar. Urbanisering är själva processen som beskriver att människor flyttar 

från landet och in till städerna (Svanström 2015), medan urbanism kan beskriva upphovet till 

människans vilja att flytta. Urbanism kan påverka individen att urbanisera (Giddens 2014). I 

dagens samhälle är det inte premierat att vara långsam och vanemässig, och där ur kan det 

komma en vilja hos individer boende på landsbygden att identifiera sig med 

storstadsmänniskans attribut och egenskaper. Individen väljer att flytta till storstaden för att 

tillskriva sig egenskaper, såsom exempelvis självständig, som bättre passar med dagens 

samhällskrav. Därmed kan urbanism ge upphov till urbanisering.  
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3.4 Symboliskt kapital 

Kapital är det som av samhället anses vara värden och tillgångar (Broady 1990). Bourdieu 

menar att det finns fyra övergripande kapitalarter, vilka är ekonomiskt-, kulturellt-, socialt- 

samt symboliskt kapital. Ekonomiskt kapital innefattar de ekonomiska resurser, såsom pengar 

och materiella ting, en individ eller grupp har tillgång till. Socialt kapital innefattar nätverk, 

vänskaps- och släktband som kan ge sociala fördelar i samhället, relationer som kan ge 

försprång i kamp om status och makt. Kulturellt kapital är de tillgångar som inte kan mätas 

som ett ekonomiskt värde utan är mer symboliska tillgångar, såsom språk, information, 

utbildning och god kännedom om litteratur och musik. Kulturellt kapital är i ursprunglig 

mening knuten till vad som ansågs som den dominerande kulturella värdena i Frankrike under 

Bourdieus levnadsår. Att beskriva vad varje kapitalart innebär är dock svårt då de ofta 

relaterar och konverteras till varandra. Symboliskt kapital är dock det mest allmänna av 

begreppet och innefattar “det som erkännes (...) som av sociala grupper igenkännes som 

värdefullt och tillerkännes värde” (Broady 1990:169). Detta kan innefatta symboliska titlar 

och hedersutmärkelser, något som i sig inte är en ekonomisk tillgång men ändock bringar en 

status i samhället. Dock är, som Broady menar, symboliskt kapital ett relationellt begrepp där 

vissa kunskaper, attribut eller utmärkelser får status och anses eftersträvansvärda så länge det 

finns en grupp som upphöjer dess värde.  

 

Tillgång till vissa kapital visas genom vilka kläder men väljer, vilka intressen man utövar, hur 

man bor och hur man pratar - alla expressiva medel vi använder för att visa vem vi är. Denna 

gestaltning av sig själv kallar Bourdieu för habitus. Det är i relation till andra som vårt habitus 

blir synligt. Habitus visar sig i skillnader mellan preferenser, smak och social tillhörighet - 

vilken livsstil du har - och differentieras och klassificeras i relation till andra människor 

(Bourdieu 1995; Nationalencyklopedin). Det är i habitus som olika kapital förkroppsligas 

(Broady 1990:182). Jag har dock valt att endast använda mig av symboliskt kapital, som hjälp 

mig att belysa något man inte omedelbart kan observera. Begreppet har därför plockats ut för 

att användas som analytiskt verktyg. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer jag redogöra för hur jag gått tillväga i min forskningsprocess. Jag 

kommer presentera hur jag valt den metod jag använt, hur mitt urval gått till, genomförandet 

av studien, hur jag gjort i min analys samt de etiska överväganden och förhållningssättet jag 

haft genomgående under mitt arbete.  

4.1 Kvalitativ forskning 

Syftet med studien är att beskriva unga vuxnas upplevelser av liv och framtid i en 

utflyttningsort i Värmland. Metoden skulle alltså hjälpa mig i mitt syfte och bidra till ökad 

förståelse och på bästa sätt se till att svara på mitt syfte och mina frågeställningar. Därför föll 

valet på en kvalitativ metod som syftar till att “beskriva ett fenomen eller sammanhang i 

omvärlden/individens livsvärld” (Olsson & Sörensen 2011:106). Att försöka förstå världen 

utifrån individers egna utsagor, att beskriva deras livsvärld och utveckla mening genom 

förståelse för deras livsvärld är att bedriva god kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann 

2014). Jag vill i studien lyssna till och försöka förstå individers utsagor som deras uppfattning 

av livsmöjligheter och framtid i en mindre ort i Värmland. Undersökning har en deskriptiv 

karaktär då jag ämnar söka efter så mycket information inom mitt område som möjligt, och 

därmed söka efter ny kunskap och kännedom.  

  

Inom den kvalitativa metodgrenen föll sedan valet på att använda intervju för datainsamling. 

Studien baserar därmed sitt resultat på fem stycken halvstrukturerade intervjuer, där 

intervjupersonerna fått utrymme att berätta om deras egna subjektiva syn på sin omvärld och 

sig själva.  

4.2 Urval och urvalsanalys 

Jag har i min studie använt mig av ett tillfällighetsurval. Valet av urvalsmetod grundar sig i att 

jag själv saknar kontaktnät i Hagfors och har därför tagit hjälp av bekanta, som i sin tur gett 

mig passande kontakter utifrån mina tre urvalskriterier: 

• Är mellan 18 och 29 år, alltså inom ålderskategorin ung vuxen. 

• Är född och uppvuxen i Hagfors kommun 

• Bor idag i Hagfors kommun 
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Jag tog kontakt med fyra bekanta jag visste hade möjligt kontaktnät i Hagfors. Av dem fick 

jag tio möjliga intervjupersoner, varav fem stycken svarade vid kontakt och ville delta i 

studien. Jag ser det som positivt att alla deltagare aktivt tackat ja till att delta, då det kan 

grunda sig i ett intresse för frågorna och därigenom ge välgrundade svar på mina frågor. Dock 

kan det finnas en svaghet i mitt val att använda ett tillfällighetsurval då urvalet inte är 

representativt för hela populationen, och därmed inte är generaliserbart. Däremot säger 

resultatet något om hur dessa fem unga vuxna upplever livet och framtiden i Hagfors, vilket är 

viktiga aspekter på hur livet kan vara för individer inom populationen. 

4.2.1 Intervjupersonerna 

Fem personer svarade på utskickat mail och trots att jag inte inledningsvis hade varken kön 

eller åldersspridning inom ålderskategorin som kriterier har jag fått bra spridning även inom 

dessa bakgrundsvariabler. Nedan följer en kort beskrivning av varje intervjuperson där jag 

valt att fingera alla namnen för att säkerställa deras konfidentialitet:  

• Klara. Klara är 20 år och har bott i Hagfors hela sitt liv. Hon är aktiv inom den lokala 

innebandyföreningen och tycker på fritiden om att umgås med sina vänner. Hon ser 

fram emot hösten då hon ska flytta till Karlstad för att studera vid Universitetet.  

• Simon. Simon är 25 år, är född och uppvuxen i Hagfors men har också bott en period i 

Karlstad. Efter några kurser vid Karlstads Universitet valde han att flytta hem till 

Hagfors igen och trivs väldigt bra. Simon håller på med både karate och badminton på 

fritiden. Han är även politiskt engagerad.  

• Ted. Ted är 27 år och har även han bott, i två omgångar, i Karlstad. Anledningen till 

flytt har varit studier men då han inte känt att utbildningen varit helt rätt valde han att 

flytta hem igen. Musik, fiske och cykling är Teds stora intressen.  

• Ida. Ida är 20 år och är uppvuxen i Hagfors kommun orten Ekshärad. Hon vet inte 

riktigt vad hon vill göra i framtiden men ser fram emot den dagen då hon flyttar från 

Hagfors och förhoppningsvis studerar någonting som hon tycker är riktigt roligt. Hon 

är aktiv inom den lokala innebandyföreningen.  

• Rasmus. Rasmus är 22 år vars planer är att studera på Universitetet i Karlstad, flytten 

går nu till hösten. Då han inte är i innebandyhallen gillar Rasmus att vara utomhus och 

hitta på olika aktiviteter med sina vänner.  
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4.3 Intervjuguide 

För att förbereda intervjuerna gjorde jag en semistrukturerad intervjuguide, med intentionen 

att kunna anpassa intervjun efter intervjupersonen och sammanhang. Kritik har dock framförts 

mot låg grad av standardiserade intervjuer då den kan ge intervjuaren för stort inflytande över 

intervjun (Olsson & Sörensen 2011). Jag har dock gjort avvägningen att riskera ett för stort 

inflytande från min, intervjuarens, sida för att kunna få en intervju där intervjupersonen 

kunnat prata mer fritt och öppet, utifrån sina erfarenheter, språk och intressen, snarare än att 

vara låst till fasta frågor och/eller fasta svarsalternativ. Vid denna studie, med deskriptiv 

karaktär, passar denna typ av intervju då det ökar möjligheterna för intressanta upplysningar 

som möjligtvis inte hade framkommit vid högre grad av standardisering och/eller 

strukturering (Olsson & Sörensen 2011). Mitt mål med intervjun var att i ett samtal, som rör 

sig mellan forskningsintervju och vanligt vardagssamtal, skapa ny kunskap som kan uppstå 

när två individer möts. För att ny kunskap kan uppkomma är det viktigt att samtalet kretsar 

kring ämnen som båda finner intressanta, vilket blir möjligt i en semistrukturerad intervju.  

