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Sammanfattning 
 

Denna uppsats har syftat till att undersöka downshifting som en livsstilsmigration till 

landsbygden samt belysa downshiftares flyttmotiv till landsbygden i förhållande till deras 

valda livsstil. Frågeställningar som uppsatsen har utgått ifrån är: vilka motiv påverkar 

downshiftare att flytta till landsbygden? samt hur upplever downshiftarna landsbygden som 

plats och hur möjliggör landsbygden deras livsstil? Forskningen beskriver downshiftning som 

en motrörelse till ett högt livstempo där det förespråkas att “växla ner”. Vi har 

uppmärksammat en trend där människor som downshiftar ofta flyttar till landsbygden som 

följd av sin livsstil och vi ville därför fördjupa oss i ämnet utifrån ett kulturgeografiskt 

perspektiv då detta inte undersökts tidigare. Vi har även uppmärksammat att det finns mindre 

forskning som rör intern livsstilsmigration inom Sverige och specifikt om livsstilsmigration 

till landsbygden. En stor del av forskningen kring livsstilsmigration har hittills behandlat 

internationell migration. I förhållande till de nämnda observationerna syftar därför studien till 

att undersöka downshifting som en livsstilsmigration.  

 

Tidigare forskning kring downshifting, livsstilsmigration och plats utgör den teoretiska 

referensramen. Uppsatsen har utgått ifrån en kvalitativ undersökning med semistrukturerade 

intervjuer med downshiftare som flyttat från en större stad till landsbygden. 

Sammanfattningsvis genomfördes åtta intervjuer med endast kvinnliga respondenter, detta 

eftersom vi använde oss av snöbollsurvalet som uteslutande länkade till kvinnliga nätverk. 

Resultaten visar bland annat att de flesta flyttar till landsbygden för att kunna växla ner och 

hoppa av “ekorrhjulet” som de upplever är påtagligt i storstaden. I studiens slutsats har vi 

kommit fram till att flyttmotiv till landsbygden bygger på flera olika motiv som inte skiljer sig 

nämnvärt från de motiv som framkommit i tidigare forskning. Att flytta till landsbygden har 

fungerat som strategi för att kunna styra över sin egen tid eftersom de låga boendekostnaderna 

möjliggör för downshiftaren att kunna gå ner i arbetstid.  

 

Nyckelord: Downshifting, Landsbygd, Livsstil, Migration, Plats, Platskänsla 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Svante Karlsson för vägledning, goda synpunkter 

och för alla rekommendationer under arbetsprocessens gång. Vi vill även tacka våra 

informanter för ert deltagande och för att ni tog er tid för att delge era tankar och reflektioner 
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1. Introduktion 

Livsstilsmigration handlar om människor som flyttar på grund av livsstilskäl. Forskningen 

beskriver livsstilsmigration som ett sökande efter “det goda livet” och om att flytta till platser 

som bättre representerar valda livsstilar. Idag är människor i större utsträckning mobila och 

löftet om ett bättre och mer uppfyllande sätt att leva på lockar många. Den livsstilsmigrations 

forskning som finns i dag fokuserar till stor del på internationell migration. Den handlar 

exempelvis om svenskar som flyttar till Spanien när de blivit pensionärer eller britter som 

flyttar till den franska landsbygden för att njuta av den lugna lantliga idyllen (Benson & 

O’Reilly 2009a, 2009b, 2016; Hoey 2005; Sandberg & Åkerlund 2014). I ljuset av denna 

tidigare forskning har vi uppmärksammat att det finns mindre av forskning som rör intern 

livsstilsmigration inom Sverige och specifikt om livsstilsmigration till landsbygden. Vilka är 

det egentligen som flyttar till landsbygden och vad är deras motiv? Det är dessa frågor som 

till stor del har fungerat som grund för denna studie och som förde vårt intresse vidare mot en 

växande samhällstrend och livsstil som kallas downshifting.  

  

Idag kan vi se ett tilltagande antal tidskriftsartiklar (Aftonbladet 2008; Land 2016; Svenska 

dagbladet [SVD] 2006 ), bloggar (Junhammar 2017; Gutic 2016) och grupper på Facebook 

(Downshifting Sweden och Frivillig enkelhet) som behandlar livsstilen downshifting kopplat 

till flytt till landsbygden. Den forskning som finns om downshifting är begränsad och till stor 

del sociologisk (Drake 2000; Kennedy et. al. 2013; Knight et. al. 2013). Det är därför av 

intresse att studera fenomenet ur ämnet kulturgeografi. Forskningen beskriver downshiftning 

som en motrörelse till ett högt livstempo där det förespråkas att “växla ner”. En downshiftare 

ämnar att frivilligt förändra sin livsstil genom att välja att gå ner i arbetstid och därmed ge 

utrymme åt andra dimensioner i livet i form av bland annat sociala relationer och mer egen 

tid. Som tidigare nämnt kan vi genom ett tilltagande antal tidskriftsartiklar se att downshifting 

ofta kopplas ihop med flytt till landsbygden. På en bostadskonferens i Uppsala den 5:e 

december 2018 höll Charlotta Hedberg, docent från Umeå universitet en presentation med 

titeln “Exemplet downshifting: vem lämnar staden?” Genom presentationen växte tanken fram 
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att genomföra en kulturgeografisk studie som undersöker kopplingen mellan livsstilen 

downshifting och migration till landsbygden.  

 

Under olika perioder har det funnits migrationsvågor till landsbygden i form av 

kontraurbanisering där 1970-talets “ grön våg” kanske fungerar som det tydligaste exemplet. 

Forskning om kontraurbanisering (Andersson & Jansson 2012; Amcoff 2005; Westerlund 

2002) studerar urbaniseringens motströmmar. Den gröna vågen bröt mot den tidigare trenden 

av ständig urbanisering. Forskningen om kontraurbanisering visar med andra ord att 

landsbygden attraherar vissa grupper av människor.  

1.1 Problemformulering 

Den livsstilsmigrationsforskning som bedrivs idag är som tidigare nämnt fokuserad på 

internationell migration. I denna studie har vi för avsikt att undersöka intern livsstilsmigration 

kopplat till landsbygden. I förhållande till detta så har vi uppmärksammat en växande trend 

som kallas downshifting där bland annat ett flertal tidskriftsartiklar (Aftonbladet 2008; Land 

2016; Svenska dagbladet [SVD] 2006) menar att vissa människor som downshiftar flyttar till 

landsbygden som följd av sin livsstil. Vi vill därför veta vad som motiverar dessa 

downshiftare att flytta till landsbygden.  

1.2 Syfte & frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka downshifting som en livsstilsmigration till landsbygden 

samt belysa downshiftares flyttmotiv till landsbygden i förhållande till deras valda livsstil.  

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats:  

 

1. Vilka motiv påverkar downshiftare att flytta till landsbygden?  

2. Hur upplever downshiftarna landsbygden som plats och hur möjliggör landsbygden deras 

livsstil?  
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1.3 Avgränsningar 
Denna studie behandlar flyttmotiv från stad till landsbygd. Begreppet landsbygd är komplext 

och det finns ett antal olika definitioner. Det är nödvändigt att ge en operationell tydlig 

definition gällande avgränsning i denna uppsats. I rapporten ”Mot en ny landsbygdspolitik” 

beskriver Westholm (2003) att det finns två huvudsakliga kännetecken hos landsbygden. Det 

ena anses vara glesheten och det andra anses vara den fysiska miljön som består av det 

brukade landskapet och den byggda miljön. Westholm beskriver landsbygden på följande sätt: 

”I vardagligt språk går gränsen mellan stad och landsbygd där tätortens finmaskiga gatunät 

och detaljplanerade bebyggelse övergår i ett landskap präglat av de areella näringarna”. 

Enligt Westholms definition så börjar landsbygden där tätorten slutar och det är detta som vi 

har valt att förhålla oss till i denna studie (Westholm 2003).  

 

En annan avgränsning vi behövt göra är gällande den population vi har för avsikt att 

undersöka som i detta fall är downshiftare. Ett ställningstagande har således behövt göras i 

uppsatsen gällande definitionen av begreppet downshiftare. Downshiftare är personer som 

genomfört en frivillig långsiktig förändring där de minskat sin inkomst på grund av 

livsstilsskäl (Kennedy et. al. 2013). Våra kriterier är således följande; respondenten har slutat 

jobba, minskat sin arbetstid eller gjort en signifikant omställning där hen exempelvis bytt jobb 

för att kunna prioritera och värdera andra saker i livet som till exempel sociala relationer eller 

fritid. Avgränsning gällande ålder har gjorts där vi har eftersökt downshiftare i vuxen ålder. 

Därmed har inte minderåriga och pensionärer behandlats i studien. Anledningen till varför vi 

har valt bort pensionärer är på grund av att de automatiskt genomgår en livsstilsförändring i 

och med pensionen och att pensionen inte i sig innebär ett aktivt val av förändrad livsstil. 

Minderåriga, det vill säga personer under 18 år har valts bort på grund av att de troligtvis inte 

passar in i mallen för det vi undersöker. På grund av deras ålder antas de inte ha påbörjat ett 

arbete och de antas även bo kvar hos sina vårdnadshavare. Därmed förväntas de inte ha 

genomgått den livsstilsförändring som undersöks i denna studie. Till en början hade vi för 

avsikt att studien skulle vara fördelad jämnt mellan kön och ålder men efter svårigheter att få 

tag på manliga respondenter så har studien blivit koncentrerad till endast kvinnor mellan 
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30-37 år. Detta på grund av snöbollsurvalet som endast länkade oss till kvinnliga nätverk samt 

till det givna åldersspannet. Detta kommer att diskuteras mer i avsnittet källkritik.  

1.4 Disposition 
Denna uppsats innehåller sex huvuddelar. Introduktion, teori, metod, empiri, analys och 

slutsats. Introduktionen inleds med att presentera studiens bakgrund, problemformulering 

samt dess syfte och frågeställningar. En beskrivning av vilka avgränsningar som har gjort i 

uppsatsen redogörs också i introduktionen. I teoridelen presenteras de teorier som används 

samt tidigare forskning kring den studerade frågan.  Kapitel tre redovisar uppsatsens metod, 

där presenteras och diskuteras den valda metoden samt dess tillvägagångssätt. Kapitel fyra 

presenterar empirin som samlas in för uppsatsen, det vill säga det insamlade materialet som 

samlas in via intervjustudien. Kapitel fem är analysdelen, där förklaras resultatet av empirin 

med utgångspunkt i teorin. Uppsatsen avslutas med slutsatsdelen, där besvaras studiens syfte, 

frågeställningar och slutligen presenteras rekommendationer för framtida forskning.  
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2. Teoretiska utgångspunkter och 
tidigare forskning 
 

De teoretiska utgångspunkterna behandlar forskning om downshifting, livsstilsmigration och 

plats. Dessa forskningsområden fungerar som studiens grund för att skapa förståelse för 

downshiftaren som en livsstilmigrant till landsbygden och dennes upplevelse kring 

landsbygden som plats. Den tidigare forskningen kommer att behandla migrationsforskning 

som berör olika flyttmotiv till landsbygden för att på så vis nå en ännu djupare förståelse till 

varför människor väljer att flytta just till landsbygden.  

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

2.1.1 Vad är downshifting och vem är downshiftaren? 

Begreppet downshifting myntades av Amy Saltzman år 1991 och sedan dess har begreppet 

fått resonans hos personer som upplever att de lever fast i ett ekorrhjul bestående av arbete, 

konsumtion, och som upplever att det finns lite tid över för andra aktiviteter och värden i 

livet. Kennedy et. al. (2013) beskriver downshifting som en livsstil där människor frivilligt 

och långsiktigt väljer att minska arbetstiden för att på sikt uppnå högre upplevd livskvalitet 

och ett mer balanserat liv. Genom att minska arbetstimmarna kan andra dimensioner i livet få 

ett större utrymme som exempelvis sociala relationer och en ökad fritid. Downshifting 

beskrivs som en eventuell lösning på den stress som många upplever på grund av långa 

arbetsdagar. Även om en nedväxling kan innebära inkomstminskning för individen så kan det 

också innebära en livsstil med frånvaro av stress, vilket kan upplevas som ett mer hälsosamt 

liv. (Kennedy et. al. 2013)  

 

Det finns även de forskare (Knight et. al. 2013) som menar att downshifting kan bidra till 

minskad miljöpåverkan eftersom att downshiftare arbetar mindre och således får mindre 

inkomst vilket leder till mindre konsumtion. Knight et. al. genomförde 2013 studien “Could 

working less reduce pressures on the environment?” där de undersökte effekten av OECD 
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(organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) ländernas arbetade timmar i 

förhållande till deras miljöpåverkan, inklusive det ekologiska fotavtrycket, koldioxidavtrycket 

och koldioxidutsläppen. Studien visar att den arbetade tiden är väsentligt förknippad med 

miljöpåverkan, och kan därmed vara ett attraktivt mål för åtgärder som främjar hållbarhet i 

miljön. Knight et. al. (2013) menar att i en tid då ytterligare ekonomisk tillväxt och högre 

inkomster i utvecklade länder verkar ha minskade bidrag till högre välbefinnande, så kan ökad 

ledighet ge både sociala och miljömässiga fördelar.  

 

Schor (1998) genomförde en telefonstudie år 1996 där hon frågade 800 vuxna i USA om de 

under de senaste fem åren genomfört en frivillig långsiktig förändring som resulterar i att de 

erhöll lägre inkomst (personer som gått i pension ingick inte). Resultatet visade att 19 procent 

av respondenterna hade gjort en sådan förändring och hälften av dessa 19 procent svarade 

även att de trodde att denna förändring skulle förbli permanent. En majoritet av de svarande 

beskrev att den största förändringen var att byta jobb som gav mindre inkomst för att på så 

sätt få mer tid, mindre stress och ett mer balanserat liv (Schor 1998). Ungefär samma studie 

gjordes av Hamilton och Mail (2003) där 981 australiensare fick samma fråga men där 

tidsspannet för förändringen var 10 år. Resultatet visade att 23 procent av respondenterna 

hade gjort en sådan förändring. De flesta respondenterna hade gjort en sådan förändring 

genom att minska på sina arbetstimmar till skillnad från den amerikanska studien där den 

vanligaste strategin var att byta jobb. Det vanligaste motivet för dessa respondenter att 

downshifta var en önskan om mer tid för familjen. Hamilton (2003) utförde samma studie fast 

i Storbritannien. Resultatet visade att 25 procent av respondenterna hade downshiftat under 

det senaste decenniet. I Storbritannien var den vanligaste strategin för downshifting att sluta 

arbeta och det vanligaste motivet var att respondenterna ville ha mer tid för familjen.  

