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Sammanfattning 

Flera av Sveriges gymnasieelever studerar vidare och för de som kommer från 

landsbygdskommuner kräver detta ofta en flytt. Detta leder till att flera ungdomar varje år 

migrerar från mindre orter till större för att studera. En förlust av ungdomar skapar problem 

för mindre kommuner och det är därför viktigt för dessa att de som flyttar för att studera 

kommer tillbaka efter sin examen. Denna undersökning försöker redogöra för ungefär hur 

vanligt det är bland studenter som migrerat att vilja återvända till sina hemorter efter sin 

examen, vad de anser viktigt vid ett val av bostadsort samt vad kommuner behöver erbjuda 

för att locka tillbaka de ungdomar som flyttar.  

För att besvara syftet genomförs litteraturstudier och en enkätundersökning bland personer 

som studerar på eftergymnasial nivå. Undersökningen visar att 23 % av de studenter som har 

flyttat för att studera vill återvända till sina hemorter medan 19 % tror att de faktiskt kommer 

att återvända. Resultaten pekar på att skillnaden mellan de som vill och inte vill återvända 

ligger i värderingen av sociala relationer i jämförelse med arbetsrelaterade faktorer där en 

högre värdering av det senare inte leder till en återflytt.  

Då arbetsrelaterade faktorer ansågs som mycket viktigt bland studenterna vid val av 

bostadsort drogs slutsatsen att kommuner vid planeringsarbetet behöver fokusera på att 

erbjuda arbetsmöjligheter för att attrahera ungdomar.  

Abstract 

Many of the upper secondary school students in Sweden choose to attend college or university 

and for those who come from rural municipalities this often requires a move. This leads to the 

fact that many youngsters each year migrate from smaller to larger towns to study. A loss of 

young individuals creates problems for smaller municipalities and it is therefore important for 

these municipalities that those who move away to study return after receiving their degree. 

This survey tries to approximately explain how common it is among students who migrated to 

want to return to their hometowns after their degree, what they consider important when 

choosing a location of residence and also what municipalities need to offer in order to attract 

back those who moved away. 

To answer the aim, literature studies has been conducted as well as a survey among people 

studying at post-secondary level. The survey shows that 23 % of students who migrated to 

study want to return to their hometowns while 19 % think that they will actually return. The 

results indicates that the difference between those who want to and do not want to return lies 

in the evaluation of social relations in comparison to work-related factors where a higher 

evaluation of the latter does not lead to a return migration. 

Due to the fact that work-related factors were considers to be very important among student 

when choosing a place of residence it was concluded that, in the town planning work, 

municipalities need to focus on offering work opportunities in order to attract youngsters.  

English title: Return home – yes or no? 
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1.0 Inledning med bakgrund/problembeskrivning 

Enligt SCB:s demografiska rapport (2015) flyttar kvinnor hemifrån tidigare än män, mer 

exakt är kvinnors genomsnittliga ålder 21 år vid flytten medan männens ligger på nästan 22 

år. Mäns och kvinnors ålder vid flytt koncentreras över hela landet till tidiga 20-årsåldern 

vilket följer Sveriges norm. Att kvinnor flyttar tidigare förklaras enligt rapporten med två 

saker, den ena är att kvinnor tidigare flyttar ihop med en partner än män samt att fler kvinnor 

än män väljer att studera vid högskolor och universitet vilket ofta involverar en flytt hemifrån. 

I större städer och förorter ligger dessa åldrar något högre än i övriga landet, 22 år för kvinnor 

och 22,5 år för män. Grunden till detta tros vara på grund av rådande bostadsbrist tillsammans 

med att ungdomar i dessa områden har bättre närhet till eftergymnasiala studier än ungdomar i 

mindre kommuner. Alltså bor dessa ungdomar kvar hos föräldrarna längre än ungdomar i 

övriga Sverige.  

Att ungdomar flyttar hemifrån i denna ålder följer som sagt Sveriges norm och uppfattas 

därför inte som något ovanligt. Något som kan ses som alarmerande är dock enligt Charlotta 

Mellander (2013) att enbart 36 av Sveriges 290 kommuner har en positiv inflyttning av unga. 

De övriga 254 tappar alltså sin yngre befolkning till större, mer urbana städer. ”Städer drar 

ifrån för att de kan erbjuda en livsstil som mindre platser aldrig har en chans att konkurrera 

med”, skriver Mellander och menar att de mindre orterna förlorar viktigt underlag för att 

kommunen ska kunna gå runt ekonomiskt. Staxäng (2014) menar att detta problem för landets 

mindre regioner kräver en ny kommunreform för att underlätta för de mindre kommunerna. 

En statistisk analys från UKÄ (2016) tar upp hur stor andel av de födda 1991 som har påbörjat 

eftergymnasiala studier innan 24 års ålder samt hur andelarna skiljer sig mellan Sveriges 

kommuner. Med hjälp av en lista över kommunernas befolkningsmängd (SCB, 2016) går det 

att sortera ut de kommuner med mindre än 20.000 invånare, alltså landsbygdskommuner, och 

jämföra dessa. På detta vis kan det beräknas att från Sveriges landsbygdskommuner var det i 

genomsnitt 40 % av de födda 1991 som påbörjade eftergymnasiala studier innan de fyllt 24. 

Andelen är sannolikt inte exakt samma för varje år men den ligger troligen däromkring.  

Att alltså runt 40 % av de från landsbygdskommuner väljer att studera vidare innebär säkert 

för många en flytt till en annan kommun. För små kommuner är denna förlust av ungdomar 

allvarlig ifall de inte sedan flyttar tillbaka efter sina avslutade studier. Av denna anledning är 

det intressant att se hur de studerande utflyttarna tänker gällande att återvända eller inte 

återvända till sin hemort efter sin examen.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Det här arbetet syftar till att få en större inblick i hur studenter som flyttat för studier resonerar 

kring att efter examen flytta tillbaka till sin hemort eller inte. En del av rapporten går också ut 

på att undersöka hur dessa personer värderar olika faktorer som kan påverka ett val av 

bostadsort. Detta ska slutligen leda fram till vad kommuner behöver fokusera på för att locka 

studenter att återvända. För att förtydliga syftet har fyra frågeställningar formulerats:  

 Vad är hemortens starkaste egenskaper i jämförelse med studenternas nuvarande

studieort eller andra orter?

 Vad är det som ligger till grund för studenternas vilja eller ovilja att flytta tillbaka till

sin hemort efter avslutade studier?

 Hur stor andel av de som vill/inte vill flytta tillbaka efter avslutade studier tror att de

kommer/inte kommer att göra det?
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 Vad behöver hemkommunen i sitt planeringsarbete fokusera på för att locka tillbaka 

de ungdomar som studerar vidare? 

 

1.2 Disposition 

Rapporten börjar med en inledning som följs av en genomgång av litteraturstudierna med en 

efterföljande kort sammanfattning. Efter detta kommer resultatet av enkätundersökningen att 

demonstreras i form av text, tabeller och diagram tillsammans med integrerad analysering 

samt en jämförelse med de tidigare litteraturstudierna. Slutligen förs en diskussion kring 

resultaten, analysen och frågeställningarna där de senare nämnda slutligen besvaras.  

