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1. INLEDNING 
 
De barn som föddes under dem första åren av 1990-talets svenska babyboom är idag 
tonåringar och studerar på gymnasiet. Läsåret 2009/2010 var antalet gymnasieelever i Sverige 
högst någonsin, men på grund av de små barnkullar som föddes efter babyboomen står de 
svenska gymnasieskolorna framför en olycklig kombination. Stora grupper elever tar examen 
från gymnasiet, samtidigt som mindre grupper elever påbörjar sin gymnasiala utbildning. 
Detta problem påverkar på något vis alla svenska kommuner idag. Men samtidigt finns ett 
annat bekymmer, skolmarknaden växer. Konkurrensen om eleverna blir större i och med att 
fler gymnasieskolor öppnas i hela landet. Gymnasieeleverna är mer rörliga än någonsin, och 
det blir allt vanligare att högstadieelever väljer att studera på gymnasier belägna i andra 
kommuner än i sin hemkommun. Enligt Skolverkets rapport Konkurrens om eleverna (2010) 
så drabbas förorts- och pendlingskommuner särskilt hårt eftersom många nya friskolor i 
storstäder lockar.1 Sala kommun kan klassas som en pendlingskommun där högstadieeleverna 
söker sig till främst Västerås kommun, men också Uppsala kommun för att studera på 
gymnasiet.  

Enligt skolverkets officiella statistik över gymnasieskolors elevantal studerade drygt 31 % 
av Sveriges gymnasieelever i gymnasieskolor belägna utanför den egna kommunen under 
läsåret 2009/20102, läsåret 2006/2007 var den siffran nästan 29 %.3 I Sala kommun är det hela 
45 % av eleverna som under detta läsår, 2010/2011, studerar på en gymnasieskola belägen i 
en annan kommun. Kommunen ligger långt över genomsnittet för svenska kommuner, samt 6 
% över genomsnittet för kommuner med samma befolkningsstorlek.4  

Med denna studie vill jag främst utreda varför en elev väljer att studera på en 
gymnasieskola belägen i en annan kommun än på någon av dem som finns tillgängliga dennes 
hemkommun. Men också försöka väcka uppmärksamhet för och belysa problemet eftersom 
många inte är medvetna om att det finns och kan ge ödesdigra konsekvenser för vissa 
kommuners gymnasieskolor.  

Dock bör det tilläggas att detta problem inte är ett problem i alla svenska kommuner. Att 
elever väljer att studera på en gymnasieskola belägen i en annan kommun är naturligtvis 
välkommet och lönsamt för dem kommuner som allt fler elever väljer att studera i.  
 
1.1 Definition och avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till att undersöka hur mönstret och problemet kring elevflykt tar sin 
form i Sala Kommun. I denna kommun studerar nära hälften av gymnasieeleverna på 
gymnasieskolor belägna utanför kommunen.  
 
Elevflykt 
Benämningen elevflykt är den term som frekvent används av media för att förklara det 
fenomen då skolor visar en förlust av elever från år till år, trots att elevunderlaget inte minskar 

                                                           
1 Skolverket (2010), Konkurrens om eleverna. Stockholm: Skolverket. Rapport nr. 346 
2 http://www.skolverket.se/sb/d/1718, Välj; Läsår 2009/2010, Tabell 1A 
3 http://www.skolverket.se/sb/d/1718, Välj; Läsåret 2006/2007, Tabell 1A 
4 http://www.skolverket.se/sb/d/1718, Välj; Läsår 2009/2010, Tabell 1A 

http://www.skolverket.se/sb/d/1718
http://www.skolverket.se/sb/d/1718
http://www.skolverket.se/sb/d/1718
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i samma utsträckning. Elevflykt kan sägas vara benämningen för all slags medvetet 
bortväljande av skola i förmån för en annan. Detta fenomen drabbar både grundskola och 
gymnasieskola, men inom gymnasieskolan har elevflykten tagit sin form i att eleverna väljer 
att studera på skolor i andra kommuner, medan på grundskolan har elevflykten tagit en mer 
lokalare form. I många svenska kommuner finns det dock idag en kombination av både 
elevflykt och minskat elevunderlag, vilket snabbare skapar problem och hotar gymnasieskolor 
i kommuner.  
 
Sala kommun 
Sala kommun ligger i Västmanlands län och är till ytan länets största kommun, och ligger på 
pendlingsavstånd till de stora städerna Västerås och Uppsala.5 Under 2010 hade kommunen 
21 499 invånare, med drygt hälften boende i centralorten Sala.6 Drygt 3 500 personer över 16 
år utpendlar över kommungränsen dagligen, medan cirka 1 800 pendlar in i kommunen.7 

I Sala kommun studerar idag 837 elever på gymnasieskolor i Sala kommun, varav 601 
elever är folkbokförda i Sala kommun. Dessa elever utgör också 55 % av det totala antalet 
gymnasieelever som bor i kommunen. Resterande 45 % studerar idag på gymnasieskolor 
belägna utanför kommunen. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Undersökningar visar att ungdomar i allt större utsträckning väljer att studera på gymnasium 
belägna i en annan kommun än den de är folkbokförda i. Skolverket gjorde under 2010 en 
omfattande undersökning om hur den nya konkurrensen på skolmarknaden har påverkat denna 
utveckling. Den nya konkurrensen är i det här fallet den ökade andelen fristående skolor, med 
privat huvudman, som slår sig in på skolmarknaden. Denna utveckling är som starkast på 
gymnasieskolenivå. Med stora valmöjligheter på skolor och program blir eleverna mer rörliga 
än någonsin. Det stora utbudet möjliggör för allt fler elever att studera vad de vill på 
gymnasiet. Men är det just viljan att studera ett visst program i kombination med det ökande 
utbudet som gör att tendensen ökar? Eller finns det någon annan anledning? Det finns få 
undersökningar som förklarar just hur elever resonerar kring sitt gymnasieval, och ingen 
undersökning om varför allt fler högstadieeleverna väljer att studera på en skola i en annan 
kommun, det enda som finns är rapporter från bland andra Skolverket som visar att så är 
fallet. Skolverkets hypotes är att det först och främst är den växande skolmarknaden och det 
ökande utbudet av framförallt specialutformade program som har gjort att tendensen har ökat. 
Jag vill undersöka hur det kommer sig att det är så, varför så många väljer att studera i andra 
kommuner än den de är bosatta i. Finns det olika anledningar, i så fall vilka? Vilka är de olika 
bidragande faktorerna till den enskilde elevens val? Det är just detta jag har i åtanken att 
undersöka i denna uppsats.  

Det överbyggande syftet med denna studie är därför att undersöka varför allt fler 
högstadieelever tenderar att söka sig till gymnasieutbildningar i andra kommuner än i sin 
hemkommun. Jag vill också undersöka vilka olika konsekvenser detta medför för kommuner 

                                                           
5 http://www.sala.se/Startsida---Turistbyran/Om-Sala/ 
6 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/sala/299048 
7 http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0207/2009A01/AM0207_2009A01_SM_AM32SM1001.pdf 
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som utsätts för elevflykt. Efter att ha studerat olika rapporter från skolverket har jag upptäckt 
att det finns lokala skillnader i hur många av kommunernas gymnasieelever väljer att studera i 
andra kommuner. Storstadskommuner som exempelvis Stockholm, Uppsala och Göteborg har 
få elever som studerar i andra kommuner, medan demografiskt mindre kommuner som 
exempelvis Nynäshamn, Timrå och Arvidsjaur har över 30 % av sina elever studerande i 
andra kommuner. Vissa kommuner som exempelvis Bromölla och Gnesta har alla sina 
gymnasielever studerande i andra kommuner, men detta beror på att det saknas gymnasieskola 
i kommunen. Den kommun som undersöks i denna uppsats är Sala kommun, vars andel 
gymnasielever som studerar i andra kommuner ligger över genomsnittet för kommuner med 
samma eller liknande befolkningsstorlek.  
 
Frågeställningar 
Syftet kan sammanfattas i tre frågeställningar. i) Varför väljer allt fler att studera vid 
gymnasier i en annan kommun än sin hemkommun? ii)Vilka olika faktorer påverkar en elevs 
val av gymnasium? iii)Vilka blir konsekvenserna för Sala kommun av problemet och hur 
åtgärdas det?  
 
1.3 Metod, urval och källkritik 
Litteraturen som har använts sträcker sig från en rapport från skolverket, via en avhandling 
och studentlitteratur till metodologiska handböcker.   

Uppsatsens empiriska del bygger främst på intervjuer med nuvarande och före detta 
gymnasieelever som studerat vid ett gymnasium i en annan kommun. De intervjuades i syfte 
att undersöka varför just de har valt att studera i en annan kommun. Denna del av 
undersökningen är kvalitativ eftersom jag vill undersöka de individuella förklarningar och 
upplevelserna runt gymnasievalet för att på så sätt söka utreda problemet.  

Undersökningen är delvis även kvantitativ då en enkätundersökning distribuerades till 98 
niondeklassare, dock med ett bortfall på 23 %, från två av Sala kommuns tre högstadieskolor 
för att undersöka hur de resonerar inför det kommande gymnasievalet för läsåret 2011/2012.  

Uppsatsen har karaktären av en fallstudie och bygger på intervjuer med fyra personer samt 
enkätundersökningen med elever från nionde klass. Jag avser därför inte att svara på några 
hypoteser eller generalisera utan enbart att presenterar deras enskilda åsikter och upplevelser. 

 
Artiklar och register 
I den lokala tidningen, Sala Allehanda, i Sala kommun är frågan om kommunens 
gymnasieskolor en av dem viktigaste debatterna. Mängder av artiklar och insändare om detta 
har publicerats i tidningen under de senaste fem åren, och det är främst diskussionen kring de 
minskande elevkullarna vid tätortens kommunala gymnasium, Kungsängsgymnasiet, som 
behandlas. Artiklarna från Sala Allehanda måste behandlas med hänsyn till att de kan vara 
vinklade eller partiska. Vid läsning av dessa har jag valt att inte använda insändare eller 
artiklar med olika åsikter, utan enbart de som behandlar olika händelser som berört skolorna i 
Sala kommun. 

Jag har även fått tillgång till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sala 
kommuns register över gymnasieelever folkbokförda i Sala kommun. Detta är också är ett 
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register över de elever som studerar i Sala kommun, men är folkbokförda i en annan kommun. 
Registret är för läsåret 2010/2011.  
 
