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Till Kalmar läns unga och unga i Eksjö kommun: 

 

Tro: det att hålla något för sannolikt 

Ekvation: formel som säger att två uttryck är lika 

Livsfas: livet har med all säkerhet sina faser. Man lever, tänker, känner och tror då, nu och sedan 

Livsfasekvation: kanske är det man håller sannolikt då inte detsamma som det man håller sannolikt i ett 

senare nu. Kanske är olika uttryck för vad man trodde då, tror nu och tror sedan mer lika än vad man tror i ett 

senare nu, som också blir till då.  

Förhoppning: en känslogrundad tro på att något önskvärt kommer att kunna förverkligas 

 

I allt väsentligt pekar tecknen på att unga människor kan utgöra indikator på ett samhällets framtidsutsikter. 

OECD-rapport 

 

Om världen är baserad på kollektiva förståelser, så måste detta att förändra världen i sin tur till stor del alltid 

involvera en förändring av dessa förståelser. 

Jeffrey C. Alexander 
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FÖRORD 

 

LUPP är en akronym för ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken”. Den är konstruerad av 

den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen. Med Lupp erbjuds ett enkätverktyg med vars 

hjälp de kommuner som så önskar kan studera ungas villkor med avseende på områden 

som fritid, skola, politik, delaktighet, trygghet, hälsa och framtid. Ungdomsstyrelsens 

förhoppning är att användningen av Luppenkäten ska ligga till grund för en 

kunskapsbaserad utveckling av kommunernas lokala och tvärsektoriella ungdomspolitik.  

 

Årets Luppundersökning för Kalmar län och Eksjö kommun redovisas i tre rapporter. 

Varje rapport har ett eget fokus, nämligen, ungas geografiska rörlighet, hälsa respektive 

delaktighet. Samtliga tre rapporter har skrivits i nära samarbete mellan Mats Trondman och 

Carolin Andersson på Centrum för kultursociologi vid Linnéuniversitetet. Föreliggande 

rapport – Flyttro, flyttparadox och livsfasekvation – är den första och mest omfattande. Inte 

minst för att den berör ett av de mest prioriterade områdena i regionalt utvecklingsarbete, 

nämligen befolkningstillväxt och hållbar utveckling.  

 

Luppundersökningens empiriska material utgörs av två enkätundersökningar. En till elever 

i årkurs 8 och en till elever i gymnasieskolans andra årskurs. Eleverna går i skolor i Kalmar 

län och i Eksjö kommun. Totalt har 3 879 elever besvarat enkäten. Användningen av 

enkäten har också kombinerats med ett begränsat antal fokusgrupper som gjorts med unga i 

olika kommuner. Avsikten har varit att höra hur ungas egna röster kan låta när de har 

uppfattningar om sådant som rapporterna berör.  

 

När det gäller årskurs 8 deltar unga från följande kommuner i Kalmar län: 

 

• Borgholm 

• Emmaboda 

• Hultsfred 

• Högsby 
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• Mörbylånga 

• Nybro 

• Oskarshamn 

• Torsås 

• Vimmerby 

• Västervik 

 

När det gäller elever på andra året i gymnasiet medverkar unga vuxna från följande 

kommuner i Kalmar län: 

 

• Borgholm 

• Emmaboda 

• Hultsfred 

• Högsby 

• Kalmar 

• Mörbylånga 

• Nybro 

• Oskarshamn 

• Torsås 

• Vimmerby 

• Västervik 

 

Därtill har Eksjö kommun, som inte hör Kalmar län till, deltagit när det gäller både 

högstadiet och gymnasiet.  

 

I föreliggande rapport – Flyttro, flyttparadox och livsfasekvation – har vi också använt 

material från Statistiska Centralbyrån. Detta för att kunna beskriva ungas faktiska 

flyttbenägenhet och inte endast deras flyttro, det vill säga vad de tror om att flytta, stanna 

och återvända.  
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Det är viktigt att se Lupp-undersökningens svar som uttryck för ungas upplevelser och 

erfarenheter av sina uppväxtvillkor. Det är deras uppfattningar som kommer till tals. Vi 

ger alltså inte en bild av hur en oproblematisk ”verklighet” ser ut. Vi ger en bild av ungas 

erfarenheter och upplevelser av denna ”verklighet”. Lupp är därmed ett instrument med 

vars hjälp vi ökar ungas delaktighet genom att deras röster tas i anspråk. Ungas svar bör 

ses som indikatorer på hur de har det. Det är genom att föra en dialog med unga om 

betydelsen av dessa indikatorer som vi på bästa sätt kan öka delaktigheten och hitta ett 

produktivt sätt att jobba för att stärka deras livsvillkor och delaktighet. I fokus står deras 

samtida och framtida möjligheter. Vår förståelse av vad som behöver göras bör alltså röra 

sig genom de ungas egen förståelse av hur de har och bör ha det. Endast så kan vi uppnå 

den delaktighet som ett förverkligande av ungdomspolitiken kräver. Endast så kan vi hitta 

de vägar som unga förstår värdet av. Endast så kan vuxna erhålla det erkännande som 

bygger på att man först erkänner ungas rätt att tala och ge uttryck för sina upplevelser, 

erfarenheter och uppfattningar. Endast så bygger vi ett hållbart samhälle med stark känsla 

av tillhörighet. Det vi kallar Lupp är alltså bara själva startpunkten på en process. Inte 

slutet på en färdig insats. Det finns förstås inte något sådant som en färdig insats. Särskilt 

så när det gäller barn och unga.  

 

Mats Trondman vill rikta ett tack till Regionförbundet i Kalmar län och Linnéuniversitetet 

för totalt sex veckors finansiering för arbetet med rapporterna, planeringsdagarna, 

konferensdagarna, mediearbetet med radio och dagstidningar, medverkan i Almedalen och 

11 kommundialoger. Det har varit mycket lärorikt. Och ett särskilt tack till Carolin 

Andersson, ung vuxen från Emmaboda kommun, som medverkat som forskningsassistent 

och vars arbete varit ovärderligt för projektets genomförande. Både i dess skriftliga och 

muntliga form. Tack Carro! Och tack alla som berättat för mig om hur imponerade de varit 

av Carros insats. Inget har gjort mig mer glad än denna uppmuntran. Lycka till som 

nybliven doktorand vid Linnéuniversitetet. Vi behöver fler som dig. Både på universitetet 

och i regionen. 

 

Mats Trondman, september 2013. 
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PRELUDIUM: UNGAS RÖSTER 
 
Att flytta eller stanna? Och att återvända? Det är högst relevanta frågor för unga vuxna. 

Deras svar är av stor betydelse. Både för de unga individerna själva och för 

befolkningsutvecklingen på orter och hela regioner. Här följer tio strategiskt valda röster. 

De unga är alla 17 år. Snart är deras gymnasietid slut. De bor alla i Kalmar län. Några i 

städer eller tätorter. Andra på småorter eller i mindre byar på landsbygden. Det är om dessa 

unga och deras tro på att flytta, stanna och återvända denna rapport ska handla. Låt oss 

därför börja med att lyssna till hur det kan låta när de vill flytta, stanna och återvända. Vi 

får, så att säga, rösterna bakom procentandelarna.  

 

Om att flytta:  

 
Man har varit här hela sitt liv. Man känner att man vill ha förändring. Träffa nytt folk och så. Jag vill liksom 

på något sätt visa mig för världen.  

Hilda 

 

Jag vill till den stora staden. Det är bara så. Alltså Malmö, Stockholm, Göteborg. Där kan man träffa fler. Få 

fler möjligheter. Det händer mer där. Man kan utvecklas där. Man kan få jobb där. Vad kan man här? 

Malin 

 

Det är ju så det känns. Man vill ut och se världen. Alltså komma någonstans. Det känns så. Där jag bor. Nä, 

det räcker liksom inte. 

Karin 

 

En sådan liten håla där jag bor. Ja, men, hallå, det finns ju bara inte. En sunkig håla. Inga jobb. Ingenting. 

Man måste iväg. Det är bara så.  

Danny 

 

Jag tror så att ju längre tid man stannar, ju mindre chans har man att komma iväg. Man blir bekväm. Det 

förstår jag inte. Hur man inte kan vara nyfiken på världen? Hur man inte kan vilja veta hur andra människor 

lever? Det blir vanemönster. Man stannar kvar. Inget händer liksom. Jag ska definitivt iväg.  

Gustav 
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Om att stanna… 

 
Men förstår folk egentligen hur bra livet kunde vara. Jag tänker på dom som inte har något patos för 

någonting. Som är likgiltiga. Inte vågar tänka. Inte vågar göra något bättre. Jag tror saker kan hända. Jag tror 

det. Jag skulle inte ha något mot att bo kvar. Göra något liksom. Det kan gå. Verkligen.  

Adam 

 

Men tänk efter. Det här är ju en liten mysig stad. Verkligen. Jag trivs. Det är faktiskt sant. Jättebra. Okej, det 

finns inte allt att göra. Men när man kommer till många andra ställen, det finns inte allt att göra där heller. Så 

då kan man ju lika väl försöka göra nåt här då. Eller hur? 

Tobias 

 

Om att återvända… 

 
Jag har inget emot att flytta tillbaka hem. Sedan. Alltså kanske. Men inte nu. Man vill i alla fall ut och resa 

först. Så att man inte ångrar något när man blir gammal och ska dö och sånt. Perspektiv på saker och ting. 

Man behöver det – perspektiv. Sen kan man kanske flytta hem. Men man vet aldrig riktigt.  

Lovisa 

 

Mamma ångrar att hon inte åkte mer. Flyttade. Hon tycker att det vore kul om jag åkte och så. Men jag vill 

ändå vara här. Jag kanske stannar. Jag kanske åker. Men tillbaka kommer jag nog. Det känns så. 

Karin 

 

Man glömmer lätt bort vilket mysigt ställe detta är. Jag skulle absolut kunna tänka mig att bosätta mig här. 

Det är verkligen fint för familjeliv. För barn och så. Verkligen. Jag kan tänka så. Faktiskt.  

Natalie 

 

Det är, som sagt, om unga som dessa, som tror att de ska flytta, stanna och återvända, som 

denna rapport nu ska handla. 
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1. INLEDNING 
 

Vi inleder rapporten Flyttparadox och livsfasekvation med att formulera dess 

utgångspunkt, grundläggande begrepp, utmanande frågor, problematiseringar, syfte, 

tillvägagångssätt och disposition. Läsaren får svar på frågor som… 
 

• Vilka mål vägleder Regionförbundet i Kalmar läns utvecklingsstrategi med avseende på unga och 

befolkningsutveckling? 

• Vad avses med ”stannare”, ”flyttare” och ”återvändare” samt ”nyinflyttare”? 

• Vilka är den regionala utvecklingsstrategins policyområden och framtidsförhoppningar? 

• Hur kan Regionförbundets mål och policy problematiseras och läggas till grund för rapportens 

empiriska beskrivningar och analyser? 

• Vad avses, initialt, med vårt övergripande teoretiska tema, nämligen det om relationen mellan 

flyttro, flyttparadox och livsfasekvation? Och: Hur hänger dess teman, eller begrepp, ihop med 

problematisering av mål och policyområden? 

• Hur lyder rapportens övergripande syfte? 

• Hur går vi tillväga för att uppfylla vårt syfte? 

• Hur är rapporten disponerad? 

 

Avsikten med detta första kapitel är således att förse läsaren med en bakgrundsförståelse 

av vad vi ämnar göra, varför vi ämnar gör det och vad vi hoppas att åstadkomma. När vi 

fortsättningsvis skriver Regionförbundet avses Regionförbundet i Kalmar län. Läsaren får 

tänka att Eksjö kommun inkluderas i denna bestämning.  

 

Unga och mål för regional utveckling: vägledande utgångspunkt 

 

Regionförbundet betonar i sin regionala utvecklingsstrategi tre långsiktiga mål med 

avseende på unga och befolkningsutveckling. För det första ska fler unga välja att bo kvar i 

Kalmar län. För det andra ska fler unga som flyttar från länet välja att återvända. Därtill 

ska, för det tredje, fler unga som växer upp i andra delar av Sverige välja att flytta till 

Kalmar län. 
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Utvecklingsstrategins mål hjälper oss att synliggöra fyra kategorier av unga med stor 

betydelse för regional utveckling. Det första målet fokuserar vad vi fortsättningsvis kallar 

unga stannare. Här avses unga som bor och växer upp i en kommun i Kalmar län (eller i 

Eksjö kommun) och som har för avsikt att bo kvar där. Det andra målet rymmer två 

kategorier. Dels unga som flyttar från sin hemkommun i Kalmar län. Dels unga som flyttar 

men också återvänder till hemkommunen. Vi använder hädanefter bestämningarna unga 

flyttare respektive unga återvändare. Med det tredje målet följer en fjärde kategori. Vi 

tänker på unga som flyttar till någon av kommunerna i Kalmar län men som aldrig tidigare 

bott där. Vi kallar dessa unga nyinflyttare. Om denna kategori har vi betydligt mindre att 

säga än om stannare, flyttare och återvändare. Det främsta skälet är att denna kategori inte 

studeras med Luppenkäten, som ju endast besvaras av unga som bor i Kalmar län eller i 

Eksjö kommun.  

 

Vi kan nu sammanfatta de redovisade målen i relation till de fyra kategorierna. Det är 

dessa mål och kategorier som utgör vår rapports vägledande utgångspunkt:  

 

• Öka antalet stannare: att förmå fler att stanna 

• Öka antalet unga återvändare: att förmå fler som flyttar att återvända 

• Öka antalet unga nyinflyttare: att förmå fler som aldrig bott i länet att flytta dit 

 

Policyområden för måluppfyllelse 

 

Med avsikt att nå dessa mål och kategorier betonar den regionala utvecklingsstrategin fem 

policyområden. Det första gäller betydelsen av att göra Kalmar län och dess kommuner till 

en attraktiv plats där unga vill bo och verka. Frågan om plats rör således ungas 

grundläggande livsvillkor och utvecklingsmöjligheter.  

 

Det andra området riktar sökljuset mot utbildning. Den generella utbildningsnivån ska 

höjas. För att möjliggöra detta ska utbildningsutbudet vara brett och varierat. På 

individnivå ska unga motiveras för studier. Därtill ska andelen unga som avslutar 
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påbörjade utbildningar och tar examen öka. Till utbildningsmålet hör också att utveckla 

samverkan mellan Linnéuniversitetet och kommunerna i Kalmar län.  

  

Det tredje området som fokuseras är arbete. Andelen unga i sysselsättning ska öka. Det 

handlar förstås om att skapa arbetstillfällen men också om att tillvarata och utveckla 

kompetens hos unga stannare, unga återvändare och unga nyinflyttare. Därtill betonas 

vikten av att innehållet i utbildningar matchar existerande och möjliga arbetsmarknader.  

 

Ett fjärde område gäller entreprenörskap, vilket i huvudsak handlar om att stärka länets 

företagsklimat. En avgörande aspekt är ungas egna attityder till och intresse för 

företagsamhet och entreprenörskap.  

 

Slutligen rymmer regionens utvecklingsstrategi en särskilt betoning på ungas upplevelse av 

delaktighet och tillit. De unga i Kalmar läns kommuner ska alltså känna att de tas i anspråk 

och utgör resurser i en utvecklingsstrategi för goda livsvillkor, utbildning, arbete och 

entreprenörskap. De ska känna sig tillhöriga den tillitsfulla plats där de växer upp och 

göras delaktiga. Luppundersökningen utgör ett exempel på denna delaktighet: att unga tas i 

anspråk genom att i enkätens form få berätta om hur man har det och vad man vill.  

 

Mål, policy och framtidsförhoppningar: två utmanande frågor 

 

Varje policyområde bär på framtidsförhoppningar. Om Kalmar län, dess kommuner och 

Eksjö kommun kan bli en attraktiv plats i termer av goda livsvillkor för unga, om utbud av 

och motivation för utbildning höjer utbildningsnivån, om antalet jobb blir fler och matchar 

ungas utbildning, om starkt företagsklimat växer fram och attraherar unga och om unga i 

allt detta känner delaktighet och tillit, så är förhoppningen att fler unga stannar, att fler 

unga som flyttar återvänder och att fler unga från andra delar av Sverige nyinflyttar till 

någon av Kalmar läns kommuner.  
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Vid en första anblick torde det vara lätt, kanske alltför lätt, att tänka att de angivna 

policyområden pekar ut precis vad som behöver göras för att nå de regionala strategimålen. 

Och, följaktligen, att förverkligade policyområden leder till måluppfyllelse. Missförstå oss 

inte. Det vore otvetydigt bra om kommunerna i Kalmar län förmådde förverkliga de 

utpekade policyområdena. Det är svårt satt tänka sig något mer glädjande för ungas 

uppväxtvillkor, samhällstillit, möjligheter och framtidstro. Men frågan är om ett sådant 

förverkligande skulle uppfylla de tre målen. Och om så helt eller delvis nu skulle kunna 

vara fallet, hur ska vi förstå och förklara det? Låt oss först problematisera målen och 

därefter göra detsamma med policyområdena. Genom att göra detta kan vi också påbörja 

arbetet med att tydliggöra vad vi avser med flyttparadox och livsfasekvation. Vi tänker oss 

nämligen att läsaren till slut kan förstå hur den senare kan utgöra en upplösning av den 

förra.   

 

Problematisering av målen: flyttparadox och grundläggande frågor 

 

Det är otvetydigt bra för befolkningsutvecklingen i Kalmar län och Eksjö kommun om fler 

unga stannar, om fler unga kommer tillbaka och om fler unga nyinflyttar. Följaktligen bör 

forskningen söka svar på frågor om vad som ökar andelen unga stannare, unga återvändare 

och unga nyinflyttare. Men en komplex och tillsynes paradoxal samling frågor utmanar 

oss. Hur ska vi förhålla oss till unga flyttare? Bör vi också formulera och därmed utforska 

ett fjärde mål? Hur vi kan hjälpa unga att flytta från länet. Är det verkligen 

eftersträvansvärt att försöka ta reda på hur vi minskar andelen flyttare? Borde vi alltså 

förmå fler som vill flytta att stanna? Men är inte det vad regionen redan har bestämt sig 

för? För om den regionala strävan är att öka antalet unga stannare, så följer väl där av en 

strävan att också minska antalet unga flyttare. Men om antalet unga flyttare minskar, så får 

vi färre som kan bli unga återvändare. Kom ihåg att ett av de tre målen är att öka antalet 

unga återvändare. Inte endast i syfte att öka befolkningen utan att också för att få hem unga 

vuxna som investerat i efterfrågade kompetenser, erfarenheter och nätverk gjorda utanför 

den egna hemkommunen och länet. Det är denna typ av problematik som i vår rapports 

huvudtitel benämns flyttparadox. Något tillspetsat kan vi formulera den så här: hur kan vi 
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förstå nödvändigheten av att unga flyttare just flyttar för att bli till återvändare samtidigt 

som vi också måste prioritera unga stannare? Hur bör, frågar vi oss, regionen förstå och 

hantera denna fråga i sin regionala utvecklingsstrategi? Hur bör varje kommun förstå och 

förhålla sig till sina unga flyttare, stannare och återvändare? Så lyder de grundläggande 

frågor som driver vår rapport framåt. Inte förrän vi nått dess avslutande sidor kan vi 

formulera det mer övergripande svar som våra empiriska material möjliggör. En del inte 

alltför djärva tolkningar kommer dock att krävas.   