  

Sammanfattningsvis kan man säga att arbetsrelaterad stress och obalans i arbetslivet kan ha 

negativa konsekvenser för individen och därför väljer en viss grupp av människor att 

downshifta, det vill säga göra en frivillig långsiktig förändring som resulterar i att de har mer 

fritid och därmed tjänar och spenderar mindre. De grupper av människor som downshiftar tar 

avsiktligt motstånd mot en livsstil med hög konsumtion och därmed förespråkar de en 

sparsam och hållbar livsstil (Kennedy et. al. 2013; Knight et. al. 2013). Forskningen om 
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downshifting ger för studien en bild av vem downshiftaren är. Forskningen visar även att det 

finns olika sätt att downshifta på och olika motiv som föranleder livsstilsförändringen. Det 

står dock tydligt att downshifting just är en livsstilsförändring där personer har för avsikt att 

frivilligt och långsiktigt minska sin arbetade tid. Downshiftarna söker högre livskvalitet och 

det finns ett tilltagande antal tidskriftsartiklar  (Aftonbladet 2008; Land 2016; Svenska 

dagbladet [SVD] 2006) som behandlar downshifting i förhållande till flytt till landsbygden 

där motivet till flytten anses vara ett mer harmoniskt liv med större utrymme att styra över sin 

egna tid. Att flytta till landsbygden verkar med andra ord fungera som en strategi för en viss 

grupp av downshiftare för att höja livskvaliteten. Vi kan se downshifting ur ett 

kulturgeografiskt perspektiv där landsbygden som plats möjliggör för downshiftarens livsstil. 

Denna studie har för avsikt att undersöka just den gruppen av downshiftare som migrerat till 

landsbygden på grund av livsstilsskäl. Nedan presenteras därför forskning om 

livsstilsmigration för att förklara motiv som föranleder migration i förhållande till livsstil.  

 

2.1.2 Livsstilsmigration 

Migration är ett begrepp som generellt förklarar när en person rör sig mellan två platser över 

en specifik tid (Boyle et. al. 1998). Det finns emellertid olika typer av migration och den 

migration som studien har för avsikt att undersöka är livsstilsmigration. Livsstilsmigration är 

ett samlingsnamn för olika former av migration i västvärlden som syftar till sökandet efter 

högre livskvalitet kopplat till livsstilsval. Livsstilsmigration syftar inte till att avgränsa och 

identifiera en viss grupp av migranter utan det handlar snarare om att förstå identitetsskapande 

motiv och hur dessa motiverar migration (Benson & O’Reilly 2009a). Den forskning som 

görs inom livsstilsmigration beskriver personer som frivilligt väljer att migrera till platser som 

bättre avbildar deras livsstil (Benson & O’Reilly 2009a, 2009b, 2016 ; Hoey 2005; Sandberg 

& Åkerlund 2014). Det som utmärker livsstilsmigration från andra typer av migration är att 

den till stor del hänger ihop med priviligerade individers självförverkligande och ett 

individuellt sökande efter det goda livet. Individerna söker således en plats som möjliggör för 

ett liv som är mer “sann” mot dem själva (Benson & O’Reilly 2009a, 2009b). Motiven för 

livsstilsmigration är individuella och omfattar olika platser för olika individer. Benson & 

O’Reilly (2009a) beskriver livsstilsmigration som ett sätt att omvärdera balansen mellan 
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arbete och fritid. Det handlar även om en strävan efter högre livskvalitet och ett sökande efter 

frihet från olika begränsningar. Likt Benson & O’Reilly så menar Andersson & Jansson 

(2012) att begreppet handlar om sökandet efter en känsla av frihet, en bättre balans mellan 

arbete och fritid samt kontroll över den egna tillvaron. Benson & O’Reilly (2009b) menar 

även att livsstilsmigranter flyttar på grund av att den plats de tidigare varit bosatta på har vissa 

brister som upplevs som negativa som exempelvis låg livskvalitet, stigande nivåer av 

kriminalitet och arbetslöshet eller brist på gemenskap. Den nya platsen som livsstilsmigranter 

flyttar till anses istället ha positiva kvaliteter som den gamla platsen inte upplevs besitta.  

 

Benson & O’Reilly (2009a) menar även att det finns många livsstilsmigranter som väljer att 

arbeta mindre efter migrationen för att förverkliga den livskvalitet som de strävar efter. Det 

går även att utläsa detta som ett “motstånd” där migranterna motsätter sig att leva ett liv enligt 

normen. De lever istället ett liv utanför konformiteten för att gynna den önskade 

livskvaliteten. Samtidigt menar de att det finns livsstilsmigranter som väljer att fortsätta 

arbeta även efter migrationen. Dessa livsstilsmigranter väljer ofta enligt Benson & O’Reilly 

(2009a) att återvända till sina hemorter för att arbeta. Detta för att kunna spara tillräckligt med 

pengar för att sedan kunna finansiera sin resa till migrationsplatsen. För många 

livsstilsmigranter innebär livsstilsmigration ett sätt att leva mer meningsfullt, ett meningsfullt 

sätt att leva beskrivs enligt forskarna som ett liv i enkelhet, genuinitet samt originalitet. 

 

Livsstilmigration kan se olika ut beroende på individens specifika preferenser. Migrationen 

kan således ske till olika platser och migranterna själva kommer från skilda platser och drivs 

av olika motiv. I sin studie beskriver Catrin Lundström (2018) om svenskars migration till en 

plats med ett upplevt bättre klimat. Lundströms studie fokuserar på svenskar utomlands som 

väljer att bo deltid eller permanent på den spanska solkusten. Enligt Lundström är många som 

väljer den spanska solkusten pensionerade och tillbringar en del av året utomlands för att 

undkomma det kalla vädret i hemlandet (Lundström 2018). Sandberg & Åkerlund (2014) har 

studerat svenskar som säsongsmigrerar till Malta som menar att livet på Malta medför en paus 

från begränsningar, stress och ansvar naturliga såväl som (socialt) konstruerade. En annan 

forskare som studerat livsstilsmigration är Eimermann (2015) som i sin avhandling 

undersöker holländare som väljer att flytta till Bergslagen i Sverige för att söka efter det goda 
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livet nära naturen. Eimermann menar att holländare söker natur, rymd och en mindre befolkad 

miljö. Denna förklaring indikerar en närmare koppling mellan det goda livet och landsbygden 

som idyll.  

 

Den forskning som finns om livsstilsmigration ger för studien en bild av flyttmotiv kopplat till 

livsstilsval. Som tidigare nämnt i avsnittet så föranleder livsstilmigration olika motiv för 

migration beroende på individuella preferenser. Det som är den gemensamma nämnaren för 

livsstilsmigranter är sökandet efter det god livet och en högre upplevd livskvalitet. Det går 

således att se downshiftare som flyttar till landsbygden som en typ av livsstilsmigranter där 

livsstilen downshifting och flytt till landsbygden kan ses som en strategi för högre upplevd 

livskvalitet (Benson & O’Reilly 2009a, 2009b, 2016 ; Hoey 2005; Sandberg & Åkerlund 

2014). Vi menar därför att de downshiftare som flyttar till landsbygden på grund av sin livsstil 

tillhör kategorin livsstilmigranter. Det går även att se den migration som livsstilsmigranter gör 

som ett motstånd där de motsätter sig normer som exempelvis ett heltidsarbete för att kunna 

förverkliga den önskade livskvaliteten.  

2.1.3 Plats och platskänsla 
Plats är ett av kulturgeografins mest komplexa begrepp som har ett flertal olika förklaringar 

och applikationer. Begreppet plats är viktigt för vår studie då vi söker en förståelse för varför 

downshiftare söker sig just till landsbygden. Det finns mycket skrivet om platsbegreppet men 

fokus för denna studie ligger på det subjektiva upplevda uppfattningen av plats.    

 

Humanistisk geografi är den grenen av det geografisk trädet som betonar det subjektiva och 

det upplevda. Yi-Fu Taun är en frontfigur inom humanistisk geografi och hans böcker 

Topohilia (1974) och Space and place (1977) anses vara betydelsefulla för utvecklingen av 

begreppet plats. (Cresswell 2015) Tuans forskning bygger på två centrala uppfattningar. Den 

första uppfattningen bygger på en separation mellan djurvärlden och människovärlden där 

Tuan argumenterar att människor till skillnad från djur har en förmåga att införliva mening till 

olika platser. Tuan menar bland annat att människor lägger stor vikt vid platser för biologiska 

händelser som exempelvis födelse och död. Tuans andra centrala uppfattningen är att 

geografer bör förlänga sin kunskap utanför det geografiska området och titta på vetenskaper 
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som berör mänskligt beteende som exempelvis biologi och inte minst psykologi för att få en 

djupare förståelse för den mänskliga kontexten. Tuans centrala uppfattningar bygger således 

på plats som ett koncept där betoning på subjektivitet och mänsklig erfarenhet spelar en 

grundläggande roll. Tuan beskriver i kapitlet Intimate experience of place i boken Space and 

place (1977) om intima erfarenheter som speglar människors uppfattningar om plats. Där 

berättar han bland annat om en man som förlorat sin fru när hon skulle föda deras sjätte barn. 

När mannen kommer hem från sitt jobb varje kväll efter att frun gått bort beskriver han en 

känsla av tomhet även om huset till synes är fullt av barn. Tuan menar att platsers betydelse är 

svårfångade och personliga och att det är någonting som skapas inom oss. Ett nyckelord Tuan 

använder sig av är erfarenhet och han menar att det är våra erfarenheter som formar och 

skapar vår värld. Han skriver bland annat: “Experience has a connotation of passivity, the 

word suggests what a person has undergone or suffered […]what can be known is a reality 

that is a construct of experience, a creation of feeling and thought”. (Tuan 1977, s. 9) Våra 

erfarenheter är med andra ord med och formar vår uppfattning om olika platser. Tuan menar 

att vi bär med oss en känsla för olika platser och vi identifiera platser på olika sätt beroende 

på hur vi känner inför dem.  

 

John Agnew skrev år 1987 boken Place and politics: the geographical mediation of state and 

society, där definierar han plats genom tre fundamentala aspekter. Agnews tredelade 

förklaring erbjuder en förklaring till hur olika begreppet plats kan tolkas och användas.  

1. Location - Location svarar på frågan vart platsen är lokaliserad på jordens yta. Det är fasta 

koordinater som beskriver vart någonting ligger. Här ligger Sverige och där ligger Japan. 

Platser är dock inte alltid fasta men de kan likväl vara meningsfulla och det är det som Agnew 

försöker förklara genom begreppet locale. Exempelvis så kan ett skepp som hela tiden byter 

lokaliseringen fortfarande vara en signifikant plats även fast den inte befinner sig på en 

stationär plats. 2. Locale -  Locale förklarar hur den materiella miljön som möjliggör sociala 

relationer manifesterar sig. Begreppet beskriver med andra ord formen för hur människor 

lever sina dagliga liv. Platser har en konkret materiell form, det kan vara en stad som är full 

av byggnader, vägar, offentliga platser, grönska och så vidare. Platser är med andra ord 

materiella konstruktioner där människor lever sina liv men de kan också ha en inneboende 

mening som Agnew beskriver som platsens känsla - a sense of place. 3. A sense of place - 
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Begreppet beskriver den emotionella och subjektiva anknytningen som människor har till 

vissa platser. Det kan exempelvis vara platsen vi växte upp på eller platsen där vi fick uppleva 

någonting traumatiskt som vi har stark känslomässig anknytning till. Agnews tredelade 

uppfattning location, locale och a sense of place beskriver med andra ord plats utifrån tre 

perspektiv som kan ses som separata fenomen eller som olika delar som formar en helhet. En 

plats är med andra ord lokaliserad i förhållande till andra platser, den innehar ett fysiskt 

landskap som påverkar hur människor interagerar med varandra och den besitter även “a 

sense of place” vilket ger platsen dess mening (Agnew 1987).  

 

Edward Relph är en annan viktig humanistisk geograf som skrev boken Place and 

placelessness (1976). Relph utgår från det som han förklarar som människors praktiska 

kännedom om plats. Det är människors kännedom om vilka platser som det vardagliga livet 

utspelar sig. Vi arbetar på en plats, sover på en annan och tränar på den tredje. Det är där vi 

behöver vara för att tillgodose våra grundläggande och funktionella behov. Men Relph menar 

också att plats går att förklara som någonting subjektivt som finns inom oss. Det subjektiva 

och det upplevda kan exempelvis visa sig genom att personer känner hemlängtan eller 

nostalgi till vissa platser. Det visar sig också genom att människor känner en stark känsla av 

att behöva försvara vissa platser från yttre krafter. Dessa mänskliga reaktioner menar Relph 

visar på den djupare signifikansen som platser skapar för oss människor. Relph (1976) skriver 

bland annat: “To be human is to live in a world that is filled with significant places: to be 

human is to have and to know your place.” Relph beskriver även platser som centrum för 

mänskliga aktivitet och han argumenterar för att det är på platser som vi upplever 

meningsfulla händelser i livet. Relph pratar om vad han kallar för platsens essens och menar 

att platser får sin essens genom att vissa aktiviteter genomförs på platsen som sedan ger den 

dess karaktär. Enligt Relph upplevs platser på olika sätt för att de innehåller en koncentration 

av varierande avsikter, attityder, meningar och erfarenheter som varje människa bär med sig. 

 

Platsbegreppet är som tidigare nämnt ett av kulturgeografins mest komplexa begrepp och det 

har tolkats utav en mängd olika forskare. Den humanistiska geografin har varit viktig för 

utvecklingen av platsbegreppet och mer specifikt känslan för plats. Den teoretiska ingången 

som vi har valt att förhålla oss till i våran studie är humanistisk geografi. Detta eftersom vi 
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undersöker hur våra informanter upplever och känner inför platsen som de flyttat till, och 

varför de valt att flytta ifrån sin tidigare boendeplats. Det är just denna komplexitet som gör 

att det är intressant att undersöka informanternas personliga känsla eftersom att den skiljer sig 

åt beroende på vem som frågas och vilka tidigare erfarenheter de har. Teorierna om plats och 

platskänsla ger för studien en uppfattning om hur emotioner påverkar hur vi uppfattar platser 

och det ger även en förståelse för varför vissa platser är viktiga för oss. Platskänsla skiljer sig 

från person till person beroende på egna upplevelser och erfarenheter som i sin tur skapar 

känslomässiga band. 

 

2.2 Landsbygdsmigration 

I denna del fördjupas tidigare forskning om migration som berör olika flyttmotiv till 

landsbygden för att på så vis nå en ännu djupare förståelse till varför downshiftarna väljer att 

flytta just till landsbygden.  

2.2.1 Push- och pullfaktorer 

Hedberg & Malmberg (2008) anser att varje plats på jorden har olika egenskaper som kan 

uppfattas som positiva eller negativa för en individ. Det finns olika faktorer som avgör om en 

plats uppfattas som positiv eller negativ, exempel på faktorer som är avgörande är närheten 

till familj och vänner samt arbetsplats- och studieutbud. Hedberg & Malmberg (2008) menar 

att en plats upplevs som positiv eller negativ beroende på individens uppfattning och synsätt 

av platsen. Författarna menar att en individ kan uppleva en plats som attraktiv medan en 

annan individ kan uppleva samma plats som negativ. För vissa individer kan det finnas 

möjligheter för arbetstillfällen på en viss plats, medan det för andra individer kan vara 

komplicerat att få ett arbete på platsen. Vidare menar Hedberg & Malmberg (2008) att alla 

dessa faktorer har inverkan på hur varje individ upplever en viss plats. Författarna beskriver 

dessa faktorer som platsers egenskaper och benämner det som push- och pullfaktorer för 

individens beslut för förflyttning.  
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Push och pullfaktorer beskriver övergripande varför människor väljer att migrera. 