Intervju med förvaltningschefen  
Det är utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen som administrerar de kommunala 
gymnasieskolorna i Sala kommun. JuneAnn Wincent är sedan drygt ett år tillbaka 
förvaltningschef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, och det kändes logiskt att 
kontakta förvaltningen för en intervju där de kunde förklara och berätta om problemet med 
den så kallade ”elevflykten” från Sala kommun till andra kommuner. Intervjun med Wincent 
skedde på förvaltningen och tog drygt 45 minuter. Intervjun hade karaktären av ett samtal där 
Wincent främst förklarade situationen i kommunen för mig. Jag hade dock med mig en 
intervjuguide där jag förberett en del frågor som jag ville beröra. Samtalet spelades in med en 
digital diktafon för författarens eget bruk.  
 
Intervjuer med gymnasieelever 
Via författarens sociala nätverk och bekantskapskrets utlystes potentiella respondenter till 
undersökningen. Ett tiotal kontaktades sedan, men fyra valdes därefter ut för att delta i 
intervjuerna. Kravet för den grupp som skulle intervjuas var att det skulle vara två tjejer och 
två killar. En tjej och en kille skulle ha avslutat sina gymnasiestudier på en skola belägen i en 
annan kommun än hemkommunen, och de två andra skulle fortfarande studera på en 
gymnasieskola i en annan kommun. 

Enligt Gilje och Grimens (2004) barmhärtighetsprincip är det viktigt att förhålla sig med 
respekt till de individer man studerar. Till den mån det är möjligt ska man utgå från att 
personerna är förnuftiga när man ska tolka det de säger och gör.8 Det är till detta synsätt jag 
anslöt jag mig innan jag påbörjade min studie. 

Intervjuerna med tre av respondenterna spelades in med hjälp av en digital diktafon. Den 
fjärde intervjun skedde via telefon, och spelades därför in på telefonminnet. Alla respondenter 
blev först tillfrågade om det gick bra att bli inspelade, vilket alla accepterade. Inspelningarna 
användes sedan som ett extra minne för intervjuaren. Det finns både fördelar och nackdelar 
med att spela in intervjuer, Bryman (2002) menar att en inspelningsapparat kan fungera som 
ett orosmoment och respondenten kan uppleva den som obehaglig och integritetskränkande. 
Men samtidigt fungerar den som ett verktyg för intervjuaren som gör att denne kan 
koncentrera sig på att styra intervju, istället för att fokusera sig på att anteckna. Dessutom 
ökar tillförlitligheten till dokumentationen om materialet finns inspelat.9 

Som tidigare nämnt utfördes intervjuerna på olika vis. En telefonintervju, en intervju i 
offentlig miljö samt två intervjuer hemma hos respondenterna. Intervjuerna hade ett 
kvalitativt tillvägagångssätt då jag ville att respondenterna skulle beskriva sina åsikter och 
tankar runt sina egna gymnasieval. Intervjuerna var löst styrda av intervjuarna med hjälp av 
en intervjuguide (se bilaga 1) och hade karaktären av ett samtal. Intervjuerna varade mellan 
10 – 40 minuter och avslutades efter att alla frågor i intervjuguiden hade berörts.  

                                                           
8 Gilje, Nils och Grimen, Harald (2004). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos AB, sid. 239 
9 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. Uppl. Malmö: Liber Ekonomi 
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Det finns både för- och nackdelar med telefonintervjuer. En positiv sida av telefonintervjuer 
är att det sparar in värdefull tid för forskaren som inte måste söka upp respondenten. En av 
denna typ av intervjuers svagheter är att jag, som intervjuare, inte kunnat betrakta 
respondentens ansiktsuttryck och reaktioner på frågorna.10 Men eftersom ämnena som det 
samtalades om under intervjuerna inte haft den karaktär som skapar starka reaktioner känner 
jag att möjligheten att betrakta respondentens ansikte inte skulle ha bidragit med något extra 
att analysera. Dock hade jag helst av allt önskat att intervjuerna med alla respondenter skedde 
i person, så kallade direktintervjuer. Men med denna respondent var det svårt för båda parter 
att undvara tid för en direktintervju. Utan intervju skedde över telefon en vardagsförmiddag 
då denne befann sig i en korridor på sin gymnasieskola. Av alla fyra intervjuer var denna 
märkbart kortast och tog drygt 10 minuter. Anledningen till varför denna blev så pass kort är 
svårt att säga, men respondenten kan ha känt sig stressad över att ha befunnit sig på en så pass 
allmän plats som en korridor.  

En av de andra intervjuerna genomfördes på ett café eftersom det var det smidigaste sättet 
att mötas på. Enligt Bryman kan en plats påverka hur respondenten svarar på frågorna.11Att 
utföra en intervju på en allmän plats kan kännas hämmande för respondenten. 12  Men 
respondenten verkade inte skrämd av situationen och intervjun blev som ett samtal och 
respondenten visade djup insikt i sitt val av gymnasium. Dock var det svårt att efter intervjun 
transkribera inspelningen då störande ljud fångats upp av den digitala diktafonen. 

Övriga två intervjuer skedde hemma hos respondenterna. Dessa intervjuer pågick under 
längst tid och båda respondenterna kände sig avslappnade och kunde under längre tid tänka 
över sina svar. Vid dessa intervjuer blev också transkriberingen mer enklare då inga störande 
ljud spelats in. Relationen mellan mig som intervjuare och respondenterna blev också mer 
bekväm vilket kan ha bidragit till att respondenterna kände att de kunde ge längre svar under 
samtalen. 
 
Enkätundersökning med niondeklassare i Sala kommun 
I Sala kommun finns tre skolor som har ett högstadium. I kommunen går också drygt 
tvåhundra elever i nionde klass.13 En förfrågan skickades därför ur till alla tre skolor, men 
endast två av skolorna accepterade förfrågan. Totalt ville jag att ungefär hundra elever av 
dessa tvåhundra skulle besvara enkätundersökningen. Rektorerna på respektive skola skickade 
därefter ut en förfrågning till niondeklassarnas mentorer om de kunde tänka sig att deras klass 
kunde besvara enkätundersökningen. Klasserna vid de olika skolorna varierar dock i storlek, 
så vid ena skolan behövdes tre klasser för att fylla kvoten på cirka femtio elever, och vid den 
andra skolan behövdes två klasser.  

Den första skolan ligger mitt i tätorten Sala och har sex niondeklasser. Den andra skolan 
ligger cirka två mil utanför tätorten och har två stycken niondeklasser. Från den första skolan 
tilldelades tre klasser enkäten, i dessa klasser går totalt 53 elever, varav 43 stycken besvarade 

                                                           
10 Bryman, Alan (2002), a.a. 
11 Bryman, Alan (2002), a.a. 
12 Bryman, Alan (2002), a.a. 
13 Wincent, JuneAnn. Förvaltningschef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sala 
kommun, intervju 2010-11-16 
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enkäten. På den andra skolan tilldelades båda klasserna enkäten. Där går 45 elever, varav 33 
besvarade enkäten. Fem klasser har alltså blivit tilldelade enkäten, med totalt 98 elever. 
Bortfallet blev 23 % eftersom 22 elever inte besvarade enkäten, vilket enligt Bryman (2002) 
är ett bra resultat.14  

Ett bekymmer som bör belysas är att på den första skolan var det elever från tre av skolans 
sex niondeklasser som besvarade enkätundersökningen och från den andra skolan var det alla 
elever från skolans två niondeklasser. Detta kan ge en skev bild av resultatet då den första 
skolan, som ligger i tätorten, har ett större elevunderlag. Att också den skola som tackat nej 
till att delta i undersökningen också ligger i tätorten gör att eleverna från landsbygdskolan är 
överrepresenterade. På landsbygdskolan studerar 45 elever i niondeklass av de 200 som går 
sista året på gymnasiet i Sala kommun.  
Det var under en lektion som eleverna besvarade undersökningen. Vid den första skolan 
ombads jag komma och dela ut enkäten själv, medan vid den andra skolan postades enkäterna 
och mentorerna delade själva ut undersökningen bland deras elever. Att jag själv var och 
delade ut enkäterna vid den första skolan gjorde att jag kunde besvara eventuella frågor som 
eleverna hade direkt på plats och därför kunde feltolkningar av dem ställda frågorna undvikas. 

Deltagandet i enkätundersökningen var 77 %, vilket är acceptabelt, om än inte riktigt det 
deltagandet som hade önskats. Eleverna hade endast en lektion på sig att besvara 
enkätundersökningen och det kan vara en bidragande faktor till varför eleverna inte kunnat 
besvara den. De kan ha varit sjuka den dagen eller av någon annan anledning inte närvarat på 
lektionen. Viktigt att belysa är också att eleverna kan ha påverkats av varandra när de svarat 
på undersökningen då de befann sig i samma klassrum. Ännu en viktig åtanke är att eleverna 
kan ha önskat avsluta undersökningen så snabbt som möjligt och inte givit full eftertanke åt 
sina svar. Men eftersom jag redan innan studiens början anammat barmhärtighetsprincipen 
antar jag att deras svar är förnuftiga. 

Det bör också nämnas att det är under januari/februari som eleverna väljer vilket program 
de vill studera på. Om denna studie hade utförts efter detta val hade alla som fått 
enkätundersökningen kunnat fullfölja den eftersom de då redan hade vetat var de ville studera.  
 
1.4 Disposition  
Efter det inledande första kapitlet följer nu en översikt över tidigare forskning runt 
gymnasieval, samt en kort översikt över olika teorier som kan förklara individers 
handlingsvägar. I kapitel tre redovisas vad Sveriges lagstiftning säger om gymnasieval, hur 
Sala kommun arbetar med gymnasiefrågor och hur statistiken över gymnasieval ser ut. I 
kapitel fyra kommer intervjuer med fyra gymnasieelever samt resultatet av 
enkätundersökningen att redovisas. I det sista kapitlet följer en avslutande diskussion. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
14 Bryman, Alan (2002), a.a. 
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
En individs beteende och val av handlingsvägar är svåra att analysera och begripa. Det finns 
en uppsjö av olika perspektiv och teorier som försöker sig på just det. I detta kapitel ska jag 
framföra några av de idéer som forskare under årens lopp har använt sig av för att försöka 
förklara människans handlingar. De som kommer att sammanfattas är framförallt 
aktörsinriktade perspektiv då jag menar att individers handlingar är ytterst individuella. Detta 
utesluter dock inte att andra faktorer än individen själv kan ha inflytande i 
handlingsprocessen. Jag kommer också presentera hur olika slags push- och pullfaktorer kan 
ha betydelse i en individs handlingsväg. Innan de olika teoretiska perspektiven framförs 
kommer en kort genomgång av hur den tidigare forskningen om gymnasieval ser ut i Sverige.  
 
