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Abstract 
An important event in people´s lives is graduating from high school, which 
opens new possibilities. One of them is to be able to move to a new place, 
whether it is within the same municipality, to another region or even 
another country. Several motives can affect the decision-making process 
in terms of where the individual chooses to move and why. The aim of this 
paper is to study these motives and how a decision can be explained with 
Weber’s social action theory and the push/pull-theory 
 
The method used to investigate this subject is a survey study in terms of a 
questionnaire with high school students in Luleå municipality. The 
answers were thereafter analyzed in two parts. The first part by using 
quantitative methods to create statistics regarding the chosen population, 
how they rank different motives and their opinions regarding different 
factors. The second part of the questionnaire was analyzed with qualitative 
methods to investigate the answers on a more complex level since different 
factors are taken into account in the reasoning behind a decision. 
 
The result of this study shows that the main motive for moving is further 
education and the main motive to stay is social motives like family and 
friends. Other motives also come into play in this complex decision making 
process, such as a change of environment to experience new things. Where 
and why people choose to move can also be explained by push/pull-factors 
where the current condition in Luleå municipality is fairly good 
concerning employment and education but does not have the program or 
courses they want to study at the university and this functions as a push-
factor for some in the studied group. Family and friends function as the 
main pull-factor to stay and is sometimes given as the only motive to stay. 
Where they want to move is mainly metropolitan areas or larger cities in 
the south of Sweden with the given explanation that this would offer more 
possibilities with a wider range of higher education, meeting new friends, 
access to more entertainment and experiencing city life. This decision can 
also be explained by the social action theory regarding how the individual 
chooses to act and it is usually based on the goal-oriented type where the 
individual chooses to move to reach a set goal. 
 
 
 
 
 
Keywords: Migration, motives, high school-students, push/pull-theory, 
social action theory
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1. Inledning 
 
Varför fattar vi de beslut vi gör och hur kan individuella beslut påverka 
samhället i stort? Ett beslut om att flytta eller stanna kvar i en kommun 
kan ha en stor betydelse på flera sätt. För individen som väljer att flytta 
kan det innebära både risker och nya möjligheter. Förändringen 
involverar både sociala, känslomässiga och ekonomiska aspekter och det 
påverkar också människorna runtomkring såsom familj och vänner. En 
flytt kan också påverka på ett samhällsplan då förändringar som sker i 
befolkningen påverkar hur olika samhällsservice anpassar sig till ändrade 
förutsättningar (Holdsworth et al 2013). 
 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur ungdomar som går sista året i 
gymnasiet i Luleå gymnasieby resonerar kring motiven att flytta eller 
stanna i Luleå kommun. Då ungdomarna är på väg att ta examen har de 
”dörrarna öppna” för att antingen fortsätta studera, börja arbeta i större 
utsträckning, resa och allt vad en examen kan innebära. Det kan också 
innebära att de tar steget att prova på att bo på annan ort. 
 
Det finns förutsättningar som inte individen själv kan påverka där denne 
är bosatt. Vanliga motiv till flytt är strukturella såsom bättre 
arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter. Enligt en studie av Lundholm 
et al (2004) kan också de kvalitéer som en stad har påverka vilka 
preferenser individen har gällande vart de vill flytta. Det kan handla om 
att miljön i en annan stad eller ort uppfattas som något spännande och 
flytterna sker oftast till områden med högre befolkningskoncentrationer. 
 
Från ett samhällsperspektiv är det av intresse att studera ungdomar och 
deras migrationsmönster då en av de utmaningar som finns i planeringen 
är hur befolkningsstrukturen ser ut, eftersom att den skiljer sig mellan 
regioner. En prognos från SCB (1999) visar på att åldersfördelningen 
bland de som är i arbetsför ålder, 20-64 år, i framtiden kommer skjutas 
uppåt under en längre period. Denna förändring ger nya förutsättningar 
för kommuner då det kan innebära en ökad konkurrens om den yngre 
befolkningen, för att till exempel kunna tillmötesgå framtida 
rekryteringsbehov. 
 
Det finns också andra viktiga aspekter med att studera migrationsmönster 
och försöka öka befolkningsmängden. För till exempel Luleå kommun där 
uppsatsstudien är genomförd, innebär varje ny invånare ca 50 000 kr i 
skatteintäkter per person och år som sedan kan användas till kommunens 
fortsatta utveckling. Det medför också positiva effekter för till exempel 
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handelslivet, restaurangbranschen och turismnäringen eftersom att deras 
kundunderlag ökar (Luleå kommun 2015a). Åldersgruppen 19-24 år är 
den mest mobila gruppen sett till totala antalet flyttningar följt av de i 
åldersgruppen 25-29 år i kommunen (Luleå kommun 2015b) och övriga 
Sverige och därför är det en viktig grupp att attrahera till kommunen. 
 
Det finns flera utmaningar inom planeringen av städer och kommuner. En 
utav dessa är den rumsliga obalans gällande befolkningen som finns i 
Sverige då befolkningsstrukturen skiljer sig åt, både mellan regioner och 
inom en region (Berger & Forsberg 2013). I de två nordligaste länen 
Norrbotten och Västerbotten är det främst städerna Luleå och Umeå som 
har de största befolkningskoncentrationerna medan befolkningen blir 
glesare i inlandet (Keskitalo et al 2013). Majoriteten av Sveriges totala 
befolkning bor dessutom och i de södra delarna av landet. Till exempel 
finns söder om Dalälven de 7 svenska orter som har över 100 000 invånare 
(SCB 2013). 
 
Med detta som bakgrund är det därför av intresse att undersöka hur 
ungdomar tänker och resonerar kring beslutet att flytta eller till att stanna 
kvar eftersom att det är den mest mobila åldersgruppen. Det är också av 
intresse att studera gruppen ungdomar i en kommun i norra Sverige där 
det inte är lika nära till andra större städer som i södra Sverige och övriga 
Europa. Vad tycker de om de möjligheter som finns i kommunen och vilka 
motiv finns till att flytta från kommunen? Finns det något som saknas i 
kommunen som skulle kunna förklara flyttningsbeslutet och möjligtvis 
åtgärdas eller är det andra miljöer som lockar. Detta för att till exempel 
kommunen ska kunna utföra åtgärder som förbättrar ungdomarnas 
möjligheter och vilja att stanna i kommunen för att ge bättre 
förutsättningar inför framtiden och öka kommunens attraktionskraft och 
fortsätta den uppåtgående befolkningstrenden. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förutsättningar som finns 
i Luleå kommun ur ungdomars perspektiv och hur ungdomar i Luleå 
kommun resonerar och värdesätter olika faktorer i beslutsprocessen 
gällande vad som påverkar dem till att stanna eller till att eventuellt flytta 
från kommunen, och i de fall där flytt sker, vad det är som attraherar dem 
till en viss destination. 
 
Ur detta syfte kan följande frågeställningar härledas: 
 

- Vilka motiv finns det till att stanna kvar respektive till att flytta från 
Luleå kommun? 
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- Vilken destination väljer de ungdomar som vill flytta från 
kommunen och varför väljer de denna destination? 

 

1.2 Avgränsning 
I denna uppsats är den undersökta gruppen som studien bygger på, 
gymnasieungdomar i Luleå gymnasieby som går sin sista termin i årskurs 
3 under våren 2016. 
 
Uppsatsstudien fokuserar på de flyttningar som sker över 
kommungränsen och därmed kommer inte de flyttningar som sker inom 
Luleå kommun att behandlas. 
 

1.3 Uppsatsens disposition 
Kapitel 1 ger en introduktion till varför det är av intresse att studera det 
valda ämnet, ungdomars motiv till flytt eller motiv till att stanna kvar i den 
valda kommunen. Detta följs av syftet och frågeställningarna för studien 
samt dess avgränsningar. 
 
Kapitel 2 ger läsaren en genomgång av uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter i form Webers fyra handlingstyper och push pull-teorin 
samt tidigare forskning om ungdomars motiv till flytt och varför de väljer 
en viss destination. 
 
Kapitel 3 beskriver uppsatsstudiens metod och tillvägagångssätt samt hur 
det material som inhämtats hanterats och analyserats. 
 
Kapitel 4 ger en introduktion till Luleå kommun. Där ges bland annat 
exempel på de möjligheter och utbud som finns inom olika områden för 
att ge läsaren en uppfattning om vad kommunen har att erbjuda. 
 
Kapitel 5 består av en kort presentation om undersökningsgruppen. 
Därefter presenteras studiens resultat, hur de rangordnar utvalda faktorer 
och deras resonemang kring flytt samt deras uppfattning om vilka 
möjligheter de har i olika frågor. 
 
Kapitel 6 består av en diskussion och analys av resultatet och hur det 
relaterar till uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 
 
Kapitel 7 ger en sammanfattning av uppsatsens innehåll, hur studien 
utfördes och de slutsatser som kan dras efter analys av resultatet. 
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2. Introduktion till Luleå kommun 
 
Luleå kommun är beläget i Norrbottens län och är en kustkommun. 
Centralort är Luleå där ca 62 % av kommunens befolkning bor. Av den 
totala befolkningen är det 92 % som bor i tätorter och de är främst bosatta 
längs Luleälven och dess mynning ut till Bottenviken. 
(Nationalencyklopedin 2016a)  
 

 
 
Figur 1. Befolkningsutvecklingen i Luleå kommun under perioden 1950-2015.  Källa: 
SCB (2016) 

 
Befolkningsmängden i Luleå kommun har ökat under en längre period 
(figur 1). 1950 var antalet invånare i kommunen 40 174 personer. (SCB 
2016) Vid årsskiftet 2015-2016 hade Luleå kommun 76 088 invånare och 
ett positivt flyttnetto på 124 personer där åldersgruppen 19-24 har den 
största andelen in- och utflyttningar i kommunen med 1414 respektive 
1185 personer. Den största inflyttningen var från övriga Sverige med 1024 
personer och även den största utflyttningen skedde till övriga Sverige med 
933 personer. Därefter är kategorierna flytt inom eget län och utlandet på 
andra respektive tredje plats gällande in- och utflyttning i kommunen 
(Luleå kommun 2015a). 
 