 

1.3 Metod och avgränsningar 

Litteraturstudier har genomförts med hänsyn till tidigare forskning inom området eller annat 

som ansetts vara relevant för ämnet. Dessutom har en enkätundersökning genomförts bland 

personer som just nu studerar på eftergymnasial nivå och som flyttade för att studera. Jag har 

valt att avgränsa mig till att enbart beröra de som flyttade på grund utav studier då dessa 

personers flyttar färgades starkt av valet att studera.  

 

Enkäten som lämnades ut utformades utifrån mina frågeställningar i kombination med 

rapportens litteraturstudier. Frågorna utformades med bestämda svarsalternativ för att lättare 

kunna analysera och bearbeta resultaten dock fanns rum för egna kommentarer på vissa 

frågor. De frågor enkäten bestod av var för att tydligt klargöra: 

 Individernas bakgrund. 

 Hur de vill flytta i framtiden mot hur de tror att de kommer att flytta i framtiden. 

 Hur de värderar olika faktorer när det kommer till att välja plats att bosätta sig.  

 Hur hemorten förhåller sig till dessa i jämförelse med den nuvarande studieorten eller 

annan ort personen vill flytta till.  

Faktorerna som valts att undersökas är: arbetsmöjligheter, närhet till familj, 

karriärmöjligheter, närhet till vänner, tillgång till bostad, kontaktnät, anonymitet, 

utvecklingsmöjligheter samt utbud av aktiviteter och tjänster. Dessa härrör från egna tankar 

omkring litteraturstudierna. För en kopia av enkätfrågorna med svarsalternativ, se Bilaga 1. 

Googles enkätverktyg Google Formulär användes för att samla in data och utdelningen av 

enkäten gjordes via det sociala mediet Facebook vilket kan gett upphov till en dålig spridning 

bland deltagarna, se 3.6 Felkällor för en exakt redogörelse. 

 

De olika faktorerna värderades på en skala från 1 till 5 där 5 ansågs som mycket viktigt och 1 

ansågs som inte viktigt. Utifrån de olika deltagarnas svar beräknades sedan en genomsnittlig 

värdering av varje faktor för att på så sätt enkelt se hur de värderades på det stora hela samt 

kunna jämföra de olika faktorerna. På samma sätt uppskattades hur hemorten förhöll sig i 

förhållande till den nuvarande studieorten eller annan ort som studenterna ville flytta till, här 

innebar 1 att studieorten eller annan ort i högst grad uppfyllde faktorn medan 5 innebar att 

hemorten i högst grad uppfyllde den. Att svara 3 på denna fråga innebar att de olika orterna 

ansågs likställda. Även här beräknades ett genomsnitt för varje faktor för att tydligare se hur 

de uppfylldes av de olika orterna samt jämföra de med varandra.  
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1.4 Nyckelord 

Hemort – En ort där en person tidigare bott. En person kan anse sig ha flera hemorter ifall 

denne flyttat flera gånger, i dessa fall inkluderas alla de olika orterna i begreppet. 

  

Studieort – Benämning på den ort där personen för närvarande studerar och bor.  

 

Annan ort – Övriga orter där en person inte bor nu eller tidigare har bott. 

 

Återvändare/återflyttare – Benämning på person som flyttat tillbaka till sin hemort. 

 

Landsbygdskommun – Med landsbygdskommun menas kommuner med mindre än 20.000 

invånare.  

 

Mindre kommun – Med mindre kommun menas kommuner med 20.000 till 50.000 invånare.  

 

Större kommun – Med större kommun menas kommuner med över 50.000 invånare. 

 

Storstadsregion – Med storstadsregion menas Stockholmsregionen, Göteborgsregionen och 

Malmöregionen.  
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2.0 Litteraturgenomgång 
 

Lotta Svensson har i sin avhandling (2006) tagit upp drivkrafter för ungdomars utflyttning 

från mindre orter och har fokuserat sitt arbete kring Söderhamns kommun. Hon nämner hur 

utflyttning ses både som positivt och negativt. Positivt för individen som utvecklas och får 

nya erfarenheter men negativt för regionen personen flyttar ifrån. Bäst är om ungdomarna 

som flyttar senare kommer tillbaka med sina nya erfarenheter och kunskaper för att kunna 

tillföra detta till hemorten. Att ungdomarnas bakgrund spelar stor roll för deras framtida flytt 

eller inte flytt ifrån hemorten tas också upp när Svensson skriver om hur människor ofta 

efterliknar sina föräldrar i utbildningsnivå. Svensson skriver även att ungdomars inställning 

till hemorten är tvådelad, när de själva beskriver sitt liv förefaller det bra och rikt men då det 

frågas om synpunkter på hemorten så ges ofta negativa svar. Ett av forskningens resultat säger 

att 46 % av de tillfrågade ungdomarna planerar att flytta ifrån kommunen men att de tror att 

de kanske kommer att komma tillbaka. 31 % uppger istället att de planerar att flytta och inte 

tror att de kommer att komma tillbaka. Överlag ansåg ungdomarna i Svenssons avhandling att 

storstäder erbjöd mycket mer än deras hemstad och bland flera av de som deltog i studien 

ansågs personer som inte lämnade den mindre kommunen för ”losers” (på svenska: förlorare).  

 

När det kommer till varför personer väljer att flytta pratas det i engelskan om så kallade 

”amenities” som i svenskan översätts till tjänster, service eller andra bekvämligheter. Hansen 

och Niedomysl (2010) undersöker ifall arbete eller amenities väger tyngst vid migration. De 

ser en tydlig skillnad mellan hög- och lågutbildade personer där högutbildade värderar arbete 

och karriärmöjligheter högre.  Bjerke och Mellander kommer sedan i sin undersökning (2015) 

fram till att familjestrukturen är en av de största skillnaderna bland högutbildade personers val 

av bostadsplats. De personer som efter sina studier flyttade tillbaka till sin hemregion hade i 

större utsträckning familj och barn, även om Bjerke och Mellander nämner att hemregionen 

inte erbjöd samma tjänster eller jobbmöjligheter. 

 

Anledningen bakom en flytt och valet av destination baseras inte enbart på en faktor, det är 

flera faktorer som samverkar och skapar ett komplext fenomen. Personers kontakter med 

andra människor, där den närmsta familjen påverkar mest, och deras geografiska bakgrund 

har en stark inverkan på vårt val av destination men även tillgång till arbete spelar en mycket 

stor roll. Dessutom inverkar till stor del var en person är i sin livscykel på hur personen tar 

beslut gällande att flytta då dess sociala kontakter spelar olika mycket roll i olika delar av 

livet. Att desto längre en person stannar på en plats desto mindre troligt är det att personen 

flyttar därifrån är också bevisat samt att desto längre avstånd en flytt avser desto mindre 

troligt är det att den genomförs (Stjernström, 1998). 

 

En gammal men fortfarande vanlig hypotes för varför människor flyttar tillbaka till sina 

hemorter går ut på att dela upp återvändarna i två grupper: de som har lyckats och de som har 

misslyckats. De som har lyckats är individer som lämnat hemstaden och studerat, gjort karriär 

eller på annat sätt blivit framgångsrika och sedan återvänder till hemorten för att hjälpa den att 

utvecklas framåt. De som har misslyckats är istället de som efter att de har lämnat hemorten 

misslyckats med studier, karriär eller någon annan aspekt med livet och återvänder för att 

söka trygghet och stabilitet (Andersson, 1897).  