2.1 Gymnasievalet 
Anna Sandell resonerar i avhandlingen Utbildningssegregation och självsortering: Om 
gymnasieval, genus och lokala praktiker (2007) om ungdomars val av gymnasieprogram och 
hur de upplever sin skolvardag. Syftet med hennes avhandling är att undersöka, ur ett genus- 
och klassperspektiv, hur segregationen tar form i gymnasieskolan. Sandell intervjuar 
högstadieelever i sin avhandling i syfte att utforska hur eleverna ser på sina kommande 
gymnasieval. Resultatet av hennes undersökningar visar att både kön och klass spelar en 
viktig del i hur ungdomar idag väljer gymnasieprogram.  
  Även på kandidat nivå finns det utredningar om gymnasieval. Josefine Johansson intervjuar 
fem tjejer för att utreda varför de har valt att flytta hemifrån för att börja på gymnasium i 
uppsatsen Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet? (2010). Hon kommer fram till att de 
fem tjejerna gjorde ett aktivt val att flytta för att studera på gymnasium i en annan kommun 
för att kunna skapa sig ett nytt liv med nya bekantskaper och erfarenheter. Men att önskan om 
att flytta hemifrån i sig var betydande.15  

 En del kvantitativa undersökningar har också gjorts. Bland annat gjorde Skolverket en 
surveyundersökning om gymnasielevers attityder mot gymnasieskolan. Genom 
telefonintervjuer tillfrågades elever vilken slags information som varit mest betydelsefull 
inför deras gymnasieval. Viktigast var studiebesök på skolan, men också tryckt reklam som 
skolor delat ut. Även yrkes- och studievägledares hjälp hade uppskattats.16  
 
2.2 Ungdomsfasen 
I boken Ungdomsgrupper i teori och praktik (2006) diskuterar socialpsykologerna Lalander 
och Johansson ungdomsbegreppet. De menar att ungdomen är en tid av förändring, en 
övergångsfas, mellan barndomen och vuxenlivet. Det är under tiden de kallar högadolescens 
(14-16 år) som ungdomar ska välja vilket gymnasium de ska gå på, eftersom de flesta är 15 år 
eller precis fyllda 16 år. Denna tid kännetecknas som en självcentrerad del av ungdomars liv, 
och individuella projekt är viktiga. Det är friheten att kunna skapa en egen identitet och 
självbestämmande som de strävar efter. Samtidigt som bekräftelse från kamrater och 

                                                           
15 Johansson, Josefine (2010). Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet? 
16 Skolverket (2007). Attityder i skolan 2006. Elevernas och lärarnas attityder. Stockholm: 
Skolverket. Rapport nr. 299 
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omgivningen är viktig, och en önskan om grupptillhörighet är stor. Detta är dock också den 
tid då de flesta går igenom den första psykologiska frigörelsen från föräldrarna, och känslan 
av oberoende är i fokus.17   

Men Thomas Ziehe skriver att vuxenlivet har avmystifierats och han utgår från sin egen 
barndom när han försöker förklara att det har skett en förändring mellan ungdom och vuxen. 
När han själv var en ungdom var vuxenlivet och de erfarenheter som hör till utom räckhåll för 
ungdomarna, och han beskriver det som att se på det livet genom ett nyckelhål men att aldrig 
riktigt ha tillträde till det. I dagens samhälle står däremot s dörren vidöppen för ungdomen att 
stiga in i vuxenlivet. Han menar att det inte finns något som skiljer de vuxnas rum från 
ungdomarnas längre. Ungdomarna växer upp snabbt och axlar rollen som vuxna, och allt vad 
det innebär, redan i tonåren.18 
 
2.3 Socialisation 
Socialisation är den process som formar oss människor till sociala varelser och ger oss dem 
kunskaper och färdigheter som behövs i den kultur vi lever i. Vi påverkas av och samtidigt 
samspelar med andra individer och samhälleliga institutioner. Familjen, vänner, skolan, 
massmedia med flera som är involverade i socialisationsprocessen på något vis kallas för 
socialisationsagenter. Det är främst familjens inverkan som förblir varaktig genom livet 
eftersom det är den som träder in i ett barns liv först. Det är härifrån som normer och 
värderingar främst kommer, men med tiden då nya agenter kommer in i bilden kan detta 
givetvis förändras. 19  Socialisationen formar alltså individens bild av verkligheten och 
utformar dennes normer och värderingar – vilka ligger till grund för dennes beteende. Dock så 
innebär detta inte att individen styrs av yttre förhållanden, utan detta formar en identitet som 
sedan fungerar som en preferensram när individen ska göra olika val.   
 
2.4 Lockelserna  
Inom migrationsstudier finns uttrycken push- och pullfaktorer. Med push menas olika faktorer 
som ”pushar” eller mer eller mindre tvingar personer att migrera från en plats till en annan, 
exempelvis krig, fattigdom, hunger och liknande. Medan pull är de faktorer som lockar 
personen att flytta till en viss plats, som exempelvis arbetstillfällen och utbildning.20 Fielding 
(1992) menar också att vissa regioner anses vara mer attraktiva att bo och befinna sig i än 
andra, vilka han kallar för escalator regions.21 Både Fielding och Andersson (1996) menar att 
sådana platser lockar främst till sig unga vuxna som är i början av sin karriär eftersom det är 

                                                           
17 Lalander, Philip och Johansson, Thomas (2006). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur 
18 Ziehe, Thomas (1994). Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet. Stockholm: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion 
19 Giddens, Anthony & Griffiths, Simon (2007). Sociologi. 4., omarb. Uppl. Lund: Studentlitteratur 
20 Boyle, Paul; Halfacree, Keith och Robinson, Vaughan (1998). Exploring contemporary migration. 
Addison Wesley Longman: Harlow 
21 Fielding, A-J (1992). Migration and social mobility: south east England as an escalator region. 
Regional studies vol. 26 s. 1-15  
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där mycket av möjligheterna finns, enligt Andersson kan Stockholm ses som en sådan 
region.22  
 
 
3. GYMNASIUM I SVERIGE 
 
I 277 av landets 290 kommuner finns det minst en kommunal eller fristående 
gymnasieskola.23 I Sveriges samtliga kommuner studerar 31 % av gymnasieeleverna i skolor 
som är belägna i en annan kommun än den eleven är folkbokförd i.24 I stora, gymnasietäta 
kommuner är andelen som studerar utanför hemkommunen låg. I exempelvis Uppsala 
kommun studerar 3,5 % av gymnasieeleverna utanför hemkommunen, och i Västerås 
kommun är siffran 4,6 %.25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Källa: Skolverket, statistik på kommunal nivå: Skolor och elever i gymnasieskolan 
läsår 2009/ 2010 

 
Enligt tabellen ovan kan man se skillnaden mellan kommuner med stora folkmängder i 
jämförelse med kommuner med en låg folkmängd. I kommuner med en folkmängd mellan 
100 000-199 999 invånare är det endast 5,3 % av alla gymnasieelever som studerar på en 
gymnasieskola belägen i en annan kommun. Medan i en kommun med mellan 10 000-14 999 
invånare studerar 67,8 % av eleverna i en gymnasieskola belägen i en annan kommun.  

Under läsåret 2009/2010 fanns 976 gymnasieskolor i Sverige, vilket är en ökning med 31 
skolor sedan läsåret innan. Under det nämnda läsåret var 458 av alla gymnasieskolor 
fristående, 497 stycken kommunala, och landstingskommunala var 21 stycken.  

                                                           
22 Andersson, Roger (1996). The geographical and social mobility of immigrants: Escalator regions in 
Sweden from an ethnic perspective. Geografiska Annaler 78B s. 3-25 
23 Skolverket (2010). a.a. 
24 http://www.skolverket.se/sb/d/1718, Välj; Läsår 2009/2010, Tabell 1A 
25 http://www.skolverket.se/sb/d/1718, Välj; Läsår 2009/2010, Tabell 1A 

    Andel (%) av elever folkbokförda i 

    kommunen som gick i gymnasieskola: 

    belägna inom den belägna i 

Kommuner efter folkmängd egna kommunen annan kommun 

       5 000 -     9 999 24,7 75,3 

       10 000 -   14 999 32,2 67,8 

       15 000 -   19 999 52,9 47,1 

       20 000 -   29 999 61,1 38,9 

       30 000 -   49 999 65,0 35,0 

       50 000 -   99 999 77,5 22,5 

     100 000 - 199 999 94,7 5,3 

     200 000 <   87,8 12,2 
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Det finns både ett offentligt och ett fristående skolväsen i Sverige. Kännetecknande för 
fristående skolor är att de har en annan huvudman (ägare) än de offentliga som anordnas av 
kommuner. De gymnasiala friskolorna blir fler, samtidigt som de kommunala blir färre. 
Elevantalet i den kommunala gymnasieskolan minskade under läsåret 2009/2010 med 9600 
elever i jämförelse med läsåret innan, samtidigt ökade antalet elever i den fristående 
gymnasieskolan med 8100 elever. I 114 av landets kommuner finns det idag en eller flera 
gymnasiala friskolor, vilket är en ökning med 32 skolor i jämförelse med läsåret innan. Var 
fjärde fristående gymnasieskola finns idag i någon av de tre största städerna (Stockholm, 
Göteborg och Malmö), och mer än hälften finns inom storstadskommuner.26 Trots att det inte 
finns fristående gymnasieskolor i samtliga kommuner har alla kommuner elever som studerar 
på fristående gymnasieskolor. I genomsnitt går 22 % av Sveriges gymnasielever på en 
fristående skola. I storstadskommuner är andelen elever som går i fristående gymnasieskola 
högst, där 36 % av de folkbokförda eleverna läser på fristående skolor. I förortskommuner är 
siffran också hög med 30 % av eleverna.27 

De flesta fristående gymnasieskolor ägs av aktiebolag och trenden med aktiebolagsägda 
gymnasiekolor ökar stadigt. Andelen företag med flera gymnasieskolor ökar också, 
exempelvis John Bauer och Kunskapsskolan.28 Fristående, eller privata, skolor har funnits i 
Sverige sedan länge. Antalet fristående skolor minskade under 1960-talet på grund av 
grundskole- och gymnasiereformerna, men sedan 1990-talet har det skett en ökning av 
fristående skolor i Sverige, både på gymnasie- och grundskolenivå. Detta beror främst på att 
de fristående skolorna sedan 1991 kan få ekonomiska bidrag genom allmänna medel.29 
 