Pushfaktorer tillhör kategorin ofrivillig flyttning där människor tvingas bort från platsen där 

de är bosatta. Det kan röra sig om naturkatastrofer eller att platsen är föremål för krigföring 

som gör platsen fientlig att bo på. Pullfaktorer beskriver frivillig migration där människor 

flyttar på sig exempelvis för en mer attraktiv arbetsmarknad eller ett mer attraktivt utbud av 

studier. Platser innehar således olika positiva och negativa egenskaper. Dessa egenskaper är 

emellertid olika för olika individer men det gemensamma är att de påverkar individens beslut 

av flyttning (Hedberg & Malmberg 2008). 

 

Push-och pullmodellen betonar ofta att de främsta attraktionskrafterna är faktorer som arbete 

och utbildning och att dessa ofta går att finna i städerna. Denna modell beskriver pullfaktorer 

som en frivillig migration där människor ofta flyttar från landsbygden till städerna för att ta 

del av arbete och studier. (Hedberg & Malmberg 2018) Modell speglar inte de mönster som 

exempelvis downshiftarna visar där attraktionskraften istället ligger hos landsbygden och 

möjligheten att kunna lämna ekorrhjulet och det hektiska livet i storstaden. Som tidigare 

nämnt menar Hedberg & Malmberg (2008) att en plats upplevs som positiv eller negativ 

beroende på individens uppfattning och synsätt av platsen. Wurtzburg (2018) skriver bland 

annat om klimatskillnader som en push faktor till inter migration i USA, där exempelvis 

många pensionärer flyr från de nordliga staternas vintrar genom att migrera söderut. 

Wurtzberg (2018) menar även att hälsomotiv kan driva intern migration och det är även 

någonting som Cecilia Gustafsson skrivit om.  

 

Cecilia Gustafsson (2018) har undersökt migration i Nicaragua i förhållande till hälsa. Idag 

lever cirka 10-20 procent av Nicaraguas befolkning utomlands där USA och Costa Rica hör 

till de primära länderna att bosätta sig i. De främsta orsakerna till migration hade att göra med 

strävan efter ett bättre liv och ekonomisk trygghet. Under kategorin ekonomisk trygghet låg 

motiv som hade att göra med brister i landets hälsovårdssystem. Bristerna motiverade 

migranterna att flytta för att kunna ge sig själva och nära och kära möjligheten att leva ett 

bättre liv.  
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Det är svårt att generalisera vad som attraherar människor till en plats eller en annan eftersom 

olika individuella faktorer spelar in vid migrationen, dessa faktorer överlappar även ofta 

varandra vilket gör att push-och pullmodellen inte kan anses vara fullständig utan den 

fungerar snarare övergripande.  

2.2.2 Kontraurbanisering 

Kontraurbaniseringsfenomenet uppmärksammades av Beale (1975) när han upptäckte en 

förändring i den pågående urbaniseringen som skedde i USA. Han observerade en 

befolkningsrörelse som avvek från urbaniseringen. Fenomenet myntades efteråt av Berry 

(1976) där han definierade begreppet som”a process of population deconcentration; it implies 

a movement from a state of more concentration to a state of less concentration” 

Kontraurbanisering är således en befolkningsrörelse från stad till landsbygd där landsbygdens 

befolkning ökar på bekostnad av städernas befolkning.  

 

Det finns flera olika studier kring människors förflyttningar till rurala områden bland annat så 

har forskaren Marco Eimermann studerat holländare som har flyttat till den svenska 

landsbygden. Eimermanns (2013; 2015) studier visar att bland de holländare som väljer att 

flytta till den svenska landsbygden så är de flesta äldre, högutbildade och egenföretagare med 

barn. I Eimermanns studier kring holländares motiv till förflyttning till rurala områden i 

Sverige förekommer flera olika motiv. Kontraurbaniseringen förklaras i dessa studier som 

sökandet efter en lantlig idyll och skälet till människors förflyttning till landsbygden är 

strävan efter det goda livet med närhet till naturen (Eimermann 2013; Eimermann 2015). 

Även Lindgren (2003) förklarar i sin studie vem den kontraurbana personen är där han 

definierar en “counter-urban mover” som: “The counter-urban-mover is probably older, born 

in a Scandinavian country, less well-off, having a university exam, living single, not 

participating in the labour force, and having recent experience of migration. If the 

counter-urban mover has a  partner, it is more likely that this person has a university exam 

and is unemployed. Moreover, the counter-urban mover is more likely to have had a child as 

well as become unemployed  soon before the move” (Lindgren 2003, s. 415).  
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2.2.3 Den tredje gröna vågen  

Den kontraurbanisering som pågick under 1970-talet i många länder kallades i Sverige för den 

“gröna vågen”. Den gröna vågen var en tillfällig trend som pågick under 1970-talet i Sverige 

och som tog slut i början av 1980-talet. Den ersattes återigen med urbaniseringen i många 

städer, med stor flyttning till mer tätbebyggda områden (Westlund 2002). Under 

kontraurbanisering som skedde i Sverige förekom förflyttning främst till landsbygdsområden i 

närheten av städer och att det fanns väldigt få människor som valde att flytta till avlägsna 

landsbygder (Lindgren 2003).  

 

Enligt Holmberg (1998) ansågs den gröna vågen som pågick i Sverige vara ett tecken på de 

rörelser som på olika sätt kritiserade innebörden av storstadskulturen och den ökade 

konsumtionen. Individer som betraktade sig själva som gröna vågare framhöll landsbygdens 

signifikans och förespråkade ett enklare och miljövänligare liv på landsbygden. Den gröna 

vågen som rörelse ifrågasatte den tekniska utvecklingen som ansågs vara ett hot mot det 

mänskliga natur- och kulturlandskapet. Anhängarna till gröna vågen ansågs vara människor 

som aktivt varit delaktiga i skapandet av landsbygdskollektivet genom att själva flytta ut från 

storstäder till landsbygden. Detta för att välja ett annat levnadssätt med möjligheter att bland 

annat tillämpa giftfria odlingsmetoder. Bland dessa människor var vårdandet av 

kulturlandskap, gemenskap, hantverk och folkmusik ett stort intresse.  

 

Holmberg (1998) menar att det fanns olika motiv till gröna vågen i Sverige. Ett av motiven 

har varit intressen för giftfri odling och livsmedelskvalitet bland gröna vågare och att dessa 

individer hade en stark misstroende mot myndigheternas förmåga att förebygga samt hantera 

det framtida miljöhotet. Långa avstånd till naturen, stress samt dålig luft i storstaden har varit 

andra skäl till varför människor valde att flytta till landsbygden. Holmberg (1998) menar att 

många stadsborna upplevde att den urbana närmiljön hade omvandlats till något annat utan att 

deras önskemål efterfrågades. Även detta ansågs vara en orsak till att många från städer och 

framför allt storstäder valde att flytta ut på landsbygden eller åtminstone drömde om att göra 

det. De människor som valde att flytta till landsbygden kan klassas tillhöra en 

anti-kapitalistisk rörelse. Dessa människor motsatte sig kapitalismen och ifrågasatte den höga 
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konsumtionen i storstäderna. Gröna vågare föredrog istället ett liv på landsbygden med 

möjlighet till odling för självförsörjning samt närheten till naturen.  

2.2.4 Nyromantism 
Det finns olika motiv och faktorer till varför människor väljer att flytta till landsbygden. 

Boyle et. al. (1998) pratar om landsbygdens lockelse och den rurala idyllen. Nyromantism 

eller ruralism har ofta förkroppsligat nationers essens. Boyle et. al. (1998) menar att de som 

flyttar till landsbygden ofta ser staden som en plats av kaos och oreda. Landsbygden ses 

istället som en tillflyktsort där det råder lugn och ro. Den upplevs som en idyll där man kan 

slippa stadens hektiska tempo och en flytt till landsbygden fungerar som en strategi för 

människor att hantera den moderna världen. Landsbygden har för vissa grupper av människor 

egenskaper som höjer livskvaliteten där Boyle et. al. (1998) bland annat räknar upp bättre 

miljö, mindre kriminalitet, större gemensamhetskänsla, billigare boende och bättre 

uppväxtmiljö för barn.  

 

Amcoff (2000) beskriver i sin avhandling ”Samtida bosättning på svensk landsbygd” om flytt 

till landsbygden som följd av att individen har anknytning dit. Författaren menar att motivet 

till flytten kan förstås genom att det kan finnas starka band mellan individen och den plats 

som individen väljer att bosätta sig på. Enligt Amcoff (2000) finns det många svenskar 

bosatta i tätorter eller storstäder som har anknytning till någon by på landsbygden. Dessa 

platsanknytning omfattas av nära släktingar som bor eller har bott på platsen eller att de själva 

har växt upp där. Stjernström (1998) menar även han att svenskar gärna flyttar till platser där 

de har släktingar som sedan tidigare bott på platsen, och han menar även att närheten till släkt 

anses vara det näst viktigaste skälet vid val av ideal boendeort.  

 

Andra förklaringsfaktorer till varför människor söker sig till landsbygden som Amcoff (2000) 

har studerat är flytt som utträngning. Han menar att skälet till att människor flyttar till 

landsbygden kan grunda sig på att det råder för höga boendekostnader i tätorter och storstäder, 

vilket i sin tur gör flytten till landsbygden nödvändig för att få råd att förverkliga det boende 

som önskas av individen. I resultatet från Amcoffs (2000) studie framkommer emellertid inte 

billigt boende som tillräckligt skäl för individens val av flytt till landsbygden. Enligt Amcoff 
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(2000) ser de nya landsbygdsborna flytten till landsbygden som förverkligande av ”en 

speciell typ av boende, snarare än ett billigt boende”. Boendekostnader i storstäder som skäl 

till flytt till landsbygden är något som även Lindgren (2004) beskriver i sin studie. Lindgren 

menar att kraftigt stigande huspriser i storstäder och befolkningstäta områden kan vara en 

förklaring till att människor flyttar till landsbygden, detta eftersom att många resurssvaga 

grupper i samhället kan tvingas flytta till mer glesa miljöer. Andra faktorer som enligt 

Lindgren (2004) anser ligga till grund vid val av flytt till landsbygden är förändrade 

boendepreferenser som enligt författaren medför att många människor efterfrågar en attraktiv 

boendemiljö med närheten till vatten eller med ett avskilt läge. Lindgren (2004) menar även 

att många företag kan finna det attraktivt att flytta sina verksamheter från stora städer till 

områden med lågt löneläge och lägre kostnader för lokaler. Som ett resultat av detta menar 

han att en ökning av flyttning mot mer glesa miljöer kan ske.  

 

Amcoffs (2000) beskriver även naturen som en speciell attraktionskraft för individen. 

Närheten till naturen som skäl till flytt till landsbygden är något som förekommer även i 

Lindgren (2002) studie. Enligt författaren väljer många föräldrar att flytta till glesa miljöer för 

att ge sina barn en bra uppväxtmiljö långt ifrån stress och problem i storstaden. För många 

föräldrar anses landsbygden vara en bättre miljö för barnen med flera möjligheter till ett 

"rikare" liv.  

 

Andra forskare som har studerat platsens betydelse vid val av migration är Thomas 

Niedomysl (2006). Niedomysl studie behandlar platsens attraktivitet ur ett 

migrationsperspektiv och han undersöker vad som gör vissa platser mer attraktiva än andra att 

leva på. Niedomysl (2006) menar att idag upplever en växande andel av befolkningen färre 

begränsningar och de har därmed större möjligheter att välja fritt vart de vill bo. Även 

Lindgren (2004) menar att individer som inte har en lokaliserad arbetsplats ofta har större 

frihet att välja boendeplats. En annan aspekt som tas upp i Niedomysl (2006) studie är den 

tekniska utvecklingen som har möjliggjort för individer att resa snabbare över längre avstånd 

och till lägre kostnader. Med hjälp av förbättrad information- och kommunikationsteknik är 

människan mindre beroende av att leva nära arbetsplatsen och fler och fler människor har 

möjligheten att arbeta på distans hemifrån. 
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Inglehart (1997) menar att de människor som har nått en viss ställning av materiell rikedom 

kommer alltmer att sätta fokus på immateriella aspekter i livet. Detta eftersom attraktivitet 

kopplat till boendet skulle ha mer betydelse för dem och val av boendeplats blir på så sätt 

viktigare i deras liv. Niedomysl (2006) menar att när de grundläggande behovet som skydd, 

mat och kläder i människors vardagsliv är uppfyllda kan andra ”avancerade preferenser” 

eftersträvas i livet som till exempel valet av vilka platser som uppfattas som önskvärda att bo 

på.  

  

2.2.5 Kön & migration 

Enligt Maloney & Schrover (2013) finns det omfattande forskning som beskriver skillnader 

mellan kvinnors och män migration. Som ett resultat av det finns det inte en gemensam teori 

om genus och migration men de skillnader som uppmärksammats rör exempelvis de olika 

banor som kvinnor och män följer, nätverken de använder, banden som de upprätthåller, deras 

anställningsnischer och de möjligheter och begränsningar de stöter på. Maloney & Schrover 

(2013) beskriver bland annat forskning om genus kopplat till migration som fokuserar på 

kvinnornas privata sfär och familjeförhållanden snarare än deras arbetsförhållanden. 

Kvinnornas migration kopplas således till familjeförhållanden medan mäns migration i större 

utsträckning kopplas till arbete. Domosh & Seager (2001) beskriver att i södra Afrika är den 

typiska arbetsmigrationen som sker från landsbygden till storstaden dominerade av män som 

ofta söker arbete i industrier och gruvor, medan kvinnorna blir kvar på landsbygden för att ta 

hand om gårdarna och hantera hushållens ekonomi. I vissa delar av världen bland annat  i 

Central- och Sydamerika ser det dock annorlunda ut och Domosh & Seager (2001) beskriver 

arbetsmigrationen som sker från landsbygden till stadsområden som främst präglad av 

kvinnor.  

 

Cresswell & Uteng (2008) beskriver att män och kvinnor har olika möjligheter till resande 

och rörlighet oberoende om det är på lokal, nationell eller internationell nivå, både i den 

västerländska och icke-västerländska kulturen. Kvinnors rörlighet har varit komplicerad under 

olika tidsperioder och den har i större grad varit begränsat jämfört med den maskulina 
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mobiliteten. Traditionellt så har kvinnor beskrivits som frånvarande i mobilitetsdiskursen 

eftersom de ansetts vara förankrade i hemmet. Män har istället beskrivits som mobila och att 

de söker sig bort från hemmet. I vissa sammanhang i samhällen där bilen fungerar som norm 

har dock en sorts paradoxal begränsning uppmärksammats. I vissa samhällen finns det 

förväntningar på att frekvent skjutsa barn på grund av de risker som antas finnas när barnen 

reser på egen hand. För att uppfattas som en “bra mamma” har en slags hypermobilitet 

utvecklats där kvinnor känner sig tvungna att eskortera sina barn överallt. Detta är speciellt 

framträdande i de urbana (medelklass) miljöerna (Cresswell & Uteng 2008).  