 

Intervjuguiden (se bilaga) formulerades med hjälp av tre stycken inledande frågeställningar 

vilket innefattade ”Livet i Hagfors”, ”Synen på sin egen och Hagfors framtid” samt ”Synen på 

delaktighet i kommunen och om de gör någon slags delaktighet”. Detta resulterade i en 

intervjuguide med tre övergripande teman; ”Livet i Hagfors”, ”Sin och kommunens framtid” 

samt ”Delaktighet”. Efter första intervjun märkte jag att temat “Delaktighet” försköt intervjun 

till att handla om politik, vilket gjorde att jag reviderade intervjuguiden där tema tre 

“Delaktighet” inte alls berörts i samma utsträckning som de andra två. Tema två “Sin och 

kommunens framtid” har istället utökats till att innefatta frågor om deras inställning till att 

flytta samt upplevelser av att många i ens omgivning flyttar. Detta ledde till att jag i slutändan 

helt ändrade studiens tredje frågeställning om delaktighet till att istället handla om 

flytta/stanna-frågan, som jag märke var mer aktuell för intervjupersonerna. 

 

Varje intervju började med att intervjupersonen fick berätta om sig själv, med en del 

följdfrågor från mig. Under temat “Livet i Hagfors” följande nästa steg där intervjupersonen 

ombeds beskriva en vanlig vecka, hur detaljerat de ville. Tanken var att få en beskrivning av 

hur livet är Hagfors, vilka aktiviteter de gör, vart de umgås med vänner, vad de gör på 

helgerna eller vad de tycker om att titta på TV utan att direkt från “Hur är livet i Hagfors?”. 

Tanken var att få förståelse för deras livsvärld och inblick i vardagslivet. Denna fråga är 
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direkt kopplad till den slutgiltiga frågeställningen “Hur uppfattar unga vuxna livet i en 

utflyttningsort?” Under tema två följer frågan “Om du tänker dig ditt liv om 5 år. Hur ser det 

ut då?”, vilken är kopplad till den slutgiltiga frågeställningen “Hur upplever unga vuxna 

möjligheter till framtid på orten?”. Där jag ville få svar på vad de önskade ha i livet - vart ser 

de att de bor, vad jobbar de med osv. Intentionen var att få svar på frågan om de såg sig själva 

bo kvar i Hagfors eller om de såg sig flytta någon annanstans, utan att för den skull fråga det 

direkt.  

4.5 Genomförande 

Alla intervjuer har ägt rum i Hagfors, på olika platser som valts av intervjupersonerna själva. 

Detta för att de skulle känna sig trygga med omgivningen och för att jag själv inte hade 

möjlighet att erbjuda någon intervjuplats. Två av intervjuerna skedde hemma hos 

intervjupersonerna själva medan de andra tre utfördes på intervjupersonernas arbetsplatser, i 

passande kontorsrum. Jag fann platserna för intervjuerna väldigt bra och varje intervju kunde 

genomföras utan några störningsmoment. Intervjuerna spelades in med hjälp av min 

mobiltelefon och pågick mellan 40–60 minuter. Jag ser det som väldigt positivt att jag fått 

träffa varje intervjuperson och haft intervjun på plats. Det har underlättat då jag som 

intervjuare kan ta del av mimik och kroppsspråk, någon som jag anser som viktigt vid 

kvalitativa intervjustudier. Att kunna läsa av kroppsspråket har gjort att jag kunnat se att de är 

avslappnade i intervjusituationen och inte känner sig spända eller stressade. På så sätt kan jag 

också lita på att deras utsagor inte svarat förhastat utan tagit sin tid att ordentligt svara på 

intervjufrågorna. 

4.6 Kodning 

Efter jag genomfört mina fem intervjuer har de transkriberats och därefter kodats. Jag har 

använt mig av kodning och kategorisering som är en vanlig analysmetod inom 

samhällsvetenskapen (Kvale & Brinkmann 2014). Inledningsvis kodades allt material där en 

kommentar om varje mening markerades i marginalen. Efter den inledande kodningen av 

materialet gick jag igenom alla intervjuer och sökte efter likheter och skillnader i 

intervjupersonernas utsagor. Jag lade sedan samman utsagor under vissa paraply-koder, 

exempelvis “hemvändarna”. Under koden “hemvändarna” samlades utsagor om allt som rörde 

flytt hem till Hagfors, vare sig det var positivt eller negativt, stort som litet. Här använde jag 

mig av underkoder såsom “legitimitet att återvända”, “trygghet”, “familjen” och “att inte gilla 
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storstaden”. Koderna jag skapat är både tagna från intervjupersonernas egna ord men även 

utifrån mina reflektioner av utsagorna. För att hålla isär materialet har jag använt färgpennor 

och i ett senare skede även klippt isär transkriberingsutskrifterna för att enklare kunna få 

överblick och kategorisera underkoder under paraply-koder på ett mer tillfredsställande sätt. 

De kategorier som framkom under kodningen har sedan använts som grund till analys och 

resultat. 

 

Jag har valt att analysera intervjuerna med fokus på mening via en induktiv process. Jag har 

därmed närmat mig ämnet och området utan för mycket teorier och egna idéer, och istället 

låtit intervjupersonerna leda in studien på områden som varit intressanta och meningsfulla för 

dem. Jag har tagit fasta på deras begrepp och berättelser som sedan har kodats och 

kategoriserats, som vidare ligger till grund för min analys. För att inte riskera att meningen i 

intervjupersonernas utsagor försvinner i kodning och kategorisering har jag antagit ett 

hermeneutiskt perspektiv i analysen av texterna. Inom hermeneutiken är det viktigt att se hur 

delar och helhet relaterar och förklarar varandra, i förlängning innebär detta att delarna inte 

kan förstås utan helheten. Därför ska funna begrepp, teman eller kategorier hela tiden relateras 

till texten som helhet, något som kallas den hermeneutiska cirkeln. Genom att växelvis gå 

mellan del och helhet kan djupare förståelse för intervjupersonens utsagor framkomma, och 

det skapas en djupare mening (Kvale & Brinkmann 2014; Olsson & Sörensen 2011). Något 

kallat “ett växelspel (...) i en ömsesidig relation mellan förförståelse och erfarenhet” (Olsson 

& Sörensen 2011:165). Jag har därför relaterat de kategorier som framkommit till dess 

ursprung, alltså intervjupersonernas hela utsagor, vilket minskar risken att resultatet 

frånkopplats dess kontext.  

 

Kunskapsinhämtningen, menar den hermeneutiska traditionen, sker alltid i en viss situation 

och kontext och kan därmed inte jämföras med andra eller överföras till kunskap från andra 

situationer. Det finns alltså en svårighet i att sätta in vunna kunskaper i ett större sammanhang 

och översättas till andra situationer då det finns risk att dess mening går förlorad (Olsson & 

Sörensen 2011; Kvale & Brinkmann 2014). Mitt slutmål med studien är inte att leta efter en 

enda sanning utan en tolkning av intervjupersonernas utsagor om deras livsvärld, och hur den 

kan förstås. Detta justifierar mitt val att anta ett hermeneutiskt perspektiv i analysen, vilket 

innebär att den kunskap som genererats framkommit genom förståelse och tolkning, samt att 

dess innebörd inte kan frikopplas från dess kontext och sammanhang.  
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4.7 Etiska överväganden 

Likt hur vi bemöter våra medmänniskor utefter vissa etiska principer, på samma vis ska 

forskare och intervjuperson mötas. Det innebär att vi alltid strävar efter att göra gott, att inte 

utsätta någon för skada eller fara samt behandla rättvis och lika. Dock har forskaren vissa 

ytterligare krav, för att studien ska anses vara en god bärare av ny kunskap. Jag har i min 

studie följt Vetenskapliga rådets principer för hur god forskning bedrivs. Detta innebär att jag 

tagit informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i 

beaktande när jag inledde min materialinsamling (Olsson & Sörensen 2011).  

 

Informationskravet innebär att tilltänkt studiedeltagare fått förståelig och tydlig information 

om vad deltagande innebär (Olsson & Sörensen 2011). Genom att skriftligt skicka ut ett mail 

till möjliga intervjupersoner, där jag beskrev studiens syfte, vad vi skulle komma att prata om 

samt att man deltar helt konfidentiellt är informationskravet uppfyllt. Vid intervjutillfället har 

även den informationen upprepats och diskuterats, och frågor om studien har kunnat ställas 

innan intervjun startade. Att information om studien utgetts både skriftligt och muntligt anser 

jag ha bidragit till att deltagarna haft god förståelse om studiens syfte och innehåll. 

 

Samtyckeskravet uppfylldes också genom det inledande mailet där jag underströk att 

deltagande är helt frivilligt och att de skulle ta kontakt om de var intresserade att delta. Vid 

intervjutillfället upprepades denna information samt att de kunde avbryta intervjun när som 

helst, om så önskade.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att insamlad information och uppgifter om studiedeltagarna 

måste hanteras så konfidentiellt som möjligt, alltså att ingen obehörig ska kunna ta del av 

uppgifter som kan härledas till deltagarna själva (Olsson & Sörensen 2011). I min studie har 

jag förhållit mig till kravet genom att aldrig skriva ut intervjupersonernas fulla namn på några 

av mina dokument. Jag har även fingerat alla deltagares namn i uppsatsen, så att inga 

uttalanden kan härledas till dem som person.  