3.1 Skollagen och regler för kommuner 

Skollagen SFS 2009:1038, kap 5, 27 §: Varje kommun ansvarar för att 
ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. 
Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som 
anordnas av en annan kommun eller ett landsting enligt samverkansavtal med 
kommunen eller landstinget.30 

 
Efter att ha avslutat en grundskoleutbildning är det idag frivilligt att fortsätta att studera på 
gymnasiet i Sverige. De svenska gymnasierna är avgiftsfria och det finns tre olika typer av 
program att välja mellan: nationella program, specialutformade program och individuella 
program. Många specialutformade gymnasieprogram har sedan länge haft så kallade riksintag, 
vilket innebär att alla oavsett var man är bosatt i Sverige, har lika stor chans att bli antagen på 
utbildningen. Sedan den 1 januari 2008 blev det även möjligt för alla ungdomar att söka en 
utbildning i en annan kommuns gymnasieskola än den egna även om programmet finns att 
tillgå i den egna hemkommunen.31  

                                                           
26 Skolverket (2010), a.a. 
27 Skolverket (2010), a.a. 
28 http://www.friskola.se/Om_friskolor_Friskolorna_i_siffror_DXNI-25907_.aspx 
29  http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/frist%C3%A5ende-skola 
30 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1985:1100#K5  
31 http://www.skolverket.se/sb/d/2771/a/3456 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1985:1100#K5
http://www.skolverket.se/sb/d/2771/a/3456
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När elever ska välja gymnasieutbildning finns det olika regler från kommunerna. Elever kan 
inte välja ett program på en kommunal skola i en annan kommun i första hand om samma 
program finns i hemkommunen. Dock kan eleven välja programmet i andra hand och om det 
programmets studieplatser inte blir fyllda blir eleven antagen och kan inte nekas studierna av 
hemkommunen, detta kallas frisök. Vid ansökan till en fristående gymnasieskola gäller inte 
denna regel, utan friskolor får man söka till utan några begränsningar.32 

Kostnaden per elev som går i gymnasieskolan har stadigt ökat sedan början av 2000-talet. 
Den genomsnittliga kostnaden, den så kallade skolpengen, per elev är 92 400 kronor per läsår 
för kommunen. Men kommunernas kostnader kan variera mellan 77 000 kronor och 137 000 
kronor. Kostnaderna för mindre kommuner brukar generellt vara högre per elev än 
storstadskommunernas kostnader. När en elev väljer att studera i en kommunal gymnasieskola 
belägen i en annan kommun eller i en fristående gymnasieskola, belägen antingen inom eller 
utanför den aktuella kommunen, följer skolpengen med eleven.33  
 
3.2 Gymnasieelever och skolor i Sala kommun 
Varje år slutar fler elever gymnasiet än de som börjar. Barnkullarna som är födda under 
babyboomen i början av 1990-talet har snart avslutat sina gymnasiestudier, vilket leder till 
färre elever i varje årskurs som kommer. Att sedan allt fler elever än tidigare också väljer att 
studera i en annan kommun än i sin hemkommun gör problemet ännu allvarligare för små 
kommuner. Den är den mest olyckliga kombinationen man kan ha, menar utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen i Sala kommun. Den kombinationen gör att förvaltningen hela 
tiden måste se över sin organisation. 

Det är utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen som hanterar gymnasieskolas frågor 
och problem i Sala kommun. Att elever väljer att studera i andra kommuner har ökat markant 
sedan 2005 och idag väljer endast 55 procent av kommunens elever att fortsätta sina studier i 
hemkommunen. Sedan 2007 har andelen som väljer att studera på gymnasium i andra 
kommuner stigit med 10 procentenheter per nytt läsår. Det pågående läsåret 2010/2011 visade 
dock en tillbakagång då andelen ökade med 5 procentenheter.34 Det är främst till Västerås 
friskolor som eleverna från Sala söker sig till. Det är på Västerås Fria Gymnasium som flest 
av de elever som studerar i en annan kommun från Sala läser. Under detta läsår studerar totalt 
19 elever på skolan. Sju elever studerar första året, tre elever på andra året och 11 stycken 
studerar sitt sista år. Det är endas på tre program som eleverna studerar, nämligen; NV, SP 
och OP. På varje program studerar 1 till 2 elever från Sala på varje program, förutom på 
omvårdnadsprogrammets sista år, där sju elever studerar. På skolor med liknande elevantal 
från Sala kommun ser uppdelningen i princip likadan ut, med fler elever på vissa program och 
vissa årskurser. Men det finns också många skolor i både Västerås och resten av Sverige dit 
bara en eller två elever har sökt sig. 35 

                                                           
32 Wincent, JuneAnn. Förvaltningschef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sala 
kommun, intervju 2010-11-16 
33 http://www.skolverket.se/sb/d/1718, Välj; Läsår 2009/2010, Tabell 1A 
34 Wincent, JuneAnn, a.a. 
35 Register över gymnasieelever folkbokförda i Sala kommun, samt elever som studerar i Sala 
kommun men är folkbokförda i en annan kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i 
Sala kommun. 
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Det är enklare att söka till friskolor, för förvaltningen kan inte säga nej. Kommunala skolor 
kan man söka till om de har andra program. Men om elever söker program på kommunala 
skolor i andra kommuner som också finns i Sala, så går det att komma in där om programmet 
har platser över.  
 

”Egentligen så är de här reglerna att jag säger Nej tandlöst. Jag har faktiskt ingen 
makt där, men jag skulle önska att jag hade det.” 

 
Ett fåtal elever återvänder också från skolorna i andra kommer för de har tröttnat på att 
pendla.36 
 
 

Statistik över gymnasieelever i Sala kommun läsår 2010/2011 
Källa: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sala Kommun 

 
Våren 2009 tog 375 elever studenten i Sala, och till hösten samma år började 275 elever första 
året på gymnasiet i kommun. Elevminskningen i kommunen är tydlig, det gick 30 % färre 
elever på gymnasierna i Sala under läsåret 2009/2010 än läsåret tre år tidigare, 2007/2008.37 
Sjunkande elevantal är dock inte ett regionalt fenomen, utan elevkullarna blir mindre över 
hela Sverige. Elevantalet var som högst läsåret 2008/2009, med drygt 396 000 
gymnasieelever. Under läsåret 2009/2010 hade antalet minskat med 1500 elever, och antalet 
förväntas fortsätta sjunka fram till 2016 på grund av små födelsekullar under 1990-talet.38 

I Sala kommun finns idag tre gymnasieskolor. Kungsängsgymnasiet har 11 nationella 
program och ligger i centrala Sala. Västmanlands Naturbruksgymnasium (Ösby) har program 
med inriktning mot jordbruk, skogsbruk, hästhållning, djurvård och byggnation, och ligger 
utanför tätorten. 39  Det går 601 elever från Sala kommun på något av dem kommunala 
gymnasierna av totalt 837 elever. 101 elever kommer från grannkommunen Heby och 53 
stycken från Västerås kommun. De övriga 82 eleverna kommer från olika kommuner över 
hela landet. Det är främst Naturbruksgymnasiet som lockar elever till Sala kommun, där går 
236 elever varav 97 är folkbokförda i Sala kommun. 48 elever kommer från Västerås 
kommun och 24 från Heby kommun.40 År 2009 slog det fristående ABB Industrigymnasium 
                                                           
36 Wincent, JuneAnn, a.a. 
37 Svalbro, Lina (2009). El och naturbruk lockar studerande. Sala Allehanda 2009-07-15 
38 Skolverket (2010), a.a. 
39 http://www.sala.se/Startsida---Turistbyran/Om-Sala/ 
40 Register över gymnasieelever folkbokförda i Sala kommun, samt elever som studerar i Sala 
kommun men är folkbokförda i en annan kommun, a.a. 

Andel % av folkbokförda elever som studerar in en annan kommun     45 
% 

Andel % av elever som studerar i annan kommun och som studerar på en kommunal 
skola  

  34 
% 
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    66 
% 
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upp portarna för två specialutformade program i Sala.41 Där går idag 35 elever i två årskurser 
som alla är folkbokförda i Sala.42  
 
Konsekvenser 
Att Sala kommun förlorar en så pass stor skara elever till andra kommuner ger givetvis en del 
konsekvenser. Det är främst gymnasieskolornas ekonomi som får lida eftersom skolavgiften i 
kommunen är i snitt 100 000 kronor per elev och läsår, vilket resulterar i stora underskott i 
gymnasieskolans budget. Enligt förvaltningschef JuneAnn Wincent är totalsumman för elever 
som studerar i en annan kommun under läsår 2010/2011 runt 43 miljoner kronor. 43 
Gymnasieskolorna i Sala kommun har en budget på 180 miljoner kronor.44  

Personlastyrkan måste anpassas efter både budgeten och det minskade elevunderlaget, 
vilket betyder att ett underskott i budgeten och elevflykten medför att lärartjänster 
försvinner.45 I och med att lärartjänster försvinner blir också de olika ämnena lidande och 
grupperna i klassrummen blir med tiden större. Pengar dräneras från gymnasiebudgeten i Sala 
kommun. Man måste ha många elever för en bra skolkvalité, eftersom fyllda program blir 
dynamiska och utvecklande.46  

Även pendlingsresor för eleverna betalas av kommunen, eftersom det finns regler om hur 
långt elever får ha till skolan i kilometer.47   
 
Åtgärder 
Med olika sorters åtgärder försöker utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ändra på 
trenden. Omorganisering och ny ledning på alla poster på Kungsängsgymnasiet ska ge skolan 
en fräsch start. Man vill också implementera nya arbetssätt och se till att alla elever har 
tillgång till en egen mentor.48 Det är viktigt att, framförallt Kungsängsgymnasiet, får ett bättre 
rykte och förvaltningen vill att det nya ryktet bör vara att det är en gymnasieskola där 
eleverna kan nå bra resultat, och man satsar på en ökad måluppfyllelse.49  

Hur gymnasieskolorna i kommunen ska marknadsföra sig har länge varit splittrat, men 
förvaltningschefen anser att skolorna ska försöka marknadsföra sig på en lokal nivå. Hon tror 
att personlig kontakt med de blivande eleverna är ett bra sätt att då dem intresserade av 
skolorna på hemmaplan.  Personliga besök på högstadieskolor, personliga inbjudningar, ett 
öppet hus med gymnasiemässa, att gymnasieelever besöker högstadieeleverna och liknande 
ser hon som det bästa sättet att synas i kommunen. Det är elever från både Sala och Heby 
kommun som de vill locka till skolorna. Man har inga större aspirationer att locka elever från 
andra kommuner. Förvaltningen tycker att det vore naturligt för elever från grannkommunen 
Heby skulle söka sig till gymnasieskolorna i Sala eftersom kommunen inte har någon egen 
                                                           