 

Det är lättare för kommuner att locka tillbaka återflyttare än helt nya invånare. Omkring 

70 000 personer väljer varje år att flytta tillbaka till sin hemort, dock flyttar en tredjedel av 

återvändarna i mindre regioner vidare igen efter något år. Det är mer sannolikt att en person 

som flyttar till en mindre region som denne inte har bott i tidigare stannar där än att en 
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återflyttare till samma region gör det. I de större regionerna är detta dock annorlunda, de som 

återvänder i dessa fall stannar med stor sannolikhet för gott. För de mindre regionerna står 

återflyttare för en större andel av inflyttarna än i de större regionerna. Från detta blir det 

tydligt att större regioner lockar fler nya inflyttare än mindre (Amcoff & Niedomysl, 2011a). 

Sannolikheten för att någon återvänder ökar med föräldrarnas inkomst eller ifall personen har 

en förälder som är änka/änkling. Sannolikheten minskar dock om hemstaden var en mindre 

ort. Det som är tydligt är emellertid att det är vikten av sociala relationer som motiverar 

återvändare att återvända (Clark & Mulder, 2002). 

 

En annan rapport från Amcoff och Niedomysl (2015) tar upp ”medföljande partners”. Med 

detta menas partners och i vissa fall barn som följer med vid en flytt till den ena partnerns 

tidigare hemort, alltså när en återvändare tar med sig sin familj. De finner att det är vanligast 

att den kvinnliga partnern är den som återvänder och att den manliga således blir den 

medföljande. Rapporten pekar på att de ekonomiska förändringarna flytten kan medföra inte 

väger lika tungt för kvinnan som upplever större icke-monetära förbättringar. Amcoff och 

Niedomysl har även gjort en undersökning (2011b) om varför återvändare återvänder. Det är 

enligt deras resultat tydligt att det är vikten av de sociala relationerna som leder till att 

personer flyttar tillbaka till platser där de tidigare har bott.  

 

Kempe och Malm (2013) har gjort en undersökning vid Karlstads Universitet och University 

of Limerick. Denna liknar mycket den undersökning som genomfördes i samband med detta 

arbete då den berör om och varför sistaårsstudenter på de båda skolorna väljer att flytta från 

staden efter sina studier. Deras resultat pekar på att arbetssituation till stor grad ligger till 

grund för om studenterna kommer att flytta eller stanna. 

 

2.1 Sammanfattning 

Källorna tar upp hur människor flyttar i olika åldrar eller perioder av livet och inte enbart hur 

personer med eftergymnasial utbildning migrerar. Det finns tre större kategorier som påverkar 

människors val av destination vid migration, de är arbetsrelaterade anledningar, ”amenities” 

och sociala relationer. Generellt anses arbetssituationen vara största anledningen till varför 

folk flyttar till andra städer medan de sociala relationerna är största anledningen till varför 

människor flyttar tillbaka till platser som de tidigare har bott på. Ungdomar i mindre städer 

har även ofta en negativ syn på sin hemort och vill av denna anledning flytta därifrån.  
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3.0 Resultat och analys 
 

Totalt svarade 106 personer på enkäten, av dessa togs två av svaren bort då de hade angett att 

de inte hade flyttat på grund av studier och då berör denna undersökning inte dem. Av de 104 

som uppfyllde kraven var könsuppdelningen enligt Tabell 1 och åldersfördelningen enligt 

Diagram 1. Genomsnittsåldern bland de tillfrågade var 22,1 år, bland tjejerna var denna 22,1 

år och bland killarna 22,2 år.  

 

Kön Antal Procent 

Annat 1 1 % 

Tjej 71 68 % 

Kille 32 31 % 
Tabell 1. Könsuppdelning bland individerna som svarade på enkäten.  

 

Att fler tjejer valt att svara på enkäten kan kopplas till att tjejer i högre grad väljer att studera 

på eftergymnasial nivå, något som stämmer överens med litteraturstudierna.  

 

 

 
Diagram 1. Åldersuppdelning bland individerna som svarade på enkäten. 

 

Åldersfördelningen ligger koncentrerad mellan 20-24 år vilket ur allmän synpunkt inte är så 

förvånande då det är i dessa åldrar det är vanligast att en person studerar på högskolor och 

universitet. Att tjejernas genomsnittsålder var lägre än killarnas kan kopplas till att de, enligt 

litteraturstudierna, flyttar hemifrån tidigare än killarna och därmed börjar studera tidigare.  

Det är tydligt från enkätsvaren att en klar majoritet flyttade från landsbygdskommuner, de 

områden som flest flyttade till var storstadsregioner eller större kommuner (se Diagram 2 på 

nästa sida). 41 % av de tillfrågade studenterna uppger att de flyttat mellan kommuner tidigare 

och 25 % säger att de hade flyttat även om de inte hade studerat.  
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Diagram 2. 

Diagram över hur 

individer flyttade 

till eller från 

olika kommuner. 

 

Vissa deltagare valde att förtydliga varför de flyttade, nedan följer dessa svar: 

 

 ”Bättre skola. Och gött med nystart” – Kille, 22 

 ”Skulle studera, ville bort från småstaden” – Tjej, 21 

 ”För att få bo och plugga på samma ställe. Vill uppleva studentlivet.” – Tjej, 21 

 ”Sambo” – Kille, 24 

 

Att en majoritet flyttade från landsbygdsregioner är ur ett allmänt synsätt inte förvånande. I 

dessa kommuner finns det sällan god tillgång till högskole- eller universitetsstudier om inte 

studenten har möjlighet eller väljer att studera på distans. Att majoriteten av studenterna 

flyttat till en storstadsregion eller större kommun är inte heller förvånande ur en allmän 

synpunkt. Det är i dessa grupper större universitet och högskolor finns, vilka lockar flertalet 

studenter varje år. Ser man till deltagarnas kommentarer är det endast en som inte enbart 

relaterat sin flytt till studier utan där spelade även en nära relation in i beslutet. 

 

Av Diagram 3 och Diagram 4 på nästa sida går det att utläsa hur många som vill flytta 

tillbaka till sin hemort respektive hur många som tror att de kommer att göra det eller inte. 

Det är tydligt att flest personer både vill och tror att de kommer att stanna i sin studieort. Näst 

populärast är det sedan att flytta till en annan ort. Skillnaderna mellan vad individerna vill 

göra mot vad de tror att de kommer att göra är väldigt små.  
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Diagram 3. Diagram över hur individerna vill eller inte 

vill återvända till hemorten efter avslutade studier. 
Diagram 4. Diagram över hur individerna tror att 

de kommer eller inte kommer att flytta tillbaka till 

hemorten efter avslutade studier. 
 

Av de som ville flytta tillbaka till sin hemort (oavsett direkt eller inte direkt efter avslutade 

studier) så var det ingen som svarade att de trodde att de skulle stanna i sin studieort. Ett fåtal 

av dessa trodde dock att de skulle flytta till en annan ort istället för sin hemort. Mest enhetligt 

var det bland de som svarade att de ville stanna i sin studieort efter avslutade studier, av dessa 

var det 31 av 34 som trodde att de skulle stanna efteråt. Bland de 23 % som någon gång ville 

flytta tillbaka var det 71 % av dessa som trodde att de skulle göra det och bland de 58 % som 

inte ville flytta tillbaka var det 3,3 % som trodde att de skulle göra det.  