 

Till frågan om att förstå flyttare: livsfasekvation 

 

En oundviklig aspekt av våra grundläggande frågor är hur regionen bör se på och förhålla 

sig till just unga flyttare i relation till unga stannare och unga återvändare. Det finns 

åtminstone tre sätt att förhålla sig till unga flyttare. Är det, för det första, en bra strategi att 

regionen gör vad den kan för att förmå presumtiva unga flyttare att bli stannare? Är en 

sådan strategi eftersträvansvärd? Är den ens möjlig? Skulle det för regionen mest optimala 

vara om alla unga blev stannare? Att Kalmar län blir känt för att vara länet dit ingen 

återvänder därför att ingen flyttar? Det är av många skäl svårt att uppfatta något sådant 

som en framgångsstrategi i en global värld där investeringar i kunskap, internationalisering 

och nätverk är avgörande för samhällsutvecklingen. Som vi kommer att visa i andra och 

tredje kapitlet så framstår idén som på en och samma gång orealistisk (unga flyttar) och 

oförsvarbar (länet behöver flyttare som återvänder). Men, igen, missförstå oss inte. Det är 

alltså inte fel att unga stannar i Kalmar län eller Eksjö kommun. Inte heller är det, hur 

orealistiskt det än är, önskvärt att alla gör det. Länet skulle då bli hänvisat till endast 

nyinflyttare som har att samarbeta med en befolkning som aldrig skaffat andra erfarenheter 

än eventuella semestererfarenheter utanför hemkommunens gränser. Låt oss uttrycka det så 

här: Stannare är nödvändiga men inte tillräckliga. Därtill: om alla unga stannade, så skulle 

det öka arbetslösheten högst påtagligt.  

 

Det andra förhållningssättet till flyttare är möjligen ännu sämre än det första: att öka 

antalet flyttare med avsikt att de inte ska bli återvändare. Som svar på frågan: vad är 
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regionens utvecklingsstrategi är det inget bra svar att säga att så många som möjligt flyttar 

och inte kommer tillbaka. Om denna strategi skulle lyckas har vi snart en region med en 

påtagligt sinande befolkning av unga vuxna. Denna strategi har förstås aldrig ens beaktats. 

Den är inte på något sätt eftersträvansvärd. Dessutom: Om alla flyttare återvänder skulle 

det vara svårt för dem att få jobb och ha någonstans att bo.  

 

Men det finns också ett tredje sätt att se på unga flyttare, nämligen att det är bra om en stor 

andel unga lämnar regionen för att samla på sig kunskaper, erfarenheter, idéer och 

kontaktnät om de – innan, under och/eller efter flytten – också kan se sig som och bli till 

återvändare. Det är detta scenario, eller denna lösning, vi kallar livsfasekvation: att vad 

som ser ut som en flytt som aldrig leder tillbaka hem kan bli just en flytt hem om flyttaren 

bara först får göra de investeringar, erfarenheter och upplevelser som han eller hon önskar. 

Vad som kan se ut som en förlorad flyttare kan alltså i en senare livsfas bli till en vunnen 

återvändare. Vi ska kanske inte stirra oss blinda på och skrämmas av att unga vuxna flyttar. 

Istället ska vi intressera oss för vad som gör att de kan tänka sig att komma tillbaka. 

Kanske är det också så att flyttare som återvänder flyttar av andra skäl än flyttare som inte 

gör det.  

 

Det endast till synes paradoxala kan då vara att unga vuxna som vill flytta, för att de vill 

bort, mycket väl också kan tänka sig att återvända. Men först senare i livet. Ekvationen kan 

så att säga lösa sig i en senare återvändarfas fast det inte ser ut så i tidig flyttfas. Just häri 

ligger vår teoretiska poäng. Vi ska alltså försöka se denna senare i livet lösta 

livsfasekvation som en möjlig och eftersträvansvärd upplösning av flyttparadoxen. Just 

därför utgör båda dessa begrepp, eller teoretiska teman, vår rapports huvudtitel. Vi kan 

därmed inte endast arbeta för att de som bor i länet ska vilja stanna kvar, ha det bra och 

göras delaktiga i regional och kommunal utveckling. Vi måste också få in nya kunskaper 

och erfarenheter samt få tillgång till nya nätverk genom dem som gav sig av för att komma 

tillbaka. Tänk om de unga som vill lämna länet och Eksjö kommun kunde få hjälp med att 

göra det. Att de rent av uppmuntras att lämna sin hemkommun. Tänk om det är så att deras 
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tro på att återvända inte alls hotas av en sådan satsning? Frågor som dessa ska i sinom tid 

få sina svar. 

 

Låt oss av förförstående skäl gå händelserna i förväg med ett exempel. Det ska nämligen 

visa sig att unga som tror att de kommer att flytta, och som deltagit i verksamheter som 

syftar till att ge länets unga mer internationella erfarenheter, inte alls tappar tron på att 

återvända senare i livet. Här har alltså läsaren ett exempel på hur livsfasekvationen kan få 

oss att förstå flyttparadoxen. Starka uppväxtvillkor och internationella erfarenheter får den 

unge vuxna att vilja flytta. Men det betyder inte att den unge inte kan tänka sig att 

återvända senare i livet. Det är i grund och botten denna historia vi vill berätta.    

 

Men, förstås, alla fyra kategorier av unga är av lika stort värde! Stannarna som stannar för 

att de vill, behövs och gör det bra. Flyttarna som flyttar för att de vill, behövs och gör det 

bra. Återvändare som återvänder för att de vill, behövs och gör det bra. Och därtill, att inte 

förglömma, nyinflyttare som nyinflyttar för att de vill, behövs och gör det bra. Det bästa 

vore om de kunde känna för varandras olikheter och slagkraftigt verka ihop.  

 

Problematisering av policyområdena 

 

Så till vår andra problematisering. Precis som i fallet med målen verkar det vid en första 

anblick som att policyområdena kan tas för att vara givna lösningar. Hur ska vi få fler att 

stanna? Jo, genom att se till att länets kommuner är attraktiva platser, som erbjuder stark 

infrastruktur för goda uppväxtvillkor med starkt motiverande och framgångsrika 

utbildningsmiljöer. Därtill ska kommunerna bevara, utveckla och generera jobb genom att 

tillvarata kompetensen hos unga, välutbildade stannare, som framgångsrikt aktiveras av 

starkt företagsklimat och spirande entreprenörsanda. Inte minst genomsyras detta 

policyförverkligande av delaktiga unga vuxna med stark tilltro till Kalmar län och dess 

kommuner som platser att bo på, verka i och, därmed, bidra till att levandegöra och 

vidareutveckla.  
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Hur ska vi, för att fortsätta, få fler att återvända? Hur ska vi få fler nyinflyttare? Jo, samma 

svar kan upprepas, det vill säga det attraktiva i villkor, utbildning, jobb, entreprenörskap 

och delaktighet. Så långt, så bra. Absolut! Men, igen, hur ska vi se på flyttarna? Svaret kan 

synas förföriskt självklart och enkelt. Om de får det lika bra som stannare, så stannar 

presumtiva flyttare också. Men är det verkligen så? Tänk om det, paradoxalt nog, är så att 

flyttarna flyttar fast de är nöjda med sina uppväxtvillkor i kommunen? 

 

Bortsett från att Kalmar län behöver flyttare som återvänder, bör vi alltså också undra över 

om flyttare flyttar därför att de inte haft det tillräckligt bra för att vilja stanna. Och om de 

flyttar för att de inte haft det tillräckligt bra, skulle de då stanna om de fick det bättre? Men 

om det är lösningen, ja, då har vi ju inga återvändare att vänta. Bör vi då se till att en del 

får det dåligt, så att de av det skälet vill flytta och sedan se till att, till exempel med 

framgångsrik marknadsföring, tala om att det blivit bättre och därigenom få dem att 

återvända? Men varför skulle de vilja återvända om deras flyttminne präglas av i huvudsak 

negativa erfarenheter från barn- och ungdomsår? Och vem vill bygga en hållbar utveckling 

på att unga ska förmås flytta därför de inte fått vad de som barn och unga behöver och har 

rätt till? Därtill: skulle de inte kunna sticka fast det haft en bra barn- och ungdomstid? 

Kanske är det till och med så att de med starkast uppväxtvillkor, inte minst när det gäller 

utbildning, är de som är mest benägna att flytta. Detta är förstås en del av det ”pussel” som 

utgör vår flyttparadox.  

 

Hur ska vi få ihop detta med att alla barn och ungdomar har det så bra att olika unga kan 

välja att stanna, för att de har det bra, flytta, för att de haft det bra, och återvända, för att de 

kommer att få det bra igen. Och så, förstås, ökar också chansen till fler nyinflyttare, som 

hört att det är bra att växa upp i Kalmar läns kommuner och Eksjö kommun. Det ska alltså 

visa sig att livsfasekvationen erbjuder oss ett tänkbart svar och användbara lösningar i en 

hållbar regional utvecklingsstrategi. Kanske är stora andelar flyttare inget tecken på dåliga 

villkor? Kanske är stora andelar flyttare en berättelse om stora andelar återvändare? Det är 

i alla fall möjligt att tänka det.  
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Övergripande syfte 

 

Det är vår rapports övergripande syfte att klargöra vad vi menar med att det är både 

eftersträvansvärt och möjligt att se livsfasekvationen som ett sätt att förstå och hantera 

flyttparadoxen. Genom att lösa ekvationen kan vi upplösa paradoxen. Den handlar med 

andra ord om att skapa en delvis ny berättelse om stannare, flyttare och återvändare, och 

relationerna dem emellan, som är både möjlig och eftersträvansvärd. Förhoppningsvis inte 

endast som tankekonstruktion utan också som mobiliserbar faktisk, levd möjlighet. Vad 

detta innebär ska växa fram under resans gång. Följaktligen skrivs rapporten i avsikt att 

försöka förstå och förklara detta vårt pussel.  

 

Fortsatt disposition 

 

Vi fortskrider i sju beskrivande och analytiska steg. De följande två kapitlen avser att ge 

läsaren en mer översiktlig bild över hur ungas flyttmönster ser ut. I kapitel 2 – 

Flyttmönster i Sverige – lär vi oss något om hur vanligt det är att unga flyttar, varför de 

flyttar och vilka konsekvenserna är. Vi synliggör också förändringar över tid. I kapitel 3 

görs liknande beskrivningar av utvecklingen i Kalmar län och dess kommuner samt Eksjö 

kommun. Här beskrivs inte endast stannare och flyttare. Vi har också något av vikt att säga 

om just återvändare. Också nyinflyttare, om än mycket kort, berörs. I dessa två empiriska 

kapitel används endast tidigare forskning och material från Statistiska centralbyrån. Med 

dessa två första steg och detta inledande kapitel lägger vi grunden till vår användning av 

material från genomförda Luppundersökningar.  

 

Därefter följer ytterligare fyra kapitel i vilka Luppenkäten sätts i arbete. I huvudsak 

används Luppundersökningen från 2012. I vissa avseende görs dock jämförelse med 

Luppundersökningen 2009, vilket gör det möjligt att undersöka eventuella förändringar 

över tid. I det fjärde kapitlet – Flyttare, stannare och osäkra – inleds beskrivningen och 

analysen av just unga flyttare och stannare men också av de unga som inte vet om de ska 

flytta eller stanna. Fokus gäller alltså hur ungas flyttro ser ut och hur den förändrats, eller 
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snarare inte förändrats, över tid. Bestämningen flyttro är viktig. Med Luppen studerar vi 

nämligen inte faktisk flyttbenägenhet. Vi studerar endast var unga tror att de kommer att 

göra inom en snar framtid. Just därför finns det anledning att tala om presumtiva flyttare, 

stannare och osäkra. Detsamma gäller förstås också återvändare. Läsaren får också en 

beskrivning av hur flyttron ser ut i de studerade kommunerna. I det femte kapitlet – Flyttro 

och utbildning – intresserar vi oss för vilka stannare och flyttare är när det gäller frågor om 

utbildning. Inte minst därför att Regionförbundets policy starkt fokuserar just frågor om 

utbildning. I det näst sista kapitlet – Skäl att stanna och skäl att flytta – koncentrerar vi oss 

på vilka skäl unga har för att just flytta och stanna. Vi försöker också reda ut hur nöjda de 

som flyttar respektive stannar är med sina uppväxtvillkor. I det sista empiriska kapitlet – 

Till förståelsen av återvändare – riktas intresset mot unga som kan tänka sig att just 

återvända. Frågorna är många. Hur vanliga är de? Hur ser det ut i olika kommuner? Vilka 

är återvändarna? Vilka skäl har de för återvända? Vilka skäl har de för att flytta? Hur 

skiljer sig flyttare som kan tänka sig att återvända från flyttare som inte kan tänka sig att 

återvända? Och: vad betyder ungas investeringar i internationella erfarenheter för tron på 

att återvända? Är de som gör sådana investeringar förlorade som återvändare? Eller borde 

vi kanske snarare satsa på att se till att flera unga får göra just investeringar i 

internationella erfarenheter? Är det inte bra om fler kommer tillbaka med nya erfarenheter, 

idéer och kontaktnät?  

 

När så de sju stegen är genomförda avslutas rapporten med ett sammanfattande och 

konkluderande kapitel. Det har fått samma titel som rapporten, nämligen Flyttro, 

flyttparadox och livsfasekvation. Först här får vårt övergripande syfte sitt mer övergripande 

svar. Hur kan livsfasekvationen hjälpa oss att lösa flyttparadoxen? Eller flyttparadoxerna! 

De ska nämligen visa sig vara flera. Och vad lär de oss för fortsatta mål och 

policyområden? Det är förstås av många skäl inte lätt att motstå landets och regionens 

högst ihärdiga och påtagliga flyttmönster, vilket kommer att framgå av de två kapitel som 

nu följer. Följaktligen är livsfasekvationen en möjlighet. Inte en garanti. Mitt i de 

historiska och samtida trendernas tröghet ska vi försöka peka ut möjligheterna. Härvidlag 

har kommunerna mycket gemensamt. I alla fall om vi ska tro på ungas flyttro.  
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2. FLYTTMÖNSTER I SVERIGE 

 
I detta andra kapitel ges en översiktsbild av hur ungas flyttmönster ser ut i Sverige. En 

beskrivning av Kalmar län görs i nästa kapitel. En del jämförelser mellan riket som helhet 

och Kalmar län kommer dock att göras. Vi besvarar frågor som… 
 

• Hur vanligt är det att människor flyttar under ett år i Sverige? 

• Vilka är de som flyttar mest? 

• Vart flyttar de? 

• Varför flyttar de? 

• Vilka är förändringstendenserna? 

• Vilka är konsekvenserna? 

 

Avsikten är att påbörja arbetet med att förstå de utmaningar och möjligheter som regionens 

mål och policy står inför. Kapitlet avslutas med några sammanfattande slutsatser att ta med 

på den fortsatta resan.  

 

Flyttare i Sverige 2001 

 

Under 2011 flyttade drygt 1,1 miljoner människor i Sverige. Det motsvarar 12 procent av 

befolkningen. Följaktligen var drygt var tionde invånare en flyttare. Merparten av de som 

flyttar gör det dock inom den egna kommunen. Var tredje flytt går över den egna 

kommungränsen. Knappt hälften av dessa flyttar tar dem över länsgränsen.  

 

Unga står för den övervägande delen av alla flyttar. Men de rör sig också om familjer med 

små barn. Medelåldern för flyttare är 31 år. Könsskillnaderna är härvidlag små. 

Medelåldern för kvinnor är 31 år. För män är den 32 år.  

 

Bland de som under 2011 flyttade till kommuner i andra län var nästan hälften i 

tjugoårsåldern (20-29 år). Drygt var femte flyttare i denna ålderskategori flyttar utanför det 
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egna länet. Under denna period i livet flyttar både män och kvinnor i genomsnitt fyra 

gånger.  

 

Utbildning som förklaring 

 

Den viktigaste förklaringen till det tilltagande flyttandet bland unga under de två senaste 

årtiondena är det ökade antalet studerande på universitet och högskolor. Expansionen av 

högre utbildning har alltså bidraget till en ökad geografisk rörlighet. Därtill har även 

andelen som flyttar för att gå gymnasieutbildningar i andra kommuner än den egna 

hemkommunen ökat betydligt. Ytterligare en förklaring är invandrare som flyttar till 

storstadsområdena.  

 

Jobbtillväxt i Sverige 

 

Under de senaste två årtiondena har den största befolkningsökningen skett i storstäder och i 

förortskommuner. I dessa miljöer har invånarantalet ökat med 25 procent. Motsatsen, den 

största befolkningsminskningen, finner vi i glesbygdskommuner, som förlorat en knapp 

femtedel (18 procent) av sin befolkning. Ungdomar svarar för huvuddelen av storstädernas 

inflyttningsöverskott. De är också de som dominerar utflyttningen från glesbygden.    

 

Av Statistiska Centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar framgår att det också är i 

storstadsområdena som de nya jobben blir till. Under perioden 2006 till 2012 tillkom drygt 

224 000 jobb i Sverige. Drygt nio av tio av dessa jobb (93 procent) skapades i något av 

Sveriges fyra storstadslän, nämligen Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Uppsala. 

Kalmar län, däremot, med en jobbminskning på 0,3 procent, tillhör de fem svagaste länen i 

Sverige.  

 

SCB har också låtit undersöka förändringen av antalet sysselsatta i åldrarna 15-74  år 2006 

och år 2012. Av Sveriges totalt 21 län har 12 län under den aktuella perioden ökat andelen 

sysselsatta. I topp ligger Uppsala (17 procent), Stockholm (12 procent), Skåne (8 procent), 
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Halland (6 procent), Östergötland (5 procent) och Västra Götaland (5 procent). I Jönköping 

län är andelen sysselsatta oförändrat. Kalmar län hamnar på plats 15 med en minskning av 

andelen sysselsatta med 0,7 procent. Sist i denna jobbtillväxttabell ligger Gotland (-2 

procent), Västmanland (-2 procent) och Västernorrland (-3 procent).  

 

I Svenska dagbladet kommenterar ekonomijournalisten Göran Eriksson en prognos som 

gjorts till regeringens Framtidskommission. Han skriver: ”Enligt basscenariot kommer 

jobbtillväxten fram till mitten av seklet att koncentreras till storstäderna och angränsande 

län”. Han citerar också den aktuella rapporten: ”För i stort sett alla län i norra Sverige samt 

Värmlands och Kalmar län beräknas sysselsättningen att minska kraftigt fram till 2050”.  

 

Storstadsregionernas utveckling: exemplet Stockholm 

 

Färska prognoser från 2012 tyder på att Stockholm stad inom tio år blir en miljonstad. 

Stockholms län beräknas inom samma tidsspann få runt 2,5 miljoner invånare. Länet 

beräknas öka med 17 procent. Den kommun som växer mest i Stockholmsregionen är 

Sundbyberg. Inom loppet av tio år förväntas kommunens invånarantal ha mer än 

fördubblats. Det visar sig att Sverige är det land i Europa som uppvisar den snabbaste 

urbaniseringstakten. Samtidigt talar politiker och andra om behovet av levande regioner 

och landsbygder. Trenden tycks alltså vara den motsatta.  