41 Jansson, Tova (2009). Nu öppnar Salas andra gymnasium. Sala Allehanda 2009-08-17 
42 Register över gymnasieelever folkbokförda i Sala kommun, samt elever som studerar i Sala 
kommun men är folkbokförda i en annan kommun, a.a. 
43 Wincent, JuneAnn, a.a. 
44 Stenius, John (2010). Gymnasiestaden Salas smärtgräns. Sala Allehanda 2010-01-15 
45 Ahlin, Therese (2010). Nya varsel lagda i gymnasieskolor. Sala Allehanda 2010-05-28 
46 Wincent, JuneAnn, a.a. 
47 Wincent, JuneAnn, a.a. 
48 Stenius, John (2010). Så kan Kungsängsgymnasiet räddas. Sala Allehanda 2010-03-12 
49 Wincent, JuneAnn, a.a. 
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gymnasieskola, och Salas ligger närmast. Men många Hebybor söker sig istället till någon av 
Uppsalas skolor.50  

Inför läsåret 2010/2011 delades datorer ut till eleverna som valde att studera vid någon av 
de kommunala gymnasieskolorna i Sala51, men enligt JuneAnn Wincent är detta inte ett sätt 
att locka eleverna att stanna kvar i kommunen utan ett sätt att ”hänga med” i den svenska 
gymnasieskolans utveckling. Datorn är en allmän egendom som de flesta elever redan har 
hemma. Det lockade i början, vid år 2000. Alla skolor har datorn och är en naturlig utveckling 
inom skolväsendet, menar Wincent.   

Som ännu ett sätt att hålla kvar eleverna i Sala har man etablerat fotbolls- och 
innebandyprofil som en extra inriktning på Kungsängsgymnasiet. Detta är främst för att locka 
kvar eleverna som annars vill läsa idrottsprogram i andra kommuner. Även ett kommunalt 
Teknikcollege ska förhoppningsvis öppnas på Kungsängsgymnasiet till hösten och 
förvaltningen hoppas att det också ska kunna locka elever. Där finns en annan studieteknik, 
och man arbetar som om man vore på jobbet. Det är yrkesförberedande och ger eleverna 
företagskontakter.52  

Under sommaren 2010 drev kommunen projektet Framtidsboxen, ett feriearbete, där 
kommunens ungdomar arbetade för att ta fram lösningar för att skapa ett mer attraktivt Sala.53 
Fräschare lokaler, individuella utformanden av programmen, lärare som samarbetspartners till 
eleverna, mer synlig rektor, mer aktiviteter på skolan under fritiden var några exempel som 
ungdomarna tog fram för att göra just Kungsängsgymnasiet till en attraktivare skola. 54 
Kommunen har sedan dess arbetat med dessa förslag genom att måla om på skolan och öppnat 
ett nytt café på skolan. Men om detta kommer bidra med någon skillnad är ovisst, menar 
JuneAnn Wincent. De elever som arbetade med Framtidsboxen som hade mest idéer och 
tankar om Kungsängsgymnasiet var de som gick på friskolor i Västerås, som aldrig gått på 
skolan. Det är ryktet, känslan och upplevelsen av främst Kungsängsgymnasiet som 
förvaltningen vill förändra. Wincent menar att kommunen måste utveckla skolan så att 
eleverna känner en stolthet över att bli antagna dit. Om ryktet om, framförallt lärarna och 
vissa program, förändras kommer också stoltheten att komma och fler kommer lockas till att 
studera där. 55  Men förvaltningschefen avslutar med att berätta att de elever som går på 
Kungsängsgymnasiet trivs där.  
 
 
  

                                                           
50 Wincent, JuneAnn 
51 Ahlin, Therese (2010). Datorer till gymnasieelever. Sala Allehanda 2010-01-29 
52 Godén, Hans (2009). Teknikcollege i startgroparna. Sala Allehanda 2009-06-03 
53 Svalbro, Lina (2010). En friare skola om Salas unga får bestämma. Sala Allehanda 2010-09-17 
54 Wincent, JuneAnn, a.a. 
55 Wincent, JuneAnn, a.a. 
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4. GYMNASIEVALET 
 
Nedan följer en redovisning av intervjuer med elever som antingen har studerat eller 
fortfarande studerar på en gymnasieskola i en annan kommun än sin hemkommun. Deras 
hemkommun är den de var eller är folkbokförda i medan de studerade på gymnasium. I alla 
respondenters fall är det Sala kommun som är hemkommunen.  
Resultatet av en enkätundersökning kommer sedan att redovisas. En enkät distribuerades till 
två högstadieskolor Sala kommun för att undersöka huruvida niondeklassare resonerar inför 
det stundande gymnasievalet. Urvalet är niondeklassare från två av kommunens tre 
högstadieskolor. En av skolorna ligger i centrala delarna av tätorten, medan den andra är en 
landsbygdsskola. Totalt 98 elever tilldelades enkäten och 76 stycken besvarade den.  
 
4.1 Intervjuer med elever från Sala kommun 
Fyra personer från Sala kommun deltog i intervjuerna. Två killar och två tjejer, två stycken 
hade redan avslutat sina gymnasiestudier, och två stycken studerar för närvarandet på 
gymnasiet. 
 
Respondent År på gymnasiet Gymnasium  Kommun  Program   
Jessica  2010-2013 Jensen gymnasium Västerås  Naturvetenskapligt  
Fredrik  2010-2013 John Bauer gymnasiet Västerås  Idrott och Hälsa  
Jonathan  2002-2005 Wenströmska gymnasiet Västerås  Hotell och restaurang 
My  2005-2008 Wenströmska gymnasiet Västerås  Hotell och restaurang 
 
Respondenterna och deras gymnasieskolor 
Jessica går första året på Jensen gymnasium i Västerås och läser på det naturvetenskapliga 
programmet. På högskolan ska hon senare fortsätta att studera kemi. Jensen gymnasium är ett 
fristående gymnasium med skolor i 11 städer, varav den första startades 2003. I Västerås finns 
program med inriktningar mot samhällskunskap, media, ekonomi, naturvetenskap, 
beteendevetenskap samt entreprenörskap.56  

Fredrik går första året på den fristående gymnasieskolan John Bauer i Västerås. Han 
studerar Idrott och Hälsa och har siktet på att bli personlig tränare eller idrottslärare. John 
Bauer öppnades för 10 år sedan och är idag Sveriges största gymnasieskola, med 29 skolor 
utspridda i hela landet. 2003 startade John Bauer Västerås med inriktningar mot IT-Media, 
entreprenörskap, hälsa & idrott samt teknik.57 

Jonathan studerade på gymnasiet mellan 2002-2005 på Wenströmska gymnasiet i Västerås. 
Han läste hotell- och restaurangprogrammet med inriktningen restaurang och arbetar idag, 
sedan fem år tillbaka, som kock på en restaurang i Sala. My studerade också vid Wenströmska 
gymnasiet i Västerås. My läste på gymnasiet mellan 2005-2008 på hotell- och 
restaurangprogrammet med inriktning mot hotell. Idag arbetar My som kontorist på ett företag 
i Västerås. Wenströmska gymnasiet är en kommunal skola och den största gymnasieskolan i 
                                                           
56 http://www.jenseneducation.se/Gymnasium/Om-JENSEN-gymnasium/Vara-
gymnasieskolor/vasteras/ 
57 http://www.johnbauer.nu/vasteras 
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Västerås. Höstterminen 2010 omstrukturerades gymnasiet och det blev sex olika skolor med 
olika inriktningar.58 
 
Valet av gymnasium 
Anledningarna till varför respondenterna valde att söka till gymnasium i andra kommuner 
varierar inte så mycket.  My valde att studera i Västerås framförallt för att komma bort från 
Sala. Hon hoppades på att träffa nya vänner samtidigt som hon gick ett program hon ville gå. 
Men hon tror att om hotell- och restaurangprogrammet inte hade funnits på Wenströmska så 
skulle hon ha studerat i Sala. Wenströmska är en kommunal skola, och därför gällde 
egentligen inte det så kallade frisöket. Men eftersom hotell- och restaurangutbildningen i Sala 
inte hade hotell-inriktning under andra och tredje året så hade My rätt att söka till 
Wenströmska. Men hon berättar att under andra året kunde hon faktiskt ha valt 
restauranginriktning ändå, för det är många som gör så berättar hon.  

Jessica lämnade också studierna i Sala för att hon hade tröttnat på att gå i samma skola 
med elever som hon alltid hade gått med. Därför tror hon också att många elever idag lämnar 
den lilla kommunen för att studera i större stä der.  

Anledningen till varför Fredrik valde Västerås var för att det inte finns något liknande 
program i Sala. Men han är tveksam på att han skulle ha studerat i Sala även om programmet 
fanns. Det går att läsa fotbollsprofil på Kungsängsgymnasiet i Sala, men Fredrik menar att 
programmet på John Bauer har fler kurser inom just Idrott och Hälsa.   

Jonathan valde att studera Wenströmska för att det var där programmet som han ville läsa 
på fanns. Alternativet som fanns på Kungsängsgymnasiet i Sala tilltalade honom inte lika 
mycket som det i Västerås.  
 
Hjälp i valet 
My fick reda på programmet på Wenströmska genom sin pojkvän, som hade studerat på 
skolan. Men det var ingen annan som hon kände som hade gått på Wenströmska. Inte heller 
kände hon någon från hennes klass eller skola som skulle studera där på gymnasiet. 

Det var Jessica själv som letade reda på och bestämde sig för att studera på Jensen. Hon 
studerar det naturvetenskapliga programmet på Jensen istället för i Sala för att där är 
upplägget för undervisningen annorlunda, och som hon tyckte passa henne bättre. På Jensen 
har eleverna lektioner under halvdagar, och resten av dagen är till för självstudier. Vilket 
Jessica tycker är bra eftersom det förbereder henne inför framtida högskolestudier.  

Det var på gymnasiemässan i Västerås som programmet presenterades för Fredrik, och han 
tycker att det var bra att få broschyrer till hjälp. Hans föräldrar tyckte dock att han skulle 
studera i Sala, så att han inte skulle behöva pendla till Västerås. Fredrik hade länge 
funderingar på att studera i en annan stad. Han spelade ishockey och funderade på att läsa på 
ett hockeygymnasium. Men detta skulle innebära att han hade tvingats att flytta, vilket inte 
var aktuellt för föräldrarna. När Fredrik började niondeklass minns han att många olika skolor 
började komma till skolan och studie- och yrkesvägledaren började hålla lektioner, och det 
var då han började fundera ordentligt på vart han ville studera. Men något bra alternativ 

                                                           
58 http://www.vasteras.se/wenstromska/ 
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hittade han inte till Västerås. Men det var endast två dagar innan han var tvungen att välja till 
gymnasiet som han bestämde sig för vad och var han skulle studera. 