Statistiken visar på att de som är 19-24 år är den mest mobila gruppen i 
Luleå kommun. Åldersgruppen 25-29 år på andra plats och 30-39 år på 
tredje plats sett till det totala antalet flyttningar (ibid). Av befolkningen 
som är i 20-39 års ålder har kommunen också en större andel jämfört med 
riksgenomsnittet. (Nationalencyklopedin 2016a) 
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Luleå kommun är ett metallurgiskt centrum där näringslivet domineras av 
stålindustrin. Det finns flertalet företag som är lokaliserade i kommunen 
kopplat till denna industri, till exempel SSAB som är den största privata 
arbetsplatsen. Inom verkstadsindustrin finns företag såsom Ferruform 
AB. Andra stora arbetsplatser är bland annat Telecom & Media AB och 
Ericsson AB inom telekommunikation och myndigheter såsom 
landstinget, Luleå kommun och Norrbottens flygflottilj (F21) inom 
försvarsmakten (Nationalencyklopedin 2016a). Den öppna arbetslösheten 
i kommunen var 6,7 % 2015, vilket var lägre än riksgenomsnittet 
(Ekonomifakta 2016). 
 
Luleå hamn är en av landets fem största hamnar där till exempel 
utskeppningen av malm drivs av LKAB (Luleå hamn 2015) och Luleå 
Airport är en av landets mest trafikerade flygplatser. Det går också en 
järnvägslinje mellan Luleå-Boden och Europaväg 4 korsar kommunen. 
(Nationalencyklopedin 2016a). 
 
I Luleå kommun finns Luleå tekniska universitet (LTU) som har ca 15 000 
studenter och 1800 anställda. Universitetet har främst utbildningar med 
teknisk inriktning, såsom ingenjörsutbildningar och annan teknisk 
utbildning. Därutöver finns det även utbildningar inom ekonomi, 
samhällsvetenskap, hälsovetenskap, specialistsjuksköterskeutbildningar, 
lärarutbildningar, media, musik och teater samt fristående kurser. De 
utbildningar som finns på avancerad nivå är nästan uteslutande inriktade 
mot teknik (Luleå tekniska universitet 2016). 
 
Kommunen erbjuder nöjen, fritidsaktiviteter och shopping med gallerior i 
Luleå stad och ett externt handelsområde, Storheden. Det arrangeras 
festivaler och aktiviteter av olika storlek både sommar och vinter som till 
exempel Luleå hamnfestival, Bok & bild samt en isbana runt Luleå 
centrum vintertid. Kommunen har även flera sportanläggningar som till 
exempel slalombackar, en skidanläggning och flertalet idrottsplatser för 
att nämna några. Det finns också ett utbud av sportbarer och nattklubbar. 
Kulturlivet består av till exempel Kulturens hus, Kulturcentrum Ebeneser 
och flera bibliotek. Norrbottens museum och Norrbottensteatern är 
lokaliserade i kommunen (Luleå kommun 2016). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Motiven och resonemanget kring att stanna kvar eller välja att flytta till en 
annan plats kan vara av varierande karaktär och förklaras av både mikro- 
och makroteorier. De valda teorierna för denna uppsats är Webers fyra 
idealtyper och push pull-teorin. I detta kapitel presenteras dessutom den 
tidigare forskning som finns kring vanliga flyttmotiv generellt för hela 
befolkningen i Sverige och för gruppen ungdomar gällande motiv till att 
flytta samt vart de väljer att flytta. 
 

3.1 Teoretiskt ramverk 
 
3.1.1 Webers fyra idealtyper (handlingstypologi) 
Handlingstypologi ämnar till att försöka förklara individens medvetna 
handlingstagande utifrån hur beslut som fattas kan karaktäriseras baserat 
på vilken avsikt som finns med en viss handling, till skillnad från att bara 
utgå ifrån att en handling påverkas av yttre processer. På så sätt kan 
samhällsstrukturer skapas utifrån flera individers handlingstagande 
(Nationalencyklopedin, 2016b).  
 
Enligt Giddens & Sutton (2014) innebär dagens informationssamhälle att 
den sociala reflexiviteten har ökat, där individen och de förhållanden som 
denne befinner sig i ständigt måste övervägas och reflekteras över. Hur 
människan fattar beslut har tidigare varit en fråga om handlingstagande 
utifrån traditioner och seder som finns i samhället, där det redan har 
funnits en utstakad väg utan någon större reflektion över handlandet. Idag 
har individens handlingstagande istället kommit att handla om val då 
tidigare begränsningar har minskat i och med att samhället förändrats. 
 
En teori som försöker förklara individens handlande utifrån dennes egna 
drivkrafter är Webers fyra idealtyper. Den försöker förklara och förstå de 
bakomliggande faktorer som påverkar en människas handlande. Weber 
(citerat i Lindgren 2015) menar att de drivkrafter som individen har, motiv 
och deras enskilda situationer kan skapa en ökad förståelse för hur 
samhället i stort fungerar. Detta kan förklaras genom socialt handlande 
där Weber beskriver fyra idealtyper. 
 
Den målrationella där motivet bakom en handling är ett steg till att uppnå 
ett visst mål och då görs en bedömning hur detta kan uppnås mest 
effektivt. Denna typ av handling anser dessutom Weber är den 
dominerande i dagens samhälle och att den ökar i betydelse i jämförelse 
med de andra handlingstyperna (ibid). 
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De andra typerna är det värderationella, affektuella och traditionella 
handlandet. Innebörden av det värderationella handlandet är att motivet 
bakom individens agerande är att denne inte tänker på eventuella negativa 
följder utifrån sitt handlande eftersom att denne håller fast vid vissa 
värden på ett självuppoffrande sätt. Ett affektuellt handlande innebär i sin 
tur att individen handlar utifrån känslomässiga motiv. Det traditionella 
handlandet innebär att individen agerar utifrån seder och vanor (ibid). 
 
3.1.2 Push pull-teorin 
De motiv som kan påverka en individ till att flytta kan delas in i push- och 
pull faktorer. Push innebär faktorer som får personer att flytta ifrån en 
plats och kan till exempel handla om arbetslöshet. Pull faktorer i sin tur 
kan innebära att personen flyttningar till en plats på grund av bättre 
utbildnings- och arbetsmöjligheter (Östman 2011). Andra motiv till flytt 
kan också handla om bostadsbyte, förändringar av familjesituationen, 
förhållande eller att till exempel förbättra sin livskvalité. De 
platsegenskaper som finns på nuvarande plats och tilltänkta plats är också 
en faktor som övervägs i beslutsprocessen att flytta eller stanna kvar 
(Holdsworth et al 2013). 
 
Push- och pull-faktorer kan indelas i följande kategorier; ekonomiska, 
kulturella och miljömässiga motiv. De ekonomiska motiven handlar om 
chanserna till arbete och bostad, dvs de materiella livsvillkoren och vilka 
försörjningsmöjligheter som finns. Denna kategori handlar ofta om pull-
faktorer. Kulturella motiv till flytt handlar om motsättningar av religiösa 
eller politiska orsaker eller motsättningar mellan folkgrupper. Denna 
kategori handlar ofta om push-faktorer. De miljömässiga motiven kan 
handla om en flytt till bättre klimat och flytt från en plats på grund av 
dåligt klimat eller naturkatastrofer som framtvingar en flytt. Denna 
kategori kan handla både om push- och pullfaktorer (Östman 2011).  
 
Hur långt en individ flyttningar kan bero på olika motiv men vanligtvis 
handlar kortare flyttningar om livsstilsförändringar som att flytta till nytt 
boende. Längre flyttningar handlar vanligtvis om ekonomiska motiv och 
det kan handla om ökade jobbmöjligheter på den nya platsen. De allra 
flesta som väljer att flytta till en annan plats gör det av arbets-, 
utbildnings- eller familjeskäl (Holdsworth et al 2013). 
 

3.2 Tidigare forskning och studier 
För att förstå vilka motiv som står bakom ett beslut att flytta eller att 
stanna kvar på en plats, var ungdomar väljer att flytta och när de väljer att 
flytta kan förklaras genom tidigare studier. Motiven kan påverkas av både 
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strukturella, individuella och sociala faktorer samt känslomässiga 
faktorer.  
 

3.2.1 Strukturella faktorer 
De strukturella faktorer som kan påverka individens motiv till flytt kan 
vara bostadsmarknad och arbetsmarknaden som kan innebära både 
möjligheter och begränsningar för individen gällande en flytt (Holdsworth 
et al 2013). De strukturer som finns i samhället påverkar när individen 
väljer att flytta hemifrån. Andelen ungdomar som flyttningar hemifrån är 
innan 17-årsåldern låg. Därefter sker en ökning som enligt Nilsson & 
Strandh (1999) kan förklaras av att det är obligatorisk skolgång i Sverige 
fram tills att individen fyllt 17 år. De genomförde en studie som visade på 
att 65 % av de som deltog hade flyttat hemifrån till dess att de fyllt 22 år. 
 