 

Eftersom det i störst utsträckning är ungdomar och barnfamiljer som flyttar beräknas antal 

barn som är 15 år eller yngre i Stockholms län att öka med drygt 95 000 under det 

kommande decenniet. Idag finns det 430 000 barn i Stockholms län. Det är en förväntad 

ökning på 22 procent på tio år. Stockholm bedöms alltså vara på väg att bli en barnrik 

region. Unga flyttar dit, bor kvar, bildar familj och får barn. I en intervju i Expressen i 

september 2013 säger kulturgeografen Emma Lundholm att ”den som är i 35-årsåldern och 

har barn i skolåldern stannar nästan alltid kvar i regionen”. Statistiken visar nämligen att 

åren mellan 30 och 40 år är avgörande. 
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En region som Kalmar har följaktligen mycket att brottas med när det gäller 

befolkningstillväxt.  

 

Storstadsregionernas utmaningar och den viktiga könsdimensionen 

 

Den minst sagt expansionsartade utvecklingen av storstädernas regioner reser också urbana 

utmaningar att hantera. Det pågår inte endast forskning om hur krympande regioner ska få 

fler ungdomar att stanna kvar och flytta hem. Det pågår även forskning om varför 

barnfamiljer väljer att bo kvar i de stora städernas regioner. Och om vad som krävs om de 

ska förmås att bo kvar. Tillväxtregionerna vill alltså att nyinflyttare ska bli till nöjda 

stannare. Kulturgeografen Thomas Niedomysi intresserar sig för vad han kallar 

”barnfamiljernas geografi”. Med det ökade antalet barnfamiljer, säger han i en intervju i 

Dagens Nyheter i november 2012, ”förändras behoven och vi tvingas omprioritera. 

Barnfamiljer kräver ett visst utbud”. En del av detta arbete är redan på gång. Fram till 2021 

planerar kommunerna i Stockholms län att bygga närmare 150 000 nya lägenheter. Knappt 

åtta av tio planerade bostäder (79 procent) avser flerbostadshus. Enligt en stadsplanerare 

som intervjuas brukar åtminstone 80 procent av sådana planer att förverkligas. 

Bedömningen är att om bostadsmarknaden hade varit bättre, så hade både inflyttning och 

tillväxt ytterligare stärkts. Om detta är riktigt skulle alltså utflyttningen från Kalmar län 

öka om de unga visste att de hade någonstans att bo i storstadsområdena.  

 

Koncentrationen till storstäder och storstadsområden innebär förstås utmaningar. Det gäller 

inte bara brist på bostäder. Det gäller också frågor som rör trafik och kommunikationer, 

skolor, sjukvård och kultur och fritid. Samtidigt är, som kulturgeografen Lars Westin 

påpekar i en intervju i Svenska Dagbladet i april 2013, ”urbaniseringen en anpassning. 

Folk i städerna delar på kostnader och risker, för bättre och rikare liv, med god service”. 

 

Westin lyfter också en den viktiga könsdimensionen: ”Vi har inga platser med extremt 

kvinnoöverskott, men det finns machomiljöer. Där kvinnor trivs, dit kommer männen. Det 
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ger också bättre födelsetal”. Goda villkor för kvinnor tycks således vara en nyckel till 

framgång.  

 

Sammanfattande slutsatser 

 

Med denna snabbt skisserade beskrivning av flyttningsmönster i Sverige kan vi dra 

följande slutsatser: 
 

• Drygt var tionde invånare i Sverige kan flytta under ett år. 

• Det är i huvudsak ungdomar som flyttar. 

• Unga kvinnor och män flyttar i stort sett i samma utsträckning. 

• Nästan hälften av dem som flyttar till kommuner i andra län är i tjugoårsåldern (20-29 år). 

• Var femte ung i tjugoårsåldern flyttar till en kommun i ett annat län. 

• Ungdomar som flyttar svarar för huvuddelen av storstädernas befolkningstillväxt. 

• Ungdomar, barnfamiljer och invandrare som flyttar får storstadsområdena att expandera i hög takt. 

• Storstadsområdena får en allt större yngre befolkning. 

• Ungdomar flyttar i hög grad för att utbilda sig. 

• Ungdomar flyttar till expanderande storstadsområden med stor tillväxt av jobb. 

• Unga kvinnor flyttar dit de trivs och undviker ”machomiljöer”. 

• Dessa förändringsmönster förväntas fortsätta. 

• Kalmar län hör till de län som i störst utsträckning utmanas med avseende på befolkningsutveckling, 

arbetsmarknad och hållbar samhällsutveckling.  

 

Låt oss fortsättningsvis kalla den samlade verkningsgraden av dessa slutsatser för exogena 

krafter, det vill säga krafter som i storstadsområdena attraherar unga att flytta dit. Det 

redovisade utfallet av dessa utmaningar får oss att förstå det legitima värdet i 

Regionförbundet i Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi. Med andra ord behövs 

stannare, flyttare, återvändare och nyinflyttare. Men då behövs också att Kalmar läns 

kommuner, för att påminna om Regionförbundets strategiska mål, uppfattas som attraktiva 

platser, som platser för utbildning och utbildade, som platser för jobbtillväxt, som platser 

med företagsklimat och som platser för unga genomsyrade av delaktighet och tillit. 
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Samtidigt har vi lärt oss att de exogena utmaningarna, historiskt och i samtid, är högst 

påtagliga.    

 

Vi behöver också kontrastera dessa exogena utmaningar, eller trögheter, med några 

sammanfattande slutsatser av en annan karaktär. Låt oss kalla dem endogena krafter eller 

rent av möjligheter.  
 

• Nio av tio invånare flyttade inte under 2011. 

• Merparten av de som flyttar gör det inom den egna kommunen. 

• En minoritet av dem som flyttar tar sig utanför det egna länet. 

• Fyra av fem unga i tjugoårsåldern (20-29 år) flyttar inte utanför det egna länet. 

• De växande storstadsområdena ställs inför en rad infrastrukturella utmaningar. Inte minst gäller 

detta bostäder och familjers liv, villkor, behov och förväntningar. 

• Vi årsslutet 2011 bodde i stort tre fjärdedelar (74 procent) av den svenska befolkningen kvar i det 

län där de föddes. Könsskillnaderna är härvidlag små. Det gäller 73 procent av kvinnorna och 76 

procent av männen. 

 

Det är alltså viktigt att betona att även om många flyttar, så är det betydligt fler som 

stannar kvar. Dessa punkter får oss att förstå värdet av att stannare ges goda villkor och 

utvecklingsmöjligheter. Inte minst måste de känna tillhörighet och delaktighet i de miljöer 

i vilka de stannar kvar. Och lever.  
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3. FLYTTMÖNSTER I KALMAR LÄN 

 
Vi ska nu förse läsaren med en översiktsbild av hur ungas flyttmönster ser ut i Kalmar län 

och, i viss utsträckning, dess kommuner samt Eksjö kommun. Läsaren ges svar på frågor 

som… 
 

• När var Kalmar län som störst? 

• Hur har flyttmönster sett ut i Kalmar län under ett drygt århundrade? 

• Vilka stannar, flyttar och återvänder? 

• Hur stor andel av de som kommer till länet är nyinflyttare? 

• Vilka variationer finns om länets kommuner (och Eksjö kommun) jämförs? 

• Vad är länets svaga punkter och möjligheter? 

• Hur kan unga vara en indikator på möjligheter? 

 

Avsikten är att fortsätta arbetet med att förstå de utmaningar och möjligheter som följer av 

främst ungas flyttmönster. Precis som i föregående kapitel avslutar vi med några 

sammanfattande slutsatser. Föregående slutsatser fokuserade i hög grad exogena krafter, 

det vill säga storstadsområdenas högst påtagliga attraktions- och dragningskraft. Just därför 

ska vi nu i större utsträckning rikta intresset mot endogena krafter, det vill säga länets egna 

möjligheter och hinder. Först i nästa kapitel börjar vi använda Luppundersökningen.  

 

Historisk utblick och nuläge 

 

Kalmar län har aldrig haft en större befolkning än under 1880-talet. Då utgjorde länets 

befolkning 6 procent av Sveriges befolkning. Sedan dess har länet i jämnt takt minskat sin 

andel av landets befolkning. Idag utgör länets invånare 2,6 procent av Sveriges befolkning. 

Under slutet av 1800-talet och fram till ett drygt årtionde in på 1900-talet var den 

dominerande orsaken till befolkningsminskningen emigrationen till Amerika. Därefter går 

utflyttningen främst till svenska storstäder. I synnerhet till Stockholmsområdet. Dessa 

flyttare är i stor utsträckning unga, arbetsföra och välutbildade.  
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Under 2000-talets första årtionde var 40 procent av flyttarna 15-24 år. Ytterligare 28 

procent var 25-35 år. Under denna tidsperiod kan alltså i stort sju av tio flyttare (68 

procent) karaktäriseras som ungdomar och unga vuxna.  

 

Flyttendenser i Kalmar län och dess kommuner 1970-1985 

   

Genom att använda SCB:s statistikdatabas från 2012 kan vi beskriva utflyttningsstatistiken 

för åldersspannet 15 till 29 år i Kalmars läns kommuner ur ett drygt 40-årsperspektiv. Vi 

tar också upp Eksjö kommun. Redovisningen fokuserar huvudtendenser. Vi börjar med 

perioden 1970-1985, som i viss utsträckning uppvisar ett annat mönster än den 

efterföljande perioden. 

 

1970 flyttade runt 11 procent av 15- till 29 åringarna från kommunerna i Kalmar län. 

Femton år senare, 1985, är motsvarande andel runt 9 procent. Följaktligen skedde en liten 

minskning av andelen unga som lämnade sin hemkommun i Kalmar län under den aktuella 

perioden. Om runt 11 procent lämnar sin hemkommun i Kalmar län under den aktuella 

perioden, så är 89 procent kvar. Andelen stannare är alltså betydligt större än andelen 

flyttare.  

 

En jämförelse mellan länets kommuner visar på förhållandevis små skillnader mellan 

kommunerna. Torsås är den kommun som under den aktuella perioden i störst utsträckning 

minskar andelen flyttare. De minskar från 14 procent till 9 procent. Störst andel flyttare 

1985 har Borgholm (11 procent). Minst andel flyttare samma år finner vi i Emmaboda (7 

procent). Övriga kommuner varierar mellan 8 och 10 procent. Två kommuner utgör 

undantag. I både Kalmar och Oskarshamn är utflyttningen i stort densamma under den 

aktuella perioden. I båda fallen varierar den mellan 8 och 9 procent. 
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Flyttendenser i Kalmar län och dess kommuner 1990 till 2011 

 

Den andra perioden vi studerat gäller 1990 till 2011. Vid 1990-talets början flyttade runt 

10 procent av unga från kommunerna i Kalmar län. Här har vi en nivå som i stort 

motsvarar den som gäller för 1970. Andelarna gäller fortfarande åldersspannet 15 till 30 år. 

Drygt tjugo år senare har andelen flyttare höjts med 6 procentenheter till runt 16 procent. 

Under perioden 1990 till 2011 ökar alltså andelen unga i Kalmar län som lämnar sin 

hemkommun. Tendensen, om än i olika grad, gäller för länets samtliga kommuner. En sak 

får vi dock inte glömma. Även om en jämförelse mellan de två studerade tidsperioderna 

visar på en ökad andel utflyttare, så är andelen stannare betydligt större än andelen flyttare 

också under den andra perioden. Om 16 procent flyttar från kommunerna så är 84 procent 

kvar.  

 

Torsås är den kommun som i störst utsträckning ökar sin utflyttning. Från 9 procent 1985 

till 18 procent 2011. Den största andelen flyttare 2011 har Hultsfred (19 procent) följt av 

Eksjö (18 procent), Mörbylånga (18 procent), Högsby (18 procent), Borgholm (17 

procent), Kalmar (15 procent) och Emmaboda (15 procent). Minst andel flyttare har Nybro 

(13 procent), Västervik 13 procent), Oskarshamn (12 procent) och Vimmerby (12 procent). 

Minst ökning av utflyttning gäller Vimmerby (1 procentenhet), Nybro (2 procentenheter) 

och Västervik (2 procentenheter).  

 

Kön och flyttmönster: några tendenser 

 

Låt oss också fokusera flyttmönster för unga kvinnor och unga män. Vi gör tre korta 

nedslag. Först en generell beskrivning av förändringstendenser från 1970 till 2011. 

Därefter en redovisning av andelen unga kvinnor och unga män som flyttade från de 

studerade kommunerna 2011. Slutligen ett synliggörande av de kommuner som samma år 

uppvisade störst könsskillnader.  
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En genomgång av utvecklingen från 1970 till 2011 med avseende på kön visar på en svag 

förändringstendens för både unga kvinnor och unga män.  I båda fallen tenderar andelen 

unga kvinnor och unga män som flyttar från kommunerna i Kalmar län och Eksjö kommun 

att öka. Ökningen varierar mellan 1 och 9 procentenheter. Andelen unga kvinnor som 

flyttar är dock genomgående något större än andelen unga män som flyttar. Med något litet 

undantag gäller detta för hela den studerade perioden.  

 

Hur stora andelar unga kvinnor och unga män är det då som flyttar? Vi koncentrerar oss nu 

på år 2011. Den största andelen unga kvinnor som flyttar finner vi i Hultsfred (22 procent), 

Högsby (21 procent) och Torsås (20 procent). De största andelarna flyttande unga män har 

Mörbylånga (19 procent) och Eksjö (18 procent). Det omvända, det vill säga minst andel 

unga kvinnor som flyttar, har Oskarshamn (13 procent), Vimmerby (15 procent) och 

Västervik (15 procent). Den största skillnaden med avseende på flyttande unga kvinnor har 

vi alltså om vi jämför Hultsfred (22 procent) och Oskarshamn (13 procent). Minst andel 

flyttare bland unga män uppvisar Vimmerby (10 procent), Västervik (11 procent), Nybro 

(11 procent) och Oskarshamn (11 procent). Följaktligen har Mörbylånga (19 procent) den 

största andelen flyttande unga män och Vimmerby (10 procent) den minsta andelen 

flyttande unga män. 

 

Störst könsskillnader finner vi i Hultsfred, Högsby och Torsås. 2011 flyttade 22 procent av 

unga kvinnor och 15 procent av unga män i det aktuella åldersspannet från Hultsfred. Här 

har vi således en skillnad på 7 procentenheter. Motsvarande andelar för Högsby och Torsås 

är 21 och 16 procent (5 procentenheters skillnad) respektive 20 och 16 procent (4 

procentenheters skillnad). Minst könsskillnader har Kalmar och Oskarshamn. Det aktuella 

året 2011 flyttade 16 procent av unga kvinnor och 15 procent av unga män från Kalmar. I 

Oskarshamn var det 13 procent unga kvinnor och 11 procent unga män.  
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Den stora flyttåldern: 21-åringarna 

 

Ålder är, som redan framgått i både föregående och detta kapitel, en viktig aspekt när det 

gäller att förstå flyttare. De som allra mest flyttar i Kalmar län är 21-åringar. Den största 

flytten av just 21-åringar år 2011 finner vi i Emmaboda. I stort fyra av tio 21-åringar (39 

procent) lämnade då Emmaboda. Ytterligare tre kommuner har andelar på över trettio 

procent, nämligen Eksjö (32 procent), Hultsfred (32 procent) och Mörbylånga (32 

procent). Dessa kommuner följs av Borgholm (29 procent), Torsås (26 procent), Västervik 

(25 procent) och Högsby (23 procent). Fyra kommuner har andelar under 20 procent. Det 

är Oskarshamn (19 procent), Nybro (18 procent), Kalmar (17 procent) och Vimmerby (16 

procent). Men precis som i fallet med utflytningen i åldersspannet 15 till 30 år ska vi inte 

glömma att merparten av 21-åringarna faktiskt stannar kvar i sina hemkommuner. 

 

Fem kommuner uppvisar tydliga könsskillnader. I Emmaboda är 67 procent av de 21-åriga 

unga kvinnorna flyttare. Motsvarande andel bland unga män är 22 procent. I Emmaboda 

lämnade alltså en påtaglig majoritet av 21-åriga unga kvinnor kommunen just 2001. 

Hultsfred, Mörbylånga, Borgholm och Torsås uppvisar samma år ett liknande om än inte 

lika påtagligt könsmönster.  

 

Kommunåtervändare 1991 

 

Vi har vid flera tillfällen betonat vikten av att inte endast studera stannare och flyttare utan 

även återvändare. Vi har därför med hjälp av material vi beställt från SCB tagit reda på 

hur stora andelar unga vuxna som återvänder till den kommun de har lämnat i Kalmar län. 

Också Eksjö kommun ingår i beställningen. Även här har vi fokuserat två tidsperioder. 

Den första, vilken redovisas i detta avsnitt, gäller unga vuxna som flyttat under perioden 

1970 till 1980 och som är tillbaka i hemkommunen till 1991. Andelen återvändare varierar 

mellan 12 och 29 procent. Störst andel återvändare har Mörbylånga (29 procent) och 

Torsås (27 procent). Lägst andelar återvändare har Emmaboda (12 procent), Hultsfred (12 

procent), Eksjö (13 procent), Västervik (13 procent), Nybro (14 procent), Högsby (14 
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procent), Oskarshamn (14 procent) och Vimmerby (14 procent) Däremellan finner vi 

Borgholm (23 procent) och Kalmar (18 procent). Med andra ord finns relativt stora 

variationer kommunerna emellan. Som högst, Mörbylånga, med 29 procent, och som lägst 

Emmaboda och Hultsfred, båda 12 procent.  

 

Dessa återvändare kan också beskrivas i termer av kön. Bland de som flyttar från 1970 till 

1980 är unga män i något större utsträckning än unga kvinnor tillbaka 1991. Men 

könsskillnaderna är inte särskilt stora. Störst skillnad uppvisar Torsås där 27 procent av 

unga män och 20 procent av unga kvinnor hade återvänt fram till 1991. Två kommuner 

uppvisar i stort inga könsskillnader, nämligen Vimmerby och Västervik.  

 

Förutom kön kan vi också redovisa återvändarnas utbildningsnivå. En andelsmajoritet av 

de flyttare som återvänder 1991 har gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. Det 

gäller både unga kvinnor och unga män. Den största andelen unga med eftergymnasial 

utbildning har Kalmar (35 procent) följt av Västervik (29 procent) och Eksjö (29 procent). 

Lägst andel återvändare med akademisk utbildning finner vi i Hultsfred (15 procent), 

Mörbylånga (18 procent), Borgholm (18 procent), Emmaboda (18 procent) och Torsås (19 

procent). Mellanpositioner intas av Oskarshamn (25 procent), Högsby (23 procent), 

Vimmerby (22 procent) och Nybro (20 procent). Återvändare med akademisk utbildning, 

vilket eftergymnasial utbildning i störst utsträckning handlar om, är således vid mätningen 

1991 i andelsminoritet bland återvändarna i samtliga kommuner.  

 

Kommunåtervändare 2011 

 

Den andra studerade perioden med avseende på flyttare gäller 1990 till 2000. Av de unga 

som flyttar från sina hemkommuner under den aktuella perioden har 9 till 19 procent 

återvänt till 2011. Även under denna period uppvisar Mörbylånga den största andelen 

återvändare. Knappt var femte flyttare (19 procent) har återvänt vid mätningen 2011. Lägst 

andel återvändare har Hultsfred där knappt var tionde flyttare (9 procent) blir återvändare. 