Jonathan valde att studera på Wenströmska för att hade hört att hotell- och restaurang 
utbildningen i Sala inte alls var lika bra som den i Västerås, och tanken var från början att han 
först skulle läsa inriktning hotell, och den fanns inte i Sala. Han tittade inte på några andra 
utbildningar och visste tidigt att det var hotell- och restaurang han skulle läsa och att 
Wenströmska var skolan som passade. Hans bror studerade på skolan och det var på det viset 
som han fick reda på att skolan fanns. Hans bror gick också samma program, likaså hans 
lillasyster ett par år därpå.  
 
Varför väljer så många elever andra kommuner? 
Jonathan tror att anledningen till varför så många ungdomar väljer att studera i en annan 
kommun är för att de helt enkelt vill byta stad och scen. Att komma bort från hemstaden och 
börja om på ett blankt papper. Han förklarar: 
 

”När man kommer till en ny stad så är det ingen som känner en, det är ingen som 
vet vad man har gjort förut eller inte förut. Just det tror jag att det är många som 
söker sig bort för. Och så just det att man får börja om på nytt, det är ju ingen som 
vet vem man är. Och man får slippa gå i samma klass i tolv år, och i samma skola 
som alla, det kanske inte alla vill. Då tror jag att det är ganska bra för vissa att 
kunna söka sig bort.” 

 
Fredrik tror att det finns många anledningar till varför eleverna väljer att studera på 
gymnasium i andra kommuner: 
 

”Jag tror att det mest beror på att det program man vill gå inte finns i Sala, men 
det är väl också så att man vill starta om på nytt i en ny stad. Man kanske inte trivs 
så bra och inte har så många vänner och så kommer man till en ny stad och kan 
börja om.” 

 
Gymnasieskolorna i Sala kommun 
Alla fyra respondenter kommenterar också dem rykten som gymnasieskolorna i Sala kommun 
tycks ha haft. Fredrik menar att främst Kungsängsgymnasiet hade många rykten om sig. 
Varken lärarna eller undervisningen ska ha varit bra, har Fredrik hört av vänner och även hans 
bror som har studerat på Kungsängsgymnasiet i Sala. Skolmiljön på Kungsängsgymnasiet 
lockade inte heller Fredrik eftersom skolan är gammal. En upprustning av skolan skulle ge 
skolan nya möjligheter och locka elever menar Fredrik, medan han jämför med John Bauer 
som har glasväggar och fräscha, öppna ytor för eleverna: 
 

”Man är rädd om skolan, och stolt över den. Och klottrar inte någonstans”. 
 
Från vänner och bekanta hade Jonathan också hört att lärarnas erfarenhet och kompetens inte 
var den bästa, utan han var ute efter spetskompetens, som han tyckte hann fann på 
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Wenströmska. Hotell- och restaurangprogrammet i Sala hade ryktet om sig att vara slö, och 
att eleverna som gick där hade valt programmet för att inte vilja arbeta i skolan – vilket han 
inte fann inspirerande.  

Jonathan tror också att det kan vara så att det finns för många program på 
Kungsängsgymnasiet och eleverna blir alldeles för utspridda. Därför får också vissa program 
stämpeln om att vara just slö, och segregeringen mellan klasserna blir stor. De elever som 
ville läsa hotell- och restaurangprogrammet seriöst valde att läsa någon annanstans.  

Jessica hade hört rykten om dåliga lärare och att lektionerna ibland var lärarlösa, men 
annars ser hon inget problem med Kungsängsgymnasiet: 
 

”Det är ju inget fel på Kungsängsgymnasiet i Sala, men liksom, det känns som att 
det bara är en fortsättning på nian allting.” 

 
My är den enda av respondenterna som nämner Naturbruksgymnasiet:  
 

”Ösby lockar ju. Där finns det god hemmagjord mat, man kan bo där och så får 
man hålla på med de djur man tycker om.  Och så har de den där öppna dagen och 
kan locka till sig folk”. 
 

Hur kan man få elever att stanna kvar i Sala kommun? 
Alla fyra respondenter har idéer om hur man skulle kunna göra skolorna i Sala kommun till 
mer attraktiva för nya gymnasieelever. De har flera olika tankar, men det är främst frågan om 
antal gymnasieprogram som enar respondenterna. Både Jessica och My menar att det finns på 
tok för många. Om det ska finnas kvar en gymnasieskola så måste man rikta in sig på färre 
program, max fem stycken som man verkligen satsar på från kommunen sida. Annars går 
Kungsängsgymnasiet en säker död till mötes, menar Jonathan. Det är inget att stoltsera med 
att man kan erbjuda alla nationella program när nära hälften av eleverna försvinner till andra 
kommuner, påpekar han. Det är bättre att säga att vi är Sveriges bästa på dem här 
utbildningarna! Jessica säger: 
 

”Man skulle kunna ta bort de program som inte är så populära, för att göra dem 
som finns kvar bättre, och byta ut lärare. Jag går ju inte på Kungsängsgymnasiet, 
men de flesta säger att lärarna är dåliga.” 

 
My menar att Kungsängsgymnasiet skulle satsa på samhälls- och naturprogrammen och 
utveckla dem, och menar att det blir alltför dyrt att driva många program:  
 

”Det var prat om att Wenströmska skulle lägga ner hotell- och 
restaurangprogrammet för att det var så dyrt när jag gick där. Och om en så pass 
stor skola inte har råd att driva det programmet, då är det ju väldigt konstigt att 
Kungsängsgymnasiet skulle kunna det.”  
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Jonathan tycker att det är bra med förändringar och satsningar på olika program. Bland annat 
tycker han att det är positivt att byggprogrammet blev stationerat ute på Ösby 
Naturbruksgymnasium, så eleverna får ett helt område där de kan bygga. Just sådant måste 
man satsa på för att göra program speciella, menar han.  Satsningar på hotell- och 
restaurangprogrammet vore bra tycker han. En hel restaurang bör finnas dit allmänheten kan 
komma så att eleverna får känna på stressen och överraskningar, vid exempelvis lunchbufféer, 
som de kommer stöta på senare i arbetslivet.  

Jonathan är också positiv till ett Teknikcollege, där det blir mycket praktik för eleverna. 
För det gynnar framtida arbetsgivare. Han är skeptisk till idrottsprofilerna i Sala, och tror att 
det bara är en ursäkt att spela lite extra fotboll på rasterna. Om man är seriöst 
idrottsintresserad så väljer man en skola som har idrottsprogram, menar han.  
 
Pendlingen 
Alla fyra respondenter pendlade/pendlar till skolan varje skoldag. Men ingen av dem tyckte 
att det var något besvärligt. Trots att pendlingen till Västerås tar tid och att tågen och bussarna 
inte alltid är anpassade till varandra tycker dock både Jessica och Fredrik att skolan är värt allt 
besvär. Jonathan menar att tiden det tog att åka buss eller tåg till Västerås var så pass kort att 
det inte alls var besvärligt. My åkte mestadels tåg till skolan i Västerås och säger: 
 

”Och även om det är skitjobbigt att komma hem måndag klockan sju, så var det 
värt det.” 

 
My tycker inte att buss- och tågtiderna var anpassade till studerande i Västerås. Hon menar att 
det var många som arbetade i Västerås och att pendlingen var anpassad efter dessa. Men hon 
tillägger att eleverna inte fick sitta och vänta allt för länge på kollektivtrafiken. Det tog på 
krafterna att pendla, men hon funderade aldrig på att flytta.  

Alla respondenter tillägger också att det är bra att det finns så pass bra buss- och 
tågförbindelser till både Uppsala och Västerås. My berättar att det är en av anledningarna till 
varför hon kunde och orkade studera i Västerås under tre år.  
 
Att studera i en annan kommun 
De fyra respondenterna berättar alla att de inte sökte sig till gymnasieskolor i en annan 
kommun på grund utav att deras vänner gjorde det. Varken Jessica, My eller Jonathan kände 
någon ifrån sin högstadieklass som sökte till samma skola. Jonathan berättar: 
 

”Det var inte jättemånga som sökte till andra städer när jag sökte. Det var inte så 
utspritt som det är idag. Det var en från min klass som skulle söka sig till 
Västerås, men det var till en helt annan utbildning och en helt annan skola. Så 
jättevanligt var det inte då.”  

 
Men Fredrik berättar att det är många andra från hans gamla skola i Sala som studerar på 
samma skola som honom idag, John Bauer. Från hans gamla klass läser en annan kille på 
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samma program som Fredrik, men de var inte bra vänner på högstadiet. Dock går en av 
Fredriks närmaste vänner också på John Bauer, men på ett annat program: 
 

”Vi hittade linjer på samma skola, och det är skönt. Men vi valde inte linjerna för 
att gå på samma skola.”. 

 
Många av Fredriks kompisar pendlar till Västerås idag, men går på andra skolor, och det är 
inte så många från hans gamla klass som går på gymnasiet i Sala. Han förklarar: 
 

”Man försökte ju få med sig dem också. För man ville ju inte tappa kontakten med 
dem.” 

 
Fredrik, Jessica och Jonathan nämner sin uppskattning för de lärare och undervisningssätt 
som deras respektive skolor har kunnat erbjuda. På både John Bauer gymnasiet och Jensen 
gymnasium får eleverna ta mycket eget ansvar, med långa lektioner där eleverna arbetar 
självständigt. Fredrik menar att det är på ett vis högskoleförberedande och uppskattar detta 
studiesätt då han själv ska studera på högskola senare. Jonathan uppskattade att ha lärare som 
var väl insatta i restaurangbranschen och som ägde eller hade ägt restauranger. Lärarnas 
erfarenheter gav skolan en spetskompetens som inte fanns i Sala, menar Jonathan. En annan 
fördel med att studera i en större stad är att det där finns fler framtida arbetsplatser, framförallt 
för elever på yrkesförberedande program som praktiserar på stadens företag och på så sätt kan 
skaffa nätverk. My tycker också att det är bra med det nya initiativet med ABB i Sala, som 
hon tycker gynnar de som är intresserade av industri men kanske inte vill studera i Västerås. 
Dessutom garanterar den utbildningen en fortsatt praktik på ABB efter avslutade studier. Fast 
hon tror att det blir svårt för en liten friskola som ABB att kunna etablera sig i en liten 
kommun som Sala 

My tror att det finns många elever som ångrar att de har studerat i Sala, eftersom det finns 
ett så stort utbud i andra kommuner. Hon förklarar: 
 

”Men sen är det ju så stor skillnad sen vi gick på gymnasiet, nu är det ju bara två 
år sen men det är så stor skillnad. Utbudet på program och inriktningar som du 
kan välja nu, än vad du kunde välja då, det är ju helt sjukt. Jag skulle nästan vilja 
börja om nu om jag fick.” 