Bostadsmarknaden påverkar också när individen väljer att flytta och enligt 
en bostadsmarknadsundersökning som utfördes av Boverket 2013 visade 
den på en trend att andelen av Sveriges kommuner som har en brist på 
hyresrätter ökar.  Andelen kommuner som hade brist på hyresrätter 
uppgick till 85 % år 2013 bland landets kommuner. Boverkets statistik 
visar också på att kommunerna hade en brist på mindre hyresrätter och 
att det är framförallt de i åldersgruppen 19-25 som har det svårast att få 
ett eget boende (SCB 2015). 
 
Tillgången till utbildning och särskilt till högre utbildning såsom 
universitets- eller högskoleutbildningar är en faktor som påverkar 
flyttningar då dessa institutioner oftast återfinns i storstäder eller större 
städer. Detta påverkar i sin tur när individen väljer att flytta då tillgången 
till denna typ av utbildning kanske inte finns i hemkommunen. 
Kommuner som har denna typ av utbildning och dess invånare har andra 
förutsättningar än de som inte har det eftersom att de som bor nära högre 
utbildning i högre utsträckning kan fortsätta bo hos sina föräldrar, till 
skillnad från de i glesbygdskommuner som måste flytta (SCB 2015). 
 

3.2.2 Individuella och sociala faktorer 
Motiv till att flytta utifrån individuella faktorer är till exempel vilken ålder 
och livsfas individen befinner sig i. Det kan också handla om individens 
familje- boende- eller ekonomiska situation (Holdsworth et al 2013). 
 
Beslutet att flytta är ofta kopplat till vilken livsfas individen är i och bland 
unga har vidareutbildning på högre nivå eller att börja arbeta en särskild 
påverkan mellan övergången från grundskola och gymnasieutbildning till 
högre studier (Klaey & Mulder 2009). 
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En studie av Lundholm et al (2004) visade på att sociala motiv är det 
vanligaste som påverkar individens beslut till flytt sett till hela 
befolkningen och det kan till exempel bero på sociala relationer, såsom att 
flytta närmare till sin familj och vänner, eller att flytta från en plats till en 
annan på grund av separation eller på grund av att ha ingått i ett 
förhållande och flytta ihop. På andra plats är bostadsbyte, miljö eller de 
möjligheter som finns till arbete betydelsefulla motiv. 
 
Studier som genomförts visar på att etableringen av ett socialt nätverk har 
en inverkan på beslutet och studier visar på att ju längre en individ stannar 
på en och samma plats, desto större är benägenheten att stanna 
(Lundholm et al 2004; Fischer & Malmberg 2001). Detta tros bero på att 
motivationen till flytt från en plats minskar då individen har ökat sin 
etableringsgrad på en plats. De sociala nätverk som finns visar enligt 
Lundholm et al (2004) är att de incitament som finns till att flytta till en 
annan plats för kunna att öka sin lön eller öka sina möjligheter till arbete 
i en kommun, inte väger lika tungt som de sociala relationer individen har. 
Sannolikheten att stanna kvar på en plats är större ifall individen äger ett 
eget hem eller har starka familjeband. Andra faktorer kopplat till livsfas 
som ökar benägenheten att stanna är att till exempel ha barn eller vara gift 
(Fischer & Malmberg 2001). 
 

3.2.3 Känslomässiga faktorer 
Förutom de faktorer som nämns tidigare, finns det även motiv som är 
känslomässiga. En studie utförd av Vilhelmson & Thulin (2015) med 
ungdomar som bor i Göteborg, visar på att deras motiv för flytt bland 
annat var att livet i storstaden ansågs attraktivt på grund av dess urbana 
miljö. Resultatet av studien visade på att det fanns motiv som hade med 
upplevelser att göra i form av att upptäcka och bo på nya platser där det 
finns mycket aktiviteter kultur- och nöjesliv. De som ville flytta ifrån 
staden till landsbygden eller från södra till norra Sverige, angav att de ville 
ha närmare till naturen för att öka möjligheterna till utomhusaktiviteter 
De ville då ofta flytta tillbaka till en plats som liknar en från barndomen 
(ibid).  
 
Beslutet att flytta behöver inte handla om de kvalitéer som finns på den 
plats individen flyttningar till, utan motivet kan huvudsakligen vara att 
komma ifrån den nuvarande platsen för att se något annat och innebära 
en nystart på annan plats. Att flytta kan också ha annan betydelse och vara 
något av en norm då resultatet visade på att upptäckten av nya platser 
ansågs vara positivt och därmed en betydelsefull erfarenhet för individen 
(Vilhelmson & Thulin 2015). 
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3.2.4 Trender och flyttmönster i Sverige 
Tidigare studier visar på att det har skett en ökning gällande andelen som 
väljer att flytta från sin hemkommun till en annan kommun utanför 
hemlänet sedan 90-talet, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) (2015) 
rapport om ungas flytt hemifrån. Trenden hänger ihop med 90-talskrisen 
där en högre andel valde att vidareutbilda sig vid universitet eller 
högskolor till följd av att möjligheterna till arbete försämrades. Sen dess 
har andelen som väljer utbildning på högre nivå fortsatt att öka. (ibid) 
 
Rapporten från SCB (2015) visade också på att tidpunkten för när unga 
väljer att flytta hemifrån sker allt senare idag i jämförelse med hur det såg 
ut tidigare under 2000-talet. Denna senareläggning tros bero på att unga 
inte tycker att det är lönsamt att flytta hemifrån på samma sätt som 
tidigare och därför hellre väljer att fortsätta bo hemma. Detta är till följd 
av att kostnaden för ett boende för de i 20-25 års ålder har ökat i 
förhållande till vilken disponibel inkomst de har och boendekostnaderna 
anses för höga (ibid). 
 
Studier visar på att det även finns skillnader mellan könen gällande 
andelen som väljer att arbeta eller vidareutbilda sig och tidpunkten för 
flytten hemifrån. De visar att kvinnor är mer benägna till att fortsätta sina 
studier efter att de har avklarat sina gymnasiestudier (Berck et al 2016) 
och kvinnor flyttar dessutom hemifrån tidigare i jämförelse med männen 
(Nilsson & Strandh 1999).  
 
Studier visar också på att det finns skillnader i vilken utsträckning 
individen väljer att utbilda sig eller börja arbeta kopplat till ålder. Av de 
som är i åldersgruppen 18-22 år väljer ca 50 % av kvinnorna att börja 
studera ett år efter flytten hemifrån. Därefter minskar benägenheten att 
vidareutbilda sig i åldersgrupperna 23-25 år och 26-35 år med 40 % 
respektive 20 %. Denna utveckling skiljer sig åt i jämförelse med männen, 
som i högre grad väljer att arbeta efter flytt hemifrån. För männen minskar 
också benägenheten att vidareutbilda sig i större utsträckning redan 
mellan de som är 18-19 år och 20-22 år inom åldersgruppen 18-22 år. 
Därefter är mönstret för vidareutbildning liknande kvinnornas (SCB 
2015). 
 
2011 visade flyttstatistiken att runt 12 % av Sveriges befolkning flyttade 
och av dom var det ca 100 000 som flyttade fler gånger det året. Det var ca 
en tredjedel som gjorde valet att flytta från hemkommunen varav ca 
hälften av dessa tog steget och flyttade till en kommun utanför hemlänet. 
Ungefär hälften av de flyttningar som sker över länsgränsen tillhör 
åldersgruppen unga vuxna, 20-29 år, enligt Boverket (2015). Efter 30 års 
ålder minskar sedan benägenheten till flytt och dessa sker då över kortare 
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sträckor. Den vanligaste flytten sker däremot inom kommungränsen 
(ibid). 
 
I Sverige är det vanligaste migrationsmönstret det intraregionala, det vill 
säga flyttningar inom samma region, då 80 % av alla flyttningar sker inom 
en femmilsradie. En vanlig interregional flytt är i sin tur från mindre 
regioner till de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Urbaniseringsprocessen har en betydande inverkan på flyttningsmönster 
där majoriteten flyttningar från landsbygden eller mindre orter in till 
större orter (Östman 2011). De som flyttar utomlands efter flytt hemifrån 
är relativt liten (SCB 2015). 
 
Utbildning är en viktig drivkraft för att flytta för många och då speciellt för 
unga eftersom att det är en så pass stor migrantgrupp sett till volym och 
för flyttningar över längre sträckor (Niedomysl 2011). Det finns också 
tendenser bland yngre att flytta till urbana områden (Lundholm & 
Malmberg 2006). Flytten hemifrån för att påbörja högre studier innebär 
ofta att individen behöver flytta närmare ett universitet och samtidigt 
möjligheter till ökad ekonomisk självständighet eftersom att de får tillgång 
till studiebidrag och studielån från staten (Nilsson & Strandh 1999). 
 
Generellt är det vanligaste motivet till flytt utbildning bland 
åldersgruppen 18-24 år (Lundholm et al 2004). Det finns däremot andra 
skillnader i vilka motiv som påverkar individen vid en flytt då de som 
relaterar till arbete eller utbildning ökar ju längre avståndet är från 
hemorten. När en flytt sker över 10 mils avstånd utgör bara dessa två motiv 
för mer än hälften av flytterna (Niedomysl 2011; Lundholm et al 2004). 
Högre utbildning är en viktig drivkraft för långdistansflytter och då 
särskilt för yngre migranter därför att de är den mest mobila gruppen 
gällande andelen som flyttningar i Sverige. På kortare avstånd är de andra 
motiv som har mer betydelse såsom boende. Enligt Niedomysl (2011) 
varierar graden av dessa motiv beroende på avstånd. Däremot är sociala 
motiv och övriga motiv relativt konstanta oavsett vilket avstånd flytten är 
och står för ca en fjärdedel av flytterna. Han menar också på att de som 
väljer att vidareutbilda sig vid ett universitet blir allt fler och antar att de 
ersätter migration som är kopplat till arbete, i takt med att systemet för 
högre utbildning i Sverige har expanderat. 
 