Där emellan har vi Västervik (17 procent), Oskarshamn (17 procent), Vimmerby (16 
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procent), Kalmar (15 procent), Torsås (15 procent), Nybro (14 procent), Emmaboda (13 

procent), Eksjö (13 procent), Högsby (12 procent) och Borgholm (11 procent).  

 

Även för den andra studerade perioden kan vi redovisa utfall för kön. I stort är 

könsskillnaderna mycket små. Det är alltså möjligt att hävda att unga kvinnor och unga 

män i ungefär lika utsträckning är återvändare 2011. Den ”största” skillnaden gäller 

Högsby där 12 procent av unga män och 8 procent av unga kvinnor är återvändare. Högsby 

har den lägsta andelen återvändande kvinnor. Den lägsta andelen återvändande unga män 

har Hultsfred (9 procent). Den största andelen återvändande unga kvinnor har Mörbylånga 

(20 procent) och Västervik (18 procent). Motsvarande utfall för unga män är åter 

Mörbylånga (18 procent) och Västervik (17 procent). Till länets stora stad, Kalmar, 

återvände 2011 14 procent av de flyttade unga männen och 15 procent av de flyttade unga 

kvinnorna.  

 

Så till utbildningsnivån hos 2011 års återvändare. I fyra av tolv kommuner dominerar 

återvändare med eftergymnasial utbildning. Högst andel återvändare med eftergymnasial 

utbildning har Kalmar (55 procent), Västervik (54 procent), Eksjö (51 procent) och 

Oskarshamn (50 procent). Lägst andel återvändare med eftergymnasial utbildning har 

Högsby (23 procent) och Hultsfred (33 procent). Däremellan placerar sig Mörbylånga (45 

procent), Vimmerby (42 procent), Nybro (42 procent), Borgholm (41 procent), Emmaboda 

(38 procent) och Torsås (35 procent).  

 

Eftersom återvändarnas utbildningsnivåer är en viktig faktor i den regionala 

utvecklingsstrategin är det viktigt att specifikt titta på om dessa nivåer eventuellt förändrats 

över tid. Det vore helt enkelt bra om det visar sig att det finns fler med eftergymnasial 

utbildning 2011 än det fanns 1991. Vi ska snart återkomma till detta. Låt oss först jämföra 

andelen återvändare i de studerade kommunerna 1991 och 2011.  
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Förändring av andelen återvändare: en jämförelse mellan 1991 och 2011 

 

En jämförelse mellan utfallet 1991 och 2011 visar att sex kommuner har minskat andelen 

återvändare. I en kommun är andelen återvändare densamma. I resterande fem kommuner 

är andelen återvändare något större 2011 än 1991. Här följer en mer detaljerad beskrivning 

av utfallet. 

 

Minskad andel återvändare: 
 

• Borgholm: en minskad andel återvändare från 20 till 10 procent 

• Mörbylånga: en minskad andel återvändare från 28 procent till 19 procent 

• Torsås: en minskad andel återvändare från 23 procent till 15 procent 

• Högsby: en minskad andel återvändare från 13 procent till 10 procent 

• Kalmar: en minskad andel återvändare från 17 procent till 15 procent 

• Hultsfred: en minskad andel återvändare från 11 procent till 9 procent 

 

Oförändrad andel återvändare: 
 

• Eksjö: en bibehållen andelsnivå återvändare på 13 procent 

 

Ökad andel återvändare: 
 

• Västervik: en ökad andel återvändare från 13 procent till 17 procent 

• Oskarshamn: en ökad andel återvändare från 14 procent till 17 procent 

• Emmaboda: en ökad andel återvändare från 11 till 13 procent 

• Vimmerby: en ökad andel återvändare från 15 procent till 16 procent 

• Nybro: en ökad andel återvändare från 13 till 14 procent 

 

Av redovisningen framgår att endast tre kommuner uppvisar en tydlig förändring, 

nämligen Borgholm, Torsås och Mörbylånga. Här har andelen återvändare påtagligt 

minskat. Lägg dock märke till att Mörbylånga har den största andelen återvändare både 

1991 (28 procent) och 2011 (19 procent). I övrigt är förändringarna små.  
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Återvändares utbildningsnivåer: en jämförelse mellan 1991 och 2011 

 

En jämförelse av andelen återvändare med eftergymnasial utbildning 1991 och 2011 visar 

att återvändarnas utbildningsnivå har höjts rejält i elva av de tolv studerade kommunerna. 

Av tabell 1 framgår att ökningen i procentenheter varierar från 27 procent, i Mörbylånga, 

till 16 procent, i Torsås. Endast Högsby har en oförändrad andel återvändare med 

eftergymnasial utbildning (23 procent), vilket också innebär att Högsby är kommunen med 

lägst andel återvändare med eftergymnasial utbildning. Lägg dock märke till att Högsby 

låg relativt bra till 1991. Då hade nästan var fjärde återvändare till Högsby (23 procent) 

eftergymnasial utbildning, vilket kan jämföras med 25 procent för Oskarshamn vid samma 

tidpunkt. Men 20 år senare är nivån densamma i Högsby. I Oskarshamn har andelen 

fördubblats till 50 procent.  

 
Tabell 1. Andelen återvändare med eftergymnasial utbildning 1991 och 2011 i de tolv studerade 

kommunerna. I procent. 
 1991 2011 Ökning i procentenheter 

  

Mörbylånga 18 45 27  

Västervik 29 54 25 

Oskarshamn 25 50 25 

Borgholm 18 41 23 

Eksjö 29 51 22 

Nybro 20 42 22  

Kalmar 35 55 20 

Vimmerby 22 42 20  

Emmaboda 18 38 20 

Hultsfred 15 33 18 

Torsås 19 35 16 

Högsby 23 23 0 

 

Bilden blir än tydligare om vi jämför andelen återvändare med grundskoleutbildning 1991 

och 2001. Av tabell 2 framgår att i merparten av kommunerna har andelen återvändare 

med grundskoleutbildning minskat högst påtagligt. I fem kommuner är minskningen runt 
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20 procentenheter. Minst förändring har skett i Torsås (2 procentenheter) som följs av 

Högsby (12 procent). En jämförelse med Borgholm, Oskarshamn, Mörbylånga och 

Vimmerby är här intressant. Dessa fyra kommuner hade 1991 i stort samma andel 

återvändare med grundskoleutbildning som Torsås. Tjugo år senare har de fyra 

jämförelsekommunerna minskat andel återvändare med grundskoleutbildning till 7 eller 8 

procent. Torsås, däremot, är kvar på i stort oförändrad nivå, nämligen 27 procent.   

 
Tabell 2. Andelen återvändare med grundskoleutbildning 1991 och 2011 i de studerade tolv kommunerna. I 

procent. 

 1991 2011 Minskning i procentenheter 

  

Nybro 34 12 22 

Borgholm 28 7 21 

Oskarshamn 29 8 21 

Mörbylånga 28 7 21 

Vimmerby 27 7 20 

Hultsfred 31 13 18 

Emmaboda 28 11 17 

Västervik 23 7 16 

Eksjö 21 5 16 

Kalmar 22 7 15 

Högsby 28 16 12 

Torsås 29 27 2 

 

I sju av de tolv kommunerna är andelen återvändare med grundskoleutbildning år 2011 

under 10 procent. Bortsett från Torsås varierar de övriga kommunerna mellan 11 och 16 

procent återvändare med grundskoleutbildning. Det stora undantaget är alltså Torsås som 

2011 har 27 procent återvändare med grundskoleutbildning. Också Högsby (16 procent) 

har 2011 en relativt stor andel återvändare med grundskoleutbildning. Därefter följer 

Hultsfred (13 procent), Nybro, (12 procent) och Emmaboda (11 procent). Eksjö (5 procent) 

är kommunen som uppvisar den lägsta andelen återvändare med grundskoleutbildning. 

Eksjö följs av Borgholm, Mörbylånga, Vimmerby, Västervik och Kalmar. Samtliga dessa 

kommuner ligger på 7 procent.  
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Mot bakgrund av utfallen i tabell 1 och 2 är den genomgående trenden att alltfler 

återvändare har eftergymnasial utbildning och allt färre återvändare har 

grundskoleutbildning. Men vi har också funnit att det kan finnas relativt påtagliga 

variationer mellan de studerade kommunerna.   

 

Kalmar läns svaga punkter som möjligheter 

 

När OECD i en rapport analyserar Kalmar län framträder tre regionala utmaningar. En av 

dessa punkter är den relativt lågutbildade befolkningen. En annan är den låga andelen 

kunskapsintensiva företag i regionen. Den tredje avser frånvaron av tunga privata 

investeringar i forskning och utveckling. Med andra ord är det OECD-rapportens 

bedömning att Kalmar län behöver höja invånarnas utbildningsnivå, öka andelen 

kunskapsintensiva företag och satsa mer på utveckling och forskning. De tre punkterna är 

otvetydigt relaterade. De unga vuxna som stannar behöver stärka sin utbildning. De unga 

vuxna som flyttar för att skaffa utbildning måste i större utsträckning förmås att återvända. 

Därtill måste företag och privata investerare satsa mer på kompetensutveckling. Vi finner 

alltså att samtliga punkter rör utbildnings- och utvecklingsfrågor på ett sammanhängande 

vis. Utvecklingen av fler kunskapsintensiva företag måste gå hand i hand med 

framgångsrik utbildning av Kalmar läns (och andra läns) unga. Följaktligen är regionens 

förmåga att behålla och locka välutbildade unga vuxna avgörande för regionens sam- och 

framtida utveckling.  

 

Av just dessa skäl varnar OECD-rapporten för en rad miss-match problem. Det första 

problemet gäller i hög grad det vi valt att kalla stannare. En satsning på och övergång till 

en mer kunskapsdriven ekonomi gör det svårare för unga invånare som inte har 

eftergymnasial utbildning att hitta jobb i regionala och lokala industriföretag. Än svårare 

blir det förstås för dem som inte erhåller examen från sin gymnasieutbildning. Det andra 

problemet gäller i hög grad återvändare och nyinflyttare. Om regionens 

tillverkningsföretag utvecklas mot en mer kunskapsbaserad produktion och inte lyckas få 
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välutbildade flyttare att återvända, eller attrahera kompetenta nyinflyttare, så uppstår 

problem med att rekrytera personal med de kompetenser och de färdigheter som krävs. 

Följaktligen är det på en och samma gång avgörande att stannare motiveras att satsa på 

utbildning och att unga som flyttar för att utbilda sig förmås att återvända. Med denna 

analys förstår vi värdet av Regionförbundet i Kalmar läns utvecklingsstrategi och dess 

fokus på unga vuxna som stannar, flyttar och, i bästa fall, återvänder. Just därför har vi 

särskilt velat betona att problemet inte är att unga flyttar. Utmaningen ligger i att få unga 

att återvända. 

 

De möjligheter OECD-analysen synliggör utgör förstås också påtagliga risker: att 

stannarna inte tillräckligt mobiliseras för (rätt) utbildning och att flyttarna inte kommer 

tillbaka. Om inte heller nyinflyttare kan rädda situationen kan följden vara att företag som 

utvecklas mot en mer kunskapsintensiv produktion flyttar efter arbetskraften till de i 

kapitel 2 beskrivna tillväxande storstadsregionerna. Om allt däremot blir rätt mobiliseras 

stannare och flyttare för utbildning. Stannarna får den utbildning som krävs. Flyttarna 

återvänder till en tilltagande kunskapsintensiv företagsutveckling, som också lockar 

nyinflyttare. En på alla dessa punkter motsatt ökning måste betecknas som förödande. Vår 

redovisning av jobbutvecklingen i kapitel 2 visar onekligen på allvaret i situationen.  

 

Det är alltså med stort intresse vi konstaterar den betydelse OECD-rapporten tilldelar 

Kalmar läns unga generation och deras livsvillkor, möjligheter och behov av delaktighet. 

”I allt väsentligt”, skriver rapporten, ”pekar tecknen på att unga människor kan utgöra 

indikator på ett samhällets framtidsutsikter”.  

 

Härvidlag betonar rapporten främst de vi benämner stannare och återvändare. För det 

första är unga människor nödvändiga för att mindre samhällen ska kunna behålla viktiga 

tjänster i närområdet. Hit hör förstås företag, kommunal service, skolor, infrastruktur för 

fritid och föreningsliv. Sådant höjer livskvaliteten och gör kommunen mer lockande. Med 

andra ord: stannare behövs. Helst stannare som satsar på utbildning i relation till lokala och 

regionala utvecklingsbehov. Därtill konstaterar samma rapport att ”unga människor som 
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engagerar sig i sitt samhälle har en större benägenhet att studera vidare, göra karriär, bilda 

familj och bo i sin region. Och om de lämnar regionen är det troligare att de återvänder”. 

Goda livsvillkor och utvecklingsmöjligheter är därmed, om OECD-rapporten har rätt, bra 

både för att stanna och att återvända.  

 

Eftersom OECD-rapporten intresserar sig för återvändare måste den också ha något att 

säga om flyttare. Följdriktigt påpekar den att det är viktigt att förmå de unga som lämnar 

sina hemkommuner i Kalmar län att komma tillbaka. De menar att de som tidigare bott i 

regionen är mest benägna att lockas av den. Det finns onekligen skäl till att försöka lära 

mer om just flyttare som återvänder och inte återvänder. Vi återkommer till detta i kapitel 

7.  

 

Det finns också, hävdar OECD-rapporten vidare, tecken på att unga människor brukar 

uppskatta sin hemstad mer när de väl har lämnat den. Men samtidigt finns det oroväckande 

tecken. I en studie av inflyttare till Kalmar län som Regionförbundet gjort visar att nästan 

sju av tio inflyttare är nyinflyttare (67 procent). Med andra ord är återvändarna i minoritet 

bland inflyttare. Det är alltså tveksamt om OECD-rapportens analys på denna punkt är 

riktig, det vill säga att de som tidigare bott i regionens kommuner skulle vara mer 

attraherade av dem än andra. De tycks snarare vara det omvända. Nyinflyttarna är ju fler än 

återvändarna. Denna bild stämmer väl med de resultat som tidigare redovisats i detta 

kapitel: att det är minoritetsandelar av flyttare som blir till återvändare. Det tycks alltså 

vara lättare att locka inflyttare som inte känner kommuner än återvändare som gör det. Vi 

är hursomhelst tillbaka till värdet av att förstå relationen mellan flyttare och återvändare.  

 

Även OECD-rapporten bekräftar alltså legitimiteten i Kalmar läns regionala 

utvecklingsstrategi. ”Vi måste”, så skriver Regionförbundet i sin strategi, ”ta tillvara 

ungdomars kreativitet och stimulera unga att återvända”. Men det handlar också om att få 

”de unga som studerar i regionen att stanna kvar”. En enkätstudie som genomfördes 

2007/2008 visar att knappt hälften av de studenter som tog examen på universitetet i 
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Kalmar bodde kvar i länet 2012. De som flyttade begav sig till någon av Sverige tre 

storstadsregioner: Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

Sammanfattande slutsatser 

 

Dags alltså att vända sig till Luppundersökningen och se vad vi kan lära av den med bäring 

på den regionala utvecklingsstrategin. Men innan dess, låt oss precis som i föregående 

kapitel, avsluta med några sammanfattande slutsatser om befolkningsutvecklingen i 

Kalmar län och dess kommuner samt Eksjö kommun som vi kan ta med oss på den 

fortsatta resan.  
 

• Kalmar län har i stort haft ett sjunkande befolkningstal under 150 år 

• En alltmer minskad andel av Sveriges befolkning bor i Kalmar län 

• De som flyttar är i stor utsträckning unga 

• Den mest omfattande utflyttningen sker när de unga är 21 år.  

• Andelen unga som flyttar ökar 

• Andelen unga som stannar är, trots allt, omfattande 

• De som flyttar är i något större utsträckning unga kvinnor än unga män 

• De som flyttar är i allt större utsträckning högutbildade 

• Andelen återvändare minskar (men det finns kommuner som uppvisar en bibehållen nivå eller en 

mycket liten ökning) 

• Andelen återvändare kan varierar relativt påtagligt mellan olika kommuner 

• Allt fler återvändare är unga kvinnor (men skillnaden är inte särskilt påtaglig) 

• Allt fler återvändare har eftergymnasial utbildning 

• Allt färre återvändare har grundskoleutbildning 

 

Låt oss så avslutningsvis relatera dessa slutsatser till OECD-rapportens analys, som 

hävdar… 

 
• att befolkningens utbildningsnivå måste höjas 

• att andelen kunskapsintensiva företag måste höjas 

• att företags satsning på forskning och utveckling måste öka 
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Mot bakgrund av vår statistik kan vi naturligtvis inte uttala oss om kunskapsintensiva 

företag och satsning på forskning och utveckling. Vi kan dock säga att utbildningsprofilen 

på återvändare i hög grad pekar åt rätt håll. Kalmar läns kommuner behöver ha fler flyttare 

som återvänder med eftergymnasial utbildning. Vi har alltså kunnat visa att på en påtaglig 

förändring som verkar åt rätt håll. Andelen återvändare med eftergymnasial utbildning är 

betydligt större 2011 än 1991. Det gäller för elva av de tolv studerade kommunerna. Men 

det finns påtagliga kommunvariationer. I fyra av tolv kommuner, Västervik, Oskarshamn 

Eksjö och Kalmar, har hälften eller mer än hälften av återvändarna eftergymnasial 

utbildning. I kommunen med lägst andel, Högsby, har knappt en av fyra återvändare 

eftergymnasial utbildning. Vad vi inte kan veta är i vilken mån den utbildning som 

återvändarna har matchar en önskad utveckling av kunskapsintensiva företag och satsning 

på forskning och utveckling. Vi vet dock att inte bara fler med eftergymnasial utbildning 

återvänder. Vi vet också att andelen återvändare med grundskoleutbildning minskat 

påtagligt i elva av tolv kommuner. Undantaget är Högsby.   

 

Tendensen att alltfler högutbildade unga kvinnor och män återvänder är, vilket vi mer 

precist ska återkomma till, ett exempel på just flyttparadox och livsfasekvation. De som 

flyttat för att skaffa högre utbildning måste ha klarat gymnasieskolan relativt bra eller 

mycket bra. Det till synes paradoxala är alltså att de som torde vara relativt nöjda med sin 

utbildning har valt att flytta. Men en del av dem, i bästa fall en femtedel, kommer tillbaka. 

I bästa fall har hälften av dem eftergymnasial utbildning med sig. Därtill är allt färre 

återvändare lågutbildade. I en senare fas i livet kan flyttparadoxen – att man flyttar fast 

man haft det bra – falla ut som en löst livsfasekvation – att man återvänder för att man vet 

att man haft det bra under sin uppväxt. Man åkte för man vill utbilda sig och prova nytt, 

men man återvänder för att man vet att hemkommunen har något värdefullt att erbjuda. I 

en senare livsfas. Häri ligger en verklig möjlighet. Ihop, förstås, med nödvändig 

jobbtillväxt och annat vi ska återkomma till.  