 
My tror att människor som redan väljer att söka sig bort från hemmet under gymnasietiden 
blir med risktagande senare i sitt arbetsliv, och kanske vågar söka arbeten i andra städer och 
inte ser det som något obekvämt. My förklarar: 

 
”Det är skönt att ha gått klart gymnasiet, och oavsett var man går så utvecklas 
man ju som människa.” 
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4.2 Enkätundersökningen 
Totalt 76 elever besvarade enkätundersökningen, 58 av eleverna hade bestämt sig för vilket 
program och vilken skola de skulle söka till vid det stundande gymnasievalet, därför fullföljde 
bara dessa 58 hela undersökningen. Av dessa 58 elever var det 23 stycken som ska söka till en 
gymnasieskola som ligger i en annan kommun än Sala, alltså drygt 39 %. Av alla som 
besvarat enkäten är denna siffra 30 %. Det var 35 elever som bestämt sig för att studera på 
gymnasiet i Sala kommun, alltså cirka 61 % av dem som fullföljde hela undersökningen. Av 
alla som besvarat enkäten är denna siffra 46 %. Det var 18 stycken som inte fullföljde hela 
undersökningen, alltså 24 %.  
 
Därför ska eleverna välja att studera vid en gymnasieskola belägen i en annan kommun 
Det var 14 respondenter av de 23 elever som svarade att de ska söka till en gymnasieskola i en 
annan kommun för programmet eller skolan som de vill läsa på finns där. Sju elever svarar att 
anledningen är att de vill studera i en annan kommun eller att de inte gillar och vill ”komma 
ifrån” Sala kommun. Övriga två respondenter angav att skolan eller programmet är en 
rekommendation eller att det är familjens önskan.  
 
 

Diagram 1. Diagrammet visar fördelningen av svaren från de 23 elever som 
ska studera utanför hemkommunen på frågan om vilken som var den främsta 
anledningen till varför eleven ska söka till en gymnasieskola belägen i en 
annan kommun än Sala kommun. 

 
Av de 35 elever som anger att de ska studera i Sala är det 15 som ska göra det för att de inte 
vill pendla till en skola i en annan kommun. 14 stycken anger att det program de vill läsa 
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redan finns i Sala och ser därför ingen anledning att söka till en annan skola. Tre elever angav 
inget svar och övriga svar var att eleven inte hade råd att flytta för att studera på en skola i en 
annan kommun, två svarade att familjen inte ville att de skulle studera i en annan stad.  

Eleverna svarade också på frågor om vilket rykte de olika gymnasieskolorna i Sala 
kommun har. Många menar att varken Kungsängsgymnasiet eller Naturbruksgymnasiet har ett 
bra rykte och det är därför elever ”skräms” iväg från skolorna i hemkommunen.  
 

”Kungsängsgymnasiet tycker jag själv inte är så bra, jag har hört att många 
lektioner är lärarlösa.” 

 
Just ryktet om de dåliga lärarna har nått några av högstadieelevernas öron. Även att vissa 
lektioner är lärarlösa och att det finns allt för få lärare är det också några som nämner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 2 visar vad de 23 elever som angivit att de ska studera på gymnasium i 
en annan kommun än hemkommunen anser om gymnasieskolorna i Sala kommun. 

 
Av de 23 elever (se Diagram 2 ovan) som angivit att de ska studera på gymnasieskola belägen 
i en annan kommun är det flest som svarat att de inte har någon åsikt om skolorna i Sala 
kommun, två har angett att de är bra skolor i Sala, två har angett att det finns för få praktiska 
program, två att det finns för få program och två stycken har angivit att det finns för få skolor. 
Men det är inte någon av dessa som nämner avsaknaden av lärare.  

Av de 35 elever som angivit att de ska fortsätta sina studier på gymnasium i Sala är det 12 
stycken som tycker att skolorna i Sala är bra, resten har andra åsikter. Övriga svar som 
eleverna angav var bland annat att kvalitén på lärare, och/eller program verkar bra på skolorna 
i Sala kommun samt att skolorna i Sala inte skiljer sig från gymnasieskolor i andra 
kommuner. Negativa kommentarer om skolorna som angavs var bland annat att lektioner är 
lärarlösa och att skolorna i Sala är inte lika spännande som skolor i andra kommuner.  
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Diagrammet nedan (Diagram 3) visar vad respondenterna har angivit när de fick frågan om 
vem eller vad som främst hade hjälpt eleven i valet av gymnasieskola. Av de 23 elever som 
valt att studera i en annan kommun anger fem stycken att det är reklam från skolorna som 
hjälpt dem i valet. Föräldrarna har också haft stort inflytande, anger fyra elever. Men sex 
stycken anger att det är ingen som har hjälpt dem i valet av gymnasieskola, utan det är de 
själva som har bestämt på egen hand. Av de 35 som svarat att de ska fortsätta sina studier i 
Sala är det 15 stycken som har svarat att det är ingen alls som har hjälpt dem med valet, och 
nio stycken som anger att föräldrarna har hjälpt de flesta. Övriga svar var lärare, vänner och 
reklam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 3 visar vad samtliga elever har angivit för svar när de blev tillfrågade 
om vem eller vad som haft störst inflytande och hjälpt eleven att välja utbildning. 

 
Av de 23 elever som valt att studera i en annan kommun anger 8 att de inte vet vilka skola de 
ska studera på, samtidigt som 18 stycken anger att de ska studera i Västerås, två stycken i 
Stockholm och Borlänge, Köping och Älvdalen ska en elev studera på respektive ort.  

56 % av de som bestämt sig för att studera i Sala anger att de hade kunnat tänka sig att 
studera i en annan ort om programmet de ville läsa inte fanns i Sala.  

Eleverna blev också tillfrågade om vad de ansåg om utbudet av gymnasieprogram i Sala 
kommun. 39 stycken, fler än hälften, svarade att det anser att programutbudet är ”Bra”, 
samtidigt som endast sex stycken tycker att det är ett ”Dåligt” utbud, sex stycken anser att det 
är ett ”Väldigt bra” utbud av program, sju stycken har ingen åsikt och 18 stycken att utbudet 
är ”Mindre bra”. 
 

”Jag tycker att de skolor som jag har besökt (i Sala) känns gamla och orena. De 
känns stökiga, eleverna verkar vara så högljudda. Jag ska inte gå i Sala. Vill 
komma ifrån landet. Alla känner alla. Men så klart att det är bra att skolorna 
finns.” 
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Eleverna som besvarat enkäten är överrens om att de behövs flera, nyare program i Sala – då 
skulle flera stanna kvar i Sala.  
 

”Jag tycker att man ska ha mer praktiska linjer, så man inte behöver gå i Västerås. 
 
 
5. AVSLUTANDE DISKUSSION  
 
Syftet med denna undersökning var att utröna vilka de olika orsakerna är till varför allt fler 
ungdomar väljer att studera på ett gymnasium beläget i en annan kommun än sin 
hemkommun. Detta är ett växande problem för de svenska kommunerna, framförallt för de 
med storstadskommuner inom pendlingsavstånd. I Sala kommun är det hela 45 % av eleverna 
som väljer att studera i andra kommuner, och det är främst till de fristående gymnasieskolorna 
i Västerås som många av eleverna söker sig. Dock är det en stor bredd på de skolor som 
eleverna väljer, och det är svårt att urskilja några mönster. Även fast det tycks vara så att vissa 
program och vissa skolor är mer populära under vissa år. Som exempelvis 
omvårdnadsprogrammet på Västerås Fria Gymnasium. Vad detta kan bero på är oklart. Men 
det är onekligen misstänksamt att sju elever från Sala kommun läser på samma program, på 
samma skola och i samma årskurs. Om det är så att dessa sju elever har valt samma program 
som sina vänner eller om det är helt oberoende val går det enbart att spekulera i då ingen av 
dessa elever har blivit intervjuade i denna uppsats. 

Men av de fyra som har intervjuats var det ingen som angav att det var på grund av vänner 
som de valt att studera i en annan kommun. Utan de har flera anledningar, men det verkar som 
att alla är överens om att det faktum att det program som de ville studera på fanns i den andra 
kommunen, och om programmet fanns i Sala så var ryktet om det så skrämmande att ingen av 
dem funderade över att studera där. Även i enkätundersökningen var det många som angav att 
den främsta orsaken till varför de skulle studera i en annan kommun var för att det var där 
programmet fanns. Detta visar på att dessa elever har ett behov av självuppfyllelse. Dock ska 
påpekas att de som väljer att stanna kvar i hemkommunen och studera inte saknar 
ambitionsnivå. I enkätundersökningen anger många att de valt att stanna kvar i kommunen för 
att det program de vill läsa redan finns i kommun och de ser därför ingen anledning att söka 
sig till en annan kommun.  

Fredrik och Jessica nämner att de uppskattar det undervisningssätt som gymnasierna i 
Västerås erbjöd. Att få arbeta självständigt och ha ett eget ansvar. Detta stämmer väl in på vad 
Lalander och Johansson beskriver. De förklarar denna tid i en ungdoms liv som 
självcentrerad, nästan narcissistisk, och att ha självbestämmande över saker och ting är 
viktigt, likaså att driva egna projekt. Så att de båda eleverna har en önskan att själva ha ansvar 
över sina skolaktiviteter kan vara en bidragande faktor till varför de valde att studera i 
Västerås kommun på skolor som kunde erbjuda detta. Fredrik berättar också att det var skönt 
att ha vänner som också studerar i samma stad som honom, och att hans bästa vän befinner sig 
på samma skola. Lalander och Johansson menar att ungdomar samtidigt som de vill vara 
autonoma har de en önskan att tillhöra en grupp och accepteras av denna. Rädslan att bli 
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utstött av gruppen kan göra att många elever följer grupptrycket. Att så pass många vänner till 
Fredrik också valt att studera i samma stad gjorde att Fredrik inte tvingades välja mellan att 
hamna utanför eller stanna kvar i gruppen. My, Jonathan och Jessica å andra sidan tog beslutet 
att ensamma fortsätta sin skoltid på en skola i en annan kommun. Kanske i hopp om att bli 
accepterad av en ny grupp, och hävda sig framför den gamla för att på så sätt istället utmärka 
sig som en egen individ? Ja, behovet av att studera i en annan kommun formas av att eleverna 
vill utmärka sig och skapa sin egen identitet, bryta av från normen. Man vill visa sig som 
orädd och ta klivet in i den vuxenvärld där man kan finna modet att gå mot strömmen, som 
Ziehe, Lalander och Johansson alla menar.  