För de som väljer att stanna kvar är en tänkbar anledning att de gagnas 
mindre av att flytta då de har byggt upp ett socialt nätverk över tid och 
benägenheten till att flytta därför minskar. Lundholm et al (2004) menar 
också på att valet att stanna eller flytta beror på hur de vill att deras liv ska 
se ut i framtiden.  
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Generellt kan inte helhetsbilden av varför en individ väljer att flytta enbart 
förklaras av de ekonomiska motiv som finns där motivet till flytt beror på 
strukturella faktorer såsom arbetsmarknaden i form av högre löner och 
bättre anställning och oftast går till områden med högre 
befolkningskoncentrationer. Beslutet till flytt kan kopplas till individens 
livshändelser, attityder och de preferenser som finns till att välja en 
särskild plats att flytta till eller stanna på. Detta kan handla om att staden 
ses som spännande eller att uppleva nya saker (Lundholm et al 2004). 
 

4. Metod 
 

4.1 Forskningsmetod 
Denna studie bygger på både kvantitativ och kvalitativ metod eftersom den 
valda forskningsstrategin för inhämtning av empiri är 
surveyundersökning i form av en enkät. Denna strategi innebär att 
författaren genomför en detaljerad granskning som ger en ögonblicksbild 
av de förhållanden som finns vid en specifik tidpunkt. Det kan förutom 
enkäter handla om till exempel observationer eller intervju (Denscombe 
2016). För denna studie valdes enkätundersökning som strategi eftersom 
att författaren vill ha ett brett underlag för analys som kunde genomföras 
under utsatt tid för uppsatsens skrivtid. En annan aspekt i valet att 
genomföra en enkätundersökning är att det kunde möjliggöra att 
författaren kan nå ut till individer som kanske inte hade velat delta ifall 
undersökningen hade varit i till exempel intervjuform. 
 
Utifrån det teoretiska ramverket och tidigare studier kring faktorer som 
påverkar flyttbeslutet har strukturella, individuella och sociala samt 
känslomässiga/miljömässiga faktorer valts ut för att utgöra en grund för 
analysen i att studera motiv till flytt eller till att stanna. Notera att push 
pull-faktorerna och de faktorer som nämns i tidigare studier kan överlappa 
varandra men överlappningen beskrivs inte i denna studie. 
 
 De utvalda faktorer som ska undersökas är följande: 

- Strukturella faktorer: Högre studier, arbete, bostad 
- Individuella och sociala faktorer: Familj och vänner, förhållande 
- Miljömässiga/känslomässiga faktorer: Upplevelser, nöjen och 

fritidsaktiviteter 
 
Dessa faktorer valdes ut till studien av författaren och syftade till att utgå 
ifrån ungdomars motiv och deras egna uppfattningar, åsikter och 
resonemang kring flyttbeslutet och vad de tycker om deras möjligheter i 
kommunen. 
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4.2 Urval 
Studien utgår ifrån ett explorativt urval då informanterna inte utgör ett 
tvärsnitt av populationen, utan bara en viss del av gruppen ungdomar och 
därmed kan inte slutsatser dras till den större populationen. För att hitta 
lämpligt urval har icke-sannolikhetsurval i form av subjektivt urval 
tillämpats då urvalet är bestämt utifrån särskilda kriterier då det kan vara 
svårt att nå tillräckligt med deltagare för att representera hela gruppen 
ungdomar. 
 
Kriterierna för urval till studien är att deltagarna är i åldern 18-20, går 
sista året vid Luleå gymnasieby och läser ett studieförberedande program. 
Utöver dessa kriterier kunde inte författaren på förhand styra över till 
exempel könsfördelningen eller vilken programinriktning deltagarna gick. 
Författaren har därmed inte heller påverkats av eventuell bekantskap med 
deltagarna. Det minskar risken för en snedvridning av studiens resultat, 
då författaren inte kan påverka vilka som deltar i studien och därmed inte 
heller kan välja ut deltagare som förväntas ge ett särskilt svar. 
 

4.3 Insamling av data 
För att genomföra enkätundersökningen kontaktades en lärare vid Luleå 
gymnasieby som är bekant med författaren. Enkätundersökningen 
genomfördes i grupp under lektionstid. En av fördelarna med detta 
tillvägagångssätt är att författaren kan insamla empiri från en redan 
existerande grupp istället för att söka reda på enskilda personer som vill 
delta i studien (Denscombe 2016). I det här fallet innebar det att 
författaren kunde nå ut direkt till den valda målgruppen. 
 
Att datainsamlingen tog plats under lektionstid möjliggjorde också för 
författaren en möjlighet att öka benägenheten att delta och även att lämna 
fullständiga svar. En annan fördel är att eftersom enkäten delas ut och fylls 
i under samma tillfälle innebär det att den är tidseffektiv, till skillnad från 
att använda andra metoder för insamling. I jämförelse med andra typer av 
distributionstekniker är dessutom svarsfrekvensen oftast betydligt högre 
med denna insamlingsmetod (Denscombe 2016). Deltagarna 
informerades om att enkäten är anonym och att det är frivilligt att delta. 
Beräknad tid att fylla i enkäten var ca 10-20 minuter.  För att hålla ordning 
på enkäterna numrerades de. 
 
Enkätundersökningen bestod av totalt 14 frågor. Av dessa var 8 av stängd 
karaktär i form av kryssfrågor, 2 var av halvöppen karaktär där deltagarna 
fick rangordna olika faktorers påverkan och 5 var av öppen karaktär (se 
bilaga 1). 
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De stängda frågorna bestod av kryssfrågor och de har fokus på att inhämta 
grundläggande information om deltagarna med hjälp av förhandsvalda 
alternativ. De fick svara på frågor om kön, ålder, programinriktning, 
bostadsort, nuvarande boendesituation, om de är född i Luleå kommun, 
om de planerar att flytta från kommunen efter avslutad 
gymnasieutbildning och när de planerar att flytta. De som svarar att de 
planerar flytt fick också svara på en följdfråga om vart de planerade att 
flytta och varför de vill flytta till just den destinationen (se bilaga 1, fråga 
7b). 
 
I de halvöppna frågorna fick deltagarna rangordna på förhand utvalda 
alternativ från 1-5, med möjlighet att fylla i ett sjätte alternativ, om 
faktorernas påverkan på beslutet att flytta eller stanna kvar i nuvarande 
hemkommun. På dessa frågor fick de också möjlighet att fylla i hur de 
resonerar kring faktorernas påverkan på deras beslut. De öppna frågorna 
syftar till att ge deltagarna en möjlighet att fylla i ett djupare svar och ge 
förslag till förbättring i frågor som kommunen kan förändra gällande 
möjligheter till högre utbildning, arbete, 
nöjen/upplevelser/fritidsaktiviteter och bostad (se bilaga 1). Det kan även 
ge en generell bild av vilka förutsättningar målgruppen tycker att de har i 
kommunen i olika frågor. De halvöppna och öppna frågorna kan också 
innebära att andra motiv/faktorer som författaren inte har tagit med i 
undersökningen kan träda fram i materialet och ge en inblick i hur de 
resonerar i sina svar. 
 
Efter ett första utkast testades enkätfrågorna på två bekanta till författaren 
för att kunna få kritik på vad som är bra med enkäten och vad som 
eventuellt behöver ändras. Därefter ändrades formuleringen på vissa 
frågor för att bli tydligare och frågan gällande möjligheterna till boende 
lades till. 
 

4.4 Bearbetning och tolkning av data 
Efter en genomgång av den insamlade empirin från enkätundersökningen 
delades analysen in i två delar, en kvantitativ och en kvalitativ. 
 
Den kvantitativa delen syftade till att bearbeta data med hjälp av 
kalkylprogrammet Excel för att skapa statistik och därefter sammanställa 
olika svarsfrekvenser i tabeller och figurer. Här bearbetades främst data 
som beskriver grundläggande information om den utvalda urvalsgruppen 
och hur deltagarna rangordnar olika alternativ.  
 
Svaren som gällde hur de ser på sina möjligheter till Högre studier, 
Arbete, Bostad samt Nöjen, upplevelser och fritidsaktiviteter 
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sammanställdes i figurer. Svaren på dessa frågor kategoriserades utifrån 
undersökningsdeltagarnas svar. De kategorier som framträdde i 
materialet var Mycket bra, Ganska bra, Mindre bra, Inte alls bra samt 
Ingen uppfattning. Ytterligare en kategori framkom i svaren, Det kan 
förbättras, men detta gav inte någon tydlig indikation på vad deltagaren 
tyckte om de förutsättningar som redan finns mer än att det kan 
förbättras. 
 
I den andra kvalitativa delen av analysen gjordes en granskning av de 
kommentarer som framkom i enkäterna. Öppen kodning användes som 
metod för att kunna identifiera meningsbärande teman i svaren. Öppen 
kodning innebär att svaren bryts ner för att därefter kunna utforska, 
jämföra och kategorisera data (Denscombe 2016). Detta genomfördes 
efter att enkäterna granskades ytterligare ett par gånger för att kunna se 
ifall det fanns gemensamma teman i deltagarnas svar, med utgångspunkt 
i vilken kontext återkommande ord och meningar används. Därefter 
sammanställdes resultatet i form av en beskrivning av svaren och citat från 
deltagarna användes för att lyfta fram ungdomarnas resonemang och 
motiv till flytt, kopplat till uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 

4.5 Metoddiskussion 
4.5.1 Utvärdering av enkätsvaren och hantering av bortfall 
De stängda frågorna uppfyllde sitt syfte väl och skapade en struktur och 
bra förutsättningar för att underlätta vidare analys. När det gäller de 
halvöppna frågorna gav de både bra och mindre bra svar.  
 