 

Catrin Lundström genomförde 2014 en studie där hon undersökte svenska kvinnors migration 

till USA, Singapore och Spanien. I studien framgår det att de svenska kvinnornas motiv för 

migration hade att göra med faktorer som jobb, utbildning, äventyr, kärlek-och 

familjerelationer, hälsa och preferenser gällande klimat. Den undersökning som Lundström 

(2014) genomförde i Spanien på Costa del Sol visar på flyttmotiv som hon beskriver som 

livsstilsmigration. Lundström menar att de migrationsmotiv som kvinnorna angav var tydligt 

färgade av kön. Det var motiv som rörde deras civilstånd, omvårdnad eller deras 

hälsotillstånd. Många av kvinnorna hade flyttat till Spanien på grund av faktorer som 

skilsmässa, bortgång av partner, utbrändhet samt barn som blivit vuxna och flyttat ut. Flera av 

kvinnorna beskrev klimatet och högre livskvalitet som en mer njutbar tillvaro till skillnad från 

ett mer materialistiskt liv i Sverige. Flytten från Sverige innebar även en större frihet gällande 

sociala normer och socialt uppförande.  

 

Vi menar att rörlighet kopplat till downshifting också präglas av könsspecifika skillnader i 

migrations motiv, beredskap att downshifta och relaterade livsstilsfrågor. Den här studien 

försöker belysa detta i en svensk kontext. Samspelen mellan plats, kön och rörlighet kopplat 

till downshifting som livsstil utgör kärnan i vår studie. Vi menar också att vårt studie därmed 

bidra till att uppmärksamma den “könsblindhet” som man kan tyda i studier av downshifting 

(Kennedy et. al. 2013; Knight et. al. 2013).  
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs den metod som har valts för insamling av material till studien.  

3.1 Metodval 
Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnt att undersöka downshifting som en 

livsstilsmigration till landsbygden samt belysa downshiftares flyttmotiv till landsbygden i 

förhållande till deras valda livsstil. Eftersom uppsatsens syfte kräver en analys av ord och 

tolkningar ansågs den kvalitativa metoden vara en lämplig metod för studien. Med hjälp av 

kvalitativa intervjuer har datainsamling av studien skett. I denna studie valde vi att genomföra 

intervjuer med ett antal downshiftare för att på detta sätt inhämta den primärdata som 

behövdes till studien. Den kvalitativa metoden ansågs vara relevant till uppsatsen eftersom 

undersökningens syftet är av en subjektiv karaktär där vi är intresserade av downshiftarnas 

inre upplevelse av landsbygden. Eftersom uppsatsens syfte är att fånga upp 

intervjupersonernas upplevelser och känslor kring den studerade frågan ansågs intervju som 

metod vara relevant för studien. Enligt Eliasson (2018) grundar sig den kvalitativa metoden 

på att bidra till att skapa en djupare förståelse kring det undersökta ämnet. Med hjälp av 

kvalitativa intervjuer kan viktiga aspekter samt en djupare förståelse kring migration till 

landsbygden fångas upp.  

3.2 Vetenskaplig utgångspunkt  
Denna uppsats utgår ifrån en fenomenologisk forskningsansats vilket enligt Denscombe 

(2016) har att göra med människors känslor och uppfattningar. Fenomenologi handlar om att 

tolka och analysera upplevelser och om att uppvisa upplevelserna på ett sätt som bedöms vara 

troget originalet. Insamling av data i en fenomenologisk undersökning genomförs vanligtvis 

med hjälp djupintervjuer. Intervjuprocessen anses vara viktig för fenomenologer av den 

anledning att forskaren har möjlighet att undersöka frågorna på djupet. För att frågorna ska 

kunna undersökas på djupet tenderas intervjuerna att vara långa, detta för att forskaren ska 

kunna ha tillräckligt med tid för att få en bättre helhetssyn på intervjupersonernas 

uppfattningar och erfarenheter. Eftersom denna studie har som avsikt att undersöka 

downshiftarnas inre upplevelser av landsbygden ansågs vi därför att den fenomenologiska 
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ansatsen hjälper oss att tolka samt analysera downshiftarnas upplevelser kring landsbygden 

(Denscombe 2016).  

3.3 Urval 
Urvalet av respondenter i denna studie skedde genom att vi använde oss av snöbollsurvalet. 

Snöbollsurvalet ansågs vara mest fördelaktig för vår studie eftersom den målgrupp vi hade för 

avsikt att undersöka var svåråtkomlig och även på grund av att detta inte har studerats 

tidigare. Snöbollsurvalet är en metod som går ut på att forskaren identifierar en informant som 

i sin tur leder forskaren till andra informanter, vilket i sin tur kan leda till ännu fler 

informanter. Enligt Halvorsen (1992) bygger metoden på att forskaren identifierar en 

intervjuperson och med hjälp av hen får forskaren namn på andra eventuella intervjupersoner 

som antas vara relevanta för intervjun. Därefter kan forskaren kontakta dessa personer med 

förhoppning att de kan inkluderas i urvalet. Detta i sin tur gör att urvalet växer som en snöboll 

(Denscombe 2009). Snöbollsurvalet som metod anses vara användbar när forskaren vill nå en 

svåråtkomlig population där det anses vara svårt för forskaren att identifiera lämpliga 

deltagare (Denscombe 2016). Som följd av snöbollsurvalet som metod så har de respondenter 

vi kommit i kontakt med endast länkat till kvinnor.  

 

I denna studie har valet av informanter skett genom bland annat slumpmässig sökning av 

begreppet downshifting på Google och Facebook som källor. Efter att ha identifierat en av 

informanterna via sökning på Google och skapat kontakt med denne fick vi namn på andra 

intervjupersoner som vi senare kontaktade. Andra sätt för att hitta informanter har varit 

genom kontakt med olika Facebookgrupper som exempelvis “Downshifting Sweden” och 

“Frivillig enkelhet”. Totalt fick vi tag på åtta informanter för intervju, samtliga är kvinnor, 

detta på grund av svårigheter att få tag på manliga respondenter. Bortfallet av manliga 

respondenter kommer att diskuteras mer i avsnittet källkritik. Som tidigare nämnt så har vissa 

avgränsningar gjorts vid urval av population. Våra kriterier vid val av respondent har varit 

följande; respondenten har slutat jobba, minskat sin arbetstid eller gjort en signifikant 

omställning där hen exempelvis bytt jobb för att prioritera och värdera andra saker i livet som 

till exempel sociala relationer eller fritid. Informanterna ska även ha gjort en flytt från stad till 
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landsbygd. Studien avgränsas också genom att välja bort minderåriga och pensionärer vid 

sökandet av respondenter i studien.  

 

Informanterna kontaktades först via telefon där vi berättade om uppsatsens syfte och vart vi 

fick deras kontaktuppgifter ifrån och därefter fick de frågan om de kunde tänka sig att ställa 

upp på en intervju. Efter deras godkännande till att delta i intervjun sattes ett datum och tid för 

själva intervjun.  

3.4 Metodologiskt tillvägagångssätt  
Samtliga intervjuer har genomförts som semistrukturerade intervjuer utifrån en framarbetad 

intervjuguide bestående av tre huvudsakliga tema, (1) informanternas liv innan de flyttade till 

landsbygden, (2) informanternas liv efter de flyttade till landsbygden samt (3) plats och 

platskänsla. Under respektive tema hade vi ett antal frågor som kunde fördjupas under 

intervjun. Semistrukturerade intervjuer underlättar för forskaren att fördjupa svaren genom 

möjligheten att kunna ställa följdfrågor. Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en 

färdig intervjuguide som hen utgår ifrån, samtidigt har intervjuaren möjlighet att fördjupa 

svaren genom att frågorna är öppna (Denscombe 2016).  

 

Informanterna fick med egna ord berätta om sin bakgrund där kategorierna ålder, yrke, 

utbildning och tidigare boendeplats behandlades samt deras motiv till att flytta till den plats de 

bor på nu och hur de upplever den platsen. Genom att intervjun följde vissa teman 

möjliggjorde det för informanten att själv styra intervjun i det håll som hen tyckte vara 

relevant. Vid analys av intervjuerna har materialet behandlats och tolkats av författarna och 

därför går det att argumentera för att den kvalitativa metoden till viss del kan färgas av 

författarna själva. Intervjuerna har genomförts både på plats och via telefon med hänsyn till 

informanternas förutsättningar.  

 

Samtliga Intervjuer varade i 35 – 60 minuter och spelades in efter godkännande från 

informanterna. I ett fall misslyckades dock ljudinspelningen, detta upptäckte vi dock direkt 

efter intervjun och kunde med stöd av anteckningar under intervjun samt ur minnet skriva ner 

det som hade sagts under intervjun. Därefter har ljudfilerna transkriberats ord för ord så nära 
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det talade språket som möjligt exklusive pauser och hummanden, detta för att kunna ta ut 

eventuella citat. Enligt Ryen (2004) är ett sätt att säkerställa korrektheten i data genom 

inspelning av intervjuer. Detta kan i sin tur bidra till en ökad reliabilitet och därmed undviker 

forskaren att påverka datat. Intervju som metod möjliggör också kontroll av korrekthet i data 

under samlandet av det, något som anses stärka validiteten i det data som samlas in 

(Denscombe 2009).  

 

Efter att intervjuerna transkriberats så har vi delat in olika delar av intervjun i olika kategorier 

eller koder. Genom att informanten exempelvis hänvisat till en specifik händelse så fick den 

händelsen en viss kod. När informanten hänvisade till en annan händelse fick det en annan 

kod. Genom detta tillvägagångssätt bröt vi upp texten genom att skapat akronymer över 

kortare segment. Detta kunde vi göra genom att klippa upp materialet för att sedan lägga de 

olika kodade segmenten i olika högar för att lättare få en överblick över vilken grupp de 

tillhörde. När koderna lagts i olika högar kom vi att se att olika koder hamnar i gråzoner och 

att de flyter in i varandra. Genom att kategorisera koderna i olika högar kunde vi lättare bryta 

ner koderna ytterligare och koda om på nytt. När vi följde denna process där vi går tillbaka 

flera gånger för att kategorisera och koda om olika delar kom nya idéer upp. Genom att 

omarbeta materialet flera gånger i en iterativ process så kunde vi i slutet lättare styrka våra 

slutsatser (Crang 2005). På så vis kunde vi kategoriserar och organisera innehållet för att 

sedan kunna tolka materialet.  

3.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om att mäta det som studien avser att mäta, validitet avser även att bedöma 

hur väl mätning av resultatet stämmer med den teoretiska modellen. Enligt Johannessen & 

Tufte (2003) anses reliabilitet (tillförlitlighet) vara en viktig fråga inom forskningen. Med 

reliabilitet menas hur data samlas in och bearbetas. Ett sätt att undersöka datans reliabilitet är 

genom att upprepa samma undersökning för att se om resultatet blir detsamma. Resultatet 

avser ha hög reliabilitet om resultatet inte påverkas av bland annat förändring i tid. När det 

gäller validitet (giltighet) handlar det om hur bra och relevant det insamlade empiriska 

materialet representerar fenomenet (Johannessen & Tufte 2003).  
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Ett sätt att stärka validiteten och reliabiliteten i uppsatsen har varit genom att använda intervju 

som metod i uppsatsen samt att ha spelat in samtliga intervjuer, något som möjliggör för att 

kontrollera korrektheten i datat och därmed öka trovärdigheten i studien. För att säkerställa att 

uppsatsen har en god reliabilitet och validitet har frågorna i alla intervjuer utgått från samma 

intervjuguide med möjlighet till följdfrågor. Reliabiliteten i studien kan ifrågasättas då alla 

downshiftare i studien endast består av kvinnor. Det går därför inte att avgöra och dra 

slutsatser kring mäns motiv till flyttning till landsbygden. Eftersom män och kvinnor inte har 

exakt samma anledningar till deras motiv till förflyttning kan svaren vara olika beroende på 

vilka kön de informanter som intervjuats har. Som forskare i uppsatsen kan vi också till viss 

del påverka datat genom att det är forskaren som är tolkaren av resultatet, vilket gör att 

tolkningen av resultatet kan se olika ut beroende på vem som är forskaren.  

3.6 Etiska tillvägagångssätt 
Intervjuerna och de frågor som ställs under intervjun har varit frivilliga och de har skett 

genom samtycke. Informanten har när som helst kunnat avbryta intervjun och identiteten 

kommer att hållas hemlig. Även det insamlade materialet har behandlats genom samtycke 

med informanterna. Detta genom att en samtyckesblankett för att delta i studien och en 

blankett om information kring uppsatsen överlämnas till informanterna för att de skulle få en 

inblick i hur det insamlade materialet kommer att behandlas i uppsatsen. Hänsyn har även 

tagits till etiska aspekterna kring anonymitet genom att vi inte namngett informanterna i 

uppsatsen. För att underlätta tolkningen av resultatet för läsaren har vi däremot valt att ge ett 

fiktiv namn till samtliga informanter.  

I början av intervjun blev intervjupersonerna informerade om uppsatsens syfte och vad deras 

medverkan skulle bidra till. De blev även informerade om de etiska överväganden i uppsatsen. 

Bland annat blev intervjupersonerna medvetna att intervjun var frivilligt, och att de kunde 

avbryta intervjun när de ville utan att ange orsak samt att de inte behövde svara på alla frågor 

och att deras medverkan i uppsatsen var helt anonym. När materialet skulle bearbetas och 

analyseras var det viktigt att ha i åtanke vad som skulle utelämnas från det utvalda materialet. 

Det är möjligt att materialet kan vinklas till forskarens fördel genom att utesluta eller 

förvanska forskningsunderlaget. Det var därför viktig att vara transparent och tydlig med hur 

vi gått tillväga och hur vi kommit fram till våra slutsatser. I denna uppsats har vi även följt 

 
28 



 

Karlstads universitets riktlinjer kring hur personuppgifter kommer att behandlas i enlighet 

med dataskyddsförordningen.  

3.7 Källkritik  

I denna uppsats är vi medvetna om att den kvalitativa metoden som vi använt vid insamling 

av data både har för- och nackdelar. Nackdelen med den valda metoden är att vi som forskare 

till uppsatsen kan ha direkt eller indirekt påverkan på hur svaren utfaller, detta eftersom 

forskaren till viss del kan styra intervjun och mer eller mindre medvetet utelämna vissa 

aspekter som tas upp i intervjun. Johanessen & Tufte (2003) menar att det är viktigt med 

objektivitet i forskningen genom att forskaren tar kritisk ställning till sin egen tolkning. I 

denna uppsats har vi som forskare försökt att vara så objektiva som möjligt med våra 

tolkningar.  

 

De intervjumetoder vi använt oss av har i första hand varit enskilda intervjuer men även 

telefonintervjuer har förekommit. De telefonintervjuer som genomförts har till stor del berott 

på geografiska avstånd och tid. En informant hade även svårigheter att ses på enskild intervju 

på grund av fysiska förhinder. Denscombe (2016) menar att fördelarna med telefonintervjuer 

just är att kunna kontakta personer som befinner sig på stort geografiskt avstånd eller att 

informanterna har annat förhinder. Den nackdel som Denscombe (2016) menar att 

telefonintervjuer genererar är att data som inte är språklig går förlorad. Detta är inte någonting 

som påverkat vår studie då vi inte kan urskilja någon skillnad mellan empirin som vi samlat in 

genom enskilda intervjuer mot den empirin vi samlat in genom telefonintervjuer. Vår studie 

har inte heller behandlat ämnen som kan upplevas som känsliga där den icke-språkliga datan 

kanske hade varit att föredra.  