 Både förvaltningschefen JuneAnn Wincent och respondenten Fredrik talar om hur viktigt 
det är att känna sig stolt över sin skola. Att känna stolthet är viktigt för individen och är en del 
av att skapa en egen identitet. Och visst är det viktigt för en tonåring att kunna identifiera sig 
med en skola denne är stolt över! Också att känna sig utvald och speciell nog att tillhöra en 
elit. Vissa skolor blir givetvis populära och många elever söker sig dit.  Då måste man ibland 
också ha väldigt höga betyg för att komma in. Skolorna blir nästan som elitskolor, och det blir 
en prestige att bli antagen dit – detta är också ett samhällsproblem i sig då det blir en 
segregering i skolorna och rivalitet och gäck kan uppstå mellan skolor.  

Totalt 13 elever angav i enkätundersökningen att det var deras föräldrar som hade haft 
störst inflytande över deras gymnasieval. Här kan man dra paralleller till den 
socialisationsprocess som vi alla genomgår. En utav de viktigaste agenterna som påverkar ens 
syn på världen är familjen och förblir en viktig del i en persons liv och utveckling, och 
därmed står de också familjens normer och värdering som grund för många individers val av 
handlingsvägar i livet. 

Trots att de fyra respondenterna tyckte att det var prövande och ibland utmattande att 
studera i en annan kommun, men samtidigt bo kvar i Sala kommun, så uttrycker sig alla att 
utbildningen var eller är värd allt besvär. Fördelarna övervägde alltså nackdelarna.  

Man kan konkret säga att det är flera olika push- och pullfaktorer som samverkar till att 
bidra till att så många elever väljer att studera i en annan kommun än Sala. Pushfaktorer är 
bland andra tristess av att stanna kvar i en stad som man har växt upp i och de vill uppleva 
något nytt, skolorna har dåliga rykten och man kanske helt enkelt inte passar in bland sina 
vänner, som både Jonathan och Fredrik påpekar. Pullfaktorerna är också många, det främsta 
skälet tycks vara att utbudet av gymnasieprogram är större i vissa kommuner. Att befinna sig i 
en storstad, som oftast är fallet, ger givetvis fördelar som kan tyckas vara attraktiva. Närhet 
till affärer, shopping, caféer och dylikt kan nog locka många. Nu kan kanske inte Västerås och 
Uppsala kan bli klassade som escalator regions, men närapå. Där finns affärsmöjligheter, 
utbyten och även högskolor för de som är intresserade av fortsatta studier.  

Konsekvensera för Sala kommun kan bli fatala om trenden fortsätter som den ha gjort 
under dem senaste åren. Med fler elever som lämnar kommunen för studier i en annan 
dräneras gymnasieskolans budget och det blir svårt för kommunen att hålla två kommunala 
skolor. Redan idag är konsekvenserna påtagliga med varsel av lärare, och lärartätheten blir 
mindre. Men utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med att göra 
gymnasieskolan Kungsängsgymnasiet mer attraktivt så att eleverna vill stanna kvar i Sala. 
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Hur kommer kommunens åtgärder påverka elevernas handlingar i framtiden? Kommer nya 
pullfaktorer skapas i Sala kommun? Eller är det redan försent för Salas gymnasium? 
Varför just andelen gymnasieelever som studerar i andra kommuner är högre i Sala kommun 
än i kommuner med liknande befolkningsmängd är svårt att veta. Kanske beror det på 
närheten till storstäderna Västerås och Uppsala och deras utbud av program och skolor. 
Kanske är det för att gymnasieskolorna i Sala kommun inte lockar eleverna lika mycket som 
gymnasieskolorna gör i andra kommuner. Kanske är det en kombination.  
 
5.1 Slutsatser 
Avslutningsvis kan konstateras att i just denna fallstudie finns det olika orsaker till varför allt 
fler elever väljer att studera på gymnasium belägna utanför den egna hemkommunen. I vissa 
fall är det en önskan om att lämna hemstaden och det vardagliga. För andra är det för att det 
program man vill studera finns i en annan kommun. Ryktet om de gymnasieskolor som finns i 
hemkommunen kan också verka skrämmande och få elever att söka sig till andra möjligheter. 
Dessa är några utav olika push- och pullfaktorer som elever funderar över när de ska välja en 
gymnasieskola. Det som ska påpekas är att gymnasievalet är ytterst individuellt, dock kan 
olika faktorer ha haft inflytande. Många av de elever som besvarat enkätundersökningen har 
angivit att deras föräldrar har haft en stor betydelse i valet, familjens roll i en individs 
utveckling av beteendemönster och val av handlingsvägar är viktig enligt socialisationsteorin 
och kan påvisas här. Men samtidigt är det många som svarat att det är ingen som har influerat 
deras gymnasieval, och känslan av att göra ett så viktigt val på egen hand ger eleven den 
självkänslan denne behöver för att utveckla sin individualitet.  
 
5.2 Fortsatt forskning 
En viktig aspekt som utelämnats i denna uppsats är frågan om vilka det är som gör valet att 
studera i en annan kommun. Finns det ett mönster bland eleverna? Finns det en genusaspekt, 
är det framförallt tjejer eller killar som studerar på annan ort? Eller finns det en skillnad på 
hur etniskt svenskar väljer till gymnasiet i jämförelse med invandrare? Och är det någon 
skillnad mellan elever med olika socioekonomisk status? 

Vidare vore det också intressant att titta på flera olika kommuner, med varierande 
befolkningsstorlek, och försöka urskilja mönster och likheter i elevernas gymnasieval. Finns 
det geografiska skillnader eller likheter? 
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Otryckta källor 
Register över gymnasieelever folkbokförda i Sala kommun, samt elever som studerar i Sala 
kommun men är folkbokförda i en annan kommun, Utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen i Sala kommun.  
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide 

Personligt 

Mellan vilka år gick du på gymnasiet? 

Vilket program studerar/studerade du på? 

På vilken gymnasieskola studerar/studerade du? 

I vilken kommun? 

 

Inledande frågor 

Beskriv din gymnasietid! 

Varför valde du programmet? 

Beskriv varför du valde just den skolan! 

Vad var dina mål med valet? 

Vem eller vad hjälpte dig i valet? 

Vad tyckte andra om ditt val? Vänner? Familj? 

Valde någon av dina vänner samma program som dig? Samma skola? 

Känner du någon som har gått samma gymnasieskola som du gick/går på? 

….. 

Vilka är för- respektive nackdelarna med ditt val? 

Funderade du någonsin över/ funderar du på att återvända till en skola i Sala? 

….. 

Vad tycker/tyckte du om Sala kommun utbud av gymnasieprogram? 

Varför tror du att så många ungdomar gör samma val som du gjorde? 

 

Avslutning 

Finns det något som du vill tillägga eller förtydliga? 
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BILAGA 2 
 
Enkät om Ditt gymnasieval 

Snart är det dags för Dig och dina klasskamrater att välja gymnasieskola och program. I denna 
enkät vill jag veta hur Du tänker inför detta viktiga val. Det är viktigt att du endast fyller i 
ETT av frågornas svarsalternativ. Det är också viktigt att du läser anvisningarna som finns 
före eller efter vissa av frågorna. Anvisningarna är skrivna med kursiv stil.  

Tack på förhand för ditt deltagande! 

 

1. Jag som besvarar denna enkät är:  

Tjej   

Kille 

 

2. Vad tycker du om Sala kommuns utbud av gymnasieprogram? 

Väldigt bra 

Bra 

Mindre bra 

Dåligt 

Ingen åsikt  

 

3. Vad anser du om gymnasieskolorna i Sala?  

 

 

 

 

4. Ska du studera vidare på gymnasiet? 

Ja  

Nej 

Om du svarat Nej på denna fråga behöver du inte fortsätta att fylla i resten av enkäten. 
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5. Har du bestämt dig för till vilken gymnasieskola du ska söka dig till? 

Ja 

Nej 

Om du svarat Nej på denna fråga behöver du inte fortsätta att fylla i resten av enkäten.  

 

6. Vem eller vad har främst hjälpt dig med valet av gymnasieskola? 

Mina föräldrar 

Studievägledaren 

Mina vänner 

Lärare 

Elever från gymnasieskolan 

Reklam från skolan 

Internet 

Ingen 

Annan 

 

7. Ska du söka till en gymnasieskola i en annan kommun/stad? 

Ja   

Nej  

Om du svarat Ja på denna fråga fortsätt på nästa sida. Om du svarat Nej på denna fråga så 
fortsätt på fråga 12.  
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Fråga 8-11 besvaras endast om du svarat Ja på föregående fråga. 

8. Varför ska du söka till en gymnasieskola i en annan kommun/stad? 

Det finns ett program som jag vill läsa på den skolan   Vilket?  

Mina vänner ska söka dit 

Jag vill studera i en annan kommun/stad  

Jag känner elever som går/har gått på den skolan 

Någon har rekommenderat den skolan 

Annan anledning    Vilken? 

 

9. Vilket program ska du läsa? 

 

 

10. Är det en fristående eller kommunal skola som du ska söka till?  

Fristående skola Vilken? 

Kommunal skola Vilken? 

Vet inte  

 

11. I vilken stad finns gymnasieskolan? 

Uppsala   

Västerås   

Annan stad           Vilken?  

 

 

 

 

 

 



  37 
 

Följande frågor besvaras ENDAST om du svarat Nej på fråga 7. 

12. Varför ska du INTE söka till en gymnasieskola i en annan kommun/stad? 

Jag vill inte pendla 

Det program jag vill läsa finns i Sala 

Ingen av mina vänner ska söka sig från Sala 

Annan anledning    Vilken?  

 

13. Hade du kunnat tänka dig att studera i en annan stad/kommun? 

Ja   

Nej 

 

14. Vilken gymnasieskola ska du söka till i Sala? 

Kungsängsgymnasiet  Vilket program? 

Ösby Naturbruksgymnasium Vilket program?  

ABB Industrigymnasium  Vilken inriktning?  

 

 

Tack för din medverkan! 
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