 

Det var enbart bland de som svarade ”Kanske” på frågan om man ville flytta tillbaka till 

hemorten efter examen som det inte tydligt korrelerade med vad man trodde att man skulle 

göra efter examen. I denna grupp svarade 47 % ”kanske” på frågan om de trodde att de skulle 

flytta tillbaka till sin hemort vilket fortfarande var den största andelen, den exakta 

uppdelningen kan ses i Diagram 5. 

 

 
 

Diagram 5. 

Svarsuppdelningen 

bland de som svarade 

”Kanske” på frågan om 

de ville flytta tillbaka till 

sin hemort. 
 

 

 

 

 

 

Ja, direkt
6%

Ja, men 
inte direkt

17%

Nej, 
stanna

33%
Nej, flytta

25%

Kanske
16%

Vet inte
3%

Vill
Ja, direkt

8%
Ja, men 

inte 
direkt
11%

Nej, 
stanna

37%
Nej, flytta

24%

Kanske
15%

Vet inte
5%

Tror

6%

47%
29%

12%

6%

Fördelning bland de som "Kanske" ville flytta 
tillbaka till hemorten

Ja, direkt efter  min
examen

Kanske

Nej, jag tror att jag kommer
att flytta till en annan ort

Nej, jag tror att jag kommer
stanna där jag bor nu

Vet inte
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Nedan syns Tabell 2 som demonstrerar hur uppdelningen ser ut mellan tjejer och killar med 

hänsyn till vad de vill och tror om framtiden. En större andel av tjejerna vill flytta tillbaka 

men i likhet med killarna är det en mindre andel som tror att de kommer att flytta tillbaka. Att 

fler tror att de kommer att stanna på studieorten än vad som vill det är lika för både tjejer och 

killar. De procentuella skillnaderna mellan vad personerna vill och hur de tror att de kommer 

att göra är överlag små. Att fler tjejer vill flytta tillbaka kan antas stämma överens med att 

kvinnor i större utsträckning flyttar tillbaka till sina hemorter med män som ”medföljande 

partners”. 

 

 TJEJER KILLAR 

ANTAL PERSONER 71 32 

 Vill: Tror: Vill: Tror: 

VILL NÅGON GÅNG 

FLYTTA TILLBAKA 

27 % 23 % 15 % 12 % 

VILL STANNA PÅ 

STUDIEORTEN 

31 % 34 % 38 % 44 % 

VILL FLYTTA TILL 

ANNAN ORT 

21 % 21 %  31 % 28 % 

VET INTE/KANSKE 21 % 22 % 16 % 16 % 
Tabell 2. Tabell över fördelningen av hur personer vill flytta efter sin examen tillsammans med hur de tror att de 

kommer att flytta för tjejer respektive killar. 

 

De tillfrågade personerna ombads att värdera olika faktorer som kan påverka val av 

boendekommun på en skala från 1 till 5 där 1 innebar att det inte ansågs viktigt och 5 innebar 

att det ansågs mycket viktigt. I Tabell 3 redovisas genomsnittet för varje faktor. Av resultatet 

att döma värderas arbetsmöjligheterna viktigast av flest medan anonymitet värderas av de 

flesta som oviktigt. Även karriärmöjligheter och utvecklingsmöjligheter värderas av många 

som viktigt. Närhet till vänner värderas högre än närhet till familj.   

 

 TJEJER: KILLAR: TOTALT: 

ARBETSMÖJLIGHETER 4,56     (1) 4,34     (2) 4,5       (1) 

NÄRHET TILL FAMILJ 3,86     (7) 2,94     (8) 3,55     (8) 

KARRIÄRMÖJLIGHETER 4,17     (4) 4,16     (3) 4,16     (3) 

NÄRHET TILL VÄNNER 4,01     (6) 3,78     (5) 3,94     (6) 

TILLGÅNG TILL BOSTAD 4,28     (3) 3,66     (7) 4,10     (4) 

KONTAKTNÄT 3,56     (8) 3,72     (3) 3,62     (7) 

ANONYMITET 2,09     (9) 2,53     (9) 2,20     (9) 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 4,32     (2) 4,38     (1) 4,34     (2) 

UTBUD AV AKTIVITETER & 

TJÄNSTER 

4,04     (5) 3,81     (4) 3,96     (5) 

Tabell 3. Tabell över de olika faktorernas genomsnittliga värdering. Inom parentes kan ses sifferordningen på 

hur de olika faktorerna värderas, där nummer 1 värderas högst och nummer 9 värderas lägst.  

 

Utifrån den genomsnittliga värderingen kan det utläsas att de tre faktorer som värderas som 

viktigast är arbetsmöjligheter, utvecklingsmöjligheter och karriärmöjligheter medan 

anonymitet värderas som minst viktigt. Det syns en viss skillnad mellan hur tjejerna och 

killarna värderar de olika faktorerna. Ses det till ordningen de anses viktiga är den största 

skillnaden på vilken plats tillgång till bostad hamnar, enligt tjejerna är detta den tredje 

viktigaste faktorn medan den för killarna är den sjunde viktigaste. Om det däremot ses till den 

genomsnittliga värderingen kan det utläsas att den största skillnaden mellan könen är hur 
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närheten till familjen värderas där tjejerna värderar detta nästan en enhet högre. Detta tyder på 

att även om familjen prioriteras lägre än andra faktorer är den ändå tydligt viktigare för 

tjejerna än för killarna.  

 

Att närhet till vänner värderas högre än närhet till familj överensstämmer inte fullt med 

litteraturstudierna som antydde att det var den nära familjen som hade starkast påverkan. Då 

en stor del av litteraturstudierna fokuserade på hur människor flyttar under hela livet kan detta 

vara varför det är en skillnad. Deltagarna kan i den del av livet som de är i nu känna att de 

hellre är nära sina vänner än sin familj, en åsikt som kan förändras genom livet. Det kan också 

vara så att deltagarna känner att de måste underhålla kontakten med sina vänner på ett annat 

sätt än med sin familj. Detta då en familj alltid kommer att vara ens familj medan ens vänner 

kanske inte alltid kommer att vara ens vänner.   

 

Möjligheten att kommentera gällande andra faktorer som kunde påverka ens val gavs även 

här. De kommentarer som gavs pekar på att kommunikationsmöjligheter påverkar samt ifall 

staden har en trevlig miljö eller inte. Nedan följer de inkomna kommentarerna: 

 

 ”Trivsamhet, goda kommunikationsmöjligheter” – Tjej, 22 

”Närhet till natur” – Kille, 22 

 ”Trivsel, att det är en stad som utvecklas och växer.” – Tjej, 25 

”Intressen hos partner/familj (personer jag bor med lär ju ha åsikter)”  

– Tjej, 22 

”Mysighet” – Kille, 22 

”Bra kommunikation till andra platser runt om ( kollektivtrafik, flyg, båt etc.)” – 

Tjej, 23 

”Drömjobb finns ej på mindre ort, endast möjligheter i större städer trots att 

jag gärna skulle bo på ett mindre ställe i framtiden (dock inte flytta tillbaka 

hem)” – Tjej, 21 

”Bra miljö” – Kille, 21 

”Hur staden ser ut och fungerar” – Tjej, 21  

”Närhet till vatten och natur” – Tjej, 24 

”Det är extremt viktigt att helheten fungerar logistiskt sätt, kan jag inte bo nära 

min familj ska jag lätt kunna ta mig dit. Bor jag en bit ifrån så måste det finnas 

möjlighet för mig och mina barn att enkelt och självständigt kunna ta sig in för 

att bibehålla en viss levnadsstandard avseende socialt umgängesliv etc.”  