 

Med tanke på OECD-rapportens starka betoning på unga som en indikator på 

samhällsutvecklingen finns det nu god anledning att med hjälp av Luppundersökningen se 
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vad vi kan lära oss om stannare, flyttare och återvändare med bäring på Regionförbundets 

regionala utvecklingsstrategi. Efter kapitel 2, Flyttmönster i Sverige, och kapitel 3, 

Flyttmönster i Kalmar län, vet vi att utvecklingen i omfattande avseende tycks göra 

uppfyllandet av strategimålen svårt, ja, rent av mycket svårt. Samtidigt har vi lärt oss att 

många stannar och många flyttar, men det finns också de som återvänder. Vi behöver alltså 

bättre förstå dessa kategorier av unga och deras bevekelsegrunder. Och vi behöver göra det 

mer i termer av möjligheter än hinder. Låt oss därför ta regionens unga i anspråk. Låt oss 

höra vad de har att berätta.  
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4. FLYTTARE, STANNARE OCH OSÄKRA 
 

Med detta fjärde kapitel börjar vi använda det material som Luppundersökningen 

tillhandahåller. Vi inleder med att ge läsaren en bild av hur unga i Kalmar län och Eksjö 

kommun ser på detta med att flytta och stanna. Det ska visa sig att en rätt stor andel inte 

vet om de tror att de ska flytta eller stanna. Vi ska också något fundera över hur ungas sätt 

att tro på att just flytta och stanna är relaterat till den faktiska flyttbenägenhet som 

redovisats i det just avslutade kapitel 3. Härvidlag utvecklas också några begrepp med vars 

hjälp just relationen mellan att tro på att flytta och att faktiskt flytta kan förstås. Eftersom 

Luppundersökningen genomförts både 2009 och 2012 kan vi också undersöka om det skett 

några förändringar med avseende på tron på att flytta och stanna och vara osäker över tid. 

Vi ska också jämföra andelen unga flyttare, stannare och osäkra i de kommuner som 

deltagit i Luppundersökningen. Finns det, undrar vi, några påtagliga variationer mellan 

olika kommuner? I dessa redovisningar ska vi även intressera oss för likheter mellan unga 

kvinnor och unga män (gymnasiet) och flickor och pojkar (högstadiet). Läsaren får svar på 

frågor som…  
 

• Hur vanligt är det att Kalmar läns och Eksjö kommuns unga vill flytta?  

• I vilken utsträckning tror det att de kommer att stanna?  

• Hur säkra är de på om de kommer att flytta och stanna? 

• Hur kan vi förstå det komplexa förhållandet mellan tro på att flytta och faktisk flyttbenägenhet? 

• Hur ser tron på att flytta och stanna ut i länets olika kommuner och i Eksjö kommun?  

• Vilka skillnader och likheter finns med avseende på kön? I vilken utsträckning är tron på att flytta 

och stanna i olika kommuner könspolariserad?   

 

Avsikten är att lägga grund till de beskrivningar och analyser som följer i de kommande 

kapitlen. Tillsammans bildar de fyra empiriska Lupp-kapitlen underlag för vår avslutande 

och mer övergripande syntetisering av just flyttro, flyttparadox och livsfasekvation. Det är 

också viktigt att påbörja utvecklandet av en viss förståelse av vad det betyder att unga 

säger att de vill flytta och stanna. Är flyttarna verkligen förlorade? Och måste det vara så 

att flyttare indikerar missnöjde med kommun och uppväxtvillkor. I detta kapitel ska vi inte 
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besvara dessa frågor. Vi ska bara närma oss dem. De ska nämligen visa sig mycket viktiga 

för hur vi till slut ska tänka regional utveckling och framtida befolkningsutveckling.  

 

Andelen flyttare, stannare och osäkra 

 

Låt oss börja med eleverna i gymnasiets andra årkurs som hösten 2012 besvarade 

Luppenkäten. Fortsättningsvis benämns de unga. När vi redovisar kön med avseende på 

just dessa unga skiljer vi på unga kvinnor och unga män. Vi avgränsar oss inledningsvis till 

Kalmar län, vilket inbegriper Eksjö kommun. Det är viktigt, för att påminna läsaren, att när 

vi i detta kapitel skriver om stannare, flyttare och osäkra så skriver vi om presumtiva 

stannare, flyttare och osäkra. Vi skriver om unga som tror att de ska stanna eller flytta eller 

som svarar att de är osäkra på vad de tror att de ska göra. Eftersom de ungas svar avser just 

vad de tror att de kommer att göra – och inte vad de faktiskt gör – använder vi 

benämningen flyttro. Ett annat sätt att förstå vad vi gör är att tänka att vi studerar unga 

som i en viss livsfas och i en viss livssituation ger uttryck för sin flyttro. Åter: vi studerar 

inte vad de faktiskt gör. Vi studerar hur de tror att de faktiskt kommer att göra. 

 

Hur ser då de ungas flyttro ut i Luppundersökningen 2012? Drygt sex av tio 

gymnasieelever (65 procent) tror att de kommer att flytta från den kommun där de bor. Det 

är dessa vi kallar presumtiva flyttare. Knappt en av tio (8 procent) tror att de kommer att 

bo kvar. Följaktligen är de presumtiva stannare. Resterande 27 procent svarar att de är 

osäkra. Flyttron bland länets unga är således hög. Följaktligen är en klar andelsmajoritet 

av länets gymnasieelever flyttare. Endast en liten andelsminoritet tror att de kommer att 

stanna kvar i hemkommunen. Drygt var fjärde gymnasielev är osäker. När vi 

fortsättningsvis skriver om flyttare, stannare och osäkra avser vi endast presumtiva sådana.  

 

En jämförelse mellan unga kvinnor och unga män på länsnivå visar på könsskillnader. 

Drygt sju av tio (71 procent) unga kvinnor är flyttare. Motsvarande andel för unga män är 

60 procent. Sex procent av unga kvinnor är stannare. Bland unga män är det 10 procent. 

Följaktligen är andelen osäkra något större bland unga män (30 procent) än bland unga 
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kvinnor (23 procent). Vi finner alltså att en andelmajoritet av såväl unga kvinnor som 

unga män tror att de ska lämna hemkommunen. Vi finner också att unga kvinnor ger 

uttryck för en något högre grad av flyttro än unga män. Andelarna osäkra är därtill 

förhållandevis hög. Andelarna stannare är mycket låg. Särskilt så bland unga kvinnor.  

 

Sammanfattningsvis har vi alltså funnit att flyttron är stark bland unga. Särskilt bland unga 

kvinnor. Samtidigt vet vi att andelen osäkra är relativt stor. Särskilt bland unga män.  

 

Flyttro och faktisk flyttbenägenhet: en fördjupad reflektion 

 

Från föregående kapitel vet vi att runt 9 till 15 procent i åldersintervallet 15 till 29 år har 

flyttat från den egna hemkommunen i Kalmar län under de senaste fyrtio åren. Följaktligen 

har 80 till 90 procent i det aktuella åldersintervallet blivit kvar. Av samtidshistorien vet vi 

därmed med stor säkerhet att en stor andel unga vuxna säger att de ska flytta fast de inte 

kommer att göra det. Och detta gäller även, med undantag från Emmaboda, om vi endast 

fokuserar på den ålder när andelen flyttare är som störst, nämligen bland 21–åringar.  

 

Vi finner alltså att flyttron är betydligt större än den faktiska flyttbenägenheten, vilket 

reser ett intressant kluster av forskningsfrågor. Varför flyttar inte alla som tror att de 

kommer att flytta? Är det för att de väljer att vara kvar? Är det för att de av olika skäl inte 

förmår att komma iväg? Är det för att de inte hittar försörjning och bostäder i de 

attraherande storstäderna och deras storstadsregioner? Är det för att man inte kommer in på 

de utbildningar man hoppas på? Upplevs det då som bättre att stanna hemma för att vänta 

och se? Och hur känner man sig om så är fallet? Att tvingas stanna fast man egentligen vill 

iväg. Eller säger unga att de ska flytta för att det är det man som ung förväntas säga fast 

man kanske vill stanna? Är därmed en stor del bara ”ungdomskulturella låtsasflyttare”, 

som säger det som förväntat blåser i vinden? Ingen av dessa frågor kan vi besvara med det 

empiriska material vi har att tillgå. Men nog hade det varit viktigt för ett välinformerat 

mål- och strategiarbete att ta reda på varför en så stor andel unga kvinnor och män inte gör 

vad de tror att de ska göra. Samtidigt är det tillräckligt många som flyttar utan att återvända 
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för att skapa problem för befolkningstillväxt och hållbar utveckling. I vårt sjunde kapitel 

ska vi återkomma till en parallell. Det är betydligt fler som har återvändatro än som 

faktiskt tenderar att återkomma.   

 

Det är också intressant att fundera över vad svar på frågor som dessa får för konsekvenser 

för den typ av stannare man är. Med vilka strategier och förhoppningar? Är en stor del av 

stannarna bara unga i en förlängd fas av osäkerhet och obeslutsamhet? Som inte vet vad de 

kan, vill och vad som är möjligt för dem. Eller har vi fler seriösa stannare än vad de unga 

själva svarar och vad vi som bedömare förmår tro? Och hur ska region och kommuner 

förhålla sig till den kategori av unga som tror att de ska flytta men inte gör det – de 

flytttroende utan faktisk flyttbenägenhet. Därtill är ju en förhållandevis stor andel unga 

osäkra. Särskilt bland unga män. Det är som sagt mycket vi på goda grunder skulle vilja 

veta mer om. Vi skulle också behöva veta något om föräldrars preferenser och inflytande i 

frågor som dessa. Men, som sagt, den grundläggande men obesvarade frågan är alltså 

varför så många unga säger vad få av dem faktiskt gör.  

 

Vi tror att alla våra frågor kan kokas ner till tre tänkbara typer av teoretiska svar. För det 

första att ungdomskulturella förväntningshorisonter – att göra rätt sak är oftast att flytta – 

är starka. Och vad än unga tycker om sådana horisonter som individer så är de svåra att stå 

emot. Kanske är fler emot dem än som säger det. Följaktligen behöver den som inte vill 

flytta att förklara sig. Det verkar liksom inte vara rätt sak att göra. För det andra att 

livsformernas tröghet, som av olika skäl håller tillbaka flyttandet från hemkommunen, nog 

är starkare än vi tror. Kanske har familjerelationer, kärlek, vänner, utbildning, 

fritidsengagemang och rent av jobbmöjligheter via de nätverk man eventuellt har att tillgå 

stor tillbakahållande kraft. Det får kanske de unga att vänta och se vad som händer och 

under tiden blir man kvar. För det tredje kan flytten till storstaden och storstadsområdena 

förhindras därför att man inte har råd, inte har någonstans att bo och för att man inte får 

något jobb – trots storstadsregionernas expansion. Det kan också vara att man inte kommer 

in på en sökt utbildning och därför väntar för att söka igen. Eller att man tar sig tid att 

komplettera sin utbildning och höja sina betyg. Därtill kanske man fått möjligheten att 
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stanna kvar i en från början högst tillfällig anställning. Låt oss kalla det för olika typer av 

blockeringar av flyttmöjligheter. Det vore alltså av stort värde att studera de troligen 

komplexa förhållandena mellan just ungdomskulturella förväntningshorisonter, 

lisvformernas tröghet och blockeringar av möjlighetsstrukturer. Luppundersökningen 

möjliggör inga sådana analyser. Likväl finner vi det av värde att etablera denna teoretiska 

tankefigur. Kanske kan den informera kommande studier av ungas flyttro och faktiska 

flyttbenägenhet. Vi borde alltså se till att veta mera om den aktiverande symboliska 

struktur som säger att man ska flytta, de tillbakahållande krafterna som hör livet i 

hemkommunen till och de krafter som försvårar möjligheten att flytta till tillväxande 

urbana miljöer. Sammanfattningsvis måste vi konstatera att flyttron är omfattande. Både 

bland unga kvinnor och unga män. Särskilt så bland unga kvinnor. Men samtidigt är också 

andelen som faktisk stannar stor. Både bland unga män och unga kvinnor. 

 

Vi ska dock inte på något sätt ge upp Luppundersökningen som analysverktyg. Vi har, 

vilket ska visa sig, en hel del att lära om just flyttro! 

 

Eftersom Luppundersökningen genomförts både 2009 och 2012 möjliggörs en rad 

jämförelser. I nästa avsnitt ska vi se om flytttron förändrats under de tre senaste åren. Finns 

det härvidlag någon trend att tala om? 

 

Flyttro 2009 och 2012: tre jämförelser 

 

Tre jämförelser är möjliga och intressanta. Vi börjar med att jämföra unga 2009 och unga 

2012. Med unga menar vi, som sagt, elever som går andra året på gymnasiet. Vid 

mättillfället 2009 svarade 66 procent att trodde att de skulle flytta. Knappt var tionde (9 

procent) trodde att de skulle stanna och var fjärde (25 procent) angav att de var osäkra. 

Motsvarande andel för samma ålderskategori tre år senare är, som vi vet, 65 procent, 8 

procent respektive 27 procent. Följaktligen är andelarna presumtiva flyttare, stannare och 

osäkra bland gymnasielever i stort desamma 2009 och 2012. Ungas flyttro är således 

oförändrad. Med andra ord är den ungdomskulturella förväntningshorisonten oförändrad.  
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Tendensen är här densamma för både unga kvinnor och unga män. Vid mättillfället 2009 

trodde 75 procent av de unga kvinnorna att de skulle flytta. Sju procent svarade att de 

trodde att de skulle stanna. Följaktligen var 18 procent osäkra. Motsvarande andelar för de 

unga kvinnor som tre år senare går andra året på gymnasiet är 71 procent, 6 procent och 23 

procent. Andelen flyttare har minskat något och andelen osäkra har ökat något. Men 

förändringarna är mycket små. Vi finner alltså att unga kvinnors flyttro i stort är 

oförändrad.  

 

Bland unga män var 57 procent flyttare, 12 procent stannare och 31 procent osäkra vid 

mätningen 2009. Tre år senare är motsvarande andelar 60 procent, 10 procent och 30 

procent. Även bland de unga männen är förändringen alltså mycket liten. Också de unga 

männens flyttro är därmed i stort oförändrad.  

 

För det andra kan vi jämföra högstadieelever 2009 och högstadieelever 2012. Vi talar, för 

att påminna läsaren, om elever i årskurs 8. Också här är utfallen mycket likartade.  År 2009 

är 52 procent flyttare, 12 procent stannare och 36 procent osäkra. Motsvarande andelar för 

eleverna som går i årskurs 8 tre år senare är 54 procent, 10 procent respektive 36 procent. 

Således är även högstadieelevers flyttro oförändrad. Högstadieelevernas flyttro är dock 

genomgående lägre än gymnasieelevernas, vilket med all säkerhet kan förklaras med den 

livsfas de befinner sig i. De äldre gymnasieeleverna står helt enkelt närmare 

ställningstagande till flytt än högstadieeleverna. Flyttron är med andra ord mer akut bland 

de äldre unga än bland tonåringarna på högstadiet.  

 

Inte heller när det gäller högstadieelever har det skett några förändringar med avseende på 

kön. Högstadieflickor är lika benägna att flytta, stanna och vara osäkra 2008 som 2012. 

Samma sak gäller högstadiepojkarna. Vi kan alltså konstatera att benägenheten att flytta, 

att stanna och att vara osäker är densamma bland tonåringar 2009 som bland tonåringar 

2012. Och, som sagt, detsamma gäller för flickor och pojkar. Även om högstadieflickor 

tenderar att ha en något större flyttro än högstadiepojkar.  
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Den tredje jämförelsen innebär att vi jämför samma population av unga över tid. De elever 

som 2012 gick andra året på gymnasiet är nämligen de högstadieelever som gick i årskurs 

8 2009. Vi kan alltså undersöka om gymnasielevernas flyttro har förändrats från det att de 

var högstadieelever. Vi finner att drygt hälften av högstadieeleverna (52 procent) var 

presumtiva flyttare 2009. Tre år senare har andelen stigit till 65 procent. Drygt var tionde 

(12 procent) högstadieelev var 2009 presumtiva stannare. När dessa högstadieelever blivit 

gymnasielever har andelen minskat till 9 procent. Bland högstadieeleverna 2009 var 36 

procent osäkra. Tre år senare har denna andel sjunkit till 27 procent. Vi lär oss således att 

andelen presumtiva flyttare ökar med stigande ålder. Det motsatta gäller såväl stannare, 

och, särskilt så, osäkra, som följaktligen minskar med stigande ålder. Skälet är med all 

säkerhet, vilket redan påpekats, att valet av framtid är mer akut påträngande bland 

gymnasieelever än bland högstadieelever.   

 

När de unga kvinnorna var högstadieelever var 60 procent presumtiva flyttare. När de 

blivit gymnasielever har andelen stigit till 71 procent. Det är framförallt andelen osäkra 

som minskat. Som högstadieelever var 32 procent av flickorna osäkra. När de går på 

gymnasiet är 23 procent osäkra. Därtill har andelen stannare minskat från 8 procent på 

högstadiet till 6 procent på gymnasiet.  

 

När de unga männen gick på högstadiet var 46 procent flyttare. Tre år senare har andelen 

stigit till 60 procent, vilket är samma andelsnivå som de unga kvinnorna uppvisade på 

högstadiet. Också bland unga män är det främst andelen osäkra som minskat. Från 39 

procent till 30 procent. Andelen stannare har också minskat hos de unga männen. När de 

var högstadieelever trodde 15 procent att de skulle stanna kvar i hemkommunen. När de 

går på gymnasiet har andelen minskat till 10 procent.  

 

Den longitudinella jämförelsen visar alltså att tron på att flytta ökar med stigande ålder. 

Andelen osäkra och andelen stannare minskar. Andelen osäkra minskar dock i större 

utsträckning än andelen stannare. Tendensen gäller både unga kvinnor och unga män. Men 
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unga kvinnor är i något större utsträckning flyttare och i något mindre utsträckning 

stannare och osäkra än unga män.  

 

Sammanfattningsvis har avsnittets tre jämförelser lärt oss följande: För det första finner vi 

att höga andelar unga med flyttro består över tid. Det gäller både högstadieelever och 

gymnasielever. För det andra finner vi att andelen unga med flyttro ökar med stigande 

ålder. För det tredje finner vi att dessa tendenser gäller både unga kvinnor och unga män. 

Samtidigt har vi också, för det fjärde, funnit att flickor/unga kvinnor uppvisar en större 

flyttro än pojkar/unga män. De förra är också i mindre utsträckning osäkra och stannare. 

Med andra ord: flyttron är stark, bevarad och, med stigande ålder, tilltagande. Den är dock, 

som vi vet, starkare än den faktiska flyttbenägenheten.  

 

Mot bakgrund av dessa resultat ska vi fortsättningsvis (i huvudsak) hålla oss till de 

gymnasieelever som 2012 besvarade Lupp-enkäten. Det är just dessa unga som uppvisar 

den högsta graden av flyttro. Denna tro har också visat sig vara beständig när 

gymnasielever 2009 och 2012 jämförs. Det är också, som påpekats, just gymnasieleverna 

som till följd av ålder och snart avslutade gymnasiestudier står närmast frågan om att flytta 

eller stanna. Där av denna fortsatta avgränsning av undersökningssubjekten.  

 

Vi avslutar, som utlovat, detta fjärde kapitel med att titta på kommunvariationer. Frågan är 

alltså hur flyttron, det vill säga andelen presumtiva flyttare, stannare och osäkra ser ut 

bland gymnasieleverna 2012 i de studerade kommunerna i Kalmar län och i Eksjö 

kommun.  