Ifyllnadsgraden på frågan som gällde motiv till flytt var fullständig när det 
kom till rangordningen av faktorers påverkan. Däremot var det några som 
inte hade gett något resonemang. Den andra halvöppna frågan (bilaga 1, 
fråga 9b) var det nästan alla som hänvisade till tidigare fråga om flytt och 
att rangordningen var den motsatta. Detta innebar en komplicering i 
analysen av frågorna.  
 
De öppna frågorna gav ett blandat resultat då många hade fyllt i ett enkelt 
svar och valet gjordes att dela in svaren i olika kategorier. Såhär i efterhand 
hade dessa frågor kunna utformats som en Likertskala, som mäter 
deltagarnas inställning i en viss fråga (Denscombe 2016; Bryman 2011) 
och därefter kunnat lägga till följdfrågor där de kunde ge egna svar. Trots 
detta fanns det mycket information som kunde användas för vidare 
kvalitativ analys då det fanns andra bland de 72 deltagarna som hade gett 
mer utvecklade svar. Detta upplägg var inte tanken från början men gav 
däremot möjlighet att använda svaren i en kvalitativ analys. 
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En tänkbar orsak till att enkäten inte ifylldes enligt de förhoppningar som 
författaren hade, gällande de fem sista frågorna, kan handla om dess 
utformning. Det kan tänkas vara att benägenheten att fylla i mer 
utvecklade svar för gruppen gymnasieungdomar varierar kraftigt. Därför 
kan en förenkling i form av fler kryssfrågor eller andra typer av frågor 
underlätta analysen ifall en liknande undersökning skulle genomföras. 
 
Efter att enkätundersökningen genomförts visade svaren på att de allra 
flesta har svarat på alla frågor. Däremot skiljer det sig hur mycket de har 
fyllt i då vissa har svarat med några få ord och andra har gett fylligare svar 
och förklarat mer hur de resonerar. En utav de halvöppna frågorna 
gällande påverkan att stanna kvar (bilaga 1, fråga 9b) var det många som 
inte fyllt i eller hänvisat till frågan vad som påverkar deras motiv till flytt 
och att resonemanget var det omvända gällande vad som påverkar dom att 
stanna. Detta bortfall hanterades genom att det inte har gjorts någon 
kvantitativ sammanställning av hur många som gett ett visst svar på denna 
fråga. Istället användes dessa svar i den kvalitativa analysen för att 
förklara vad som påverkar ungdomarna till att stanna kvar i Luleå 
kommun. 
 

4.5.2 Alternativa urval och metoder 
Vidare undersökning som skulle kunna genomföras gällande ungdomars 
motiv till att stanna kvar eller flytta från Luleå kommun, är att även 
inkludera ungdomar som studerar praktiska utbildningar och ungdomar 
som väljer bort gymnasiet. Därmed är en svaghet med materialet att det 
bara utgår från de som har valt att gå gymnasiet och en viss typ av 
programinriktning. 
 
En annan metod som hade kunnat användas är intervju för att få en mer 
djupgående analys av svaren från varje person. Det hade däremot 
inneburit färre deltagare och därmed ett mindre underlag, då intervju som 
metod är mer tidskrävande och där inte lika många deltagare kan delta. 
Det hade dessutom inte kunnat göras statistiska sammanställningar av 
svaren som fallet är med enkätundersökning. 
 

4.6 Källkritik 
 

4.6.1 Primära källor 
Vid insamling av den egna empirin har den inhämtats direkt från den 
tänkta målgruppen, ungdomar 18-20 år. Eftersom att studien handlar om 
ungdomars resonemang kring flytt eller att stanna är det bra för 
tillförlitligheten att det är denna grupp som tillfrågas och inte någon 
utomstående. 
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I analysen av deltagarnas svar har författaren försökt se ifall det finns 
några tecken på att svaren ifyllts på ett sätt som skulle kunna ifrågasätta 
deras tillförlitlighet. En analys av svaren visar på att ifyllnadsgraden 
varierar mellan deltagarna, men att det finns liknande mönster och 
resonemang i de frågor som gav möjlighet för deltagarna att fylla i sina 
egna svar och att de sannolikt inte påverkats av andra då det fanns 
liknande svar i alla klasser som var med i undersökningen. Detta talar för 
validiteten av deltagarnas svar. 
 

4.6.2 Sekundära källor 
Vid inhämtningen av information har både litterära och elektroniska 
källor använts. I den teoretiska delen har främst kurslitteratur såsom 
Anthony Giddens & Philip Suttons Sociologi (2014), Simon lindgrens 
Sociologi 2.0 (2015) och Peter Östmans Geografi 1 och 2 (2011) använts. 
Eftersom att de används som kurslitteratur kan de antas ha granskats 
noggrant för att se till att informationen är korrekt innan tryckning. För 
tidigare forskning om ungdomars motiv till flytt har vetenskapliga artiklar 
använts. De är fackligt granskade vilket innebär att sakkunniga dvs. andra 
forskare har granskat artikelns vetenskapliga kvalitet innan den har 
publicerats (Umeå universitetsbibliotek 2016). 
 
Vid inhämtning av information från Luleå kommuns hemsida har 
författaren använt sig av information som i vissa fall kan vara positivt 
vinklad, men används i resonemanget i inledningen kring varför det är av 
intresse att genomföra studien med tanke på de målsättningar som 
kommunen har där det passar in i kontexten men där annan information 
valts bort eftersom att den inte tar upp de eventuella negativa 
konsekvenser som finns och därmed inte speglar de riktiga förhållandena 
där både positiva och negativa aspekter finns. 
 

4.7 Etiska överväganden 
Vid utformningen av enkäten har hänsyn tagits till de etiska 
huvudprinciper som finns inom forskningen för att säkerställa att 
informanter inte riskerar någon skada av att delta i undersökningen. 
Deltagandet i undersökningen ska dessutom ske på frivillig grund med 
informantens samtycke och tillräckligt med information ska lämnas om 
vad forskningen handlar om och det ska finnas en transparens gällande 
forskningssyftet samt att analysen och bearbetningen av materialet sker 
objektivt (Denscombe 2016). För att uppnå detta gavs informanterna en 
kort introduktion till hur det insamlade materialet ska användas, studiens 
syfte och dess utformning innan enkäten delades ut. Enkäterna är 
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dessutom anonymiserade för att minska risken för att svar ska kunna 
kopplas till en enskild individ. 
 

4.8 Studiens validitet och reliabilitet 
Resultatet från studien visar att det kan dras flera paralleller till tidigare 
forskning inom det valda forskningsområdet och eftersom den egna 
empirin analyserades genom både kvantitativa och kvalitativa metoder så 
fick studien flera infallsvinklar. Detta innebar att studien fick en större 
täckning när det gäller faktorers påverkan till flytt och att resultat som inte 
upptäcktes i den kvantitativa analysen istället upptäcktes i den kvalitativa. 
Antalet ungdomar som deltog i studien är 72 stycken. De angivna svaren 
kunde delas in i flera teman som återkom i de olika klasserna. Eftersom 
att studien inte bygger på ett representativt urval där andelen ungdomar 
som går en viss utbildning är med i studien kan inte resultatet 
generaliseras till alla gymnasieungdomar i Luleå kommun. Resultatet kan 
däremot ge en inblick i hur ungdomar som går utbildning inom 
samhällsvetenskap eller humaniora resonerar kring flytt och deras 
uppfattningar om sina möjligheter i olika frågor. 
 
I bedömningen gällande en studies reliabilitet är det enligt Bryman (2011) 
av betydelse att undersöka ifall studien skulle genomföras vid ett annat 
tillfälle och jämföras med den första studien att det förväntade resultatet 
för den nya studien inte skiljer sig alltför mycket.  
 
Om denna studie skulle genomföras igen vid ett annat tillfälle med samma 
tillvägagångssätt och urval skulle den kunna ge liknande resultat som 
denna studie, men eftersom att enkätundersökningen gav blandat resultat 
gällande hur utvecklade svar som gavs, komplicerades analysen avsevärt. 
Detta är något som talar emot studiens reliabilitet. Men med de 
rekommendationer som ges kring hur frågorna i enkätundersökningen 
skulle kunna ändras i avsnitt 4.5.1 för att förbättra replikbarheten och även 
förenkla analysen skulle en ny studie kunna genomföras och få liknande 
resultat. 
 

5. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Den är uppdelad i att först 
beskriva den undersökta gruppen gymnasieelever för att därefter beskriva 
deltagarnas svar och vart de avser att flytta samt vilka bakomliggande 
motiv som finns till flytt. Avsnitt 5.1-5.4 utgör studiens kvantitativa del och 
avsnitt 4.5 utgör studiens kvalitativa del. 
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5.1 Information om deltagarna 
Det var totalt 72 deltagare med i enkätundersökningen i åldrarna 18-20 år 
fördelat på fem klasser av varierande storlek. Alla deltog i undersökningen 
och svarsfrekvensen blev därmed 100 %. Däremot finns det partiellt 
bortfall bland svaren där deltagarna fick fylla i egna svar. 
 
Könsfördelningen bland de svarande är ojämnt fördelad då 24 personer är 
män och 48 personer är kvinnor, vilket motsvarar 33 % respektive 67 %. 
 