– Tjej, 24 

”Hur vacker är stadsmiljön” – Kille, 23 

 

Vidare ställdes frågan i vilken grad tidigare nämnda faktorer uppfylldes om man jämförde 

studieorten eller en annan ort med hemorten. De genomsnittliga värdena beräknades för detta 

och kan ses i Tabell 4 på nästa sida. Av detta går det tydligt att se att det enligt de tillfrågade 

finns bättre tillgång till arbetsmöjligheter, karriärmöjligheter, anonymitet, 

utvecklingsmöjligheter och utbud av aktiviteter och tjänster i studieorten eller en annan ort än 

i hemorten. Det som hemorten erbjuder i större grad är närhet till familj och tillgång till 

bostad. Kontaktnät är nästan likställt men det går fortfarande att se att studieorten eller annan 

ort i större grad erbjuder ett gott kontaktnät. Det, som av de flesta ansåg att de båda orterna 

uppfyllde till samma grad, var en närhet till vänner.  
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 TJEJER: KILLAR: TOTALT: 

ARBETSMÖJLIGHETER 1,69 1,60 1,65 

NÄRHET TILL FAMILJ 4,65 4,5 4,61 

KARRIÄRMÖJLIGHETER 1,55 1,63 1,57 

NÄRHET TILL VÄNNER 2,90 2,81 2,88 

TILLGÅNG TILL BOSTAD 4,01 3,5 3,84 

KONTAKTNÄT 2,76 2,38 2,63 

ANONYMITET 1,64 1,89 1,69 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 1,83 1,69 1,78 

UTBUD AV AKTIVITETER & 

TJÄNSTER 

1,62 1,66 1,63 

 2,52 2,40 2,47 
Tabell 4. Tabell som visar de genomsnittliga uppskattningar som de tillfrågade gav gällande hur studieorten eller 

annan ort ställdes mot hemorten. Hur den exakta fördelningen såg ut kan ses i Diagram 7. Ett lågt värde innebar 

att den nuvarande studieorten eller en annan ort uppfyllde faktorn i större utsträckning medan ett högt tal innebar 

att hemorten i större grad uppfyllde faktorn. En trea innebar att de båda sidorna var likställda. 

 

Resultaten visar tydligt att enbart närhet till familj och tillgång till bostad bättre uppfylldes av 

hemorten än den nuvarande orten. Det förstnämnda är högst sannolikt då studenterna troligen 

flyttat ifrån sina familjer och att familjen stannade kvar på hemorten. Familjens beslut att bo 

kvar stämmer även överens med litteraturstudierna som uttryckte att desto längre man bodde 

på en plats desto mindre blev möjligheten att man flyttade därifrån vilket menar på att 

föräldrarna troligen kommer att stanna i hemorten. Att tillgången till bostad i snitt uppskattas 

vara större på hemorten har troligen att göra med att bostadsbristen är som störst i de större 

städerna och därmed kan det vara lättare att få en bostad i hemorten för den stora gruppen 

deltagare från landsbygdskommuner.  

 

Resultaten säger att den nuvarande orten eller annan ort personen vill flytta till uppfyller 

majoriteten av faktorerna bättre än hemorten, särskilt de faktorer som värderades som 

viktigast uppfylls tydligt bättre av studieorten eller annan ort. Att studieorten eller en annan 

ort i större grad uppfyller faktorerna kan grundas på att en majoritet av deltagarna kom från 

landsbygdskommuner där arbetsmöjligheter och utbud generellt är lägre än i större 

kommuner. Trots detta vill nästan en fjärdedel av de tillfrågade flytta tillbaka. För dessa 

individer kan närheten till familjen eller tillgång till bostad vara viktigare än de 

arbetsrelaterade faktorerna. Det går även att se hur tjejerna anser att hemorten uppfyller 

faktorerna aningen bättre än killarna tycker.  

 

Av fördelningen i Diagram 6 på nästa sida går det tydligt att se att den faktor där hemorten 

och studieorten eller annan ort var mest likställda var när det kom till närheten till vänner. 

Detta då individerna med stor sannolikhet hade vänner i hemorten som stannade kvar där 

samtidigt som när de flyttade till studieorten fick nya vänner. Att det finns en aning bättre 

närhet till vänner på den nuvarande orten kan ha att göra med att kontakter med de äldre 

vännerna kan ha bleknat med tiden på grund av det geografiska avståndet eller uppkomna 

skillnader i erfarenheter på grund av flytten. 
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Diagram 6. Diagram 

över hur studieorten 

eller en annan ort 

personen vill flytta 

till i jämförelse med 

hemorten uppfyllde 

de olika faktorerna. 1 

innebar att 

studieorten eller 

annan ort uppfyllde 

faktorn i högre grad 

medan 5 innebar att 

hemorten i högre 

grad uppfyllde det. 

Att välja 3 var 

samma sak som att 

säga att studieorten 

eller annan ort och 

hemorten var 

likställda. 
 

 

 

3.1 Hur tidigare flyttar påverkar 

Av de 43 personer som flyttat mellan kommuner tidigare var det 10 killar och 33 tjejer. Av 

dessa var det 30 % av killarna och 24 % av tjejerna som hade valt att flytta även om de inte 

hade studerat. De 6 % av totalen som ville flytta tillbaka till sin hemort direkt efter examen 

hade allihop flyttat mellan kommuner tidigare, dessa motsvarade 14 % av de som hade flyttat 

tidigare. Av dessa 14 % trodde 4 av 6 att de även skulle återvända direkt efter examen medan 

1 av 6 trodde att en återflytt skulle ske men inte direkt efter examen. Den sista sjättedelen 

trodde att en flytt till en annan ort skulle ske.  

 

En av killarna och sju av tjejerna ville flytta tillbaka till hemorten men inte direkt efter 

avslutade studier. Av dessa trodde killen att han skulle flytta till en annan ort och fyra av 

tjejerna trodde att de i framtiden skulle flyttat tillbaka till sin hemort. De andra tre tjejerna 

trodde att de kanske skulle flytta tillbaka. 

 

Alltså ville 14 % återvända till sin hemort direkt efter avslutade studier och 19 % ville 

återvända fast inte direkt efter sin examen. Bland de som inte hade flyttat mellan kommuner 

tidigare var det 0 % som ville återvända direkt och 16 % ville återvända fast inte direkt. 

Jämförs dessa siffror går det att säga att det var vanligare bland de som flyttat mellan 

kommuner tidigare att vilja återvända till sina hemorter än vad det var för de som inte hade 

flyttat tidigare. 

 

3.2 Flyttat oberoende av studier 

25 % av både killarna och tjejerna, åtta respektive arton personer, svarade att de hade flyttat 

även om de inte hade studerat. Totalt var det alltså enbart 26 personer som uppgav att de hade 

flyttat från sina hemorter även om det inte hade varit för studier. Av dessa var det 16,7 % som 

ville flytta tillbaka till sin hemort och andelen såg likadan ut hos båda könen. 33 % ville flytta 

till en annan ort och 50 % ville stanna på sin studieort.  