 

Flyttare, stannare och osäkra: kommunvariationer 

 

I tabell 3 redovisas andelen unga presumtiva flyttare, stannare och osäkra i de studerade 

kommunerna i Kalmar län och Eksjö kommun. Tabellen redovisar även utfall med 

avseende på kön. När vi använder bestämningen unga avses elever i andra året på 

gymnasieskolan som gjorde Luppenkäten hösten 2012.  
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Lås oss börja med att fokusera den totala andelen unga som är presumtiva flyttare, stannare 

och osäkra i respektive kommun. Vi börjar med andelen flyttare. Kom ihåg att 65 procent 

av de unga i Kalmar län är presumtiva flyttare. Hultsfred (80 procent), Högsby (77 

procent) och Eksjö (75 procent) har de största andelarna unga som tror att det kommer att 

flytta från den egna hemkommunen. Lägst andel flyttare finner vi i Emmaboda (57), 

Kalmar (60 procent), Vimmerby (60 procent), Oskarshamn (62 procent) och Nybro (63 

procent). Däremellan finner vi övriga kommuner: Borgholm (71 procent), Mörbylånga (70 

procent), Torsås (69 procent) och Västervik (67 procent). Den största skillnaden finner vi 

alltså mellan Hultsfred (80 procent) och Emmaboda (56 procent). Samtidigt är det många 

kommuner som uppvisar mycket likartade procentandelar. Den mest påtagliga lärdomen 

är dock att andelen flyttare är i andelsmajoritet i samtliga kommuner.  

 

Åtta procent av länets unga är vad vi kallar presumtiva stannare. Störst andel stannare har 

Vimmerby (13 procent) och Borgholm (11 procent). Minst andel stannare finner vi i Eksjö 

(4 procent), Hultsfred (5 procent), Torsås (6 procent) och Oskarshamn (6 procent). Övriga 

kommuner intar härvidlag en mellanställning: Högsby (9 procent), Nybro (9 procent), 

Emmaboda (9 procent), Mörbylånga (8 procent), Västervik (8 procent) och Kalmar (8 

procent). Den största skillnaden har vi alltså när vi jämför Vimmerby (13 procent) och 

Eksjö (4 procent). Men många kommuner har relativt likartade procentdelar. Följaktligen 

utgör stannare små andelsminoriteter i samtliga kommuner. Endast två kommuner når 

över 10 procent.  

 

Störst andel osäkra finner vi i Emmaboda (34 procent), Kalmar (32 procent) och 

Oskarshamn (32 procent). I dessa tre kommuner har vi också relativt låga andelar flyttare. 

Det omvända, det vill säga lägst andelar, har Högsby (14 procent), Hultsfred (15 procent) 

och Borgholm (18 procent). Detta är kommuner med höga andelar flyttare. Särskilt 

Hultsfred och Högsby. Resterande kommuner varierar mellan 28 procent (Nybro) och 21 

procent (Eksjö). Där emellan finner vi Vimmerby (27 procent), Västervik (25 procent), 
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Torsås (25 procent) och Mörbylånga (22 procent). Vi har alltså relativt stora 

andelsmajoriteter av osäkra i samtliga kommuner.  

 
Tabell 3. Flyttare, stannare och osäkra på kommunnivå. I procent 

 Flyttare  Stannare  Osäkra  Alla 

 Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar 

 

Hultsfred 80 79 83 5 7 2 15 14 15 100 

 

Högsby 77 85 68 9 9 10 14 6 22 100 

 

Eksjö 75 80 70 4 4 4 21 16 26 100 

 

Borgholm 71 72 69 11 8 14 18 20 17 100 

 

Mörbylånga 70 67 72 8 9 7 22 24 21 100 

 

Torsås 69 66 75 6 3 9 25 31 16 100 

 

Västervik 67 77 58 8 5 11 25 18 31 100 

 

Nybro 63 66 58 9 7 11 28 27 31 100 

 

Oskarshamn 62 71 55 6 3 9 32 26 36 100 

 

Vimmerby 60 66 56 13 10 15 27 24 29 100 

 

Kalmar 60 65 55 8 6 10 32 29 35 100 

 

Emmaboda 56 57 53 9 10 9 34 33 38 100 

 

Det är inte rimligt att förstå tabellens utfall som en berättelse om mer eller mindre 

framgångsrika kommuner. Det finns flera skäl till detta. Vi ska inte vara säkra på att unga 

flyttar för att de inte är nöjda med uppväxten i hemkommunen. Inte heller är de osäkra av 

samma skäl. Och om skälet till att stanna skulle vara just att de unga är nöjda och om 
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skälet till att flytta var missnöje med uppväxten, ja, då har vi många missnöjda och få 

nöjda. Men, vilket ska visa sig, så är inte riktigt fallet. Därtill har vi ännu inte berört frågan 

om flyttare som kan tänka sig att återvända. Vi ska som utlovats återkomma till dessa 

aspekter i kommande kapitel.  

 

Vad kan vi så lära oss av tabell 3 med avseende på kön? Vi ska här helt och hållet 

koncentrera oss på flyttare och stannare. Vi börjar med andelen flyttare. Det kan vara av 

värde att påminna läsaren om att 71 procent av länets unga kvinnor är presumtiva flyttare. 

Motsvarande andel för unga män är 60 procent.  

 

Den största andelen presumtiva flyttare bland unga kvinnor finner vi i Högsby (85 

procent), Eksjö (80 procent), Hultsfred (79 procent) och Västervik (77 procent). Lägst 

andel uppvisar Emmaboda (57 procent), Kalmar (65 procent), Vimmerby (66 procent), 

Nybro (66 procent), Torsås (66 procent) och Mörbylånga (67 procent). Kvarstår gör 

Oskarshamn (71 procent) och Borgholm (72 procent). Störst skillnad finner vi alltså om i 

jämför Högsby (85 procent) och Emmaboda (57 procent). Här är skillnaden påtaglig. Men 

andelen unga kvinnor som tror att de ska lämna hemkommunen utgör andelmajoriteter i 

samtliga kommuner.  

 

Den i särklass största andelen flyttare bland unga män har Hultsfred (83 procent). Lägst 

andelar finner vi i Emmaboda (53 procent), Kalmar (55 procent), Vimmerby (56 procent), 

Oskarshamn (55 procent), Nybro (58 procent) och Västervik (58 Procent). Resterande fem 

kommuner intar en mellanställning: Torsås (75 procent), Mörbylånga (72 procent), Eksjö 

(70 procent), Borgholm (69 procent) och Högsby (68 procent).  

 

Ytterligare två kommentarer är på sin plats när det gäller unga kvinnor och män som tror 

att de ska flytta från sin hemkommun. Det första gäller relationen mellan andelen unga 

kvinnor och män i respektivekommun. Den andra gäller något vi väljer att kalla 

könspolarisering. I tio av tolv kommuner är andelen unga kvinnor som är flyttare större än 

andelen män som är stannare. Undantagen är Hultsfred och Mörbylånga. I Hultsfred är 
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andelen unga kvinnor som tror att de ska flyttar 79 procent. Andelen unga män som tror 

detsamma är 83 procent. I Mörbylånga är motsvarande andelar 67 och 72 procent. 

Skillnaderna är dock små. Vi finner alltså att en klar majoritet av kommunerna har fler 

unga kvinnor än unga män som är flyttare. Störst könspolarisering, det vill säga 

andelskillnader mellan unga kvinnor och män, finns i Västervik och Högsby. I Västervik är 

77 procent av unga kvinnor flyttare och 58 procent av unga män flyttare. Här är skillnaden 

alltså 19 procent. I Högsby är motsvarande andelar 85 och 68 procent. Här är skillnaden 17 

procent. Minst könspolarisering finner vi i Borgholm, Emmaboda och Mörbylånga. Här är 

skillnaden 3, 4 respektive 5 procent. Följaktligen kan graden av könspolarisering variera 

kommunerna emellan.  

 

Så till könsskillnader med avseende på stannare. I länet är 6 procent av de unga kvinnorna 

stannare. Störst andel stannare bland unga kvinnor finner vi i Emmaboda (10 procent), 

Vimmerby (10 procent), Högsby (9 procent) och Mörbylånga (9 procent). Lägst andelar 

uppvisar Torsås (3 procent), Oskarshamn (3 procent), Eksjö (4 procent) och Västervik (5 

procent). Resterande kommuner intar en mellanställning, nämligen Borgholm (8 procent), 

Hultsfred (7 procent), Nybro (7 procent) och Kalmar (6 procent). Trots dessa variationer 

finner vi att unga kvinnor, oavsett kommun, i mycket liten utsträckning är stannare.  

 

Tio procent av länets unga män tro att de ska stanna kvar i hemkommunen. Störst andel har 

Vimmerby (15 procent) och Borgholm (14 procent). Minst andel finner vi i Hultsfred (2 

procent), Eksjö (4 procent) och Mörbylånga (7 procent). Resterande kommuner varierar 

mellan 9 och 11 procent. Också bland unga män finner vi, trots vissa variationer, att 

påtagliga andelsminoriteter är stannare.  

 

I åtta av de tolv studerade kommunerna är andelen unga män som stannar större än andelen 

unga kvinnor som stannar. Dessa kommuner är Borgholm, Torsås, Oskarshamn, Nybro, 

Västervik, Torsås, Borgholm och Högsby. I tre kommuner är förhållandet det omvända. 

Där är det en större andel unga kvinnor som är stannare än unga män. Dessa kommuner är 

Hultsfred, Mörbylånga och Emmaboda. I en kommun, Eksjö är andelen stannare 
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densamma bland unga kvinnor och unga män. Vi finner dock att i merparten av 

kommunerna är andelen unga män som är stannare större än andelen unga kvinnor.  

 

Störst könspolarisering mellan stannande unga kvinnor och män uppvisar Borgholm, 

Torsås, Västervik och Vimmerby. Men skillnaderna är överlag mycket små. Vi finner 

alltså att könspolariseringen med avseende på stannare är små.  

 

Sammanfattningsvis har vi synliggjort påtagliga variationer mellan kommuner och inom 

kommuner. Vi har alltså sett att andelen flyttare, stannare och osäkra kan variera mellan 

kommunerna. En del kommuner uppvisar också en viss könspolarisering. Vi har även, trots 

variationerna, funnit att andelen flyttare är störst och andelen stannare är minst i alla 

kommuner. Andelen osäkra intar därmed en mellanställning. Detta är otvetydigt 

huvudbudskapet. Alla kommuner har stora andelar presumtiva flyttare och låga andelar 

presumtiva stannare. Följaktligen gäller våra problematiseringar av flyttro, flyttparadox 

och livsfasekvation samtliga studerade kommuner. Problemen och möjligheterna är 

därmed oundvikligt gemensamma.  
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5. FLYTTRO OCH UTBILDNING 
 

I detta femte kapitel ska vi bredda beskrivningen av presumtiva flyttare, stannare och 

osäkra. Vi gör det genom att fokusera en för regionens mål och strategier avgörande fråga, 

nämligen utbildning. Med utbildning avses här två saker. Dels föräldrarnas 

utbildningskapital, det vill säga de ungas utbildningsbakgrund. Dels de ungas gymnasieval, 

det vill säga val av studie- respektive yrkesinriktade programtyper. I viss utsträckning ska 

vi också beröra unga som varken går studie- eller yrkesförberedande alternativ. Vi ska 

även jämföra unga kvinnor och män med avseende på flyttro, utbildningskapital och 

gymnasieval. Läsaren får svar på följande frågor… 

 
• Hur ser andelen flyttare, stannare och osäkra ut bland unga med olika mängd utbildningskapital?  

• Hur ser relationen ut mellan utbildningskapital och val av typ av gymnasieprogram?  

• Hur ser andelen flyttare, stannare och osäkra ut bland unga som valt olika typer av 

gymnasieprogram? 

• Hur ser graden av flyttro ut bland unga med olika mängd utbildningskapital som valt olika typer av 

gymnasieprogram? 

 

Avsikten är att ge läsaren en bild av just relationen mellan graden av flyttro och utbildning. 

Vilka är, frågar vi oss, flyttare, stannare och osäkra med avseende på utbildningsbakgrund 

och gymnasieval? I rapportens avslutande kapitel ska vi relatera dessa utfall till regional 

utvecklingsstrategi men också till utbildningskapital och gymnasieval hos presumtiva 

återvändare. Vi ska alltså inte endast nöja oss med att konstatera vilka unga som tror att de 

kommer att stanna och flytta med avseende på utbildning. Vi ska också beskriva och 

analysera återvändarna med avseende på utbildning, vilket dock får vänta till kapitel 7.  

 

Flyttare, stannare och osäkra och utbildningskapital 

 

Beskrivningen av de ungas utbildningskapital görs med hjälp av tre renodlade kategorier. 

Med litet utbildningskapital avses de unga som har två föräldrar med 
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grundskoleutbildning. Varken litet eller stort utbildningskapital har de som har två 

föräldrar med gymnasieutbildning. Stort utbildningskapital gäller unga med två föräldrar 

som har universitets- eller högskoleutbildning.  

 

Tabell 4 visar ett tydligt mönster. Låt oss först koncentrera oss på andelen presumtiva 

flyttare. Vi finner att i stort hälften av unga (51 procent) med litet utbildningskapital är 

flyttare. Utfallet är detsamma för både unga kvinnor och unga män. I båda fallen 51 

procent. Med varken litet eller stort utbildningskapital har andelen flyttare ökat till 62 

procent. Här finns en påtaglig könsskillnad. Sju av tio unga kvinnor (70 procent) med 

denna kapitalmängd är flyttare. Motsvarande andel för unga män är 52 procent, vilket 

innebär att denna kategori av unga män inte har större flyttro än unga med litet 

utbildningskapital. Med stort utbildningskapital följer än högre andelar flyttare. Närmare 

åtta av tio unga (77 procent) med två akademiskt utbildade föräldrar är flyttare. Här är 

könsskillnaderna små. Det gäller 79 procent av unga kvinnor och 76 procent av unga män. 

Ju större utbildningskapital, så lyder vårt utfall, desto större andel presumtiva flyttare. Ett 

undantag finns dock, vilket framgår om vi jämför unga män med litet och unga män med 

varken litet eller stort utbildningskapital. I båda dessa kategorier är andelen flyttande unga 

män densamma. Följaktligen tenderar unga män att bli mer flyttningsbenägna om deras 

föräldrar har ett stort utbildningskapital. Med just stort utbildningskapital tenderar unga 

män att vara flyttare i nästan samma utsträckning som unga kvinnor med samma 

kapitalmängd. 

 
Tabell 4. Andelen unga kvinnor och män med litet, varken litet eller stort respektive stort utbildningskapital 

som är presumtiva flyttare, stannare och osäkra. I procent.  

  

 Litet       Varken litet eller stort Stort 

 utbildningskapital    utbildningskapital   utbildningskapital  

 Alla Unga kvinnor Unga män Alla Unga kvinnor Unga män Alla Unga kvinnor Unga män 

Flyttare 51 51   51  62 70    52  77  79   76 

Stannare 12 12   12  8 3    14  4  2    6 

Osäkra 37 37   37  30 27    34  19  19   18 

Total 100 100  100  100 100    100  100 100  100 
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Presumtiva stannare uppvisar en i jämförelse med flyttare motsatt tendens. Med litet 

utbildningskapital är 12 procent stannare. Här finns ingen skillnad mellan unga kvinnor (12 

procent) och unga män (12 procent). För unga med varken litet eller stort 

utbildningskapital är andelen stannare något lägre (8 procent). I denna kategori är dock 

könsskillnaderna påtagliga. Endast 3 procent av unga kvinnor är stannare. Bland unga män 

är det 14 procent. Unga med stort utbildningskapital uppvisar de lägsta nivåerna för att 

stanna kvar i hemkommunen (4 procent). Endast 2 procent av unga kvinnor med stort 

utbildningskapital är stannare. För unga män med samma kapitalmängd är det 6 procent. Ju 

lägre utbildningskapital, lär vi oss, desto större andel stannare. Ett litet undantag är dock 

unga män med varken litet eller stort utbildningskapital, vilka uppvisar den största andelen 

stannare.  

 

Slutligen de osäkra. Bland unga med litet utbildningskapital är 37 procent osäkra. Det 

gäller unga kvinnor och unga män i samma utsträckning. Bland unga med varken litet eller 

stort utbildningskapital är andelen osäkrare lägre (30 procent). Andelen osäkra unga 

kvinnor (27 procent) är här något lägre än andelen osäkra unga män (34 procent). Med 

stort utbildningskapital får vi tabellens lägsta andel osäkra (19 procent). Andelarna för 

unga kvinnor (19 procent) och unga män (18 procent) är härvidlag mycket lika. Ju större 

utbildningskapital, så ser tendensen ut, desto lägre andel osäkra.  

 

Sammanfattningsvis har vi funnit påtagliga relationer mellan graden av utbildningskapital 

och andelen presumtiva flyttare, stannare och osäkra. Med stort utbildningskapital får vi 

störst andel flyttare och minst andelar stannare och osäkra. Med litet utbildningskapital är 

utfallet det omvända. Vi får minst andel flyttare och störst andel stannare och osäkra. 

Följaktligen tenderar unga med varken stort eller litet utbildningskapital att inta en 

mellanställning. Vi har dock funnit ett undantag i unga män med litet respektive varken 

litet eller stort utbildningskapital. Det mest påtagliga resultatet är dock att unga med stort 

utbildningskapital, både unga kvinnor och män, har mycket hög grad av flyttro. Den 
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övergripande slutsatsen är därför att ju större mängd utbildningskapital, desto starkare 

flyttro.  

 

Utbildningskapital och val av typ av gymnasieprogram  

 

I Tabell 5 redovisas relationen mellan ungas olika mängd av utbildningskapital och val av 

gymnasieprogram. Vi börjar med att intressera oss för unga på yrkesförberedande program 

(YF). Drygt hälften av alla med litet utbildningskapital (52 procent) finns på program som 

förbereder för yrken. Om de unga har varken litet eller stort utbildningskapital är det 39 

procent. Motsvarande andel för unga med stort utbildningskapital är 19 procent. Ju mindre 

mängd utbildningskapital, lär vi oss, desto större andel unga finner vi på 

studieförberedande program.  

 

Tabell 5 redovisar utfallet för kön och utbildningskapital. Vi finner att nästan sju av tio 

unga kvinnor (68 procent) med litet utbildningskapital går på yrkesförberedande program. 

Bland unga män är det drygt fyra av tio (43 procent). Bland unga kvinnor med varken litet 

eller stort utbildningskapital går drygt hälften på yrkesförberedande program (53 procent). 

Motsvarande andel för unga män är 61 procent. Med stort utbildningskapital finner vi 

betydligt lägre andelar elever på yrkesförberedande program (19 procent). Det gäller 14 

procent av unga kvinnor och 24 procent av unga män. Både för unga kvinnor och unga 

män har vi alltså funnit att ju större utbildningskapital de har, desto mindre andelar av 

dem går på yrkesförberedande program. I övrigt är bilden för unga män inte lika entydig. 

Det är nämligen en något större andel unga män på studieförberedande program (39 

procent) med litet utbildningskapital än bland unga män med varken litet eller stort 

utbildningskapital (35 procent). Samtidigt finner vi att nästan var femte ung man med litet 

utbildningskapital varken går på yrkes- eller studieförberedande program. Det tyder på att 

en relativt stor grupp av unga män med litet utbildningskapital inte har klarat 

grundskolan.  
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Knappt fyra av tio med litet utbildningskapital (37 procent) går på studieförberedande 

program. Bland de med varken litet eller stort utbildningskapital är det 46 procent. Om de 

unga gymnasieleverna har stort utbildningskapital läser i stort åtta av tio ett 

studieförberedande program (79 procent). Jämfört med utfallet för yrkesförberedande 

program är således tendensen den omvända. Ju större utbildningskapital unga har, desto 

fler av dem går på studieförberedande program.  