Tabell 1. Deltagarnas nuvarande bostadsort och bostadssituation (totala antalet) 
Bostadsort Bor i Luleå kommun 66 

 - Bor i Luleå stad 47 
 - Bor på landsbygden 19 
 Bor i angränsande kommun 6 

 

   

Boendesituation Bor hemma 69 
 Har eget boende 3 

 
Deltagarnas nuvarande bostadsort (tabell 1) visar att de allra flesta bor 
inom Luleå kommun. Endast 6 av 72 deltagare bor i en annan kommun 
inom Norrbottens län och pendlar till Luleå gymnasieby för studier. 
 
Deltagarnas nuvarande boendesituation (tabell 1) är att de huvudsakligen 
bor kvar hemma. De har ännu inte tagit steget till att skaffa eget boende 
och flyttat hemifrån. Endast 3 deltagare svarade att de har flyttat hemifrån 
och har ett eget boende. 
 

5.2 Vill ungdomarna stanna kvar eller flytta? 
Enkätundersökningen visar på att majoriteten av de svarande planerar att 
flytta från nuvarande hemkommun (se tabell 2) och ungefär en femtedel 
av deltagarna planerar att stanna kvar. 
 
Tabell 2. Totalt antal och fördelningen av män och kvinnor som planerar att flytta 
från eller stanna kvar på nuvarande hemort. 

 Totalt antal Varav män Varav kvinnor 
Planerar att flytta 58 17 41 
Planerar att stanna 14 7 7 

 
När den tilltänkta flytten ska ske svarade de flesta av deltagarna, 38 
stycken, att de ville flytta om 2-5 år, 21 svarade att de vill flytta redan inom 
ett år och endast 2 av deltagarna svarade efter 5 år. 
 

5.2.1 Planerar de att fortsätta studera? 
På frågan om de tänker vidareutbilda sig på högre nivå vid universitet eller 
högskola, planerar att arbeta eller annat alternativ (Tabell 3), svarade 
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majoriteten att de har planer på att studera vidare. Ungefär en femtedel av 
deltagarna svarade att de endast planerar att arbeta och en deltagare 
svarade annat alternativ. 
 
Tabell 3. Totalt antal och fördelningen män och kvinnor som planerar studier på 
högre nivå, arbete eller annat. 

 Totalt antal Varav män Varav kvinnor 
Planerar studier på högre nivå 56 20 36 
Planerar att arbeta 15 11 4 
Annat 1 * 1 

 

5.2.2 Väljer de LTU eller annan studieort? 
För att se hur många som kan tänka sig att välja Luleå som studieort för 
högre studier vid Luleå tekniska universitet (LTU) eller om de helt väljer 
bort detta alternativ, se tabell 4. Av de 56 deltagare som planerar att 
vidareutbilda sig svarade 34 att de tänker studera på annan ort, 14 svarade 
att de planerar att studera vid LTU och 8 kan tänka sig att stanna kvar och 
studera i Luleå men angav också en alternativ studieort. 
 
Tabell 4. De som planerar att vidareutbilda sig. Totalt antal och fördelningen män och 
kvinnor som vill studera på annan ort, LTU eller kan tänka sig att studera både vid LTU 
eller annan ort. 

 Totalt antal Varav kvinnor Varav män 
Annan ort 34 27 7 
LTU 14 5 9 
LTU eller annan ort 8 4 4 

 
Sett till skillnaden mellan män och kvinnor gällande om de tänker 
vidareutbilda sig, visar undersökningen att av deltagarna som helt väljer 
bort LTU som studieort, är en övervägande del av dessa kvinnor. 
 
Bland de som angett att de vill studera vid annan ort var det 25 deltagare 
som angett önskad studieort. Bland dessa var det flera som hade gett fler 
än ett alternativ. De orter som då nämns för vidare studier är främst Umeå, 
Uppsala, Stockholm, Lund och Göteborg.  
 

5.3 Vilket motiv har störst betydelse för flytt från kommunen? 
Det finns flera faktorer att ta hänsyn till i beslutsprocessen i valet att flytta 
eller stanna kvar. I enkätundersökningen fick deltagarna rangordna 
följande faktorers påverkan på beslutet till flytt från 1-5 där 1 har störst 
påverkan och 5 har minst påverkan (och eventuellt fylla i en annan sjätte 
faktor): Utbildning, arbete, familj och vänner, förhållande, nöjen/ 
upplevelser/fritidsaktiviteter samt annan. 
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Tabell 5. Deltagarnas rangordning för varje faktor 

Rangordning 1 2 3 4 5 6 
Utbildning 37 13 8 7 4 3 

Arbete 10 25 21 12 4 * 

Familj och vänner 2 6 18 27 19 * 

Förhållande 5 11 13 19 21 3 

Nöjen/upplevelser/fritidsaktiviteter 15 13 12 7 24 1 

Annan 3 4 * * * * 

 
När ungdomarna rangordnar olika faktorers påverkan till flytt (se tabell 5) 
visar det på att drygt hälften av de 72 deltagarna svarade att utbildning 
hade den största påverkan vid beslut om flytt. Därefter kom nöjen/ 
upplevelser/fritidsaktiviteter på andra plats och arbete på tredje plats. 
Faktorerna familj och vänner samt förhållande hade en mindre påverkan 
på deras beslut till flytt när de rangordnades. De som uppgav annan orsak 
uppgav miljöbyte som orsak. 
 

5.4 Ungdomars syn på sina förutsättningar i Luleå kommun 
Här presenteras resultaten gällande ungdomars övergripande åsikter 
kring de möjligheter och utbud som finns i Luleå kommun kring högre 
utbildning, arbete, nöjen/upplevelser/fritidsaktiviteter och bostad. 
 

5.4.1 Utbildning 
På frågan om utbudet och möjligheter till högre utbildning (figur 2) visar 
att majoriteten av deltagarna svarar att det finns bra möjligheter till 
utbildning vid LTU, men att det skulle kunna förbättras då det är många 
tekniska utbildningar och de efterfrågar fler utbildningar inom humaniora 
och samhällsvetenskap. Det var 14 deltagare som svarade att LTU är för 
tekniskt inriktad och 13 svarade att de tyckte utbudet är begränsat eller att 
LTU inte har den utbildning som de vill gå. 
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Figur 2. Deltagarnas uppfattning om möjligheter och utbud till högre utbildning i 
Luleå kommun. Svarsfrekvens för varje svarstyp från 71 deltagare. Källa: 
Enkätundersökning 2016 

 

5.4.2 Arbete 
På frågan om utbudet och möjligheter till arbete (figur 3) svarade de flesta 
av deltagarna att de tycker att de fanns ett bra eller ganska bra möjligheter 
och utbud till arbete i kommunen 
 

 
Figur 3. Deltagarnas uppfattning om möjligheter och utbud till arbete i Luleå 
kommun. Svarsfrekvens för varje svarstyp från 71 deltagare. Källa: Enkätundersökning 
2016 

 

5.4.3 Bostad 
På frågan om utbudet och möjligheter till bostad (figur 4) svarade en 
majoritet av deltagarna att de antingen tycker att möjligheterna till boende 
är mindre bra eller att det kan bli bättre. De dåliga utsikterna som finns 
till att hitta boende, förutom bristen på bostäder angav 20 deltagare att de 
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tycker att det är för dyra bostadskostnader och långa kötider som 
begränsar deras möjligheter. 
 

Figur 4. Deltagarnas uppfattning om möjligheter och utbud till bostad i Luleå 
kommun. Svarsfrekvens för varje svarstyp från 71 deltagare. Källa: Enkätundersökning 
2016 

 

5.4.4. Möjligheter till nöjen, upplevelser och fritidsaktiviteter 
På frågan om utbudet och möjligheter till nöjen, upplevelser och 
fritidsaktiviteter (figur 5) var det vanligaste svaret att det finns mindre bra 
möjligheter till detta i kommunen. De önskemål som nämndes kring vad 
som skulle kunna förbättras var fler nattklubbar och större uteliv för 
ungdomar. 
 

 
Figur 5. Deltagarnas uppfattning om möjligheter och utbud till nöjen, upplevelser och 
fritidsaktiviteter i Luleå kommun. Svarsfrekvens för varje svarstyp från 71 deltagare. 
Källa: Enkätundersökning 2016 
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5.5 Vart vill ungdomar flytta och varför just dit? 
Här följer en beskrivning och analys kring deltagarnas svar gällande motiv 
till flytt eller till att stanna kvar samt varför de väljer att flytta till en viss 
plats. Citat från enkätundersökningen har också valts ut för att visa på hur 
ungdomarna resonerar kring flytt eller att stanna kvar i Luleå kommun. 
 
Många av deltagarna som angett att de vill flytta uttryckte att deras 
främsta motiv till att flytta till en annan ort är på grund av utbildning. De 
skäl som angavs i undersökningen var att de tycker att det är viktigt att 
vidareutbilda sig och att den utbildning som de skulle vilja gå inte finns 
vid Luleå tekniska universitet (LTU). Deltagare 54 beskriver här nedan om 
varför personen vill flytta: 
 

”Utbildning då LÅ inte erbjuder så mycket och flyttningar hellre 
och pluggar det jag vill, för att sedan kunna arbeta med det jag 
vill.” 
 

27 av deltagarna svarade att ett miljöbyte har en påverkan på deras motiv 
till flytt och även vilken destination de väljer att flytta till. Vissa deltagare 
har angett att de ser utbildning som en möjlighet till att flytta någon 
annanstans och byta miljö. Till exempel svarade några av deltagarna att de 
kan tänka sig att studera vid LTU men att vidare studier någon annanstans 
samtidigt möjliggör ett miljöbyte. Det kunde handla om att uppleva 
stadslivet i en större stad som till exempel Stockholm. 
 