 

Av de 25 % som hade flyttat ifrån sina hemorter oavsett om de studerat eller inte var det alltså 

16,7 % som någon gång ville flytta tillbaka, detta oberoende av kön. Att en liten andel ville 

flytta tillbaka kan grundas i att de antingen från början ville återvända eller att de, när de 
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flyttat, kände att de trivdes bättre i sin hemort. Troligast är dock att andelen är så liten för att 

de som skulle flyttat oavsett för att dessa personer redan från början visste att de inte ville bo i 

sin hemstad. De som flyttade enbart för sina studier hade kanske aldrig lämnat sin hemstad 

och därmed inte känt att de hellre bott i en annan stad, dessa individer behövde kanske testa 

att bo på en annan plats för att upptäcka att de ville det.   

 

Hur de som flyttat oberoende av sina studier, alltså de som flyttat även om de inte valt att 

studera, ställer sig i jämförelse med de vars flyttar var beroende av studier kan ses av Tabell 5. 

Skillnaderna mellan de båda grupperna är till synes störst när det gäller hur närheten till 

vänner och utbud av aktiviteter & tjänster värderas där den oberoende gruppen värderar dessa 

högre. De två faktorer som värderas högst av de som inte hade flyttat oavsett studier var 

närheten till familj och tillgången till bostad varav det vid den sista inte är en betydande 

skillnad.   

 

 OBEROENDE 

AV STUDIER: 

BEROENDE AV 

STUDIER: 

SKILLNAD: 

ARBETSMÖJLIGHETER 4,65  4,45 0,2 

NÄRHET TILL FAMILJ 3,42  3,59 - 0,17 

KARRIÄRMÖJLIGHETER 4,35  4,10 0,25 

NÄRHET TILL VÄNNER 4,31 3,82 0,49 

TILLGÅNG TILL BOSTAD 4,08 4,10 - 0,02 

KONTAKTNÄT 3,85 3,54 0,31 

ANONYMITET 2,42 2,16 0,26 

UTVECKLINGS-

MÖJLIGHETER 

4,58 4,26 0,32 

UTBUD AV AKTIVITETER 

& TJÄNSTER 

4,23 3,87 0,36 

Tabell 5. Tabell över hur de som svarade att de hade flyttat även om de inte valt att studera och de som inte hade 

gjort det värderar de olika faktorerna samt hur de skiljer sig mot varandra.  

 

Att de som hade flyttat oberoende av studier värderar närheten till familjen mindre än den 

andra gruppen samtidigt som majoriteten av faktorer värderas högre kan ligga till grund för 

varför de hade valt att flytta från sin hemort oavsett.  

 

3.3 Värderingsskillnader mellan framtida återvändare och icke-återvändare 

Av de 23 % som någon gång vill flytta tillbaka till sin hemort var 79 % tjejer och 21 % killar. 

Av dessa kom 50 % från landsbygdskommuner, 8 % från mindre kommuner samt 21 % 

vardera från större kommuner respektive storstadsregioner. 

 

Tabell 6 på nästa sida visar på den genomsnittliga värderingen av de olika faktorerna bland de 

som ville och inte ville återvända till sina hemorter. Av detta går det att utläsa skillnaderna 

mellan de båda gruppernas värderingar. Den största skillnaden är hur närheten till familj 

värderas där de som vill återvända värderar detta högre. Den näst största skillnaden är närhet 

till vänner som de som vill återvända också värderar högre. De två faktorer där det är minst 

skillnad mellan grupperna är kontaktnät och tillgång till bostad.  
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 INTE VILL 

ÅTERVÄNDA: 

VILL 

ÅTERVÄNDA: 

 

SKILLNAD: 

ARBETSMÖJLIGHETER 4,57 4,09 0,48 

NÄRHET TILL FAMILJ 3,22 4,17 - 0,95 

KARRIÄRMÖJLIGHETER 4,17 4 0,17 

NÄRHET TILL VÄNNER 3,73 4,38 - 0,65 

TILLGÅNG TILL BOSTAD 4,15 4,08 0,07 

KONTAKTNÄT 3,58 3,54 0,04 

ANONYMITET 2,5 1,89 0,61 

UTVECKLINGS-

MÖJLIGHETER 

4,37 4,17 0,2 

UTBUD AV AKTIVITETER & 

TJÄNSTER 

4,07 3,71 0,36 

Tabell 6. Tabell över hur de som svarade att de ville återvända till sin hemort och de som inte ville återvända 

värderar de olika faktorerna samt hur de skiljer sig mot varandra. 

 

Tabell 7 visar hur de olika grupperna ansåg i vilken grad hemorten i jämförelse med 

studieorten eller annan ort uppfyllde dessa faktorer. För båda grupperna uppfyller hemorten 

två faktorer bättre: närhet till familj och tillgång till bostad. För båda grupperna ligger 

närheten till vänner nära tre vilket säger att denna faktor är nästintill likställd mellan hemorten 

och studieorten eller annan ort (något som stämmer överens med tidigare resultat, se Diagram 

7). Dock går det att utläsa att de som vill återvända anser att hemorten erbjuder bättre närhet 

till vänner medan de som inte vill återvända anser att studieorten eller annan ort i större grad 

erbjuder detta. Kontaktnät är för de som vill återvända likställd mellan de olika platserna 

medan de som inte vill återvända anser att detta inte uppfylls lika bra av hemorten.  

 

 INTE VILL 

ÅTERVÄNDA: 

VILL 

ÅTERVÄNDA: 

SKILLNAD: 

ARBETSMÖJLIGHETER 1,35 2,29 - 0,94 

NÄRHET TILL FAMILJ 4,45 4,83 - 0,38 

KARRIÄRMÖJLIGHETER 1,28 2,08 - 0,8 

NÄRHET TILL VÄNNER 2,63 3,5 - 0,87 

TILLGÅNG TILL BOSTAD 4 3,92 0,08 

KONTAKTNÄT 2,32 3,04 - 0,72 

ANONYMITET 1,45 1,44 0,01 

UTVECKLINGS-

MÖJLIGHETER 

1,47 2,29 - 0,82 

UTBUD AV AKTIVITETER & 

TJÄNSTER 

1,28 1,96 - 0,68 

 2,25 2,82 - 0,57 
Tabell 7. Tabell över hur de som svarade att de ville återvända till sin hemort och de som inte ville återvända 

värderar hur sin hemort uppfyller de olika faktorerna i jämförelse med studieorten eller annan ort samt hur de två 

grupperna skiljer sig mot varandra. 

 

Trots en likhet mellan de båda grupperna i fråga om hur hemorten respektive studieorten eller 

annan ort lever upp till de bedömda faktorerna är det tydligt att de som vill återvända värderar 

sin hemort högre än de som inte vill återvända. Att de som vill återvända även bedömer att 

arbetsmöjligheterna på hemorten är nästan en enhet högre pekar på att även om de sociala 

relationerna väger tungt så finns det fortfarande bättre tillgång till arbete på hemorten (i 
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jämförelse med vad de som inte vill återvända anser) vilket kan påverka deras vilja att flytta 

dit.  