 

Fyra av informanterna kände varandra sedan tidigare då vi använde oss av det så kallade 

snöbollsurvalet. Metoden går ut på att informanterna rekommenderar nya personer som skulle 

vara lämpliga att ingå i studien. På så vis får man en snöbollseffekt där nya personer 

rekommenderas. Fördelen med metoden var att när vi väl hittade informanter som passade in 

på vårt urval så fick vi snabbt nya informanter att kontakta (Denscombe 2016). Detta var 

positivt då vi hade en smal målgrupp och begränsad tid. De informanter vi fick tag på var en 
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väldigt homogen grupp utöver de kriterier som vi sökte till vårt urval. Informanterna hade 

liknande intressen som exempelvis odling, husrenovering, kultur och att vara ute i natur och 

skog. De var även intresserade av hållbarhet kopplat till miljö och konsumtion. Samtliga 

informanter var kvinnor mellan 30-37 år, ett bortfall av manliga informanter har således skett. 

Det går att argumentera för att snöbollsurvalet genererade en homogen grupp men 

homogeniteten behöver inte heller enbart bero på att informanterna känner varandra sedan 

tidigare utan det kan också vara så att livsstilen downshifting förespråkar dessa gemensamma 

intressen.   

 

Det manliga bortfallet gör det svårt att avgöra och dra slutsats av mäns motiv till flyttning till 

landsbygden.Vi kan med andra ord inte generalisera de slutsatser vi kommit fram till. 

Samtidigt är vi medvetna om att inom forskningen är det ofta kvinnor som ställer upp på 

intervjuer. Att det främst var kvinnor som var benägna att ställa upp på intervjuer kan även 

länkas till tidigare forskningen om kön och migration där kvinnors migration ofta 

sammankopplas med familjeförhållanden samt hälsoskäl. Downshifting som livsstil 

förespråkar mjukare värden som exempelvis värdet i att jobba mindre för att ha tid med familj 

och vänner. Kan det vara så att kvinnor av den anledningen i större utsträckning faktiskt 

downshiftar än män och att vi därför i större grad fick tag på kvinnliga informanter? 
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4. Empiri 
 
Nedan redogörs resultatet från den empiriska datainsamlingen som består av åtta 

djupintervjuer. Informanternas namn kommer inte att presenteras i uppsatsen utan vi har valt 

att istället ge informanterna fiktiva namn.  

 

Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras utifrån de teman som intervjuguiden 

bestod av för att underlätta tolkningen av empirin för läsaren. De teman vi utgått från i 

intervjuguiden är:  

 

- Informanternas liv innan de flyttade till landsbygden 

- Informanternas liv efter de flyttade till landsbygden  

- Plats och platskänsla 

 

Teman gällande informanternas liv innan de flyttade till landsbygden och informanternas liv 

efter de flyttade till landsbygden är intressanta eftersom de ger oss en bakgrund till 

informanternas flyttmotiv. De ger oss också en bakgrund till vilka förändringar som 

informanterna har gjort som följd av ändrad livsstil. Tredje temat plats och platskänsla är 

intressant då det hjälper oss att förstå hur downshiftarna upplever landsbygden samt hur den 

möjliggör för deras valda livsstil.  

4.1 Presentation av informanterna 

Resultatet består av åtta djupintervjuer med personer som identifierar sig som downshiftare 

och som har gjort en flytt från stad till landsbygd. Vid första sammanställning av empirin går 

det att utläsa att de intervjuade downshiftarna är en relativt homogen grupp när det kommer 

till faktorer som ålder, familjesituation, tidigare boendeort och rådande boendeort. En 

förklaring till detta kan vara att vi använt oss av snöbollsurvalet, vilket innebär att många av 

informanterna känner varandra sedan tidigare. Det finns då en risk för att respondenterna kan 

ha en liknande bakgrund. Respondenterna är mellan 30-37 år och samtliga informanter är 

kvinnor. Alla informanterna har bott i en eller flera större städer innan de valde att flytta till 
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landsbygden där de flesta bott i Göteborg eller Stockholm. Samtliga informanter bor 

tillsammans med en sambo och sex av åtta informanter har även barn. En majoritet av 

informanterna har eftergymnasial utbildning och många av informanterna jobbar inom 

offentlig sektor som lärare eller går i tankar om att utbilda sig till lärare.  

 

Informant 1 - “Charlotta” 37 år. 

Sysselsättning - Doktorand, har under det senaste året jobbat 80 procent men är nu 

mammaledig.  

Familj  - Sambo och tre barn. 

Tidigare boendeort och nuvarande boendeort - Flyttat ett flertal gånger, från Göteborg till 

Malmö vidare till Båstad och bor numera utanför Sunne kommun.  

Fritid/ intressen - Stort intresse av byggnadsvård, husrenovering, musik, odling samt 

intresserad av samhällsfrågor och historia.  

 

Informant 2- “Emma” 33 år.  

Sysselsättning - Lärare, har under det senaste året jobbat 40 procent men är nu mammaledig.  

Familj - Sambo och ett barn.  

Tidigare boendeort och nuvarande boendeort - Flyttat ett flertal gånger, från Göteborg till 

Lund och bor numera utanför Sunne kommun.  

Fritid/ intressen - Har rest väldigt mycket i olika perioder. Intresserad av husrenovering, 

odling, vara ute i skogen och plocka bär och svamp samt göra egna huskurer.  

 

Informant 3- “Amanda” 36 år.  

Sysselsättning - Lärare, jobbar 60 procent.  

Familj - Sambo och två barn.  

Tidigare boendeort och nuvarande boendeort - Flyttat från Stockholm och bor numera utanför 

Skövde kommun. 

Fritid/ intressen - Intresserad av odling, meditation, yoga och löpning, och fritiden ägnas åt 

dessa samt tid med barnen.  

 

Informant 4- “Carolina” 33 år.  
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Sysselsättning - Frilansande textildesigner men är numera mammaledig.  

Familj - Sambo och ett barn.  

Tidigare boendeort och nuvarande boendeort - Flyttat ett flertal gånger, från Göteborg till 

Berlin och bor numera utanför Sunne kommun.  

Fritid/ intressen - Stort intresse av musik samt vara ute i skogen. Fritiden ägnas åt att vara ute 

i skogen samt tid med barnen.  

 

Informant 5- “Matilda” 37 år.   

Sysselsättning - Sjuksköterska, tidigare cirkusartist.  

Familj - Sambo och fyra barn.  

Tidigare boendeort och nuvarande boendeort - Flyttat ett flertal gånger, från Munkfors till 

Stockholm vidare till Örebro och bor numera utanför Sunne kommun.  

Fritid/ intressen - Intresserad av odling och fritiden ägnas åt barnen.  

 

Informant 6- “Birgitta” 33 år.   

Sysselsättning - Har tidigare haft chefsposition inom livsmedelsbutik men är numera 

mammaledig.  

Familj - Sambo och två barn 

Tidigare boendeort och nuvarande boendeort - Från Stockholm och bor numera utanför Sunne 

kommun.  

Fritid/ intressen - Stort intresse av odling, vara med barnen samt ta hand om djur på gården.  

 

Informant 7- “Veronika” 30 år.  

Sysselsättning - Kontaktperson och avlösare till ett barn med funktionsnedsättning, jobbar när 

hon själv vill.  

Familj - Sambo 

Tidigare boendeort och nuvarande boendeort - Flyttat från Oslo och bor numera utanför 

Lindesbergs kommun.  

Fritid/ intressen - Intresserad av husrenovering, odling och bakning.  

 

Informant 8- “Nadja” 32 år.  

 
33 



 

Sysselsättning - Utbildad till sjökapten, läst en konstruktörsutbildning, jobbar numera som 

lärare på 100 procent.  

Familj - Sambo  

Tidigare boendeort och nuvarande boendeort - Flyttat ett flertal gånger, från Karlstad till 

Kalmar och bor numera utanför Degerfors kommun.  

Fritid/ intressen - Intresserad av böcker.  

4.2 Informanternas liv innan de flyttade till landsbygden  

Första temat behandlar frågor kring hur informanternas vardag såg ut innan de valde att 

flytta till landsbygden. Detta för att förstå motiv till varför de valde att flytta och varför de 

valde att ändra sin livsstil.  

 

Det finns likheter gällande var och hur samtliga informanter bodde innan de flyttade till 

landsbygden. Informanterna beskrev sina liv innan de flyttade till landsbygden som präglat av 

urbana miljöer. Samtliga informanter har bott i lägenheter i en storstad där Stockholm och 

Göteborg har hört till de vanligaste städerna. De flesta av informanterna beskriver livet i 

storstäderna som stressigt och att det finns lite utrymme för lugn och ro. En av de intervjuade 

informanterna sammanfattar känslan av livet i staden på följande sätt:  

 

“Alltså storstad, trängsel, mycket folk, stress, känslan av att det aldrig är tyst eller att det 

aldrig är lugnt, man är aldrig ensam någonstans och där jag bor nu är det tvärtom 

kortfattat.” - Veronika 

 

De flesta informanter har haft ett heltidsarbete innan de valde att downshifta. Det största 

motivet till livsstilsförändringen som samtliga informanter angett är möjligheten att kunna 

styra över sin egna tid. Ett vanligt motiv bland informanterna med avseende på 

livsstilsförändringen och flytten till landsbygden har varit att informanterna vill hoppa av 

“ekorrhjulet” eller “snurran” som de upplever är påtagligt i storstaden. Ett flertal informanter 

beskriver ekorrhjulet på liknande sätt:  
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“[...] för downshifting är ju inte bara det här att gå ner i arbetstid utan för mig innebär 

det någonting mer, att leva ett liksom...ja men det här med att hoppa av ekorrhjulet som 

det pratas mycket om, att leva ett annat slags liv och för mig så var det inte riktigt 

görbart i en storstad faktiskt, i en trång lägenhet det fanns liksom inte utrymme att 

downshifta så som jag önskade [...]” - Amanda 

 

”Ja...det föddes väl tidigt en tanke om att jag inte känner mig så intresserad av att göra 

karriär och tjäna jättemycket pengar, ja men liksom det här ekorrhjulet, alltså vad finns det 

för andra sätt att leva, kan man leva mer alternativt, i form av att inte ha så stora utgifter, ha 

mer tid för annat typ skapande och kanske odla mer sin egen mat och sådär...” - Emma 

 

Två av informanterna uttryckte även hälsoskäl som ett motiv för att lämna ekorrhjulet 

och livet i staden. Charlotta jobbade på ett hektiskt jobb på Arbetsförmedlingen och 

Veronika menade att den urbana miljön bidrog till att hon ofta hade huvudvärk och 

migrän.  

 

" [...] jag har kanske valt att slita mig ur något slags ekorrhjul och det har jag gjort men inte 

i direkt anslutning till att jag flyttade till Sunne kommun just, utan jag gjorde det några år 

tidigare och det var när jag valde att sluta på Arbetsförmedlingen för då hade jag ett förvisso 

väldigt givande och intressant arbete men det var verkligen ett stressigt arbete som tillslut 

ledde till att jag blev sjukskriven och gick in i väggen som många andra och där kände jag 

att nej men nu vill jag slita mig loss från detta och ha ett lugnare liv helt enkelt [...] det var 

väl då som jag kanske bestämde mig för att göra någon slags livsstilsförändring” - Charlotta   

 

“ Det viktigaste för mig när vi flyttade hit var att jag inte skulle behöva jobba heltid, jag 

gjorde det i tio år och det kände jag väl från början att det inte skulle vara min grej [...] när 

jag bodde i stan och jobbade så hade jag migrän och huvudvärk flera dagar i veckan.” 

-Veronika  

 

Flera av informanterna menade även att livet i staden fokuserade mycket på konsumtion. En 

del av informanterna menade att de inte hade ett intresse för konsumtion och därför inte 

trivdes i staden medan andra hade svårt att ändra sina konsumtionsvanor och upplevde således 
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staden som stressande. Både Amanda och Emma beskriver konsumtionen i staden som 

påtaglig och som någonting de ville bort från.  

 

“Det var nödvändigt att flytta till en annan plats för det är en del av downshifting för mig 

och jag vet inte om jag kan generalisera men att leva ett liv i stan kan vara svårt, stan 

pockar mycket mer på konsumtion till exempel än vad det gör här på landsbygden.” - 

Amanda 

 

“[...] alltså den idén har väl funnits ganska länge egentligen efter att jag flyttade 

hemifrån och så där jag tappade ganska snabbt intresset för det som man gör i en stad 

typ gå på café, gå ut  på krogen och så där [...] det är klart att man blir påverkad av där 

man bor, ja men jag märkte ju när jag bodde i Göteborg framför allt att jag hela tiden 

sökte mig till platser som man kunde typ var i fred typ parker, eller åkte ut till havet eller 

sökte mig ofta bort från centrum, att det var mycket såhär att jag egentligen inte tog så 

mycket del av det som pågick i stan utan hela tiden ville bort därifrån liksom.” - Emma  

 

Ett annat genomgående motiv informanterna emellan var höga boendekostnader eller 

svårigheter att hitta permanenta eller långvariga hyreskontrakt. Charlotta beskrev att innan 

hon bosatte sig på landsbygden utanför Sunne så flyttade hon runt väldigt mycket både som 

studerande men även när hon hade fast inkomst och jobb. Charlotta har tidigare bott i 

storstäderna Göteborg och Malmö och under en tioårsperiod fick hon i snitt flytta var sjätte 

månad vilket resulterade i tankar om ett mer permanent boende.  

 

“[…] jag och min nuvarande man men dåvarande särbo vi studerade på olika orter, han 

befann sig i Malmö och pluggade i Köpenhamn och jag befann mig i Göteborg och pluggade 

i Göteborg, så inledningsvis så flyttade vi ihop i Malmö i något andrahandskontrakt för 

femtioelftetusende gången vilket ofta är fallet när man är studerande [...] och där i den 

processen och framför allt då när jag var i det skedet att jag hade en fast inkomst och inte 

var student längre så började jag fundera mer och mer på att jag helt enkelt ville köpa ett hus 

som var min fast punkt oavsett vart jag befann mig övrig tid eller vart jag hade någon 

tillfällig bostad, men jag ville ha en fast punkt som ingen kunde ta ifrån mig [...] - Charlotta 
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Höga boendekostnader i storstaden var även något som andra informanter betonade som 

motiv för deras val att flytta till landsbygden. Informanterna menar att landsbygden erbjuder 

fördelar på flera plan där den största positiva effekten är de låga boendekostnaderna som 

möjliggör för informanterna att jobba mindre för att således få mer egen tid. För Carolina 

medförde flytten till landsbygden exempelvis möjligheten att kunna förverkliga det boende 

som hon önskade. Enligt Birgitta som tidigare bodde i Stockholm och som nu bor på 

landsbygden utanför Sunne innebar livet på landet billigare boende:  

 

”Jag trivdes i för sig väldigt bra i Stockholm, kanske inte i stan men det är ju en ekonomisk 

fråga också. Här när vi bor så pass långt ut från stan då är det mycket billigare, det är det 

stora bidraget till varför vi har flyttat hit, boendemässigt så är det en väldigt stor skillnad 

mellan stad och landsbygd i Sverige” - Birgitta 

 

Samtliga informanter beskriver downshifting som att välja landet framför ett mer 

karriärsinriktad och stressigare liv i staden, dels för billigare boende och lägre kostnader men 

också för att få möjlighet att jobba mindre och därmed ha mer tid för andra saker. Enligt några 

av informanterna var det idén till en alternativ livsstil som gjorde att de valde att lämna 

ekorrhjulet och livet i storstaden. Birgitta beskriver det såhär:  

 

“ Jag jobbade väldigt mycket innan vi flyttade, sen började det växa fram någon slags tanke 

på ett annat liv, som i flera aspekter, jag hade redan börja tänka på den miljömässiga biten 

och tid, just för att jag jobbade väldigt mycket” - Birgitta  

 

Även om idén till en alternativ livsstil gjorde att de flesta av informanterna valde att 

downshifta så beskrev informanterna att det fanns ytterligare motiv till deras val av flytt till 

landsbygden. Ett annat motiv som de flesta av informanterna angett har varit närhet till 

skogen och naturen. Samtliga informanter lyfte upp fördelen med att bo på landsbygden som 

närhet till naturen. Ett flertal informanter beskriver närheten till naturen på liknande sätt:  

 

“ Så det var nog mycket på grund av det också att jag var ute och reste mycket som jag insåg 

att det känns mer intressant att bo på landet eller var på landet och nära naturen” - Emma  
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“ [...] och sen började vi fundera på just hur vi ville leva, alltså vad vi ville ha nära, vi ville 

ha nära till skog och natur. Det är klart det finns lite skog och natur i Stockholm också men 

vi ville bo liksom närmare skog och naturen” - Birgitta  

 

Barn har också varit ett stort skäl till varför många av informanterna valde att flytta till 

landsbygden. För många av dem innebar landsbygden en bättre plats för barnen att växa upp 

och informanterna ansåg att de har en större trygghet med barnen på landsbygden än i staden. 