Vissa av deltagarna svarade att nöjen och upplevelser påverkade valet av 
destination då de ville flytta till större städer eller utomlands, då de 
upplever att det finns ett bättre utbud och möjligheter på dessa platser i 
jämförelse med Luleå. De angav också att den tänkta flytten beror på ett 
miljöbyte för att flytta till ett varmare klimat söderut. Inget svar angavs 
kring om fritidsaktiviteter hade en påverkan på beslut till flytt eller till att 
stanna. 
 
Andra av deltagarna svarade att nöjen, upplevelser och fritidsaktiviteter 
inte påverkar en eventuell flytt och att det finns andra faktorer som väger 
tyngre i beslutsprocessen. 
 
Vilken påverkan möjligheter till arbete har i beslutet till att flytta beskrev 
några av deltagarna att de tycker det är viktigt att kunna arbeta och 
försörja sig. Samtidigt som det inte avgör deras beslut till flytt eller vilken 
destination de vill flytta till, förklarar de att det finns möjlighet till arbete 
på fler platser än en. 
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De tilltänkta destinationer som deltagarna oftast planerar att flytta till är 
storstadsområdena Stockholm och Göteborg. De har också svarat andra 
större universitetsorter som till exempel Umeå, Uppsala eller Lund.  I vissa 
fall har deltagarna inte specificerat vart de skulle vilja flytta, mer än att de 
vill flytta till större städer och/eller söderut. Utomlands gavs också som 
destination för flytt. Det handlade också om att prova på att bo någon 
annanstans. Deltagare 5 beskriver här nedan om varför personen vill 
flytta: 
 

”Vill prova på att bo på andra platser, större städer, kanske 
Göteborg eller Stockholm eller något annat land” 

 

Vald destination för flytt kunde också handla om att deltagaren redan hade 
en koppling till den valda platsen. Individens sociala nätverk hade 
betydelse för vilken destination de ville flytta till för några av deltagarna. 
De ville flytta dit familj, släkt och/eller vänner fanns på andra orter. 
Deltagare 19 beskriver här nedan om varför personen vill flytta till en viss 
destination: 
 

”Söderut till Uppsala/Stockholm-området. Bekanta och släktingar 
som kan hjälpa med boende där och finns allt: Storstad+högskola 
framöver” 

 

Vilket motiv som har störst påverkan till att stanna kvar i Luleå kommun 
var de sociala relationer som individen hade såsom familj, vänner och 
förhållande. En förklaring som gavs till vilken påverkan de sociala 
relationerna har var att de vill vara nära familj och vänner samt att det är 
svårt att flytta ifrån dem. Några av deltagarna som planerar att flytta angav 
också att de sociala relationerna skulle vara det enda motivet till att stanna 
kvar i Luleå kommun. Se exempel nedan: 
 

”Familjen och tryggheten hemma tror jag är svårast att lämna”  
– Deltagare 25 

 

”Vill flytta pga att få nya upplevelser och nya bekantskaper. Vet 
att jag absolut inte vill plugga i LÅ och den enda anledningen jag 
skulle stannat är pga familj och vänner” – Deltagare 53 

 
 

”Familj, vänner och relationer är viktigt för mig vid flytt då jag 
känner att jag inte vill vara helt själv” – Deltagare 8 
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6. Diskussion och analys 
 
Studien visar på att det huvudsakliga motivet till flytt är utbildning när 
olika faktorer rangordnades. Detta har också tidigare studier visat på som 
tagit upp ungdomars motiv till flytt. Därefter rangordnades nöjen, 
upplevelser och fritidsaktiviteter på andra plats samt arbete på tredje 
plats. Familj och vänner samt förhållande var det få som hade angett som 
främsta motiv som påverkar flytt. Men beslutsprocessen kring individens 
motiv till att flytta eller stanna är mer komplex än så. När deltagarna fick 
rangordna svaren och valde studier som störst påverkan till flytt så finns 
det andra aspekter som väger in och en av dessa är deras bedömning av 
vilka möjligheter till utbildning och vilket utbud som finns vid LTU.  
 
Resultatet visade till exempel på att den utbildning de vill gå i vissa fall 
helt enkelt inte finns vid LTU och att de tycker att universitetet är för 
tekniskt inriktad. Detta innebär att de därmed måste välja en annan 
studieort och att utbildningsmöjligheterna vid LTU utgör en push-faktor 
för deltagarna då de söker sig till andra studieorter där bättre möjligheter 
till utbildning i sin tur blir en pull-faktor.  
 
Motivet bakom individens beslut att flytta på grund av studier tycks också 
passa in och därmed kunna förklaras av den målrationella handlingstypen. 
Den innebär att flytten är ett steg till att uppnå ett visst mål. I det här fallet 
handlar det om att kunna välja den utbildning som individen helst vill 
studera. 
 
Studien visade också på att ungdomarna tycker att deras möjligheter i 
Luleå kommun är ganska bra men att det finns annat som lockar dem till 
andra städer. Att utbildning var viktigt tyckte många men att LTUs utbud 
hade mer att önska. En förklaring till varför de ungdomar som vill flytta 
till annan ort kan handla om deras nuvarande utbildning då de läser 
utbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora och LTU fokuserar 
främst på tekniska utbildningar. Detta kan då fungera som en push-faktor 
för dessa ungdomar men kan vara en pull-faktor för de som vill läsa denna 
typ av utbildning. 
 
I resonemanget kring att flytta visar resultaten på att familj och vänner 
samt relationer är viktigt för individen men har en låg påverkan på beslutet 
till flytt för många när svaren rangordnades. Betydelsen av denna faktor 
framträdde däremot i den kvantitativa delen när kommentarerna kring 
dessa faktorer analyserades i den kvalitativa delen och det kan förklara 
varför de rangordnades så lågt. De sociala relationer som individen har 
angavs som det viktigaste motivet till att stanna kvar i kommunen och i 
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vissa fall styrde det vilken tilltänkt destination individen valde då det fanns 
fördelar i att välja en destination där de redan känner någon. 
 
Sannolikheten är också större att stanna om individen har starka 
familjeband enligt Fischer & Malmberg (2001) och det kan förklara varför 
en del väljer att stanna och inte kan tänka sig att flytta från sin 
hemkommun. För de som vill flytta har familjen stor betydelse men inte 
lika mycket när det gäller beslutet att flytta. 
 
En tänkbar anledning till rangordningen och skillnaden mellan sociala 
relationers påverkan till flytt eller till att stanna, skulle kunna vara att de 
deltagare som vill flytta till annan ort kan tänka sig att flytta tillbaka. 
Författaren kan tänka sig att till exempel en flytt på grund av utbildning 
kan ses som en tidsmässigt begränsad flytt och att det kan finnas tankar 
på att därefter återvända till hemorten. Till exempel har vissa deltagare 
angett att de vill prova på att bo på annan plats och det kan indikera att 
den tilltänkta flytten skulle vara över en tidsbegränsad period. 
 
Förbättrade möjligheter till boende och arbete skulle kunna bidra till att 
fler väljer att stanna. Enligt Fischer & Malmberg (2001) ökar 
sannolikheten att stanna kvar ifall individen äger ett eget hem. Därför är 
det av betydelse att det finns ett bra utbud av till exempel små hyresrätter 
som deltagarna efterfrågade i enkätundersökningen för att tillgodose 
deras behov.  
 
Undersökningen gav inte något specifikt svar på ifall tillgången på bostad 
påverkar deras flyttbeslut men det indikerar ändå på att förutsättningarna 
för ungdomar att hitta boende är dålig för de som redan bor i kommunen.  
 
Förhållandena i Luleå kommun är ganska bra gällande utbildning, arbete, 
nöjen och upplevelser utifrån deltagarnas svar, men att det behövs ännu 
mer och att de vill flytta till städer som de tror har mer att erbjuda. 
 
Utsikterna till att få en bostad var dåligt enligt ungdomarna och det kan 
begränsa möjligheterna för kommunen att locka till sig ungdomar som vill 
flytta inom kommunen och till kommunen, men som inte kan på grund av 
bostadsbrist. Författaren kan tänka sig att det eventuellt kan påverka de 
som funderar på att flytta hit som till exempel har kommit in på önskad 
utbildning vid universitetet men som inte hittar något boende och därmed 
kan vara en push-faktor för de som vill flytta hit. 
 
Vilken påverkan nöjen, upplevelser och fritidsaktiviteter har framkom det 
endast svar som handlade om nöjen och upplevelser. Resonemanget kring 
denna faktor i undersökningen hängde ihop med att deltagarna ville ha ett 
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miljöbyte. 27 av deltagarna nämnde miljöbyte som en orsak till flytt och 
det kunde handla om att uppleva stadsmiljön i storstadsområdena och 
andra större städer i Sverige och utomlands. Några deltagare ville 
dessutom byta miljö för att kunna flytta till ett varmare klimat. Därmed 
blir klimatet en push-faktor för dem i Luleå kommun. 
 
För de som har svarat att de vill flytta för ett miljöbyte kan det vara något 
som kommunen inte kan göra så mycket åt. Kommuner och städer som 
liknar Luleå kommun kanske inte lockar ungdomarna på samma sätt som 
orter i södra Sverige. Där är det närmare till större städer och 
storstadsregioner vilket gör att det skulle kunna påverka att de hellre 
flyttar söderut än att välja bosättning på mindre orter som också har 
högskoleutbildningar eller arbete. 
 