 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast får användas till den aktuella studien 

(Olsson & Sörensen 2011). För att uppfylla detta berättade jag i ett inledande skede för 

intervjupersonerna att allt material endast skulle användas för denna undersökning, och efter 

genomförd studie och ett godkänt resultat på uppsatsen skulle alla inspelningsfiler raderas.  
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4.8 Tillförlitlighet och pålitlighet 

Men om nu denna studie inte söker efter en absolut sanning, hur kan vi då lita på studien 

överhuvudtaget? Detta leder in på tillförlitlighet och om studien verkligen mäter det den avser 

att mäta. För att säkerhetsställa att det bedrivits korrekt forskning finns det ett antal faktorer 

att ta i beaktande. Tillförlitligheten handlar om, som skrivet ovan, att studien mäter det den 

avser att mäta, alltså att syfte, teorier, resultat och slutsats hänger ihop samt att rätt metod 

används. Detta kan mätas genom att det i studien ställs rätt frågor till intervjupersoner, i 

relation till studiens syfte. Tillförlitligheten till studien kan öka då det finns en tydlig stringens 

mellan syfte, intervju och resultat, därför har jag redogjort för hur jag utformat min 

intervjuguide (se ovan). Pålitlighet handlar om mätinstrumentet, i detta fall intervjuguiden och 

att det är skapat på ett sätt som utesluter slump och att intervjupersonerna förstått alla frågor. 

Tillförlitligheten till mätinstrumentet anses vara låg när samma fråga uppfattas olika. För att 

motverka missförstånd och eventuella missuppfattningar i mina frågor har jag under 

intervjuerna stämt av att jag förstått deras svar korrekt, samt att jag i slutet av intervjun gett 

intervjupersoner möjligheten att uttrycka synpunkter eller ta upp ämnen som denne ansetts 

saknats. Dock söker en kvalitativ studie efter bredd i svaren vilket gör att det snarare är 

variationen av svar som är det intressanta (Patel & Davidson 2011). Jag har därför, som 

skrivet ovan, lagt tid på att göra en så bra intervjuguide som möjligt där tillförlitligheten 

ligger i mätinstrumentets förmåga att ta in variationer i intervjupersonernas utsagor. Likhet är 

inte det som eftersträvades utan variation och bredd. Pålitligheten till studien baseras i 

kvalitativa studier på en god redogörelse av processen. Jag har tidigare i detta metodavsnitt 

redogjort för min process där bland annat urvalsprocessen och det aktiva valet att delta i 

studien kan öka pålitligheten till resultatet och studien som helhet. Att ta etiska principer i 

beaktande bidrar även det till ökad pålitlighet.  
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5. Resultat 

I det här kapitlet kommer studiens resultat att presenteras tematiskt, där varje tema direkt 

svarar på varsin frågeställning. Den första delen “Livet i lokalsamhället” fokuserar på hur 

unga vuxna lever i Hagfors, vad som är viktigt för dem och hur de upplever Hagfors som 

plats. Sedan kommer “Framtiden i Hagfors” som fokuserar till att svara på hur unga vuxna 

upplever möjligheter till framtid på orten. Den avslutande delen, “Att flytta eller inte” 

kommer även den behandla intervjupersonernas upplevelser om en framtid på orten, men i 

relation till flytta/stanna-frågan.  

För att säkerställa att citaten i texterna inte kan härledas till någon av mina intervjupersoner 

har jag fingerat deras namn. De ni kommer få följa i resultatet är Klara 20 år, Simon 25 år, 

Ted 27 år, Ida 20 år och Rasmus 22 år. Jag har valt att plocka bort vissa utfyllnadsord, 

dialektala uttryck och stakningar från transkriberingen. Jag anser att det snarare förhöjer 

läsbarheten än äventyrar innebörden i citatet, som fortfarande går att utläsa på ett 

tillfredsställande sätt.  

5.1 Livet i lokalsamhället 

I mina intervjuer har intervjupersonerna fått beskriva Hagfors, både som plats och hur de 

upplever livet i Hagfors. Hagfors beskrivs som en trygg och lugn plats; ett bra ställe att slå sig 

ner på och bilda familj. Närheten till natur tas upp som positivt, viktigt och karaktäriserande 

för platsen. Intervjupersonerna tycker om att ha naturen utanför dörren och att vara utomhus, 

vare sig det gäller att grilla med kompisar, cykla, fiska eller ta en promenad. De tycker alla 

om Hagfors, de uttrycker att de trivs, och alla ingår på olika sätt i olika lokala sammanhang, 

såsom i föreningsliv, partipolitik eller idrottsutövningar.  

Att kunna prata om ett lokalsamhälle är svårt, menar Eriksson (2010), då det inte finns någon 

entydig definition men försök till en inringning av begreppet har gjorts. Havinghurst & Jansen 

(1967) menar att det finns vissa karaktäristiska drag som mer eller mindre förekommer bland 

lokalsamhällen. 

1. En grupp människor som lever på en relativt liten geografisk plats.  

2. En grupp människor som socialt interagerar.  

3. En grupp människor som är självförsörjande (vad gäller materiella och socioemotionella 

behov).  
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4. En grupp människor som delar gemensamma sociala och ekonomiska institutioner.  

5. En grupp människor med gemensamma mål, normer, medel, det vill säga de har mycket 

lika sociala värderingar.  

6. En grupp människor som är medvetna om deras gemensamma mål och gemensamma liv. 

(1967:7–8) 

Jag tar här fasta på det sociala i gemenskapen och att de unga vuxna som jag har träffat lever 

och interagerar socialt med andra individer inom ett litet begränsat geografisk område - inom 

gemensamma sociala institutioner. Vad gäller punkt 5 och 6 menar Ronnby (1995) att 

grunden till gemensamma mål, normer och sociala värderingar läggs just inom en social 

gemenskap. Intervjupersonernas berättelser om de lokala föreningar de är med i kan alltså 

ligga till grund för gemensamma normer och värderingar. Nedan följer en beskrivning av 

några intervjupersoners sociala tillvaro i Hagfors, som mest är kopplat till den lokala 

innebandyföreningen och politiken.  

5.1.1 Föreningsliv 

För tre av mina intervjupersoner är idrotten otroligt viktig, de uppger att deras liv närmast 

kretsar kring träningar, hemma- och bortamatcher eller bara häng i hallen för att träffa 

kompisar. Det är genom idrotten som de hittar sitt sammanhang, både med andra individer 

och med platsen. Om de inte hade haft innebandyn tror de att livet hade blivit tråkigt och 

ensamt. De menar att man måste hålla på med någon sport för att trivas i Hagfors. Ida, som 

själv är aktiv inom den lokala innebandyföreningen uttrycker det såhär: 

…jag tror ju nästan att man måste hålla på med någonting för att tycka att det är roligt (att 

bo i Hagfors), så att man är en i gänget liksom… så att man har någonstans att ta vägen. 

De tror jag trivs, dom som har någonting (…) för allt finns ju inte såklart här och då känns 

det ju lite tråkigt att vara här… (Ida, 20 år) 

Förutom sport tar en intervjuperson upp politiskt engagemang. Simon berättar om att 

han genom politiken har funnit en gemenskap med andra individer.  

Simom: Ja, ja, det var också ett bra gäng tyckte jag, som var i partiet och jag vill väl söka 

mig till bra människor. Så det var väl nästan det… (...) 

Anna: Är det ett gött gäng, liksom varför du gick med i partiet (...)? 

Simon: Det är nog min drivkraft i alla fall, att... När man söker sig till bra människor så får 

man bra saker gjorda på något sätt, eller det underlättar saken.  (...) (Simon, 25 år) 
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Jag tolkar det som att föreningsliv och politiskt engagemang binder samman individer och 

bidrar till att ge dessa unga vuxna ett sammanhang, och på så vis finner de gemenskap och 

samhörighet med platsen och samhället. Att vara aktiv i någon förening ser de sportsligt 

aktiva som nödvändigt, annars skulle man hamna utanför och tycka livet i Hagfors var väldigt 

tråkigt. Även politiskt deltagande tolkar jag som ett sammanhang som bidrar till att unga 

vuxna känner samhörighet och gemenskap med platsen och andra individer. Dessa 

sammanhang uttrycks som ytterst viktiga - annars har man ingenstans att ta vägen. 

Föreningslivet och politiska engagemanget kan tolkas vara sammanbindande sociala 

institutioner, vilket behövs för att ett lokalsamhälle ska överleva och finnas (Nilsson 

2010:57). Dessa blir ytterst viktiga då en mindre orts sammanhållning, likt Hagfors, till stor 

del utgörs av social och kulturell gemenskap, även om jag här lämnar kulturell gemenskap 

därhän. Inom denna sociala gemenskap kan det även bildas gemensamma normer och 

värderingar (jfr Ronnby 1995), och i förlängningen skapa gemensamma livsmål. 