Carolina beskrev att landsbygden möjliggör för barnen att växa upp nära naturen och att 

landsbygden skulle vara en bättre miljö för barnens uppväxt. För Birgitta ansågs livet på 

landet ge möjlighet till ett liv med mindre stress och mer tid med barnen.  

 

“[...] och speciellt när man får barn så är det absolut viktigaste att vara med dem och sen 

ska de naturligtvis ha allting som de behöver men barn är också, när man ser barnen så är 

det väldigt tydligt att de behöver väldigt få saker egentligen, de behöver mest tid [...] Vi har 

betydligt mindre kostnader här, jag har varit hemma med våra barn i tre år nu och så hade 

jag inte kunnat leva om vi hade bott i Stockholm, det hade inte funkat rent ekonomiskt. Så det 

är en stor del av varför vi vill leva lite enklare också och ha mindre kostnader för att vi ska 

kunna vara hemma med våra barn” - Birgitta  

 

Även Matilda menade att efter att hon blev förälder så kom längtan att flytta till landsbygden 

och hennes motiv att flytta till landsbygden har varit för barnens skull.  

 

“ Längtan till att flytta till landet tror jag hos mig egentligen kom när jag blev förälder [...] 

att man vill rota sig någonstans och höra hemma, och det var på landet. För mig är det nog 

till viss del är att jag är uppväxt här, man känner kärlek till naturen här på något sätt”  

- Matilda  

 

4.3 Informanternas liv efter de flyttade till landsbygden  

Andra temat behandlar frågor kring informanternas liv efter att de flyttade till landsbygden, 

detta tema är av intresse då det beskriver de förändringar som informanterna har gjort till 

följd av ändrad livsstil.  
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Samtliga informanter menade att de genomgått stora förändringar efter att de valt att ändra 

livsstilen. För Nadja innebar det många förändringar, bland annat beskrev hon att hon växlat 

ner sitt boende i flera omgångar. Nadja har tidigare bott i stora lägenheter både i Karlstad och 

Kalmar men efter att hon valde att växla ner så har hon bland annat under en period bott i en 

båt och numera bor hon i en stuga på en tomt där hon även har en bil som hon också kan välja 

att bo i. Vidare beskrev Nadja att hon är intresserad av att bo i bilen för att kunna resa runt. 

Andra förändringar som hon menade att hon genomgått är att hon inte konsumerar lika 

mycket som hon gjorde innan.  

 

“ Förut när jag bodde i Karlstad och pluggade då var jag lite mer så att jag skulle ha nya 

skor och nya kjolar och så, tyckte det var kul att köpa grejer. Men nu så har det vänt [...] då 

får man välja bort saker” - Nadja  

 

Veronika menade att efter att idén downshifting växte hos henne fastnade tanken att leva så 

enkelt som det går utan att behöva jobba så mycket för det, hon ville vara så sparsam som 

möjligt för att inte ha stora utgifter.  

 

“[...] så de senaste fem, sex åren kanske så har jag och min sambo sparat pengar, inte köpt 

några större saker, fått kläder av kompisar, inte varit på några resor, ja sparat helt enkelt” 

 - Veronika  

 

Amanda beskrev att de förändringar som hon genomgått efter att hon flyttat till landsbygden 

bland annat har varit att hon konsumerar mindre, vilket enligt henne är möjligt när man bor på 

landsbygden men däremot kan vara svårt när man bor i stan. Amanda beskrev att den plats 

som hon bor på nu varken har café eller restauranger vilket hon menar är bra för att då sparar 

hon pengar genom att baka och laga mat hemma istället.  

 

“[...] att leva ett liv i stan, det kan bli svårt liksom. Stan pockar mycket mer på konsumtion 

till exempel än vad det gör här på landsbygden, i byn som vi bor så finns det ingenting. Det 

ska öppnas en grillkiosk nu visserligen men det finns inget café så vi bakar hemma nu om 

man vill ha bullar, förut gick vi ofta på café på torget liksom” - Amanda  
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För Emma innebar det också att hon konsumerar mindre när hon flyttat till landsbygden. Hon 

shoppar mindre och det är sällan som hon går på café eller restauranger. En annan förändring 

som Emma beskrev att hon genomgått var att förut när hon bodde i Göteborg så träffade hon 

sina kompisar ute på stan på café eller restauranger. Nu så brukar de träffas hemma hos 

varandra istället.  

 

[...] alltså jag går ju aldrig liksom på café eller liksom går ut på klubb, några sådana grejer 

längre. Eller går till affärer och så [...] när jag bodde i stan då träffade jag ofta mina vänner 

liksom ute på stan, men nu är det alltid att man är mer hemma hos varandra” - Emma  

 

Birgitta beskrev att den största förändringen som hon genomgått efter att flyttat till 

landsbygden är att hon jobbar mycket mindre nu vilket möjliggör att hon kan spendera mer 

tid med barnen. Vidare menade Birgitta att anledningen till att hon har möjlighet att spendera 

mer tid med barnen är för att de har betydligt mindre kostnader. En annan förändring som hon 

beskrev var att de konsumerar mycket mindre nu genom att de odlar mat och grönsaker 

hemma.  

 

Även för Matilda medförde downshifting mindre konsumtion där hon berättade om 

självhushållning av grönsaker och att hon håller höns som hon både får kött och ägg från. 

Matilda beskrev hur hon minskat sin konsumtion på följande sätt:  

 

“[...]vi har tygblöjor, och kläder det köper jag nästan aldrig, det får man av folk [...]  

- Matilda 

 
Liknande förändringar som informanterna genomgått var att samtliga förutom Nadja har 

växlat ner genom att arbeta mindre. Nadja menar att anledningen till att hon jobbar heltid nu 

är för att senare kunna jobba mindre. Liknande tanke har också Emma haft som menade att 

hon inte jobbar för jobbandets skull utan snarare för att kunna jobba mindre i framtiden.  

 

“[...] jag har ju vänner och så där som är mycket mer för att inte jobba och kör mycket mer 

självförsörjande grejen men vi har valt att ändå fortsätta jobba, eftersom vi köpte en gård 
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och så måste vi så här dra in lite pengar ändå, men syftet är att inte att jobba för jobbandets 

skull utan mer för att det är nödvändigt och vår plan är att försöka spara mycket pengar nu 

för att jobba mindre sen, så vi lägger undan mycket pengar faktiskt och sparar och så”  

- Emma  
 

4.4 Plats och platskänsla 
Tredje temat behandlar frågor kring betydelsen av landsbygden som plats för informanterna. 

Detta för att förstå hur de upplever landsbygden som plats och hur landsbygden möjliggör 

deras livsstil. 

 

Majoritet av informanterna beskrev att de på något sätt hade anknytning till den platsen de 

flyttat till och av den anledning valde de att flytta just till den platsen. Bland annat var 

närheten till vänner och bekanta som framkom i intervjuerna ett viktig motiv till varför 

intervjupersonerna valde att flytta just till den plats de har flyttat till. För Charlotta till 

exempel styrdes flytten just till Värmland till viss del på grund av att hon har släktingar som 

kommer därifrån.  

 

“Jag har vissa släktingar som kommer från Värmland som har gjort att jag alltid haft en 

känsla för Värmland, även om det inte har varit i Sunne direkt så, på min morfars mammas 

sida så kommer hon i från Fryksdalen men annars så har mina släktingar befunnit sig i 

Arvikatrakten snarare, min morfar och hans familj och så [...] Ja, hade ju börjat titta på lite 

närmare håll, Göteborg och Trollhättan och även Dalsland och så men det handlade mycket 

om att jag var ute efter något specifikt och att läget var väldigt viktigt för mig och att det 

skulle vara en plats som kändes så där perfekt i magen på någon viss och det var det jag 

hittade här till slut då” - Charlotta  

 

För Emma och Carolina var anledningen till att de hade flyttat just till landsbygden utanför 

Sunne för att de hade vänner som bodde i Sunne samt att deras sambos kom därifrån. Båda 

menade att en stor anledningen att de valde att bo på landsbygden i Sunne har varit närheten 

till sina vänner och att de gärna ville behålla den gemenskapen. 
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“För mig så har det varit en stor anledning, jag skulle inte vilja bo här om inte vi hade 

vänner som bodde här så att det var ju vi som flyttade till det här kollektivet först och att 

många av oss blev kvar så nu är vi ett gäng som, och nu har nästan alla fått barn och sådär, 

så att det betyder väldigt mycket att man har den gemenskapen” - Emma  

 

Närheten till vänner har varit en anledning som även Matilda påpekade som anledning till att 

hon och hennes sambo flyttade till landsbygden utanför Sunne. Hon menade att eftersom hon 

själv från början är från Munkfors så har känslan av att flytta till Värmland alltid funnits hos 

henne. Valet att flytta till Sunne framför någon annan kommun i Värmland hade att göra med 

att hennes sambos bästa kompis kom därifrån. Birgitta påpekade även i intervjun att hon och 

hennes sambo valde just landsbygden utanför Sunne som boendeplats för att de har vänner 

som bor där.  

 

“Det är för att vi har vänner som är härifrån, och därför blev det just Sunne. Vi hade bestämt 

att vi skulle flytta från Stockholm och så kände vi folk här i närheten och så var vi här och 

hälsa på och hittade gården då” - Birgitta  

 

Charlotta och Emma menade att deras föreställningar kring landsbygden innan deras flytt och 

den bild som de har av landsbygden nu är densamma. Charlotta beskrev sin föreställning av 

landsbygden som från Astrid Lindgrens filmer där hon menar att landsbygden föreställs som 

en idyll. 

 

[...] den här idyllen som man nästan har fått via Astrid Lindgren och hennes filmer och sådär 

att det finns någon slags strävan mot någon slags sån här lantlig perfektion eller sådär, att 

man har en bild utav hur saker och ting ska se ut och hur livet ska se ut när man bor på 

landsbygden så jag har alltid haft en romantiserad bild [...] Det är lite mer en så här typiskt 

lantligt, idyll, lite bullerbyn, Astrid Lindgren som jag beskrev tidigare, vi har ett rött hus med 

vita knutar längst in i en grusväg [...] det är ett ganska öppet landskap med ängsmarker och 

lite skogspartier och det är så där vad kan det va ungefär 100 meter mellan husen så att det 

är ganska gles mellan husen” - Charlotta  
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Emma menade att när hon var ute och reste mycket uppmärksammade hon vad hon upplevde 

som en homogenitet i storstäderna. Det var först på landsbygden som hon upplevde att 

skillnaderna fanns både i naturen och kulturen.  

 

“[...] jag har vart ute och rest ganska mycket Indien, Sydostasien och Sydamerika och under 

de resorna så insåg jag att, jag tyckte liksom inte att den urbana kulturen var så intressant 

liksom det här att var i en storstad, stora städer världen över är ganska lika, alltså den 

urbana kulturen är väldigt lik var i världen man än befinner sig och att det är mer i 

landsbygden som typ skillnaderna märks mellan olika kulturer och naturen, närheten till 

naturen. Så det var nog mycket på grund av det också att jag var ute och reste mycket som 

jag insåg att det känns mer intressant att bo på landet eller var på landet och nära 

naturen.”-Emma 

 

Emma menade även att den bild som hon hade av landsbygden innan hon flyttade hit inte har 

ändrats så mycket. Samtidigt beskrev hon att hon hade en romantiserad bild av landsbygden 

innan hon flyttade dit, där hon skulle sitta på en gräsmatta och titta ut över en stilla sjö eller på 

en solnedgång och höra vindens sus.  

 

“Det var liksom den bilden jag hade, och absolut det händer ju liksom att jag gör det men de 

flesta kvällar gör jag inte det. Men det är fortfarande så här att laga mat, fixa med 

någonting, man har ju ett vanligt liv ändå, så har jag det i alla fall” - Emma  

 

Birgitta menade att flytten till landsbygden till viss del blev som hon hade tänkt sig, hon 

menade samtidigt att det fanns vissa saker som hon inte hade tänkt på innan och att vissa 

saker i början var nytt för henne när hon flyttade från Stockholm.  

 

[...] sen finns det vissa saker som man inte har tänkt på innan, för det är en ganska stor 

skillnad, inte ens i Sunne, vi bor ju en bit ut så att det är verkligen skogen och jag har bott i 

Stockholm tidigare så att det blir en stor kontrast. Men vi har fått lära oss hur man… just det 

här som jag sa förut att här så gör vi mycket själv, så när någonting går sönder eller inte 

funkar så måste man lösa det själv” - Birgitta  
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Liknande exempel hade Veronika som menade att flytten till landsbygden på flera sätt är 

bättre än vad hon hade kunnat föreställa sig. Samtidigt menade hon att det är en stor 

omställning när man har bott i en storstad i tio år för att sedan flytta ut på landet och istället 

för att det är ett hyresvärd som fixar allt måste man på landsbygden lösa det själv.  

 

“På ett sätt är det ju eller på flera sätt är det ju bättre än vad jag kunnat föreställa mig men 

sen är det ju också en stor omställning när man har bott i en storstad i tio år och sen flyttar 

ut till landet och istället för att hyra sitt hus där det finns en hyresvärd som fixar allt så ska 

man lösa det själv så det är klart att det blir en hel del hinder att ta sig över också men nej 

bara positivt ändå vill jag säga, det väger upp.” - Veronika 

 

De flesta av informanterna hade liknande svar kring vilka möjlighet/ förhinder som de anser 

att landsbygden som plats har för downshiftare. Amanda menade bland annat att landsbygden 

möjliggör för bättre möjligheter för odling, vilket hon tyckte var svårt i en storstad och 

speciellt när man bor i en lägenhet. Detta var något som även flera andra informanter 

påpekade i intervjun, där de flesta menade att landsbygden som plats möjliggör för större 

utrymme för deras intressen. Vidare menade Amanda att landsbygden som plats skapar 

möjligheten för downshiftaren att kunna konsumera mindre, vilket enligt henne är svårt i en 

storstad där reklam för olika produkter finns överallt. Carolina beskrev att landsbygden som 

plats kan ha både för- och nackdelar för downshiftaren. Något som hon menade var negativt 

med landsbygden var att när man väljer att bo på landet är man tvungen att ta bilen för att 

kunna skjutsa barnen till skolan eller för att ta sig till och från jobbet på grund av de långa 

avstånden.  