 

För unga kvinnor är denna tendens högst påtaglig. Med litet utbildningskapital läser 32 

procent av dem ett studieförberedande program. Med varken litet eller stort 

utbildningskapital är det 59 procent. Motsvarande andel för stort utbildningskapital är 85 

procent. Ju större utbildningskapital unga kvinnor har, desto vanligare är det att de läser 

ett studieförberedande program. Med stort utbildningskapital läser 73 procent av unga 

män på ett studieförberedande program. Om utbildningskapitalet är litet är det 39 procent. 

Andelen för varken litet eller stort utbildningskapital är 35 procent. Vi finner alltså att 

unga kvinnor med stort utbildningskapital är de som i allra störst utsträckning läser ett 

studieförberedande program.  

 
Tabell 5. Unga med olika mängd utbildningskapital och val av tre olika typer av gymnasieprogram. I 

procent. 

 Litet       Varken litet eller stort Stort 

 utbildningskapital    utbildningskapital   utbildningskapital  

 Alla Unga kvinnor Unga män Alla Unga kvinnor Unga män Alla Unga kvinnor Unga män 

YF 52 68   43  39 53    61  19  14   24 

SF 37 32   39  46 59    35  79  85   73 

Annat 11 0    18  2 1    4  2  1    3 

Total 100 100  100  100 100    100  100 100  100

  

I tabell 5 redovisas även en tredje svarskategori, nämligen annat. Här har vi elever som 

varken går yrkesförberedande eller studieförberedande program. Det är rimligt att utgå 

ifrån att merparten av dem går på Individuella program eller Introduktionsprogram eller 

liknande. Av tabellen framgår att drygt var tionde elev (11 procent) med litet 

utbildningskapital har angett svarsalternativet ”annat”. Alla gymnasielever som svarat just 
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”annat” är unga män (18 procent). Bland unga med varken litet eller stort 

utbildningskapital har 2 procent svarat ”annat”. Det gäller 1 procent av unga kvinnor och 4 

procent av unga män. Motsvarande andel för unga med stort utbildningskapital är också 2 

procent. Här anger 1 procent av unga kvinnor och 3 procent av unga män att de varken går 

på yrkesförberedande eller studieförberedande gymnasieprogram. Vi har alltså funnit att 

det framförallt är unga män med litet utbildningskapital som går på andra alternativ än 

yrkes- och studieförberedande program.  

 

Sammanfattningsvis finner vi påtagliga relationer mellan mängden utbildningskapital och 

val av typ av gymnasieprogram. Med en större mängd utbildningskapital följer i stor 

utsträckning val av studieförberedande program. Och med en mindre mängd 

utbildningskapital följer i större utsträckning val av yrkesförberedande program. 

Tendensen är mer entydig för unga kvinnor är för unga män. Unga män, däremot, var mer 

påtagligt överrepresenterade bland de unga som gjort andra val än just studie- eller 

yrkesförberedande program.  

 

Låt oss gå vidare och intressera oss för relationen mellan flyttro och val av 

gymnasieprogram.  

 

Flyttro och val av typ gymnasieprogram 

 

Tabell 6 redovisar vilken typ av gymnasieprogram som presumtiva flyttare, stannare 

respektive osäkra går på. Drygt sex av tio flyttare (62 procent) läser studieförberedande 

program. Drygt var tredje flyttare (34 procent) har valt yrkesförberedande program. Därtill 

går 4 procent på annan typ av program. Vi finner alltså att flyttare i stor utsträckning 

studerar på gymnasieprogram som förbereder dem för högre studier.  

 

Med stannare är bilden den omvända. I stort sju av tio stannare (69 procent) går 

yrkesförberedande program. Drygt var fjärde (26 procent) läser studieförberedande 
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program. Fem procent har angett annat alternativ. Följaktligen återfinns stannare i mycket 

stor utsträckning på program som förbereder dem för yrken snarare än för högre studier. 

 

De osäkra intar en mellanställning. Det är en mindre andel av dem som läser 

studieförberedande program (39 procent) än bland flyttare (62 procent). Det är också en 

mindre andel av dem som läser yrkesförberedande program (56 procent) än stannare (69 

procent). Fem procent av de osäkra går på annan typ av program, vilket i stort är samma 

andel som för flyttare och stannare. Med avseende på val av yrkesförberedande och 

studieförberedande intar de osäkra således en mellanställning mellan stannare och 

flyttare.  

 
Tabell 6. Presumtiva flyttare, stannare och osäkra som går yrkesförberedande, studieförberedande och 

annat program. I procent. 

 

 Flyttare   Stannare    Osäkra 

 Alla Unga kvinnor Unga män Alla Unga kvinnor Unga män Alla Unga kvinnor Unga män 

YF 34 30  39 69 60  73  56 53  58  

SF 62 67  56 26 36  22  39 44  36 

Annat 4 3  5 5 4  5  5 3  6 

Total 100 100 100 100 100 100  100 100 100 

 

Tabell 6 redovisar även utfallet för kön. Bland flyttare går nästan sju av tio unga kvinnor 

(67 procent) på studieförberedande program. Bland unga män är det 56 procent. Bland 

flyttarna går således unga kvinnor i större utsträckning på studieförberedande program än 

unga män. För yrkesförberedande program gäller det omvända. Bland flyttare läser fler 

unga män (39 procent) på yrkesförberedande program än unga kvinnor (30 procent).  

 

Bland stannare går drygt sju av tio unga män (73 procent) på yrkesförberedande program. 

Motsvarande andel för unga kvinnor är 60 procent. Med andra ord dominerar 

yrkesförberedande program både bland unga män och unga kvinnor som tror att de 

kommer att bo kvar i den egna hemkommunen. Andelen unga kvinnor (36 procent) och 
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unga män (22 procent) som går studieförberedande program bland stannare betydligt lägre 

än bland flyttarna. De osäkra intar en mellanställning.  

 

Sammanfattningsvis finner vi alltså att flyttare i störst utsträckning läser 

studieförberedande program. Bland stannare är tendensen den omvända. Merparten av dem 

läser yrkesförberedande program. Osäkra, som sagt, intar en mellanställning. Tendensen är 

densamma för både unga kvinnor och män. Men unga kvinnor som är flyttare går något 

oftare än unga män som är flyttare på studieförberedande program. Och unga män som är 

stannare går något oftare på yrkesförberedande program än unga kvinnor som är stannare.  

 

Utbildningskapital, val av typ av gymnasieprogram och flyttro 

 

I tabell 7 redovisar vi relationen mellan olika mängd utbildningskapital, val av 

gymnasieprogram och flyttro. Frågan är alltså hur andelen flyttare, stannare och osäkra 

fördelar sig bland unga med olika kapital och val. Vi finner den största andelen presumtiva 

flyttare bland unga med stort utbildningskapital som går studieförberedande program. Här 

tror drygt åtta av tio att de ska flytta från hemkommunen (81 procent). I denna kategori 

finner vi också den lägsta andelen stannare (2 procent) och den lägsta andelen osäkra (17 

procent).  

 

Den största andelen presumtiva stannare finner vi bland unga med litet utbildningskapital 

som valt yrkesförberedande gymnasieprogram. Här är 17 procent stannare. Andelen 

flyttare är påtagligt lägre (45 procent) än bland unga med stort utbildningskapital och 

studieförberedande program (81 procent). Andelen osäkra är därtill relativt hög (38 

procent).  

 

Om vi jämför inom kategorin unga med litet utbildningskapital ser vi att de som valt 

studieförberedande program i större utsträckning är flyttare (59 procent) än de som valt 

yrkesförberedande program (45 procent). Med stannare förhåller det sig tvärtom. Endast 3 

procent av unga med litet utbildningskapital som läser studieförberedande program är 
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stannare. Motsvarande andel bland unga med litet utbildningskapital och 

yrkesförberedande program är 17 procent. I båda fallen är nästan fyra av tio osäkra (38 

procent). Vi finner alltså större flyttro bland unga med litet utbildningskapital som väljer 

studieförberedande program än bland unga med litet utbildningskapital som väljer 

yrkesförberedande program.  
 

Tabell 7. Unga med olika mängd utbildningskapital som valt olika typer av gymnasieprogram och andelen 

flyttare, stannare och osäkra. I procent. 

 

 Flyttare Stannare Osäkra Total 

Litet  
utbildningskapital 
 

Studieförberedande 59 3  38  100 

Yrkesförberedande 45 17  38  100 

 

Varken litet 
eller stort  
utbildningskapital 
 

Studieförberedande 69 4  27  100 

Yrkesförberedande 56 12  42  100 

 

Stort 
Utbildningskapital 
 

Studieförberedande 81 2  17  100 

Yrkesförberedande 59 9  32  100 

 

 

 

Också inom kategorin unga med stort utbildningskapital finner vi intressanta skillnader. 

Bland unga med just stort utbildningskapital som väljer studieförberedande program är 

drygt åtta av tio (81 procent) presumtiva flyttare. Här har vi, som sagt, den största andelen 

flyttare. Om unga med stort utbildningskapital istället väljer ett yrkesförberedande program 

är knappt sex av tio flyttare (59 procent). Inom kategorin med stort utbildningskapital är 
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stannarna få. Endast 2 procent om de valt studieförberedande program och 9 procent om de 

valt yrkesförberedande program. Också andelarna för osäkra är låga. Särskilt så bland de 

som valt studieförberedande program (17 procent). Motsvarande andel för unga som valt 

yrkesförberedande är betydligt större (32 procent).  

 

I stort intar unga vuxna med varken stort eller litet utbildningskapital en mellanställning. 

De som här valt ett studieförberedande program är i högre grad presumtiva flyttare (69 

procent) än unga med litet utbildningskapital som valt samma programtyp (59 procent). 

Samtidigt är andelen flyttare bland de som valt studieförberedande program här lägre (69 

procent) än andelen flyttare bland unga med stort utbildningskapital som valt 

studieförberedande program (81 procent). Bland andelen unga med varken litet eller stort 

utbildningskapital som valt studieförberedande program är andelen stannare lågt. Endast 4 

procent av dem tror att de kommer att stanna i hemkommunen. Bland dem som valt ett 

yrkesförberedande program är motsvarande andel 12 procent. Därtill är andelen osäkra 

bland unga med varken litet eller stort utbildningskapital som valt yrkesförberedande 

program mycket hög (42 procent). Här har vi tabellens största andel osäkra. Bland unga 

med samma mängd utbildningskapital men med studieförberedande program är 

motsvarande andel 27 procent.  

 

Sammanfattningsvis finner vi den största andelen flyttare bland unga med stort 

utbildningskapital som går studieförberedande program på gymnasiet. Vi finner den minsta 

andelen flyttare bland unga med litet utbildningskapital som går yrkesförberedande 

program. För stannare gäller det omvända. Bland unga med litet utbildningskapital som går 

på yrkesförberedande program finner vi den största andelen stannare. Med stort 

utbildningskapital och studieförberedande gymnasieval finner vi följaktligen den minsta 

andelen stannare.  

 

Vi har alltså funnit starka relationer mellan utbildning och flyttro. Med andra ord och något 

tillspetsat: de som har störst utbildningskapital och satsar på utbildning är de som i störst 

utsträckning tror att de ska flytta. De som har minst utbildningskapital och satsar på att få 
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jobb är de som i störst utsträckning tror att de ska stanna. Samtidigt är tron att flytta större 

än tron att stanna oavsett mängd utbildningskapital och gymnasieval. Flyttron är, som sagt, 

mycket starkt.  
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6. SKÄL ATT STANNA OCH FLYTTA 
 

I detta kapitel ska vi fokusera ungas skäl att stanna och flytta. Vi börjar med att redovisa 

vilka skäl unga anger för att flytta från den egna hemkommunen. Sedan tittar vi på ungas 

skäl att stanna kvar. Därefter jämför vi skälen för att flytta och stanna. Vi avslutar med att 

undersöka i vilken grad presumtiva stannare, flyttare och osäkra är nöjda med sina 

uppväxtvillkor. Vi vill därmed ta reda på om det kan vara så att de som flyttar gör det för 

att de är missnöjda med sina villkor. Kan det då också vara så att de som stannar är mer 

nöjda med sina villkor än de som flyttar? Eller är det så att nöjdheten med 

uppväxtvillkoren inte förklarar varför man flyttar eller stannar? Det är viktigt att hålla i 

minnet att utbildningskapital och gymnasieval, särskilt relationen dem emellan, har stor 

betydelse för ungas flyttro. Följaktligen ger kapitlet svar på frågor som… 

 
• Vilka skäl anger unga till att de vill flytta? 

• Vilka skäl anger unga till att de kan tänka sig att stanna kvar? 

• Hur ser relationen mellan skälen att flytta och stanna ut? 

• Vilken betydelse har den grad av nöjdhet unga tillskriver sina uppväxtvillkor för att flytta och 

stanna? 

 

Avsikten är att förstå de skäl unga själva tillskriver sin flyttro. Avsikten är också att förstå 

vilken betydelse ungas upplevelser av sina uppväxtvillkor har. Vi fortsätter därmed arbetet 

med att lägga empirisk grund till en mer övergripande analys av just flyttro, flyttparadox 

och livsfasekvation med bäring på regional utvecklingsstrategi.  

 

Ungas skäl till att flytta 

 

I Tabell 8 redovisas de skäl unga anger till att flytta från hemkommunen. Tre skäl 

dominerar stort. Det är arbete (31 procent), utbildning (29 procent) och att prova något 

nytt, vilket i stor utsträckning avser urban längtan, det vill säga en längta att flytta till 

någon av våra storstäder. Det som är ”nytt” här betyder storstadsmiljö, nya människor och 

nya relationer. Att det just rör sig om urban längtan kan klargöras med hjälp av 
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Luppundersökningen från 2009. Den enkät som då användes rymmer nämligen fler frågor 

om flytta, stanna och återvända än vad den enkät som användes 2012 gör. I resultatet från 

2009 visar det säg att merparten av flyttarna drömde om att flytta till en svensk storstad 

eller en stad utomlands. Endast påtagliga minoritetsandelar drömde om att bo i en mindre 

stad eller tätort eller på landsbygden. Det är alltså rimligt att tolka svarsalternativet ”att 

prova något nytt” som just urban längtan.  

 

Tabell 8 redovisar fler skäl till varför de unga vill flytta. Alla dessa är betydligt mindre 

vanliga än just arbete, utbildning och urban längtan. Åtta procent anger relationer till pojk-

och flickvän och kompisar, det vill säga kärlek och kompisrelationer. Detta svar kan 

betyda att man vill flytta därför att just pojk- och flickvän och kompisar flyttar. Det kan 

också betyda att man vill flytta för att träffa nya pojk- och flickvänner och kompisar. I det 

första fallet handlar det om att följa efter andra som bejakat den urbana längtan. I det andra 

fallet vill man själv bejaka den för att träffa nya människor och skapa nya relationer. 

 

Sex procent av de unga anger bättre fritidsmöjligheter som skäl att flytta. Inte heller fritid 

är något stort skäl till att flytta.  

 

Av tabell 8 framgår också att få finner att nära relationer till familj och släkt utgör skäl till 

att flytta (2 procent). Inte heller spelar brist på bostäder någon roll. Vi lär oss också att 

relativt få tänker på andra alternativ – eller annat – (5 procent) än de skäl som tabellen 

redovisar. Därtill anger endast 2 procent av de unga att de inte vet varför de tror att de 

kommer att flytta. Vi finner alltså att huvudskälen till att flytta är relativt entydiga. Unga 

tror att de kommer att flytta från hemkommunen för att få jobb, för att studera och för att 

man vill prova något nytt i urbana miljöer.  

 

Det är intressant att komplettera denna bild med att veta hur de vanligaste flyttskälen, 

nämligen arbete och studier, är relaterade till varandra. Det visar sig att 39 procent av de 

unga som angett studier som flyttskäl också angivit arbete som skäl. Det visar sig också att 

37 procent av de unga som angett jobb som flyttskäl också angett studier. De flesta som 
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tror att de ska flytta för att studera tror alltså inte att de ska flytta för att jobba. Och de 

flesta som tror att de flyttar för att jobba tror således inte att de flyttar för att studera. Vi 

kan därmed också konstatera att flyttskälen att studera och att jobba är relativt åtskilda.  
 

Tabell 8. Ungas skäl till flytta från den egna hemkommunen. I procent.  
 
 Alla Flickor Pojkar 

 

Arbete 31 30 32 

Utbildning 29 35 23 

Urban längtan 23 31 15 

Kärlek och kompisrelationer 8 9 7 

Bättre fritidsmöjligheter 6 5 7  

Nära relationer 2 2 2 

Bostadsbrist 2 2 2 

Annat 5 4 5 

Vet inte 2 1 2 

Total 100 100 100 

  

Tabell 8 möjliggör också jämförelser av flyttskäl med avseende på kön. Endast två skäl 

uppvisar påtagliga könsskillnader. Båda gäller två av de tre dominerande skälen till att 

flytta. För det första anger unga kvinnor (35 procent) i större utsträckning utbildning som 

skäl att flytta än unga män (23 procent). För det andra vill unga kvinnor (31procent) i 

större utsträckning än unga män (15 procent) prova på något nytt. Följaktligen har alltså 

unga kvinnor i betydligt större utsträckning än unga män en urban längtan. Att ange arbete 

som skäl till flytt är i stort lika vanligt bland unga kvinnor (30 procent) som bland unga 

män (32 procent). Följaktligen finner vi att unga kvinnor oftare än unga män anger 

utbildning och urban längtan som skäl till att lämna hemkommunen. Vi finner också att 

arbete som skäl till att flytta är lika vanligt bland unga kvinnor som unga män. 

 

Dessa resultat får oss förstås att tänka på det föregående kapitlet, som synliggjorde 

påtagliga samband mellan kön, utbildningskapital, gymnasieval och flyttro. Den största 

andelen presumtiva flyttare fann vi bland unga med stort utbildningskapital på 
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studieförberedande program. Unga med litet utbildningskapital på yrkesförberedande 

program, däremot, uppvisade minst flyttro. Det kan därför vara intressant att nämna, fast 

det inte framgår av den aktuella tabellen, att 45 procent av unga med stort 

utbildningskapital anger just utbildning som skäl till att flytta. Bland unga med varken litet 

eller stort utbildningskapital är det 24 procent. Motsvarande andel för unga med litet 

utbildningskapital är 22 procent. Unga med stort utbildningskapital anger alltså i större 

utsträckning studier som skäl att flytta än unga med mindre mängd utbildningskapital.  

 

När det gäller att flytta för att få arbete finns inga påtagliga skillnader. Andelen unga som 

tror att de kommer att flytta för att få arbete är mycket likartade bland unga med olika 

mängd utbildningskapital.  

 

Tendensen, om än på lägre andelsnivåer, är densamma för det vi benämner urban längtan. 

Bland unga med stort utbildningskapital anger 29 procent att de vill prova på något nytt. 

Bland unga med varken litet eller stort utbildningskapital är det 22 procent. När det gäller 

unga med litet utbildningskapital är andelen med urban längtan än lägre, nämligen 13 

procent. Den urbana längtan är alltså störst bland unga med stort utbildningskapital. 