5.1.2 Gemensamma livsmål 

Adderande till att intervjupersonerna trivs i Hagfors och på olika sätt är aktiva i lokala 

sammanhang beskriver några intervjupersoner att de som bor i Hagfors lever efter vissa 

gemensamma livsmål. Klara och Ted resonerar nedan kring vilka livsmål som fungerar för 

dem som bor i Hagfors. Klara menar att det “vanliga Svensson-livet” passar bra i Hagfors. 

Ted berättar om en förväntan att starta familj samt att ta jobb vid Järnverket. 

Anna: Men vilka liv och livsmål är det som funkar i Hagfors tror du? 

Klara: Ja, den vanliga Svensson kanske? 

Anna: Ja, och hur ser den ut? 

Klara: (skrattar) ja det är en familj, mamma, pappa, två barn, bor i en liten stuga i ett 

villaområde och mamman och pappan har ett jobb, barnen går i skolan, kanske har ett 

husdjur. Det livet funkar bra här ja. (Klara, 20 år) 

Anna: Men de som inte väljer att studera, eller flytta till jobb, utan de som är kvar här, 

studerar de på distans, jobbar dom eller skaffar dom familj, vad är deras livsmål? 

Ted: Jag tror, om jag får gissa så tror jag deras livsmål är att, om man väljer att stanna 

då, så starta familj här och ha ett jobb här. Men som sagt, de flesta jobben finns väl kring 

Järnverket… (Ted, 27 år)  

Förutom Klara och Ted tar alla intervjupersoner tar upp samma livsmål som anses passande 

för Hagfors. Jag tolkar detta som att den sociala gemenskapen, genom deltagande i 

organisationer och föreningsliv och en strävan efter gemensamma normer och värderingar, har 
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gett ett kollektivt medvetande om hur livet ska levas (jfr Ronnby 1995). Inom lokalsamhället 

lever individerna under liknande livsvillkor och delar gemensamma erfarenheter, vilket gör att 

individerna skapar sin verklighet på liknande sätt. Den verkligheten innefattar arbete vid 

Järnverket och familjebildning. 

5.1.3 Järnverket har jobben 

Det råder en stark konsensus bland intervjupersonerna att en framtid i Hagfors på något sätt 

innefattar ett arbete vid Järnverket. De menar att de flesta jobben som finns är inom 

Järnverket, och att Järnverket också är viktig för Hagfors överlevnad. Förutom att Järnverket 

erbjuder flest jobb tar alla fem intervjupersoner upp dess betydelse för platsen och menar att 

Hagfors nog skulle försvinna om Järnverket skulle läggas ner. Detta beskrivs av Rasmus: 

…dock är det ju så att så länge som Järnverket fungerar så kommer ju det vara många som 

bor här, eller ja, många och många… men det kommer aldrig liksom att gå till noll, för det 

finns såpass många som arbetar där nere, och det drar liksom hela Hagfors. Skulle 

Järnverket lägga ner, då skulle det inte bli något kvar av Hagfors, så är det ju... (Rasmus, 

22 år) 

Jag tolkar Järnverket som en viktig livsström i Hagfors, där ortens framtid starkt är knutet till 

Järnverkets fortsatta produktion och framtid.  

5.1.4 Familjebildning 

Det råder även stark konsensus bland intervjupersonerna att en framtid i Hagfors innehåller 

barn och familj. En intervjuperson beskriver att det nog skulle vara svårt att bo i Hagfors om 

man inte har familj. 

Ja, jo för såna i 40/50 årsåldern, de har med stor sannolikhet skaffat familj och har jobb 

här, annars är det väl svårt att bo här… men då tror jag att Hagfors är ett jättebra ställe, 

ett lugnt och bra ställe för ett barn att växa upp och så. (Ted, 27 år) 

Sammantaget tolkar jag det som att intervjupersonerna uppfattar att det finns ett visst antal 

livsval som fungerar med livet i Hagfors. Dessa livsval verkar som normerande och väljer 

man att följa dem kan man ta del av den sociala gemenskapen som finns i Hagfors. Men att 

som individ inte vilja bilda familj eller arbeta vid Järnverket är att ta ett steg bort från den 

förväntade och bort från den lokala gemenskapen, vilket kan göra det svårt att leva i Hagfors.  
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5.1.5 Diskrepans mellan utsagor och verklighet 

Beträffande Hagfors kan jag urskilja en viss diskrepans mellan vad mina intervjupersoner 

berättar om det faktiska livet i Hagfors och deras uppfattning av livet i Hagfors. De berättar 

alla fem om olika aktiviteter och att de på olika sätt är engagerade i lokala sammanhang, men 

att de samtidigt uppfattar Hagfors som tråkigt. Simon beskriver en vanlig vecka i sitt liv, fylld 

med något som kan beträffas som många fritidsaktiviteter och socialt umgänge. 

(…) på måndagen, jobbar kanske och sen går på karate. Och så ser jag ju typ, jag har ju 

väldigt mycket vänner så de träffar jag också sporadiskt. Och sen på tisdagen har jag 

badminton då kanske jag jobbar (skrattar) och så går jag på badminton på kvällen. Och 

onsdag är det karate igen, torsdag är en ledig dag jag har, då gör jag ingenting så då 

brukar jag slappa och på fredag är det badminton igen. Och sen på helgerna så brukar 

man väl träffa kompisar o dricka, o ha det roligt och så. (Simon, 25 år)   

Längre fram i intervjun kommer vi in på hur ungdomar och unga vuxna uppfattar livet i 

Hagfors. Han beskriver då att det finns en pessimism bland Hagforsborna själva, om hur de 

uppfattar och beskriver Hagfors. Han tycker dock att om man uppfattar Hagfors som tråkigt så 

blir det också tråkigt.    

…för ungdomarna har nog väldigt tråkigt i Hagfors tyvärr. Och ända upp till min ålder 

också... (…) men det finns ju möjligheter om man bara vill liksom. Men det är nog 

pessimismen som styr där och tänker man att det är tråkigt då blir det också tråkigt. Så... 

Ja. (Simon, 25 år) 

De unga vuxna jag träffat räknar upp flertalet aktiviteter som de vet om eller är aktiva i själva, 

såsom innebandy, ridning, skateboard, hockey, musik med mera, men samtidigt menar de att 

det finns lite att göra i Hagfors. Jag tolkar detta som att det finns en gängse uppfattning av att 

livet i Hagfors är tråkigt och stillsamt, men att det är i motsättning med hur livet i Hagfors 

verkligen är. En diskrepans mellan utsagor och verklighet. 

5.1.6 Sammanfattning 

Jag menar att Hagfors kan räknas som ett lokalsamhälle sett till det begränsade geografiska 

området, att människor på orten interagerar med varandra och är deltagande i flera sociala 

institutioner. Sett till de unga vuxnas beskrivning av liv och livsmöjligheter i lokalsamhället 

Hagfors finns det en del att göra som ungdom och ung vuxen på orten. De beskriver diverse 

föreningsliv, politik engagemang eller spontana utomhusaktiviteter. Men vad jag ser så kan 

dessa sociala institutioner lägga grund till gemensamma värderingar och homogena livsmål. 
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Intervjupersonerna beskriver ett arbete vid järnverket och familjebildning som fungerande 

livsmål i Hagfors. Det kan leda till att unga, som inte vill bilda familj eller arbeta i Järnverket, 

flyttar från orten och söker sig till andra platser. Dock menar jag att detta kan vara en 

diskrepans mellan hur de uppfattar livet i Hagfors och hur det faktiskt är. En gängse 

uppfattning att livet i Hagfors är tråkigt gör livet tråkigt, vilket blir ett svar på min första 

frågeställning hur unga vuxna upplever livet i en utflyttningsort. 

5.2 Framtiden i Hagfors 

Trots ett aktivt deltagande i kommunens föreningsliv och att mina intervjupersoner 

uttryckligen trivs i Hagfors så menar alla fem att det är tråkigt i Hagfors, att det inte finns 

någonting att göra och att de saknar att ha de möjligheter som finns utanför Hagfors.  

Jag menar, det finns ju inte så mycket aktiviteter här, så som man kan göra. Men samtidigt 

är det ju, jag menar det är ju väldigt fin natur här om man ska ta en promenad eller vara 

ute, alltså bara vara ute och göra någonting så det beror på, alltså vem man frågar… vad 

man uppskattar att göra. Men ja, jag skulle kanske vilja ha lite fler möjligheter. (Klara, 20 

år) 

Vad jag ser i Klaras utsaga är att möjligheterna i Hagfors inte stämmer överens med vad hon 

vill ha och strävar efter. Klara menar att det visserligen är fin natur och att det finns saker att 

göra, men det beror på vem man frågar. För hennes egen del vill hon ha fler möjligheter, 

möjligheter som jag tolkar är mer anpassat efter vad hon uppskattar att göra. För Klara är de 

livsmål som uppfattas passande för Hagfors, såsom ett arbete vid Järnverket och att bilda 

familj, inte är eftersträvansvärda. Jag tolkar det som att det finns en splittring här, mellan vad 

Hagfors erbjuder och vad mina intervjupersoner söker efter. Då lokalsamhällets samhörighet 

bygger på homogeniserande livsmål, kan unga vuxna som bryter med det förväntade ses som 

avvikare. Därigenom kan dessa unga vuxnas samhörighet med platsen svikta - trots att de trivs 

och tycker om Hagfors. Att inte vilja starta familj eller ta ett arbete vid Järnverket, och 

samtidigt bo i Hagfors, upplevs som svårt vilket gör att dessa unga vuxna söker sig till platser 

som inkluderar deras livsdrömmar och mål. 