 

Emma menade att möjlighet till downshifting också finns i storstaden men påpekade att på 

landsbygden finns det mer utrymme för att vara kreativt, skapa och kunna odla sin egen mat 

samt närheten till naturen.  

 

“[...] det är klart att det går väl att göra i en stad också alltså jag kanske hade downshiftat 

lite redan i Göteborg egentligen när jag tänker efter men det finns ju inte så mycket som man 

kan göra i en stad, eller liksom  just det här med odling och kanske vara kreativ och skapa 

och så, det tycker jag finns mer utrymme när man bor på landsbygden. Medans i stan så är 
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man mer liksom konsument av sånt som redan finns på något sätt. Men ibland så kan jag 

sakna här det med kulturutbud liksom typ teater eller bio eller, ja det kan jag ibland sakna 

liksom även om det finns ju” - Emma  

 

Birgitta gav ett liknande exempel när hon beskrev möjlighet och förhinder med att bo på 

landsbygden. Hon menade att landsbygden som plats möjliggör att vara närmare naturen, hon 

beskrev också att när man bor på landsbygden så har man en annan kontakt med sina grannar 

än vad man har i en storstad som Stockholm. Birgitta menade samtidigt att landsbygden som 

plats kan även medföra vissa förhinder, vilket hon beskrev på följande sätt:  

 

“ [...] kollektivtrafiken i Stockholm är ju väldigt bra om man jämför med hur det fungerar 

här, där det inte finns någon kollektivtrafik överhuvudtaget. Man har också närheten till allt 

på ett annat sätt [...]” - Birgitta  

 

Även Nadja har en positiv bild av landsbygden som plats där hon beskriver landsbygden som 

en idyll. Nadja menade att valet av att flytta till landsbygden i Värmland har berott på att hon 

har anknytning dit i form av familj och vänner. Att hon flyttade tillbaka till landsbygden 

utanför Degerfors beror enligt henne på billigare boende samt närheten till vänner och familj 

men även närheten till naturen. Nadjas tankar om boendeplats i framtiden beskrivs på följande 

sätt:  

  

“Nej landsbygd först och främst, antingen kommer jag att bo kvar i den lilla stugan och att 

jag då har en större bil som jag åker runt och bor kanske halvtid i runt i Europa på 

sommaren med den bilen och sen kanske aa åka omkring liksom och jobba lite ibland när 

jag är hemma och bor där eller så kommer jag bo permanent i bilen eller nåt liknande 

torp/stuga, jag kommer ju inte hamna i en lägenhet under de senaste 30 åren.” - Nadja 

 

Sammanfattningsvis menade samtliga informanter att landsbygden som plats har mer positiva 

sidor även om det ibland kan förekomma vissa förhinder och utmaningar på landsbygden. 

Samtliga informanter ser sig själva att bo kvar på landsbygden i framtiden. De mönster vi ser 

utifrån intervjuerna är att informanter är unga högutbildade mellan 30-37 år som kommer från 

storstäder, där Stockholm och Göteborg är bland de vanligaste. Samtliga informanter bor 

tillsammans med en sambo och sex av åtta informanter har även barn. Det vi ser bland våra 
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informanter är att odling och självförsörjning är ett stort intresse och bland de informanter 

med barn har barnet varit en av de största motiven till att flytta till landsbygden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 



 

5. Analys 
Analysdelen har för avsikt att sammanfoga teorier och tidigare forskning med den insamlade 

empirin. Vi har tidigare i resultatdelen utgått ifrån tre teman, informanternas liv innan de 

flyttade till landsbygden, informanternas liv efter de flyttade till landsbygden samt plats och 

platskänsla. Eftersom syftet med studien är att undersöka downshifting som en 

livsstilsmigration till landsbygden samt belysa downshiftares flyttmotiv till landsbygden i 

förhållande till deras valda livsstil har vi i analysdelen istället valt att foga samman temat 

informanternas liv innan de flyttade till landsbygden samt temat informanternas liv efter de 

flyttade till landsbygden under ett nytt tema som vi kallar motiv. Detta för att båda temana 

beskriver motiv till varför informanterna valt att flytta samt vilka motiv som stödjer deras 

livsstil. Temat kring plats och platskänsla kvarstår.  

5.1 Motiv 

Temat motiv är viktigt för att besvara studiens första frågeställning som lyder: Vilka motiv 

påverkar downshiftare att flytta till landsbygden? Det första vi kan konstatera efter 

intervjuerna är att samtliga informanter räknas som livsstilsmigranter där de frivilligt flyttat 

från en större stad till landsbygden för att växla ner och ändra sin livsstil. Utifrån den tidigare 

forskning som gjorts om vilka som genomgår en livsstilsmigration kan vi se att samtliga 

informanter som har intervjuats i denna studie delvis överensstämmer med den bild av 

livsstilsmigranter som beskrivits i tidigare forskning. Utifrån resultatet kan vi se att samtliga 

informanter är kvinnor mellan 30-37 år gamla och har bott i en eller flera större städer innan 

de valde att flytta till landsbygden. En majoritet av informanterna har eftergymnasial 

utbildning och de flesta av informanterna hade barn när de valde att flytta till landsbygden. 

Bland informanterna med barn kan vi se att barnen har varit ett stort motiv till deras flytt till 

landsbygden. Detta stämmer överens med resultat från Lindgrens (2003) studie där han menar 

att bland livsstilsmigranter är barnfamiljer vanliga. Lindgren (2003) beskrev att en 

“counter-urban mover” troligtvis är äldre, född i Skandinavien och har en 

universitetsutbildning. Detta stämmer delvis för samtliga informanterna, där de flesta har 

eftergymnasial utbildning och samtliga är födda i Skandinavien. I vårt studie är samtliga 

informanter generellt något yngre, då de är under 40 år. Att de flesta av informanterna är 
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högutbildade och har barn är något som överensstämmer även med de resultat som 

Eimermann (2013, 2015) presenterat.  

 

Resultatet visar att samtliga informanter har bott i en urban miljö innan de valde att flytta till 

landsbygden. När det kommer till sysselsättning visar resultatet att de flesta informanter haft 

ett heltidsarbete innan de valde att växla ner för att ändra sin livsstil. Ett vanligt motiv bland 

informanterna för livsstilsförändringen och flytten till landsbygden var att informanterna ville 

hoppa av “ekorrhjulet” eller “snurran” som de har upplevt som påtagligt i storstaden. 

Informanterna menade att de på grund av ett stressigt arbete valde de att hoppa av ekorrhjulet 

för att välja ett lugnare liv. Två av informanterna angav även ytterligare hälsoskäl. En av 

informanterna hade gått in i väggen och en annan hade migrän och huvudvärk flera gånger i 

veckan. Lundström (2014) menar att kvinnor i större utsträckning migrerar på grund av 

hälsoskäl och det går att argumentera för att den stress informanterna upplevde fungerade som 

en bidragande faktor. Även Cecilia Gustafsson (2018) har undersökt migration i förhållande 

till hälsa och menar att ett vanligt motiv till migration kan ha att göra med hälsomotiv.  

 

Informanternas liv innan flytt till landsbygden skiljde sig åt men det fanns många 

gemensamma nämnare när det kom till motiv för flytten. Ett vanligt motiv var höga 

boendekostnader eller svårigheter att hitta permanenta eller långvariga hyreskontrakt. Många 

av informanterna menade att innan de bosatte sig på landsbygden så flyttade de runt väldigt 

mycket, och att det var till följd av svårigheter att hitta varaktigt boende som de valde att 

flytta till landsbygden. Vi kan se att dessa motiv stämmer överens med Amcoffs (2002) studie 

där han menar att låga boendekostnader utgör ett flyttmotiv till landsbygden. Amcoff (2002) 

beskriver att flytten till landsbygden är nödvändigt för människor som vill förverkliga det 

boende de önskar. Detta på grund av det höga boendekostnader som råder i storstäderna.  

 

Informanterna upplevde även att de tidigare hade små möjligheter att styra över sin egna tid 

och att de hade lite tid till barnen innan de flyttade till landsbygden. Ett annat vanligt motiv 

till flytt var att informanterna saknade närhet till skog och natur. Landsbygden var ett sätt för 

ett flertal av informanter att kunna förverkliga deras drömboende med närheten till naturen 

och till lägre kostnad än vad som är möjligt i en storstad. Vi kan genom våra teoretiska 
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perspektiv förstå informanternas motiv till varför de valt att ändra sin livsstil och varför de 

valde att flytta till landsbygden. Kennedy et. al. (2013) menar att de som downshiftar gör det 

utifrån motiv som förhöjer den upplevda livskvaliteten. Downshiftare strävar efter att leva ett 

mer balanserat liv och de motsätter sig att leva i ett ekorrhjul där de styrs av arbete och 

konsumtion (Kennedy. et. al. 2013). Detta är motiv som samtliga informanter uttryckt och 

som stämmer överens med de studier som Schor (1998), Hamilton & Mail (2003) och 

Hamilton (2003) genomfört. I dessa studier undersöktes motiven för downshifting där 

resultaten visar att mer egentid, mindre stress, mer tid för familjen och ett mer balanserat liv 

var de huvudsakliga motiven för den ändrade livsstilen. Motivet till varför informanterna 

valde att flytta till landsbygden kan vi förstå genom forskning om livsstilsmigration där 

personer frivilligt väljer att migrera till platser som bättre representerar deras livsstil (Benson 

& O’Reilly 2009a). Samtliga informanter har uttryckt ett sökande efter ett bättre liv som 

bättre passar ihop med deras valda livsstil där högre livskvalitet har varit målet. Många av 

informanterna har haft intressen som exempelvis odling och husrenovering. Detta var också 

något som informanterna tyckte var svårt i en storstad. Informanterna menade att landsbygden 

som plats möjliggjorde för detta eftersom det enligt informanterna krävdes större utrymme för 

att kunna odla.  

 

De informanter som hade barn hemma innan deras flytt till landsbygden har barnens trygghet 

som största motiv. Detta stämmer överens med Boyle et. al. (1998) beskrivning av 

landsbygden som en nyromantisk eller rural idyll. Landsbygden har för vissa grupper av 

människor egenskaper som höjer livskvaliteten där Boyle et. al. (1998) bland annat räknar upp 

bättre miljö, mindre kriminalitet, större gemensamhetskänsla, billigare boende och bättre 

uppväxtmiljö för barnen. Att de informanter med barn hade som motiv att ge sina barn en 

tryggare och bättre uppväxtmiljö på landsbygden går även att koppla till Lindgren (2002) 

samt Cresswell och Utengs (2008) studier, där de menar att många föräldrar väljer att flytta 

till glesa miljöer för att ge sina barn en bra uppväxtmiljö långt ifrån stress och problem i 

storstaden. Lindgren (2002) menar att för många föräldrar betraktas landsbygden som en 

bättre miljö för barnens uppväxt med fler möjligheter till ett "rikare" liv. Maloney & Schrover 

(2013) beskriver i sin studie om kvinnors migration, där de menar att inom forskning om 

genus och migration fokuserar ofta kvinnor på familjeförhållanden snarare än 
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arbetsförhållanden och det går att härleda till våra informanter med barn där de prioriterat 

familjen före arbete.  

 

Resultatet visar att samtliga informanter har genomgått stora förändringar som följd av ändrad 

livsstil genom att de växlat ner och därmed minskat på arbetstiden efter att de flyttat till 

landsbygden. Detta går att kopplas till Kennedy et. al. (2013) och Benson & O’Reilly (2009a) 

studier om livsstilsmigranter som frivilligt väljer att minska sina arbetstider för att på sikt 

uppnå högre upplevd livskvalitet och ett mer balanserat liv. Kennedy et. al. (2013) menar att 

genom att minska arbetstimmarna kan andra dimensioner i livet få ett större utrymme som 

exempelvis sociala relationer och en ökad fritid. Vidare beskriver han downshifting som en 

eventuell lösning på den stress som många upplever på grund av långa arbetstimmar. Utifrån 

resultatet framkom att informanterna minskat på arbetstiden för att få mer tid som kan ägnas 

åt andra saker som exempelvis mer tid med barnen. Genom resultatet från intervjuerna kan vi 

även se att det finns informanter som vill jobba hundra procent ett tag för att senare kunna 

jobba mindre. Detta är något som bland annat har diskuterats i Benson & O’Reillys (2009a) 

studie där de beskriver hur vissa livsstilsmigranter väljer att fortsätta arbeta även efter 

migrationen för att kunna spara tillräckligt med pengar för att på längre sikt kunna växla ner 

och minska på arbetstiden. I förhållande till tidigare forskning kring livsstilsmigration 

(Benson & O’Reilly 2009a, 2009b, 2016 ; Hoey 2005; Sandberg & Åkerlund 2014) kan vi se 

att livsstilsmigranter ofta väljer att arbeta mindre efter migrationen för att kunna förverkliga 

den livskvaliteten som de strävar efter. Att de flesta av informanterna valde att jobba mindre 

efter att de flyttade till landsbygden är något som kan även kopplas till Schor (1998), 

Hamilton och Mail (2003) och Hamilton (2003) studier som fann att de flesta som 

downshiftar genomgår en förändring genom att minska på sina arbetstimmar. Enligt dessa 

studier det vanligaste motivet för människor att downshifta är önskan om mer tid för familjen.  

 

Samtliga informanter har minskat sin konsumtion efter att de flyttat till landsbygden. Det går 

att knyta till Knight et. al. (2013) och Kennedy et. al. (2013) studier där de menar att de 

grupper av människor som downshiftar avsiktligt tar avstånd mot livsstil med hög konsumtion 

och därmed förespråkar de och antar en sparsam och hållbar livsstil. Genom att människor 

väljer att downshifta och växla ner arbetar de mindre vilket också leder till att de konsumerar 
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mindre och utifrån resultatet från intervjuerna kan vi se att samtliga informanter har beskrivit 

att de till följd av ändrad livsstil minskat på arbete samt konsumerar mindre.  