 

De två största skillnaderna mellan de båda gruppernas värderingar faller under kategorin 

sociala relationer och då dessa två faktorer till större delen erbjöds av hemorten enligt denna 

grupp kan de antas väga tungt vid valet att återvända. Detta stämmer överens med 

litteraturstudierna som säger att det är de sociala relationerna som får återvändare att 

återvända.  

 

3.4 Den geografiska bakgrundens påverkan 

En jämförelse mellan de som flyttade från landsbygdskommuner och de som flyttade från 

större kommuner gjordes även. I Tabell 8 redovisas hur de olika grupperna vill göra efter sin 

examen samt vad de tror att det kommer att göra efter sin examen. Det syns att de från de 

övriga kommunerna både vill och tror att de kommer flytta tillbaka till sina hemorter i större 

utsträckning än de från landsbygdskommuner. Att fler av de från landsbygdskommuner vill 

flytta tillbaka än vad de tror att de kommer att göra syns också. När det kommer till att stanna 

på studieorten tror en större andel av de båda grupperna att de kommer stanna än att de vill 

det. Gällande att flytta till en annan ort eller inte syns en skillnad mellan de båda grupperna. 

De från landsbygden vill i större grad flytta till en annan ort men en mindre andel tror att de 

kommer att göra det. Deltagarna från övriga kommuner tror i större grad att de kommer flytta 

till en annan ort än vad de vill det. De som svarade ”kanske” eller ”vet inte” på frågorna är i 

båda grupperna nästintill likställt.    

 

 FRÅN 

LANDSBYGDSKOMMUNER 

FRÅN ÖVRIGA 

KOMMUNER 

ANTAL PERSONER 60 44 

 Vill: Tror: Vill: Tror: 

VILL NÅGON GÅNG 

FLYTTA TILLBAKA 

20 % 13 % 27 % 27 % 

VILL STANNA PÅ 

STUDIEORTEN 

15 % 42 % 25 % 30 % 

VILL FLYTTA TILL 

ANNAN ORT 

32 % 25 %  16 % 23 % 

VET INTE/KANSKE 33 % 20 % 32 % 20 % 
Tabell 8. Tabell över fördelningen av hur de från landsbygdskommuner och övriga kommuner vill flytta efter sin 

examen tillsammans med hur de tror att de kommer att flytta. 

 

Att en större andel ville flytta tillbaka bland de som kom från övriga kommuner kan kopplas 

till att deras hemorter troligen har ett större utbud av jobb, tjänster och service än för de som 

kommer från landsbygdskommuner. Den tydliga skillnaden mellan grupperna gällande att 

stanna på studieorten eller att flytta till en annan ort är svårare förklarad. En möjlig förklaring 

kan vara att de som inte kommer från en landsbygdskommun egentligen inte behövde flytta 

från sin hemort för att studera men valde att göra det för att de ville bo i just den staden som 

de flyttade till. Av denna anledning vill en större andel stanna kvar på studieorten än att flytta 

till en annan ort. För de från landsbygdskommuner kan det istället vara så att de valde en 

studieort efter vad de ville studera eller för att den låg närmre hemorten och under studiernas 

gång kan studenten ha kommit att tänka på en annan stad som den egentligen vill bo i.  

 

Hur de olika grupperna värderar olika faktorer kan ses av Tabell 9 nedan. Som kan ses är 

skillnaderna för det mesta så pass små att de inte kan ses som signifikanta. De tydligaste 
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skillnaderna är för faktorerna anonymitet, utvecklingsmöjligheter och utbud av aktiviteter & 

tjänster. Dessa faktorer värderas alla tre som viktigare av som inte kommer ifrån 

landsbygdskommuner.  

 

 LANDSBYGD: INTE 

LANDSBYGD: 

SKILLNAD: 

ARBETSMÖJLIGHETER 4,48 4,52 - 0,04 

NÄRHET TILL FAMILJ 3,58 3,5 0,08 

KARRIÄRMÖJLIGHETER 4,12 4,23 - 0,11 

NÄRHET TILL VÄNNER 3,97 3,91 0,06 

TILLGÅNG TILL BOSTAD 4,08 4,11 - 0,03 

KONTAKTNÄT 3,63 3,59 0,04 

ANONYMITET 2,07 2,44 - 0,37 

UTVECKLINGS-

MÖJLIGHETER 

4,25 4,45 - 0,2 

UTBUD AV AKTIVITETER & 

TJÄNSTER 

3,87 4,09 - 0,22 

Tabell 9. Tabell över hur de som kom från landsbygdskommuner och övriga kommuner värderar de olika 

faktorerna samt hur grupperna skiljer sig mot varandra. 

 

Att de som är från landsbygdskommuner anser att anonymitet är mindre viktigt än de från 

övriga kommuner kan ha att göra med ”alla känner alla”- situationen som många uppskattar 

finns på mindre orter. Personer som bott på en plats där de varit mindre anonyma kan uppfatta 

detta som mindre allvarligt än de som är uppväxta på en plats där läget inte är samma. 

Likadant kan det vara med utbud av aktiviteter och tjänster, de från landsbygdskommuner är 

troligen mer vana vid ett lågt utbud och ser inte det som lika allvarligt som personer som är 

mer vana vid ett högt utbud. Generellt kan det sägas att varifrån en person kommer påverkar 

inte dess värdering av olika faktorer.  

 

3.5 Sammanfattning 

 

Bland de olika faktorerna värdesattes arbetsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter högst 

även om det mellan könen var en mindre skillnad. Den minst viktiga faktorn var anonymitet 

vilket var enhetligt oavsett studenternas bakgrund. Det var även tydligt att studieorten eller en 

annan ort som studenten ville flytta till i högre grad uppfylld de olika faktorerna med enbart 

två undantag: närhet till familj och tillgång till bostad. 

 

Majoriteten av de tillfrågade studenterna som flyttat för sina studier flyttade ifrån 

landsbygdskommuner vilket stämmer överens med litteraturstudierna. Andelen som hade 

flyttat även om de inte studerat var enhetlig mellan könen och låg på 25 % där 16,7 % av 

dessa någon gång ville återvända till hemorten.  Den tydliga skillnaden mellan de som ville 

eller inte ville återvända till sin hemort var värderingen av de sociala relationerna där de som 

ville återvända värderade dessa högre. Av de som ville återvända var även en större andel 

tjejer än killar vilket knyter samman med att tjejerna också värderade sociala relationer högre 

än killarna.  
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3.6 Felkällor 

Undersökningen som genomförts har ett antal felkällor som listas här nedanför: 

 Då enkäten spreds på sociala medier är troligen majoriteten av de som har svarat 

personer som jag känner, då främst från min hemstad (Vimmerby, 

landsbygdskommun) eller ifrån min studieort (Stockholm, storstadsregion). Detta 

medför att majoriteten som flyttat ifrån en landsbygdskommun troligen har flyttat från 

Vimmerby och majoriteten som har flyttat till en Storstadsregion har flyttat till 

Stockholm. På grund av detta blir svaren inte särskilt spridda över olika 

utflyttningsorter eller tillflyttningsorter. Detta kan leda till att de olika personernas 

uppfattningar kan vara lika då många har samma bakgrund eller nuvarande studieort.  

 Av samma anledning som ovan är åldersspridningen även koncentrerad till en viss 

åldersgrupp vilket kan leda till mer homogena svar mellan de olika individerna.  

 Det bör också noteras att könsfördelningen är ojämn, med en tydlig majoritet av tjejer. 