5.2.1 Jämför med andra platser 

När jag i olika skeden i intervjuerna ber intervjupersonerna beskriva hur de upplever att det är 

att leva i Hagfors väljer några av dem att jämföra med hur det är på andra platser. De menar 

att livet i storstäderna har mer att erbjuda än vad som finns i Hagfors och uttrycker att 
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storstadens utbud bättre passar vad de vill ha. Ida berättar under vår intervju att det finns en 

pizzeria dit folk brukar gå på helgerna. Pizzerian är en kombinerad pub och restaurang som 

folk i alla åldrar går till för att festa. Hon har gått dit några gånger själv, men berättar att det 

inte känns så lyxigt. Ida läser en del bloggar och genom dem ser hon hur utelivet verkligen 

kan vara.  

Ida: Ja, det är liksom inga serveringar, eller uteserveringar att sitta ute i solen som man 

ser liksom folk i storstäderna, typ bloggare, alltså så "åh uteservering" och man ba "nej 

men om jag ska sätta mig på trappen kanske"... liksom... (skrattar)  

Anna: Så en egen uteservering…? 

Ida: Ja, men typ så. (...) (Istället för) en pizzeria liksom, att sätta sig utanför pizzerian är 

inte så lyxigt kanske... (Ida, 20 år) 

 

Jag tolkar det som att livet i Hagfors upplevs vara tråkigt när de jämför sitt liv med det liv de 

föreställer sig finns i större städer. Som Ida beskriver får unga idag, via bilder och/eller text 

från bloggar och andra medier, information om hur livet kan vara. Detta kan skapa ett visst 

ideal kring hur unga vuxna ska leva sitt liv. De förhåller sig till så kallade komparativa 

referensgrupper, vilket innebär att individen jämför sig själv och sitt liv med grupper som 

denne inte själv tillhör eller har naturlig anknytning till (Bauman & May 2004:42f). Genom 

medier och ett ökat informationsflöde blir olika livsmål och sätt att leva tillgängliga, vilket 

kan skapa en vilja eller önskan om att leva på det sättet. Om en individ inte kan eller vill 

identifiera sig med de liv som förväntas i Hagfors, och därmed inte ge signifikans åt de mer 

normativa referensgrupper som vi möter i en mer vardaglig interaktion (Bauman & May 

2004:42f), kan ett liv utanför Hagfors bli något vissa av intervjupersonerna längtar till. När 

man ser att andra personer man identifierar sig med har det roligare eller bättre, upplever man 

sin egen livssituation som sämre (jfr Berglund & Bengtsson 2005). Dock kan identifikation 

med en referensgrupp som individen upplever ha det bättre än en själv “inspirera egna 

strävanden och målsättningar för att bli lik referensgruppen” (Berglund & Bengtsson 

2005:25). Att se bloggare och andra referensgrupper leva ett annat, och till synes bättre liv 

kan inspirera unga vuxna att söka sig till andra platser och därmed se en framtid utanför 

Hagfors. 

5.2.2 Att nöja sig 

Av de som deltagit i studien är tre av dem på väg bort och drömmer om studier och jobb 

utanför Hagfors. De menar att om man som ung väljer stanna i Hagfors så “nöjer man sig”. 
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Rasmus resonerar kring att flytta och stanna under vår intervju där han menar att cirka hälften 

av alla unga nog strävar efter att “bli någonting mer”, och därmed inte arbeta vid Järnverket.  

Anna: Hur många vill stanna här tror, och hur många vill flytta härifrån? 

Rasmus: Det är nog fifty/fifty faktiskt, det tror jag. Vissa vill vara kvar för de nöjer sig 

med, eller nöjer sig… de känner att de vill vara här och vill jobba i Järnverket, de kan 

finna sig i det. (...) (Rasmus, 22 år) 

Att Hagfors inte erbjuder högkvalificerade arbeten eller har ett eget Universitet  är en realitet 

men vad jag menar är att det finns någonting mer bakom dessa hårda faktorer som dessa unga 

vuxna söker efter - att livet utanför Hagfors är någonting mer. Att sträva utåt och vilja 

någonting mer lyfts fram som positivt och nästintill ett måste, vilket innebär att unga vuxna 

som inte vill "nöja sig" måste leta efter nya sammanhang där de kan utvecklas och förverkliga 

sig själva.  

5.2.3 Att vilja bli någonting mer 

Som Rasmus beskriver ovan är att bo kvar i Hagfors att “nöja sig”. Han fortsätter i samma 

intervjustycke att beskriva vad de som lämnar Hagfors har för syn på det utanför Hagfors. 

Han menar att de som lämnar Hagfors inte vill nöja sig och ta ett arbete i Järnverket, såsom 

generationerna innan gjort. Istället vill de sträva utåt och bli någonting mer. Man måste flytta 

för att kunna bli någonting mer.  

(…) Sen är det andra som känner att ”nej, min far jobbar i järnverk, min mor jobbar i 

järnverk och min farmor och farfar jobbar i järnverk, jag vill göra någonting annat, jag vill 

ut (…) jag vill sträva utåt, jag vill bli någonting mer” (…) Då finns det inte så mycket att 

välja på, då måste man liksom… dra.” (Rasmus, 22 år) 

Vad jag tolkar finns här en uppfattning om att livet utanför Hagfors har någonting mer att 

erbjuda än vad Hagfors har. Jag vill förklara detta genom att koppla an till tidigare 

resonemang om Hagfors som lokalsamhälle. Mina intervjupersoners syn på Hagfors kan, 

adderande definitionen av ett lokalsamhälle enl. Havinghurst & Jansen (1967), förstås med 

hjälp att Tönnies begrepp gemeinschaft. Gemeinschaft i sin ursprungliga bemärkelse bygger 

på nära samhörighet inom släktskap, vänskap och grannar, och att dessa är förenade genom 

gemensamma religiösa och moraliska värderingar (Tönnies, 1887/2001). I dagens samhälle är 

det dock inte religion som binder samman lokalsamhällen i lika stor utsträckning, som det 

gjorde under Tönnies levnadsår, utan snarare gemensamma sociala och kulturella institutioner 

(jfr Ronnby 1995). Gemeinschaft står för det lokala, som präglas av nära sociala band, stark 
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tillit mellan individer och stark värderingshomogenitet (Asplund 1991). Med sociala band och 

viss värderingshomogenitet syftar jag här på lokalsamhällets sociala gemenskap samt de 

accepterade och förväntade livsmål, som till viss del kan verka homogeniserande, som 

intervjupersonerna uttrycker vara arbete vid Järnverket och familjebildning. Som Rasmus 

uttrycker vill man som ung vuxen inte nöja sig utan bryta med det generationsband som alla 

arbetat vid Järnverket för att istället göra någonting annat. Men att göra någonting annat 

innebär också att bli någonting annat - bli någonting mer. Jag väljer här att komplettera 

uppmålningen av det gemeinschaft-prägade lokalsamhället med Simmels teori om urbanism 

(1995). Med urbanism (till skillnad från urbanisering som beskriver hur människor flyttar) 

menar Simmel att lokalsamhällets-, i bemärkelsen med täta sociala band och tillit, och 

storstadens, vilket blir lokalsamhällets motsats, individer präglas av olika karaktärsdrag. Han 

menar att lokalsamhällets individer blir typiskt långsamma vane- och känslomänniskor, vilket 

går stick i stäv med ”det moderna samhällets”, alltså storstadens, krav på flexibilitet, snabbhet 

och innovation (Simmel 1995). När jag kopplar detta till Rasmus utsaga kan “vilja bli 

någonting mer” förknippas med de egenskaper som premieras i det moderna samhället och på 

så vis inte riskera att betraktas som långsam och vanemässig. Här finns det viss likhet med det 

den studie som Svensson (2006) gjort om ungdomars inställning till flytta/stanna. Hon har 

dock till skillnad från mig använt centrum/periferi-teori vilket beskriver om hur ungdomar 

tror livet är i storstaden. De som bor på mindre orter befinner sig i periferin, och anses 

därmed “mindre lyckad”. Att “vilja bli någonting mer” och flytta till storstaden kan därför 

tolkas vara en önskan om att röra sig mot, och bli en del av centrum. 

5.2.4 Sammanfattning 

Jag menar att unga vuxna i Hagfors känner av vissa homogeniserande livsmål, som de önskar 

bryta med. Ett arbete vid Järnverket och familjebildning ses inte som eftersträvansvärda 

livsmål. De får information genom olika medier om hur livet är på andra platser är, vilket gör 

att de jämför sina liv med andras. Dessa andra blir referensgrupper, och uppfattningen om 

deras liv gör att de blir mindre nöjda med sitt eget. Detta kan skapa en önskan eller dröm om 

ett liv någon annanstans. Jag menar vidare att det finns en uppfattning om att man vill vara en 

person som har strävanden och visioner i livet, att vara en del av det moderna samhället. Man 

inte vill inte uppfattas som någon som “nöjer sig”, och därmed inte heller bo kvar i Hagfors. 