Som nämndes i inledningen är befolkningen ojämnt spridd i landet och 
majoriteten av Sveriges befolkning bor i den södra halvan. Det är längre 
mellan större orter i norr och författaren tror att det kan ge en förklaring 
till varför alla deltagare som vill flytta angav större orter i södra Sverige 
som tilltänkt ort. De förutsättningar som finns i Luleå kommun till att 
uppleva storstadslivet är mindre än i södra Sverige där 
storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg finns. Därför kan 
det tänkas att det kan finnas en skillnad mellan ungdomar som bor i södra 
Sverige jämfört med de som bor i norra gällande vilken betydelse till 
exempel nöjen och upplevelser har då de har närmare till större orter och 
kan åka som besökare över en dag utan större problem beroende på hur 
nära de bor. 
 
Med större befolkningskoncentrationer finns också fler möjligheter till 
utbildning och vissa regioner kan ha fler universitet och högskolor som gör 
att ungdomarna kan pendla utan att behöva flytta från hemkommunen i 
storstadsområdena. Samtidigt som de har ett relativt bra och varierat 
utbud av utbildningar närmare hemorten än vad det är i norra Sverige. 
 
Resultatet visar på att de tilltänkta destinationer som väljs av ungdomarna 
är begränsad till att ske söderut eftersom att andra möjligheter helt enkelt 
inte finns längre norrut. Begränsningen att högre utbildning ofta är 
koncentrerad till vissa orter gör att de inte kan välja vilken destination som 
helst att flytta till för att studera. 
 
Efter analys går det också att se tendenser på att studier på annan ort är 
en möjlighet för deltagarna att få upptäcka en ny stad och knyta nya 
kontakter. Det för en också in på de som uppgav miljöbyte som kunde 
påverka deras beslut till flytt. Då dessa två faktorer hade liknande 
resonemang och att deltagarna ville komma ifrån Luleå kommun och se 
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något annat och i kombination med studier så kunde de få till ett miljöbyte. 
Denna typ av handling kan förklaras av den målrationella handlingstypen 
när det handlar om byte av miljö och upptäcka nya platser. Det går också 
att se paralleller mellan denna studie gällande byte av miljö och studien av 
Vilhelmson & Thulin (2015) där utforskandet av till exempel stadslivet kan 
attrahera en person att flytta till en viss plats. 
 
Vidare studier som kan göras inom motiv till att stanna eller flytta som kan 
bygga på denna studie kan vara att undersöka om motiven skiljer sig åt 
mellan kommuner i södra Sverige jämfört med norra. I denna studie angav 
många att de ville flytta till större städer men en undersökning skulle 
kunna genomföras där deltagare har flyttat från större kommuner till 
mindre och därefter jämföras med denna studie. 
 
Det kan också genomföras en studie där urvalet är större och där jämföra 
hur olika gymnasieutbildningar påverkar genom att jämföra till exempel 
samhällsvetenskapliga utbildningar med naturvetenskapliga. 
 

7. Sammanfattning 
 
I denna uppsats undersöktes ungdomars motiv till att flytta eller stanna 
kvar i Luleå kommun. Den genomförda studien syftade till att redogöra för 
vilka motiv som påverkar individerna i beslutsprocessen och till vilken 
destination de som vill flytta väljer och varför just dit. Urvalet för 
undersökningen var ungdomar som går en studieförberedande utbildning 
sista året i Luleå gymnasieby. De fick svara på en enkät som innehöll 
bakgrundsfrågor för att få en bild av urvalet och frågor gällande hur de 
värderar motiv som utgår från de teoretiska utgångspunkterna för arbetet, 
med strukturella, individuella och sociala samt miljömässiga faktorer. De 
fick också förklara vilken destination de vill flytta till och varför de valde 
just den destinationen. 
 
Resultatet från enkäten analyserades därefter i två delar, en kvantitativ 
och en kvalitativ, där svaren sammanställdes kvantitativt i tabeller och 
figurer samt genom kvalitativt öppen kodning för att hitta gemensamma 
teman i empirin och redovisa dessa med hjälp av citat från enkäten. Svaren 
visade att utbildning är en viktig faktor till varför ungdomarna vill flytta 
och fungerar som en push-faktor för Luleå kommun när flera angav att det 
som de ville studera inte finns på Luleå tekniska universitet och att de 
därför måste söka sig till andra orter. Där blir utbildning en pull-faktor  för 
den destination de väljer att flytta till. De sociala relationer som individen 
har är i sin tur det främsta motivet till att stanna kvar i kommunen och 
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anges ibland som det enda motivet och är därmed en pull-faktor för 
kommunen. Klimatet var en push-faktor då flera angav att de ville flytta 
till södra Sverige eller utomlands för att det är varmare där. 
 
Hur ungdomarna väljer att handla kan ofta kopplas till den målrationella 
handlingstypen där motivet bakom en handling är ett steg till att uppnå ett 
visst mål och då görs en bedömning hur detta kan uppnås mest effektivt. 
Ett exempel är att kunna utbilda sig till det individen helst vill studera. 
 
Vart de skulle välja att flytta är ofta storstadsområdena eller större städer 
i södra delen av landet, där motiven till flytt var att det skulle kunna 
innnebära fler möjligheter till utbildning, arbete, nöjen och upplevelser. 
Men också träffa nya bekantskaper, öka sina möjligheter och utbud till 
underhållning samt uppleva stadslivet. 
 
Med utgångspunkt i vilka tilltänkta destinationer undomarna vill flytta till, 
så vill de flytta till områden med större befolkningskoncentrationer i södra 
Sverige. Flyttningarna är begränsad till att ske söderut eftersom att andra 
möjligheter helt enkelt inte finns längre norrut. Begränsningen att till 
exempel högre utbildning ofta är koncentrerad till vissa orter gör att de 
inte kan välja vilken destination som helst att flytta till för att studera. 
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Bilaga 1 
 

Enkätundersökning om gymnasieungdomars motiv till flytt 
 

Syftet med denna enkät är att undersöka gymnasieungdomars motiv till; att stanna i 
Luleå kommun eller att flytta från Luleå kommun och i så fall motiven till att flytta samt 
vilka platser man vill/tänkt flytta till.  
 

Enkäten ingår i ett examensarbete i samhällsplanering vid Umeå universitet. Svaren är 
anonyma och enskilda svar kommer inte kunna spåras. 
 

Tack för din medverkan! 
 

1.     Kön         Man        Kvinna      Annan 
 

2.    Ålder ______ 
 

3. Vilket gymnasieprogram går du? 
_______________________________ 
 

4.    Var bor du? 
       Inom Luleå kommun, landsbygden 

       Inom Luleå kommun, Luleå stad 

       Annan kommun inom länet…… Vilken? ________________ 
       Annat __________ 

 

5.    Vilken är din nuvarande boendesituation 
       Bor hemma 

       Eget boende 

       Inneboende 
       Annan __________ 

 

6.   Är du född i Luleå kommun?  
 Ja  Nej. Om inte, var då? _________________ 

 
7.  a) Planerar du att flytta från Luleå kommun 

 Ja  
 
b) Om ja. Vart planerar du att flytta och varför just dit? 

  __________________________________________________________  

  __________________________________________________________  
 

c) Om du planerar att flytta från kommunen. När planerar du att flytta? 
 Inom närmaste året 
 Inom 2-5 år 
 Annat ___________ 

 
 

8.  a) Planerar du att påbörja högre studier efter avslutad 
gymnasieutbildning? 

 Ja   
 

  



 
 

b) Vill du studera vid Luleå tekniska universitet?  
  Ja 

  Nej 
  Annat universitet….. Vilket? _____________________ 

 
9.   a) Vid en flytt finns det många saker att tänka igenom. Rangordna följande alternativ 

mellan 1-5(6) där 1=Störst påverkan till flytt och 5(6)=Lägst påverkan till flytt. 
Motivera också varför du rangordnat som du har gjort. 
 

 Utbildning  ________________________________________  
upplevelser/fritidsaktiviteter ________________________________  

 Familj och vänner  ________________________________________  
 Arbete  ________________________________________  
 Förhållande/relationer  ________________________________________  
 Annan  ________________________________________  

 
b) I valet att stanna kvar kan de motiv som påverkar individen se annorlunda ut i 
jämförelse med valet att flytta.  Rangordna följande alternativ mellan 1-5(6) där 
1=Störst påverkan till att stanna och 5(6)=Lägst påverkan till att stanna. Motivera 
också varför du rangordnat som du har gjort. 
 

 Utbildning  ________________________________________  
upplevelser/fritidsaktiviteter________________________________  

 Familj och vänner  ________________________________________  
 Arbete  ________________________________________  
 Förhållande/relationer  ________________________________________  
 Annan  ________________________________________  

 
10. a) Hur ser du på möjligheterna till högre utbildning i Luleå kommun? Finns det 

bra möjligheter och utbud eller finns det något som skulle kunna förbättras? 

  __________________________________________________________  

  __________________________________________________________  

  

b) Hur ser du på möjligheterna till arbete i Luleå kommun? Finns det bra 
möjligheter och utbud eller finns det något som skulle kunna förbättras? 

  __________________________________________________________  

  __________________________________________________________  

 

c) Hur ser du på möjligheterna till nöjen/upplevelser/fritidsaktiviteter, i Luleå 
kommun? Finns det bra möjligheter och utbud eller finns det något som skulle kunna 
förbättras? 

  __________________________________________________________  

  __________________________________________________________  

 

d) Hur ser du på möjligheterna till bostad i Luleå kommun? Finns det bra 
möjligheter och utbud eller finns det något som skulle kunna förbättras? 

  __________________________________________________________  

  __________________________________________________________  