Detta gör att resultaten för tjejerna har en bättre grund än resultaten för killarna som 

har ett sämre underlag. Likadant blir det för alternativet ”annat” vid frågan om kön då 

det enbart var en som uppgav detta och därför kan ingen välgrundad slutsats ges för 

denna grupp.  

 Då 104 personer svarat på enkäten är det möjligt att se samband men underlaget är inte 

tillräckligt stort för att med stor sannolikhet säga att detta gäller för alla som flyttar för 

att studera. Detta blir särskilt tydligt då man kollar på vissa av svaren som kan bero av 

varandra, till exempel hur de som flyttar från en landsbygdskommun ställer sig i 

frågan om att flytta tillbaka jämfört för hur de som kommer från en storstadsregion 

ställer sig i samma fråga.  

 I efterhand uppskattades även att frågorna gällande om den deltagande ville och sedan 

trodde om denne skulle flytta tillbaka till sin hemort kan uppfattas som ledande vilket 

kan påverkat svaren. Ett bättre sätt att formulera frågan hade varit ”Vad vill du göra 

efter din examen?” och sedan omformulera svarsalternativen en aning.  

 Enkäten utgick från vad de tillfrågade tyckte och tänkte just nu, undersökningen följer 

inte upp på hur studenternas åsikter möjligen förändras med tiden. 

 Vissa av deltagarna hade flyttat mellan olika kommuner/städer tidigare men 

undersökningen tar inte hänsyn till vid vilken ålder detta skedde eller ifall det skedde 

mer än en gång. Om flytten skedde i en tidig ålder är det möjligt att personen känner 

en större anknytning till den plats där denne bott längst. Om flytten skedde i en senare 

ålder kan det vara så att personen känner en större anknytning till den tidigare platsen. 

Om en person flyttat flera gånger finns en möjlighet att den inte känner någon stark 

anknytning till någon plats. Detta medför att termen ”hemort” kan varit svårdefinierad 

för vissa av deltagarna vilket kan ha påverkat resultatet.  

 En del yrken behövs över hela landet medan i andra yrken är majoriteten tjänsterna 

koncentrerade till storstäder. Vad personer studerar kan därför har en inverkan på 

resultaten men i just denna enkät observeras inte denna inverkan.  

 Då enbart personer som just nu studerar på eftergymnasial nivå tillfrågats att besvara 

enkäten går det inte att dra slutsatser för övriga personers val att migrera. Det är alltså 

viktigt att komma ihåg att enkäten enbart gäller personer som faller inom kategorin 

”högutbildade”.  
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4.0 Diskussion och slutsatser 
 

Resultaten visar att det som var studenternas hemorter starkaste egenskap i jämförelse med 

studieorten eller annan ort som studenten ville flytta till var närheten till familj. I övrigt var 

den nuvarande studieorten eller annan ort bättre i de flesta avseendena. Av detta kan 

slutsatsen dras att det som i störst grad lockar de studenter som vill flytta tillbaka till sina 

hemorter är möjligheten att uppnå en närhet till sin familj.  

 

Totalt ville 23 % någon gång flytta tillbaka till sina hemorter och av dessa var det 71 % som 

trodde att de skulle göra det. För de som ville stanna på studieorten eller flytta till en annan ort 

var det 3,3 % som trodde att de någon gång skulle återvända till hemorten. Den stora 

skillnaden mellan de som ville och inte ville flytta tillbaka till sina hemorter var huruvida de 

värderade arbete och sociala relationer. Det var tydligt att de som ville återvända värderade de 

sociala relationerna högre och att de som ville stanna på studieorten eller flytta till annan ort 

gav arbetsrelaterade faktorer ett högre värde. Grunden till ifall en student vill eller inte vill 

återvända till sin hemort ligger således i om denne värderar sociala relationer eller 

arbetsrelaterade faktorer mest.  

 

Denna rapports tydligaste slutsats är att arbetsrelaterade möjligheter anses mycket viktigt av 

studenter och att små kommuner i lägre grad erbjuder detta i jämförelse med större orter. 

Kommuner som vill satsa på att locka tillbaka de som flyttat för att vidareutbilda sig behöver 

skapa fler arbetsmöjligheter för kommunens invånare. Stadsplanerare i dessa kommuner får 

således ett viktigt uppdrag i att utnyttja kommunens mark på ett strategiskt sätt för göra den 

attraktiv för företag som kan tänka sig att etablera sig i kommunen. Något som kanske är ännu 

viktigare för stads- och regionplanerare är att skapa goda och pålitliga förbindelser mellan 

olika städer. Individer kan med hjälp av goda kommunikationer bo i en kommun och arbeta i 

en annan, vilket gynnar både företag så väl som mindre kommuner.  
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Bilaga 1 
En förteckning över enkätfrågor samt svarsalternativ.  

 

Ålder:_________________ 

Kön: Tjej/Kille/Annat 

 

Hur stor var din hemort du flyttade ifrån?  

En storstadsregion/Större kommun/Mindre kommun/Landsbygdskommun 

 

Har du flyttat mellan olika städer/kommuner tidigare?  

Ja/Nej/Vet inte 

 

Flyttade du ifrån din hemort på grund av studier? 

Ja/Ja, men jag hade flyttat även om jag valt att inte studera/Nej 

 

Om nej, vad var främsta anledningen till att du flyttade? 

_____________________________________________ 

 

Hur stor var studieorten som du flyttade till? 

En storstadsregion/Större kommun/Mindre kommun/Landsbygdskommun 

 

Vill du flytta tillbaka till din hemort efter avslutade studier? 

Ja, direkt efter min examen/Ja, men inte direkt efter min examen/Nej, jag vill stanna där jag 

bor nu/Nej, jag vill flytta till annan ort/Kanske/Vet inte 

 

Tror du att du kommer att flytta tillbaka till din hemort efter avslutade studier?  

Ja, direkt efter min examen/Ja, men inte direkt efter min examen/Nej, jag tror att jag kommer 

att stanna där jag bor nu/Nej, jag tror att jag kommer att flytta till annan ort/Kanske/Vet inte 

 

Vad är viktigt för dig när det kommer till att välja en plats att på bo?  

På en skala från 1 till 5 där 1=Inte viktigt och 5=Mycket viktigt.  

o Arbetsmöjligheter 

o Närhet till familj 

o Karriärmöjligheter 

o Närhet till vänner 

o Tillgång till bostad 

o Kontaktnät 

o Anonymitet 

o Utvecklingsmöjligheter 

o Utbud av aktiviteter & tjänster 

o Öppet svarsalternativ där egna kommentarer fick tilläggas:_____________________ 

 

Denna frågar syftar till att jämföra din hemort med din studieort eller annan ort du vill flytta 

till. Utifrån samma faktorer som i tidigare fråga ska du bedöma vilken ort som har bättre 

förutsättningar att erbjuda respektive faktor. Siffran 3 innebär att de olika orterna har samma 

förutsättningar. 

o Arbetsmöjligheter 

o Närhet till familj 

o Karriärmöjligheter 

o Närhet till vänner 
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o Tillgång till bostad 

o Kontaktnät 

o Anonymitet 

o Utvecklingsmöjligheter 

o Utbud av aktiviteter & tjänster 

o Öppet svarsalternativ där egna kommentarer fick tilläggas:_____________________ 
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