Därmed blir synen på framtiden i Hagfors negativ, vilket kopplar an till min andra 

frågeställning om unga vuxnas uppfattning om möjligheter till framtid i en utflyttningsort. 
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5.3 Att flytta eller inte 

Av mina fem intervjupersoner har två av dem i olika omgångar bott utanför Hagfors. De 

menar att de inte trivdes i storstaden, det var för mycket folk i rörelse, de saknade 

frihetskänslan och att ha nära till naturen. Till skillnad från storstaden upplever de Hagfors 

som en trygg och lugn plats, vilket är något de vill ha i sina liv.  

Ja... Alltså jag, det finns ju inte så mycket att göra men o andra sidan, om jag skulle flytta 

till Karlstad så skulle det inte finnas så mycket att göra där heller, så jag tror jag trivs 

ganska bra med att liksom kunna göra saker som man liksom bara känner för, som inte 

kräver så mycket. Till exempel spela musik, måla eller cykla eller någonting, alltså jag är 

inte så mycket, jag är inte i behov av att gå ut på någon affärer och shoppa eller gå på 

något museum eller något sånt där. Nej, alltså utbudsmässigt så känner jag inte att det är 

något problem i Hagfors utan man kan hitta på saker själv ändå.(...) det går att göra i 

Karlstad också, om man skulle vilja det, men det är själva... känslan bakom det som känns 

bättre här. Tror jag. (Ted, 27 år) 

Jag tolkar det som att de som har bott utanför Hagfors kan med större säkerhet säga att livet i 

storstaden inte är så annorlunda från livet i Hagfors. Efter att ha upplevt det utanför Hagfors 

kan de nu aktivt välja att bo i Hagfors, vilket innebär ett liv som passar dem bättre. Det blir en 

insikt att “gräset inte var grönare på andra sidan”.  

5.3.1 Navigera mellan rätt och fel 

De intervjupersoner som inte bott utanför Hagfors ser annorlunda på saken och uttrycker alla 

att de är påväg ifrån eller önskar att flytta från Hagfors. Ida berättar att hon och alla hennes 

vänner alltid sagt att de ska flytta någon gång, just för att man “behöver komma ut”. Hon 

menar att det inte spelar någon roll vart hon flyttar utan bara att hon kommer iväg, och det 

spelar heller ingen roll om hon kommer tillbaka. 

(…) dom flesta känner nog att dom ska flytta på sig så småningom, kanske inte just idag 

men i alla fall om något år, men behöver ju ändå komma ut. Men ja… Det är vad vi alltid 

har sagt i alla fall, vi får väl se hur mycket vi gör (skrattar) (…) för jag känner ju ändå att 

jag vill väl iväg, bara för att liksom se, det spelar ingen roll om jag kommer tillbaka, men 

att man får komma iväg och se lite och känna av lite allt möjligt… (Ida, 20 år) 

Vad jag tolkar finns det en vilja hos unga vuxna att bryta med det traditionella och söka sig 

till någonting annat, någonting större. Jag menar dock, likt Kåks (2007), att den kulturella 

friställningen kan slå hårt mot ungdomar och unga vuxna som inte hittat sin identitet och väg i 

livet ännu, när det moderna samhället premierar individer som tar aktiva val, bryter med 
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traditionen och utforskar nya sammanhang och platser. Det ökande antalet möjligheter och 

stora informationsflöden kan dock göra det svårt för unga att lita på sina livsval och därmed 

kan viss ambivalens inför vad man bör satsa på i livet skapas. Att individen själv är ansvarig 

för sitt liv och sina val kan visserligen göra att individens sociala kontext, så som exempelvis 

klass eller geografisk plats, är inte lika avgörande och begränsande vilket kan göra 

livsmöjligheterna mer fria, men också mer riskfyllda. På så vis kan denna kulturella 

friställning med tillhörande individualisering i det moderna samhället vara både befriande och 

tvingande (Kåks 2007; Ziehe 2003). Det är upp till individen själv att navigera mellan rätt och 

fel, och att fatta individuella beslut som förhoppningsvis leder till ett bra liv (Giddens 1999). 

Jag vill dock tillägga en kritik till individualiseringen, vilket är ett begrepp som Smart (2007) 

menar beskriver människans sociala band som allt mer fragmenterade och att individen blir 

allt mer ensam. Smart menar istället att individens kopplingar till samhället blir allt starkare 

och att individen mer än någonsin är inbäddad i olika sociala kontexter och historier. Detta är 

någonting jag håller med om och i relation till de unga vuxna i Hagfors betyder detta att deras 

sociala relationer inte är utformande på samma sätt som det traditionellt fungerat i Hagfors, 

utan att allt fler individer ingår i dess kontext och liv. Det betyder att dessa unga vuxna inte är 

helt ensamma eller helt saknar sociala band, och därmed är det inte helt upp till individen 

själv att navigera mellan rätt och fel. Men ändock har individens förutsättningar och 

förhållningssätt till samhället förändrats, i jämförelse med det traditionella gemeinschaft-

präglade samhället.      

5.3.2 Att ta del av andra platser 

När jag i intervjuerna diskuterar utvecklingen av Hagfors och hur de ser på dess framtid, 

kommer ordet eldsjäl upp. Eldsjälarna är några personer som brinner för orten och vill att den 

ska utvecklas. Simon, som själv har bott utanför Hagfors under en period, beskriver hur den 

personen blivit en sån eldsjäl. Han menar att kraften till detta kommer från att ha varit utanför 

Hagfors. De som tycker om och kämpar för Hagfors har “tagit del av andra platser” och 

därigenom lyckats fjärma sig från en annars negativ jargong.  

Anna: Hur är den personen som inte är med i den jargongen då? 

Simon: Det är väl svårt att sätta i kategorier så men det är väl… den har väl hittat någon 

censur så att man inte blir meddragen i det negativa som finns litegrann. Den kör bara och 

har drömmar och mål, och kör på det liksom. Och filtrerar bort det som ligger över liksom, 

det negativa… 

Anna: Om du får tänka fritt, hur tror du att den har lyckats censurera bort all den där 
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negativiteten då? 

Simon: Ja, det är nog någon som har rest utanför kommunen några gånger i livet kanske. 

(skrattar) Tagit del av andra platser för det är väldigt inspirationsfullt och då får man ju 

perspektiv också. (...) 

Anna: Är eldsjälarna här i kommunen, har som varit utanför då? 

Simon: Ja det vill jag påstå, de är beresta men ändå känner att Hagfors är en väldigt fin 

plats liksom… (Simon, 25 år) 

Jag tolkar det som att det här finns en uppfattning om att de som varit utanför kommunen har 

fått inspiration och perspektiv och därefter kan se Hagfors som en fin plats. Detta menas att 

man ska får kraft och inspiration utifrån, från något som inte ursprungligen finns i Hagfors. 

För att ta del av denna kraft måste man bort från Hagfors.  

5.3.3 Rätt fas 

I intervju med Ida berättar hon om sin syster. Hennes syster har efter studier valt att flytta 

tillbaka till Hagfors, och Ida menar att det nog passar henne nu när hon är över 25 år. Ida själv 

vill dock iväg och se någonting annat innan hon vet om hon kommer tillbaka eller inte.  

Men jag tror nog att unga här är väl egentligen "jag vill se mer, jag vill se mer", medans 

jag tror att typ dom som ändå har... typ som min syster nu som kommit tillbaka. Hon har 

sett det hon behöver, att hon har kommit tillbaka och typ trivs här, hon har det hon behöver. 

Det känns som att... hon fyller ju 25 nu, så det är väl mest den åldern och uppåt känns det 

som att “ja men här kan jag vara, det är lugnt och skönt”. För jag känner ju ändå att jag 

vill iväg, bara för att liksom se, det spelar ingen roll om jag kommer tillbaka men att man 

får komma iväg och se lite och känna av lite allt möjligt… (Ida, 20 år)  

Jag tolkar Idas utsaga som att ålder är avgörande när det kommer till att bo i Hagfors eller 

inte. Hon beskriver att Hagfors nog passar någon som vill ha lugn och trygghet. Dock passar 

inte det henne själv, vilket kan tolkas som att Hagfors inte är en plats som passar unga vuxna 

under 25 år. Att vara under 25 år innebär för Ida att man vill se mer och utforska det som 

finns utanför Hagfors. Hon fortsätter med att reflektera över sin egen framtid, och om hon 

möjligen kan tänka sig att flytta tillbaka. 

Ja det skulle jag säkert kunna (komma tillbaka), men vi har alltid sagt "jag ska aldrig 

tillbaka" men när man ändå ser att min syster kommer tillbaka och om (...) Hagfors (...) 

utvecklas hela tiden så skulle man säkert kunna komma tillbaka, så att det inte dör lite mer 

och mer hela tiden för då skulle nog inte oddsen vara så stora att man kommer tillbaka. (...) 