 

Utifrån de resultat som framkommit från intervjuerna kopplat till tidigare forskning kan vi 

sammanfattningsvis säga att samtliga informanter är livsstilsmigranter som flyttat från en 

större stad till landsbygden. Arbetsrelaterad stress och obalans i arbetslivet kan ha negativa 

konsekvenser för individen och därför väljer en viss grupp av människor att downshifta, det 

vill säga göra en frivillig långsiktig förändring genom att bland annat arbeta mindre och 

minska sin konsumtion vilket resulterar i att de har mer fritid och därmed tjänar och spenderar 

mindre (Kennedy et. al. 2013; Knight et. al. 2013). Utöver livsstilsförändringen så har även 

billigare boende, närhet till natur och barnen fungerat som motiv till flytt till landsbygden  

5.2 Plats och platskänsla  

Andra temat är viktigt för att besvara studiens andra frågeställning som lyder: Hur upplever 

downshiftarna landsbygden som plats och hur möjliggör landsbygden deras livsstil? När vi 

tolkar resultatet från hur informanterna upplever platsen som de bosatt sig på så kan vi 

urskilja en romantisering av landsbygden. Fyra av informanterna har på olika vis refererat till 

Astrid Lindgrens “Alla vi barn i Bullerbyn”. Vi tolkar det som att informanterna i enlighet 

med Boyle et. al. (1998) sett landsbygden som en nyromantisk eller rural idyll. Enligt Boyle 

et. al. (1998) så förkroppsligar det rurala ofta nationers essens. I detta fall så har 

informanterna refererat till det som uppfattas som typiskt svensk där “Alla vi barn i 

bullerbyn” fungerat som ideal. Resultatet visar även att informanterna ser landsbygden som en 

motpol till staden där landsbygden ses som en tillflyktsort där det råder lugn och ro. För 

informanterna så innehar landsbygden som plats egenskaper som höjer livskvaliteten. Enligt 

Boyle et. al (1998) så menar vissa grupper av människor att landsbygden har kvaliteter som 

innefattar bättre omgivning, mindre kriminalitet, större gemensamhetskänsla, billigare boende 

och bättre uppväxtmiljö för barn. Detta är egenskaper som samtliga informanter refererat till.  

 

Samtliga informanter hade även anknytning till platsen de flyttade till i form av släktingar 

eller vänner som bor eller som tidigare bott på platsen. Vi tolkar det som att informanterna 

med andra ord har tidigare erfarenheter och uppfattningar om platsen som de flyttade till. Hur 
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informanterna upplever platsen de bosatt sig på är något som vi kan förstå mot bakgrund av 

Tuans teori om plats. Tuan (1977) menar att det är våra erfarenheter som formar vår 

uppfattning om olika platser, han menar även att vi människor bär med oss känslor för olika 

platser och vi identifierar platser på olika sätt beroende på hur vi känner inför dem. Genom 

våra resultat går det att urskilja att informanterna sökte sig till boendeplatser som de redan 

hade erfarenheter av i form av tidigare anknytning. En koppling kan också göras till Amcoffs 

(2000) studie där han menar att människor som väljer att flytta till en specifik plats på 

landsbygden ofta har anknytning till platsen genom att antingen ha nära släktingar och vänner 

som bor där eller att de själva har växt upp i området. Stjernström (1998) förklarar att 

närheten till släkt och vänner anses vara det näst viktigaste skäl vid val av ideal boendeort och 

beskriver i sin studie att svenskar gärna flyttar till platser där de har släktingar som bor på 

platsen sedan tidigare. Detta stämmer överens med den bild vi fått av våra informanter där 

alla utom en informant har någon form av anknytning till platsen innan de valde att bosätta sig 

där. 

 

När vi tolkar resultatet från informanternas föreställning om landsbygden som plats kan vi se 

att de ansåg att landsbygden var en mer attraktiv plats att bo på. Platser kan förstås genom 

push och pullfaktorer där våra informanter tillhör pull-kategorin. Informanterna hade frivilligt 

flyttat till landsbygden för att den upplevdes ha positiva egenskaper som drog dem dit. 

(Hedberg & Malmberg 2008) De erfarenheter som informanterna hade från staden sågs ur en 

mer negativ synvinkel medan den bild som de hade av landsbygden genererade mer positiva 

emotionella reaktioner hos informanterna. Enligt Relph Edwards (1976) så upplevs platser på 

olika sätt för att de innehåller en koncentration av varierande avsikter, attityder, meningar och 

erfarenheter som varje människa bär med sig. De avsikter, attityder, meningar och 

erfarenheter som informanterna har på sin boendemiljö överensstämmer med andra ord bättre 

ihop med landsbygden som plats. Utifrån resultatet kan vi se att den föreställning som 

informanterna hade av landsbygden som boendemiljö verkar vara starkt kopplad till deras 

värderingar av hur det ideala boendet bör se ut. Informanterna påpekade att innan de flyttade 

till landsbygden hade de med sig en föreställning av landsbygden som en god boendemiljö. 

Informanternas föreställningar om landsbygden som en god boendemiljö kan med andra ord 

relateras till deras värderingar kring den levnadsmiljön som de eftersträvar på landsbygden. 
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Resultatet visar bland annat att landsbygden som plats möjliggör för informanterna att leva ut 

sina intressen, vilket enligt många av dem var odling. Ett flertal av informanterna menade att 

det var viktigt för dem att flytta någonstans där de skulle ha större utrymme för bland annat 

odling eller att ha en stor trädgård att vistas i. De flesta av informanterna menade också att 

landsbygden som plats möjliggör för dem att kunna minska arbetstimmarna genom att det är 

billigare med boendet. Att bo på landsbygden resulterar också till att konsumera mindre, 

vilket informanterna menade är möjligt när det inte finns ett stort utbud av butiker på 

landsbygden. I förhållande till tidigare forskning kring kontraurbanisering (Holmberg 1998; 

Eimermann 2013; 2015) kan vi se att människor som flyttar till landsbygden förespråkar ett 

enklare och miljövänligare liv.  

 

Trots den positiva bilden av landsbygden framkom det även en annan bild där en del av 

informanterna menade att det ibland kan vara tuff och krävande att leva på landsbygden. 

Informanterna menade att landsbygden som boendemiljö medförde andra förutsättningar för 

vardagslivet än vad en stad gjorde. Möjligtvis kan vi säga utifrån resultatet från intervjuerna 

att en del av informanterna menade att det saknas kollektivtrafik på landsbygden och att de 

hade en önskan om bättre bussförbindelse. Informanterna beskrev att de var beroende av bilen 

för att få tillvaron att fungera. Samtidigt kan vi utifrån resultaten se att en stor majoritet av 

informanterna menade att det fanns mer positiva sidor än negativa sidor av landsbygden, och 

samtliga informanter ser sig själva att bo kvar på landsbygden i framtiden.  
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6. Slutsatser  

I detta kapitel redogörs och diskuteras de resultat som vi fått fram i uppsatsen. Ett förslag på 

framtida forskning kommer även att ges i detta kapitel.  

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka downshifting som en livsstilsmigration till 

landsbygden samt belysa downshiftares flyttmotiv till landsbygden i förhållande till deras 

valda livsstil. Vi har undersökt hur informanternas liv såg ut innan och efter de flyttade till 

landsbygden för att förstå deras flyttmotiv till landsbygden. Vi har även undersökt hur 

downshiftarna upplever landsbygden som plats och hur landsbygden möjliggör deras livsstil. 

Detta har vi gjort genom att intervjua åtta olika informanter som identifierar sig som 

downshiftare och som har gjort en flytt från en stad till landsbygden.  

 

Det är tydligt att den migration som informanterna har gjort är kopplad till deras valda livsstil. 

De motiv som informanterna angav för flytten till landsbygden hade att göra med personliga 

faktorer som upplevd stress i samband med arbete, konsumtion och den urbana miljön som de 

tidigare bodde på. Ett viktigt motiv till informanternas beslut att flytta till landsbygden har 

varit att de ville kunna styra över sin egna tid. När vi tittar på våra resultat utifrån tidigare 

forskning kan vi se liknande resultat kring hur livskvalitet är ett viktigt motiv för migration. 

Informanterna ville leva ett lugnt liv med mindre konsumtion och de ville bo på en plats som 

möjliggjorde för dessa val. Att de flesta valde att flytta till landsbygden bygger också på de 

låga boendekostnaderna som landsbygden erhåller. Utöver att landsbygden innebar en lugn 

plats med närhet till naturen så möjliggjorde landsbygden även för informanterna att kunna 

förverkliga det boende som de önskade. Utifrån resultatet kan vi se att de mest dominerande 

och mest avgörande motiven som förklarar varför informanterna valde att flytta till 

landsbygden är att man flyttat i hopp om att kunna styra över sin egna tid genom att hoppa av 

“ekorrhjulet” som de upplevde var påtagligt i storstaden. Informanterna menade att genom att 

göra en frivillig förändring i form av att minska arbetstiden så resulterar det i att de har mer 

tid för familjen och sina intressen. Landsbygden som plats ansågs även vara en tryggare miljö 

för barnens uppväxt enligt informanter med barn, där de menade barnen har fler möjligheter 
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till ett “rikare” liv på landsbygden. Landsbygden som boendemiljö ansågs kunna erbjuda 

bättre förutsättningar för informanterna med en rymligare, lugnare och tryggare boendemiljö 

vilket kan relateras till deras livsstil. Utifrån resultatet från intervjuerna kan vi även dra 

slutsatsen att motiven till informanternas flytt till landsbygden baseras på de låga 

boendekostnaderna som råder på landsbygden.  

 

Platsen och känslan som informanterna hade inför landsbygden byggde på deras tidigare 

erfarenheter eller att de på något sätt hade anknytning till platsen innan de valde att flytta dit. 

Samtliga utom en informant angav att de hade tidigare anknytning till platsen de valde att 

bosätta sig på. En av informanterna som hade rest mycket upplevde det som att det var först 

på landsbygden som skillnader i natur och kultur uppmärksammades, storstäderna upplevde 

hon istället som homogena. Ett flertal av informanterna hade en romantiserad bild av 

landsbygden som en rural idyll där ett återkommande tema var Astrid Lindgrens “Alla vi barn 

i bullerbyn”. Informanterna menade att den romantiserande bilden av landsbygden som de 

hade gav dem en föreställning av den levnadsmiljön som de eftersträvade, vilket var ett lugnt 

och tryggt liv utan stress med närheten till natur. Detta är en bild som fortfarande lever kvar 

hos informanterna även fast de flesta informanter bott på landsbygden i flera år. Samtidigt så 

har informanterna angett att livet på landsbygden även inneburit nya utmaningar som 

exempelvis faktorer som tillgänglighet.  

 

De möjligheter som landsbygden erbjöd informanterna inkluderar förhöjd livskvalitet. 

Informanterna menade att landsbygden erbjöd lugn och ro i naturnära miljö som någonting 

positivt och något som höjde deras livskvalitet. Informanterna hade även intressen som de 

upplevde att de först kunde förverkliga på landsbygden som exempelvis odling. Att flytta till 

landsbygden fungerade även som en strategi för att kunna minska den arbetade tiden för att 

kunna styra över sin egna tid. Landsbygden har således möjliggjort för informanterna att 

kunna downshifta på det sätt de velat.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att när vi jämför resultatet från vår insamlade empiri och 

teori om livsstilsmigration ser vi att den migration våra informanter har gjort till landsbygden 

är en livsstilsmigration. De slutsatser som vi kommit fram till är att informanternas liv före 
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flytten till landsbygden haft en stor betydelse för deras beslut att flytta till landsbygden, där de 

flesta av informanterna menade att de upplevde en stress i storstaden som de inte upplevde på 

landsbygden. Informanterna menade även att de ville leva ett lugnt liv med mindre 

konsumtion och enligt dem så möjliggjorde landsbygden som plats för dessa val. Hur 

informanterna upplevde landsbygden innan deras flytt och vilken bild de hade av platsen har 

också haft betydelse för deras beslut att flytta till landsbygden. Informanterna menade att den 

romantiska bild som de hade av landsbygden före flytten gav dem en föreställning av den 

levnadsmiljön som de eftersträvade.  

6.1 Rekommendationer för framtida forskning 

För att ytterligare utveckla förståelsen av flyttmotiv till landsbygden kopplat till downshifting 

och livsstilsmigration krävs det ytterligare studier i linje med den här genomförda. 

Downshifting kopplat till landsbygden är som tidigare nämnt ett relativt nytt fenomen så det 

finns lite forskning om det. Eftersom denna studie hade vissa begränsningar i form av 

svårigheter att få tag på manliga respondenter och att därmed samtliga informanter bestod  av 

kvinnor har mäns perspektiv kring flyttmotiv utelämnats i uppsatsen. Det hade således varit 

intressant om framtida forskning om downshifting och livsstilsmigration kunde få tag på 

manliga informanter för att se om deras flyttmotiv skiljer sig åt från kvinnornas perspektiv. 

En möjlighet till varför vi fick tag på enbart kvinnor kan eventuellt bero på att kvinnor i större 

utsträckning downshiftar än män. Därför är det intressant för framtida forskning att undersöka 

detta. Det hade även varit intressant att bredda åldersspannet eftersom informanterna i vår 

studie var relativt nära i ålder samt hitta informanter från olika yrkeskategorier. Framtida 

forskning skulle även kunna studera downshiftare som gjort en flytt till landsbygden men som 

sedan flyttar tillbaka till staden igen. Barnens roll för downshiftarnas motiv till migration är 

även det av intresse att studera närmare.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1.Intervjuguide  

Bakgrund 

● Berätta lite om dig själv ålder, vem du är, boendesituation, 

relationer/familjeförhållanden, utbildning, kunskap, kompetens, försörjning osv.  

 

Tema 1.  

Hur livet såg ut innan de flyttade till landsbygden  

● Kan du berätta lite om vad downshifting är för dig? Vad är det som är viktigt för dig? 

● Hur kom du i kontakt med downshifting och när växte idén fram att downshifta?  

● Vad var det som gjorde att du valde att downshifta och hur gick det till? Fanns det 

någon speciell motivation eller någon speciell händelse i livet som uppmuntrade ditt 

val? 

● Kan du berätta hur ditt liv såg ut innan du valde att downshifta? Hur såg din vardag 

ut? Boendesituation? Försörjning? Fritid/intressen? Umgänge? 

● Hur gick tankarna kring din boendesituation och platsen där du bodde?  

● Hur upplevde du att platsen där du bodde på påverkade ditt sätt att leva? 

 

Tema 2.  

Hur ser livet ut efter de flyttat till landsbygden 

● Hur länge har du levt som downshiftare?  

● Vad har du gjort för förändringar?  

● Hur upplever du att det är att leva som downshiftare? Kan du berätta lite om hur ditt 

liv ser ut nu till skillnad från förut och vad du har gjort för förändringar?  

● Kan du berätta om din arbetssituation just nu? Hur ser dina arbetstider ut? 

● Känner/umgås du med andra som har samma livsstil?  
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● Blev det som du föreställde dig? Har det uppstått några svårigheter eller hinder? ex. 

ekonomisk situation, tillgänglighet, personliga nackdelar? Vad är svårast? I vilka 

situationer? 

● Är fritiden viktig för dig? På vilket sätt? Ge exempel. 

● Vad gör du med den nya fritiden?  

● Upplever du att du har tid för dig själv? Hur ofta?  

 

Tema 3.  

Plats och platskänsla 

● Hur ser din boendesituation ut idag? 

● Har du flyttat som följd av downshifting? 

● Vad gjorde att du tog steget för att flytta och varför valde du just den här platsen? 

● Kan du berätta lite hur du upplever platsen du bor på? 

● Vad anser du det medför för möjligheter att bo på den här platsen? 

● Vilken föreställning hade du kring denna plats innan du flyttade hit? 

● Hur har downshifting påverkat ditt val av den här platsen?  

● Hur tror du att landsbygd eller mindre orter möjliggör för downshifting? 

Positiva/negativa sidor? Friare/begränsad?  

● Framtiden? Återflyttning/ vidareflyttning? 
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