Man har väl ändå dom närmsta här, då blir det väl lite att det drar att... “ja men nu har jag 
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sett det här, så nu skulle jag kunna flytta tillbaka”, så det skulle jag säkert kunna. (Ida, 20 

år) 

Vad andra personer gör och vad de fattar för livsval kan alltså verka som inspiration för den 

enskilde individen. Idas reflektion kring att möjligtvis flytta tillbaka till Hagfors i framtiden 

grundar sig på att hon idag ser sin syster flytta tillbaka. Idas syster kan här verka som en 

normativ referens (Bauman & May 2004:42f). De referensgrupper som jag diskuterade 

tidigare kan därmed kompletteras med ytterligare en referensgrupp; en normativ grupp som 

har andra livsmål. Denna grupp är av annan karaktär än de komparativa referensgrupper som 

finnes via bland annat media. Dessa referensgrupper verkar mer normativt och utgörs av 

exempelvis familj, vänner eller andra personer i ens närhet. Jag tolkar Idas reflektioner kring 

sin syster som att livet i Hagfors passar en person som är i en annan fas i livet än hon själv, 

men att hon mycket möjligt själv kommer att komma i den fasen längre fram i livet. Hennes 

syster kan här verka som en normativ referens som visar framtida möjliga livsval. 

Idas syster har varit utanför Hagfors, hon har på så vis tillägnat sig inspiration och kan nu 

välja att flytta tillbaka. Jag tolkar det som att unga på väg ut i vuxenlivet känner att de måste 

ut och uppleva någonting annat än Hagfors, men när man gjort det är det fritt fram att flytta 

tillbaka till den lilla lugna uppväxtorten. Systern har genom flytten fått kraft nog att stå emot 

den annars negativa jargongen som framkommer när intervjupersonerna beskriver Hagfors. 

Hon har på så sätt skaffat sig legitimitet att bosätta sig i Hagfors, utan att ses som en människa 

“som nöjer sig”.  

5.3.4 Flytt legitimerar att bo kvar 

Ordet legitimitet återkommer när jag reflekterar kring Teds berättelse om att han trivs i 

Hagfors och inte har någon längtan till en större stad; “Alltså jag, det finns ju inte så mycket 

att göra men o andra sidan, om jag skulle flytta till Karlstad så skulle det inte finnas så 

mycket att göra där heller (...)” (Ted, 27 år). Även i Idas berättelse om sin systers val att 

flytta tillbaka till Hagfors efter ett antal år någon annanstans uppkommer ordet legitimitet. Jag 

tolkar det som att de som har varit utanför kommunen och bott på andra ställen, men valt att 

komma tillbaka, har tillägnat sig legitimitet att faktiskt få bo i Hagfors. Uppfattningen kring 

deras val är att de nu vet med större säkerhet att livet i Hagfors är något som de trivs med och 

att det utanför inte var så speciellt. Även de intervjupersoner som inte har flyttat ifrån Hagfors 

men drömmer om ett liv utanför kommungränserna kan tänka sig att komma tillbaka så länge 

som de tillägnat sig nya perspektiv och inspiration utifrån. Att flytta från Hagfors innebär att 
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man som individ tillägnar sig någonting mer, något som man inte kan få på orten. Jag tolkar 

det som att flytten i sig och det man tillägnar sig från en annan ort får ett symboliskt värde 

bland dessa unga vuxna i Hagfors. Detta likt det Bourdieu kallar symboliskt kapital. 

Visserligen får inte unga vuxna, genom enbart en flytt någon symbolisk titel eller 

hedersutmärkelse, men själva handlingen att flytta tillskriver individen en viss framåtanda och 

att man vill någonting mer än “bara” vara kvar i Hagfors. Därmed tänjer min tolkning av 

symboliskt kapital begreppet något, men håller samtidigt fast vid kärnan att “symboliskt 

kapital är det som erkännes (...) som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och 

tillerkännes värde” (Broady 1990:169) När en individs normativa och/eller komparativa 

referensgrupper värdesätter vissa handlingar och egenskaper vill individen tillägna sig dessa 

för att möjligtvis öka status och tillägna sig dessa kapital (Broady 1990; Bauman & May 

2004:42f). Relaterat till Idas resonemang (se ovan) om flytt från Hagfors kan alltså flytt till 

storstaden, som värdesätts inom de referensgrupper mina intervjupersoner vill jämföra sig 

med, i sig få ett symboliskt värde. Att flytta från Hagfors är alltså att tillägna sig symboliskt 

kapital, som i förlängningen även kan legitimera ett framtida val att flytta tillbaka till Hagfors.  

5.3.5 Sammanfattning 

För att svara på min tredje frågeställning om hur unga vuxna upplever valet mellan att flytta 

eller stanna menar jag att unga vuxnas val är fattat med en viss ambivalens inför frågan. 

Antalet möjligheter och livsval unga ställs inför ökar kraven på individens förmåga att själv 

kunna navigera mellan rätt och fel. Därför tolkar jag det som att de unga vuxna endast vet att 

de ska flytta och uppleva någonting annat, men inte när, var eller hur. Detta visar sig i 

skillnaden intervjupersoner som bott utanför Hagfors, och de som ännu inte gjort det, utsagor 

som flytt och livet i Hagfors. De som inte har bott utanför Hagfors vill ut och tillägna sig det 

som de föreställer sig finns i storstaden. Medan de som varit utanför Hagfors med större 

självförtroende kan välja att bo kvar med vetskapen att “gräset inte var grönare på andra 

sidan”. De har då fått kraft och inspiration utifrån för att kunna leva sitt liv i Hagfors. Jag 

menar därför att en flytt från Hagfors ger individen ett visst symboliskt kapital som 

legitimerar en eventuell flytt tillbaka. 
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6. Sammanfattning och diskussion 

För att sammanfatta har jag i resultatets första del redovisat för hur intervjupersonerna 

upplever livet i Hagfors, som kan ge en bild av Hagfors som ett lokalsamhälle. Hagfors 

beskrivs som en lugn och trygg plats där föreningsliv och partipolitik verkar som sociala 

institutioner inom vilka ett kollektivt medvetande om hur livet ska levas växer fram. 

Intervjupersonerna beskriver familjebildning och arbete i Järnverket som normerande livsval, 

där avvikelse från dessa livsval upplevs göra det svårt att bo kvar i Hagfors. Adderande detta 

upplever intervjupersonerna att det är tråkigt i Hagfors trots att de beskriver ett, där jag tolkar 

att det finns en osann uppfattning av att livet i Hagfors är trist och tråkigt - spriden av 

Hagforsborna själva. I resultatets andra del redovisar jag för hur intervjupersonerna förhåller 

sig till en framtiden i orten. Intervjupersonernas utsagor visar att vissa intervjupersoner söker 

efter ett annat liv än de som upplevs möjligt i Hagfors. De jämför sitt liv med livet i storstaden 

där storstadsmänniskans attribut upphöjs till någonting eftersträvansvärt och detta ställs i 

motsättning till den långsamma landsbygdsmänniskan. Att bo kvar i Hagfors, utan att ha 

upplevt det utanför, upplevs som negativt - man inte vill vara en sån som “nöjer sig”. Tredje 

delen av resultatet berör intervjupersonernas inställning till att flytta. Här beskriver några 

intervjupersoner att de testat att bo i storstaden men att det inte var någonting som passade 

dem. Andra intervjupersoner, som inte bott utanför Hagfors än, har dock siktet inställt på att 

flytta till storstaden. De upplever sig inte vara i rätt fas för att bo i Hagfors, utan de måste 

uppleva någonting annat. Vad “det där andra är” har de inte definierat men det är först efter 

det de kan tänka sig att flytta tillbaka. Jag tolkar det som att intervjupersonerna upplever flytt 

som ett måste, snarare än en möjlighet. Att ta del av andra platser ger en kraft och man 

utvecklas till någonting bättre, än om man “bara hade bott kvar”. Att flytta ger individen ett 

slags symboliskt kapital vilket sedan legitimitet individen att välja det den innerst inne vill. 

 

Syftet med den här studien har varit att beskriva hur unga vuxna, som bor i en utflyttningsort, 

upplever sina livsmöjligheter och framtid. Jag har med hjälp av mina tre frågeställningar sökt 

efter att svara på detta syfte. Vad jag ser i mitt resultat är att unga vuxna, som lever i en 

utflyttningsort, upplevelser av liv och framtid på orten till viss del påverkas av 

referensgrupper, urbanism och att vilja bli någonting. 

 

De unga vuxna jag har träffat beskriver att Hagfors är en tråkig plats för ungdomar och unga 

vuxna - trots att de trivs och själva är aktiva på olika sätt i lokalsamhället. Detta menar 
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Svensson (2006a:26) inte är något ovanligt utan att ungdomar från mindre orter oftast har en 

dubbel inställning till sin uppväxtort. Ungdomar från små orter är ofta mer nöjda med sin 

fritid och vänner än vad ungdomar från storstäderna är, men att de oftare uttrycker negativa 

uppfattningar om själva orten (Ungdomsstyrelsen 1996). Detta kan bero på att ungdomarna, 

och unga vuxna, idag har någonting annat att jämföra med och uppfattar livet i storstaden som 

idealet (Svensson 2006a:26), och därmed är det fel att vara nöjd med livet på en liten ort. Det 

tidigare skilda globala och lokala är idag tätt sammansatt och påverkar hur individen 

utvecklas och konstruerar sig själv (Giddens 1999) i förhållande till sin sociala kontext. Hos 

de unga vuxna jag har träffat finns det hos alla en känsla att de måste göra någonting mer än 

att bli kvar i Hagfors. Vad de ska göra är dock inte specificerat, bara att de ska flytta. 

Individen har idag tillgång till mer information om omvärlden och kan plocka in det i sin egen 

sociala kontext, och ge det signifikans till hur man själv skapar sitt liv. Genom media får 

individen alltså tillgång till fler referensgrupper att jämföra sina val och liv med. Detta nya 

förhållande mellan individ och dess vidgade sociala omgivning ses som grunden i det 

moderna samhället och kan ha framkallat en kulturell friställning (Kåks 2007; Ziehe 2003). 

Den kulturella friställning betyder inte, i egentlig mening, att individen blir friare utan snarare 

att individen får tillgång och information om fler möjligheter än den som finns utstakad inom 

det tidigare lokalsamhället. Det sker alltså en utökning av möjliga strävanden och önskningar, 

vilket betyder att man inte föds till ett visst liv och en viss identitet utan söker sig till 

sammanhang som passar individen bäst (Ziehe 2003). Men som visat i resultatet kan sökandet 

bli till ett tvång och skapa en ångest hos individen att man måste göra rätt val. För trots att 

vissa intervjupersoner menar att det finns någonting mer i storstaden, och att man genom flytt 

från Hagfors hämtar kraft, så vill inte alla bo i storstaden. Två av mina intervjupersoner har 

efter flytt kommit tillbaka till uppväxtorten, och menar på att de trivs bättre i Hagfors. För 

dem var inte gräset grönare på andra sidan, och storstaden var inget för dem. De har dock, vad 

jag tolkar, fått legitimitet att flytta tillbaka genom att de nu tillägnat sig de kvalitativa 

egenskaper som man får från storstaden och därmed ”blivit någonting mer”. Idag är inte 

idealet att välja ett liv i det traditionella lokalsamhället, utan det är flytt till storstaden som 

tillskriver individen att “vara lyckad”. De unga vuxna som vill bo kvar i Hagfors, och fatta till 

synes “traditionella” livsval, kan dömas som avvikare eftersom det förväntade är att de ska 

vara ”’moderna, globaliserade individualister’ som gör ‘fria val’” (Svensson 2006a:32). Att 

flytta kan därmed tolkas vara en slags copingmekanism, någonting man måste göra för att sen 

göra det man innerst inne vill – att bo i Hagfors där man trivs. Dagens unga tvingas då att 

hantera livet som upptäcktsresande, då de gamla traditionella vägarna till att forma sin 
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identitet och bli del av lokalsamhället inte premieras, utan man måste ”ut i världen”. Det fria 

valet blir till ett krav att bryta med det lokala och känslan att ”jag måste bli något” blir snarare 

ett ansvar än en möjlighet.  

6.1 Metoddiskussion 

Min studie har haft till syfte att beskriva hur unga vuxna, som bor i en utflyttningsort, 

upplever sina livsmöjligheter, framtid och valet mellan att flytta eller stanna. Därtill har valet 

av en kvalitativ metod fungerat väldigt bra. Det har givit möjligheten att få långa och 

detaljerade utsagor om livet och framtiden i Hagfors, vilket gett förutsättningar för bra 

tolkningar av materialet. I efterhand önskar jag att jag hade gjort ytterligare 1-2 intervjuer där 

jag hade begränsat antalet frågor för att få bekräftat några av de tolkningar och analyser jag 

gjort. Dock ser jag inte att det hade stärkt studiens trovärdighet, då dess syfte var att få så 

mycket information inom ämnet som möjligt och inte att bekräfta några generaliserbara 

samhälleliga tendenser, men det hade gett mig en bekräftelse på att jag gjort rätt tolkningar.  

För att kunna generalisera har jag även funderat kring hur studien fallit sig om jag valt en 

kvantitativ metod. En sådan metod hade gett studien ett bredare urval och möjlighet till att dra 

generaliserbara slutsatser. Men genom enkät, eller annan kvantitativ datainsamlingsmetod, 

hade bredden och djupet i insamlat material försvunnit och därmed även studiens syfte 

förskjutits till någonting annat. Metoden hade inte gjort det möjligt att fråga studiedeltagare 

på djupet om deras upplevelser och uppfattningar.  

I efterhand ser jag dock att min kvalitativa studie hade mått bra av att begränsa 

urvalskriterierna något. Exempelvis genom att endast fokusera på något av könen eller 

ytterligare begränsa åldersintervallet. Det hade gett en mer spetsad inriktning på studien, men 

därmed också förlorat en viss bredd. 

6.2 Förslag på framtida forskning 

Sett till att det inte forskats så mycket på ungdomar i förhållande till flytta/stanna-frågan ser 

jag stora möjligheter till att kunna göra vidare studier inom området. Jag har med min studie, 

med deskriptiv metod, ämnat att få så mycket information som möjligt om 

intervjupersonernas upplevelser. Däremot har jag inte kunnat svara på omfattningen av 

utsagorna och om de är del av en större samhällelig attitydförändring bland unga vuxna när 

det gäller liv och framtid i en utflyttningsort. Därmed kan en kvantitativ studie välja valda 
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delar ur resultatet för att se hur allmänt förekommande mina intervjupersoners uppfattning är 

och därmed mer statistiskt generaliserbart undersöka detta. Förslag på uppslag är vidare studie 

i Hagfors som berör ungas uppfattning kring storstaden, alternativt en större läns- eller 

rikstäckande studier som innefattar fler utflyttningsorter. Ett annat alternativ är också en 

jämförande studie där unga vuxnas uppfattningen om liv, framtid och flytt i en utflyttningsort 

ställs i relation till unga vuxna i en växande kommun. 
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Bilaga 

De frågor som är kursiverade har tillkommit efter första och andra intervjun. 

Intervjuguide 
Vi börjar med lite bakgrund om dig. Kan du berätta lite om dig själv? Vad jobbar du med t.ex.? 

• Uppväxtplats. 

• Skola. 

• Utbildning. 

• Arbete. 

• Boende. 

• Civilstånd. 

• Familj. - Föräldrar - Syskon - Vad gör dom? 

 
1. Hur är livet för unga vuxna i Hagfors? Hur lever de?  Hur uppfattar unga vuxna, i en mindre 

ort livet och sina livsmöjligheter? 
Vi känner ju inte varandra sedan innan, så för att få “common ground” undrar jag om du kan 

beskriva en vanlig vecka för dig? Måndagmorgon, vad händer då osv?  
• Vad gör du på din lediga tid? 

• Skiljer sig vad du gör mycket med årstiderna?  

• Vad gör du som är speciellt under ett år, höst, vår, vinter, sommar  

• Tycker du att det är roligt att göra saker tillsammans med andra - själv 

• Vänner? Vart ses ni? 

• Så hur tycker du livet är för unga vuxna här i Hagfors?  

• Får man vara den man vill vara här i hagfors, varför/varför inte? 

• Är livet olika för unga vuxna, beroende på intresse och liv? Vilka trivs bäst här? Singel/sambo 

- barn/inte barn - vissa intressen? Beskriv en ung vuxen som trivs här.  

• Varför är det så tror du? 

 
2. Hur ser unga vuxna på sin och kommunens framtid? 
Om du får tänka helt fritt, vad ska det finnas på en plats för att du ska trivas?  
• Varför? 

• Vad skulle du göra om det saknades? - Varför? 

Vad är viktigt att du har i ditt liv? 
• Varför?  

Om du tänker dig ditt liv om 5 år. Hur ser det ut då? 
• Vad händer? 

• Vart bor du? 

• Hur bor du? 

• Vad är viktigt i ditt liv då? 

• Vad jobbar du med? osv.  

• Varför?  

• Vart ser du att du kan leva det här livet? 

 
Beskriv en person som trivs här i Hagfors.  

• Varför?  

• På vilket sätt? 

• (Beroende på svar: Tror du att det är skillnad att vara unga och gamla, och hur man trivs här i 

Hagfors? På vilket sätt?) 

Hur tror du att Hagfors ser ut om 5 år? 
• Om 10 år? 

• Vilka bor här då? 
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• Varför? 

Hur tror du att unga vuxna ser på Hagfors framtid? 
 
Bor många du känner här i Hagfors? 
Har ditt umgänge förändrats? 
Är personer från din uppväxt kvar här i Hagfors? 
Känner du några som flyttat?  

• Varför ville de flytta? 

 
Om du skulle motivera varför du bor i Hagfors, hur skulle beskriva valet? 
Vad skulle få dig att flytta från Hagfors/till någon annan stad? 

 
3. Hur ser unga vuxna på delaktighet och hur gör de delaktighet i sin boendekommun? 
Finns det något i Hagfors som du vill ändra på? 
• Varför/Varför inte? 

• Hur skulle du ändra på det?  

• Vem skulle du vända dig till? 

Saknas det något, tycker du, i Hagfors? 
• Varför? 

• Vad skulle du göra för att få hit det? 

• Hur skulle det gå till? 

Har du försökt påverka något i kommunen någon gång? 
• Vad? 

• Resultat? 

• Varför blev det så? 

Är du själv engagerad på något vis i någon form, inom kommunen? Politik, idrott, intresseföreningar 

(lite utifrån vad de säger att de gör i sitt liv) 
• Känner du folk som är engagerade på något vis? 

• Hur ser det ut? 

• Upplever du att det leder till förändring? (om det är uppsåtet) 

• Ger engagemanget frukt? 

Vad betyder delaktighet för dig? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