Eller: ju större mängd utbildningskapital, desto större urban längan.  

 

Sammanfattningsvis lär vi oss att de vanligaste skälen unga anger för att flytta från den 

egna hemkommunen är arbete, utbildning och urban längtan. Vi lär oss också att unga 

kvinnor i större utsträckning än unga män anger utbildning och urban längtan. Därtill är det 

vanligare att unga med stort utbildningskapital, särskilt unga kvinnor, anger just utbildning 

och urban längtan än unga, särskilt män, med mindre utbildningskapital. Unga med mindre 

mängd sådant kapital flyttar i större utsträckning för att få arbete. Särskilt unga män.  
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Ungas skäl till att stanna 

 

Vi har just lärt oss att ungas skäl att flytta i stor utsträckning handlar om utbildning, jobb 

och urban längtan. Låt oss så vända på saken. Vi frågar oss vilka skäl unga anger för att 

stanna kvar i hemkommunen.  

 

Av tabell 9 framgår att nära relationer till familj och släkt utgör det dominerande skälet till 

att stanna. Närmare hälften av de unga (46 procent) anger detta svar. Också det näst 

vanligaste skälet gäller relationer. I stort var fjärde ung vuxen (24 procent) anger kärlek 

och kompisrelationer. Därefter följer de svar som dominerar skäl att flytta, nämligen 

utbildning (12 procent) och arbete (10 procent). Vi kan alltså konstatera att det är 

betydligt större andelar unga som anser att de måste flytta för att få jobb och för att 

studera än som anser att jobb och studier löser sig i hemkommunen.  

 

På femte plats hamnar skälet att hemkommunen kan vara en bra miljö för mina barn att 

växa upp i (7 procent), det vill säga bra barndom.  

 

Skäl som lätt att få bostad (3 procent), fritidsmöjligheter (3 procent), närhet till natur (2 

procent) och närhet till stan (2 procent) hamnar långt ner på listan över skäl att stanna. 

Därtill väljer sex procent svarsalternativet annat, vilket vi inte vet vad det står för. Det är 

också intressant att var femte ung vuxen (20 procent) anger att de inte vet vilka skälen att 

stanna är. Att så är fallet beror till största del på en relativt stor andel av unga är osäkra på 

om de tror at de ska stanna eller flytta. 

 

Tabell 9 möjliggör också jämförelser med avseende på kön. Störst skillnad uppvisar nära 

relationer. Sex av tio unga kvinnor (60 procent) anger just nära relationer. Bland unga män 

är det 37 procent. Ett annat skäl med tydliga könsskillnader är arbete. Här är förhållandet 

det omvända. Fler unga män (15 procent) anger arbete som skäl att flytta än unga kvinnor 

(5 procent). I övrigt, bortsett svarsalternativen ”annat” och ”vet inte”, är könsskillnaderna 

små eller obefintliga.  
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Tabell 9. Ungas skäl till att stanna kvar i den egna hemkommunen. I procent.  
 

 Alla Flickor Pojkar 

 

Nära relationer 46 60 37 

Kärlek och kompisrelationer 24 27 22 

Utbildning 12 12 12 

Arbete 10 5 15 

Bra barndom 7 8 6 

Lätt att få bostad 3 2 3 

Fritidsmöjligheter 3 2 3 

Närhet till stan 2 2 3 

Närhet till naturen 2 2 3 

Annat 6 4 8 

Vet inte 20 17 24 

 

 

Sammanfattningsvis har vi lärt oss att de vanligaste skälen till att unga tror att de ska 

stanna kvar i hemkommunen är nära relationer till familj och släkt men också kärlek och 

kompisrelationer, det vill säga närhet till pojk-/flickvänner och kompisar. Därtill svarar var 

femte ung att de inte vet varför de tror att de blir kvar. Vi har också funnit att unga kvinnor 

oftare än unga män anger nära relation till familj och släkt medan unga män oftare än unga 

kvinnor anger arbete.  

 

Skäl att flytta och skäl att stanna: en jämförelse 

 

Om vi jämför utfallet för skäl att flytta med utfallet för skäl att stanna finner vi att de i stor 

utsträckning utgör varandras motbilder. Unga flyttar för att utbilda sig, att jobba och att 

prova på något nytt. Den centrifugala kraften rör således investeringar i nya erfarenheter 

som jobb, studier, miljöer och relationer i mer urbana världar utanför hemkommunen. Här 

verkar inte nära relationer hålla tillbaka, fast, vilket vi snart ska komma till, unga vuxna 

överlag är mycket nöjda med dessa relationer. Den centripetala kraften, däremot, gäller 

precis det motsatta. Skälen till att stanna gäller nära relationer i den ”lilla” världen i den 
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egna hemkommunen: familjen, släkten, kärleken och vännerna. Unga flyttar alltså i hög 

grad för att ta sig till mer urbana miljöer. Det är ut i världen man ska för att få jobb, skaffa 

utbildning och få utlopp för sin längtan efter att prova på något nytt. Unga stannar för att 

de vill vara kvar i en värld av nära relationer. Kanske utgör denna förankring i nära 

relationer en trygg bas om det inte går att få jobb eller bedriva studier på hemmaplan. 

 

Sammanfattningsvis finner vi det rimligt att konstatera att unga som anger skäl för att 

stanna i första hand prioriterar den lokala livsvärldens nära relationer. Unga med skäl att 

flytta, däremot, är beredda att lämna denna värld för en ny och mer urban livsvärld i vilken 

de ska investera i utbildning eller/och jobb samt prova något nytt.  

 

Nöjdhet och flytta och stanna 

 

Vi vet att presumtiva flyttare oftare har ett stort utbildningskapital än presumtiva stannare. 

Vi vet också att flyttare oftare går på studieförberedande program än stannare. Vi har 

dessutom lärt oss att ungas huvudsakliga skäl till att flytta är arbete och utbildning samt 

urban längtan. Därtill är det vanligaste skälet att stanna kvar i hemkommunen nära 

relationer. Frågan är nu om det kan finnas andra skäl till varför unga tror att de kommer att 

flytta eller stanna. Kan det vara så att stannare är mer nöjda med sina uppväxtvillkor än 

flyttare? Borde det i så fall höra en verkningsfull policy till att förbättra villkoren för unga 

som flyttar utan att försämra villkoren för unga som stannar?  

 

Tabell 10 ger oss en möjligt att besvara på dessa frågor. Vi gör det genom att undersöka 

om unga som tror att de ska flytta är mindre nöjda med sina uppväxtvillkor än de som tror 

att de ska stannar. Jämförelsen mellan flyttare, stannare och osäkra avser fyra aspekter av 

ungas uppväxtvillkor, nämligen familj, utbildning, kompisar och ekonomi. Frågan som 

används avser om de unga är nöjda, varken nöjda eller missnöjda eller missnöjda med 

dessa aspekter.  
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Tabell 10. Andelen flyttare, stannare och osäkra som är nöjda, varken nöjda eller missnöjda respektive 

missnöjda med familjerelationer, utbildning, kompisrelationer och ekonomi. I procent 

 

 Flyttare  Stannare  Osäkra 

 Alla  Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar Alla Flickor Pojkar 

 

Familj 

Nöjd 84  83 86 82 81 83 86 82 88 

Varken eller 8  8 8 9 7 11 8 9 7 

Missnöjd 8  9 6 9 12 6 6 9 5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Utbildning 

Nöjd 76  74 78 80 79 73 82 78 78  

Varken eller 15  16 14 11 17 18 11 17 16 

Missnöjd 9  10 8 9 4 9 7 5 4 

Total 100  100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Kompisar 

Nöjd 89  88 91 86 83 87 87 87 87 

Varken eller 6  7 6 9 11 8 8 6 9 

Missnöjd 5  5 3 5 6 5 5 7 4 

Total 100  100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Ekonomi 

Nöjd 57  55 60 55 56 54 57 53 60 

Varken eller 22  24 21 21 21 22 23 26 22 

Missnöjd 21  21 19 24 23 24 20 21 18 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tabellen ovan rymmer en stor mängd information. Vi nöjer oss med att konstatera att 

tabellen inte visar på några påtagliga skillnader i hur presumtiva flyttare, stannare och 

osäkra bedömer sina uppväxtvillkor. Visst finns det mindre andelar unga som är missnöjda 

med sina villkor med avseende på de fyra redovisade aspekterna. Men, som sagt, det råder 
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inte några avgörande skillnader mellan flyttare, stannare och osäkra. Och det gäller alla 

fyra redovisade aspekter.  

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att flyttare inte tror att de kommer att flytta 

därför att de bedömer avgörande aspekter av sina uppväxtvillkor annorlunda än stannare 

och osäkra. Inte heller väljer stannare att stanna därför att de är mer nöjda med sina 

uppväxtvillkor än flyttare. Vi finner därför att flyttare flyttar och i hög grad är nöjda med 

sina uppväxtvillkor. Vi finner också att stannare i hög grad stannar nöjda med sina 

uppväxtvillkor. 
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7. TILL FÖRSTÅELSEN AV ÅTERVÄNDARE 
 

I detta avslutande empiriska kapitel riktas intresset mot återvändare. Det kan inte nog 

betonas att vi studerar presumtiva återvändare. Vi studerar alltså de unga som tror att de 

kommer att flytta från och som tror att de kan finnas skäl att återvända till hemkommunen. 

Luppstudien gäller inte ungas faktiska flyttbenägenhet. Den gäller flyttro. Låt oss också 

påminna läsaren om att unga avser elever som höstterminen 2012 går andra året på 

gymnasiet i de studerade kommunerna i Kalmar län och Eksjö kommun. Med ett undantag 

görs alla beskrivningar och analyser på länsnivå. Inte minst därför att skälen att återvända 

är mycket lika i de olika kommunerna. En del av de analyser som görs är därtill inte 

möjliga att göra på kommunnivå till följd av för få svaranden. Ungas investeringar i 

internationella erfarenheter utgör ett sådant exempel. Kapitlet söker i tur och ordning svar 

på följande frågor… 
 

• Hur vanligt är det att presumtiva flyttare tror att de ska återvända till hemkommunen? 

• Varierar tron på att återvända mellan de studerade kommunerna? 

• Vilka är återvändarna? 

• Vilka skäl anger unga presumtiva flyttare för att återvända till sin hemkommun? 

• Varför flyttar presumtiva återvändare?  

• Vad skiljer flyttare som tror att de kommer att återvända från flyttare som inte tror att de kommer att 

återvända? 

• Vad betyder ungas investeringar i internationella erfarenheter för tron att återvända? 

 

Avsikten är att se vad vi kan lära oss om just presumtiva återvändare med bäring på 

Regionförbundets utvecklingsstrategi för befolkningstillväxt och hållbar utveckling. Av 

särskilt intresse, förstås, är det vi kallar flyttparadox och livsfasekvation. Kan det vara så 

att de som är mest benägna att flytta och de som regionens kommuner och Eksjö kommun 

är i störst behov av att få hem är de som senare i livet kan vara just de som är mest benägna 

att tro att de ska flytta hem?  
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Andelen presumtiva återvändare 

 

I rapportens fjärde kapitel fann vi att drygt sex av tio gymnasielever (65 procent) tror att de 

kommer att flytta från sin hemkommun. De är vad vi benämner presumtiva flyttare. Vi 

fann också att knappt var tionde gymnasieelever (8 procent) är presumtiva stannare. De 

tror att de ska bli kvar i hemkommunen. Hela 27 procent visste inte om de ska flytta eller 

stanna. Vi kallade dem osäkra. Dessvärre rymmer Luppenkäten 2012 ingen direkt fråga 

som gör det möjligt att redovisa andelen unga som kan tänka sig att återvända. Det finns 

dock en fråga där de unga får tar ställning till ett antal påståenden om vad som skulle 

kunna få dem att flytta tillbaka till sin hemkommun. Följaktligen är det vår enda chans att 

beskriva presumtiva återvändare genom att studera dem som valt att besvara denna fråga. 

Återvändare är alltså de som svarat på frågan om varför de tror att de skulle kunna 

återvända. Genom att göra så kan vi besvara ett antal viktiga frågor med bäring för vår 

kunskap om flyttare och återvändare och relationen dem emellan.  

 

Vi finner att hälften av Luppstudiens unga (50 procent) har angivit skäl för att återvända. 

Följaktligen har 50 procent inte gjort det. Vi har alltså, för det första funnit, att hälften av 

de studerade gymnasieleverna 2012 är presumtiva återvändare. Det är också, för det andra, 

intressant att veta hur stor andel av de presumtiva flyttarna som är presumtiva återvändare. 

Det visar sig att drygt tre av fyra unga (77 procent) som tror att de kommer att flytta från 

hemkommunen också tror att de kan komma att återvända. Nästan var fjärde presumtiv 

flyttare (23 procent) tror alltså inte att de kommer att flytta hem igen. Det är därmed 

intressant att konstatera att en klar andelsmajoritet av presumtiva flyttare är presumtiva 

återvändare. De flesta unga tänker alltså inte flytta i avsikt att inte komma tillbaka. 

Tvärtom är de flesta benägna att tro att de ska flytta hem igen. Det är ett positivt 

grundbesked för en regional utvecklingsstrategi. Vi ska alltså inte se flyttare som något för 

hemkommunen självklart förlorade. Deras föreställning om att komma hem igen är starkt 

närvarande i deras tänkande om framtiden. Det är en viktig utgångspunkt för att förstå just 

flyttare som presumtiva återvändare.  
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Det visar sig därtill att unga kvinnor som tror att de ska flytta från hemkommunen i något 

större utsträckning än unga män också tror att de ska återvända. Drygt åtta av tio unga 

kvinnor (83 procent) är presumtiva återvändare. Motsvarande andel för unga män är 71 

procent. Följaktligen är det endast 17 procent av unga kvinnor som tror att de ska flytta 

utan att tro att de inte ska komma tillbaka. Bland unga män är andelen presumtiva icke 

återvändare 29 procent. Således är merparten av unga kvinnor och merparten av unga män 

flyttare som ser sig som möjliga återvändare.  

 

Sammanfattningsvis har vi funnit att merparten av presumtiva flyttare är presumtiva 

återvändare. Vi har också funnit att unga kvinnor i något större utsträckning än unga män 

är presumtiva återvändare. Men merparten av unga män är också återvändare. Att unga 

tänker sig att flytta betyder alltså inte att de inte tänker sig att återvända. 

 

Andelen presumtiva återvändare på kommunnivå 

 

I tabell 11 redovisas andelen presumtiva flyttare som också är presumtiva återvändare. 

Redovisningen sker på kommunnivå. Vi talar alltså om andelen unga som tror att de ska 

flytta och som tror att de ska återvända till de studerade kommunerna. Vi påminner läsaren 

om att andelen presumtiva återvändare bland presumtiva flyttare i länet är 77 procent. 

 

I fyra kommuner tror drygt åtta av tio flyttare att de ska återvända. Dessa kommuner är 

Borgholm (85 procent), Kalmar (81 procent), Oskarshamn (80 procent) och Torsås (80 

procent). Minst andel presumtiva återvändare finner vi i Nybro (69 procent). Resterande 

sju kommuner intar en mellanställning: Hultsfred (78 procent), Högsby (78 procent), 

Västervik (77 procent), Vimmerby (76 procent), Eksjö (75 procent), Emmaboda (73 

procent) och Mörbylånga (71 procent). Vi finner alltså, trots variationerna, att andelen 

presumtiva flyttare som tror att de kan återvända är i klar andelsmajoritet i samtliga 

studerade kommuner. Att tro att man ska flytta betyder alltså inte att tron på att återvända 

är svag. Bland de många som tror att de ska flytta finns följaktligen många som tror att de 
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kan återvända. Detta är ett viktigt budskap – en potential! – för alla som jobbar med frågor 

om befolkningstillväxt och regional utveckling.  

 

Tabell 11 redovisar också utfallet för kön. Bland unga kvinnor har Borgholm (92 procent) 

störst andel presumtiva återvändare. Drygt nio av tio unga kvinnor som tror att de kommer 

att flytta från Borgholm tror också att de kan komma att återvända till Borgholm. Detta är 

tabellens högsta andel för återvändare. I ytterligare sju kommuner är andelen återvändare 

bland unga kvinnor över 80 procent. Det gäller Vimmerby (89 procent), Kalmar (86 

procent), Eksjö (84 procent), Hultsfred (84 procent), Mörbylånga (83 procent), Västervik 

(82 procent) och Oskarshamn (81 procent). Lägst andel unga kvinnor med tro på att 

återvända finner vi i Torsås (74 procent), Emmaboda (75 procent), Nybro (75 procent) och 

Högsby (76 procent). Följaktligen är, trots variationerna, andelen presumtiva flyttare som 

också är presumtiva återvändare mycket hög bland unga kvinnor i samtliga kommuner. 

Låt oss här påminna om den SCB-statistik vi redovisade i kapitel två som visar att andelen 

unga kvinnor som återvänder har ökat mellan 1991 och 2011.  

 

Den största andelen unga män som tror att de kan återvända till hemkommunen finner vi i 

Torsås (83 procent), Högsby (81 procent) och Oskarshamn (80 procent). Minst andel 

återvändare bland unga män har Mörbylånga (60 procent). Resterande kommuner varierar 

mellan 76 procent och 66 procent: Kalmar ((76 procent), Borgholm (75 procent), 

Emmaboda (72 procent), Västervik (70 procent), Hultsfred (69 procent), Vimmerby (67 

procent), Eksjö (67 procent) och Nybro (66 procent). Vi finner alltså, trots variationerna, 

att andelen presumtiva flyttare som också är presumtiva återvändare är hög bland unga 

män i samtliga kommuner.  
 

Låt oss också göra en jämförelse mellan andelen unga kvinnor och unga män som tror att 

de kan återvända i respektive kommun. I tio av de tolv kommunerna är andelen unga 

kvinnor som tror att de kan återvända större än andelen unga män som tror detsamma. I 

endast två kommuner gäller det omvända, nämligen i Torsås och Högsby. I Torsås tror 83 
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procent av de unga männen att de kan komma att återvända. Bland unga kvinnor är det 74 

procent. Motsvarande andelar för Högsby är 81 respektive 76 procent.  
 

Tabell 11. Andelen presumtiva flyttare som är presumtiva återvändare bland gymnasielever i de studerade 

kommunerna 2012. I procent.  

 

 Alla Unga kvinnor Unga män 

Borgholm 85 92 75 

Kalmar 81 86 76 

Oskarshamn 80 81 80 

Torsås 80 74 83 

Hultsfred 78 84 69 

Högsby 78 76 81 

Västervik 77 82 70 

Vimmerby 76 89 67 

Eksjö 75 84 67 

Emmaboda 73 75 72 

Mörbylånga 71 83 60 

Nybro 69 75 66  

 

 

Det vi tidigare kallat könspolarisering, det vill säga skillnader mellan unga kvinnor och 

män, kan vara något högst påtagligt. Den mest påtagliga könsskillnaden finner vi i 

Mörbylånga där 83 procent av unga kvinnor kan tänka sig att återvända. Motsvarande 

andel för unga män är 60 procent. Också i Vimmerby, där 89 procent av unga kvinnor och 

67 procent av unga män tror på att återvända, är polariseringen påtaglig. Dessa utfall måste 

dock inte tolkas som problem. Det kan mycket väl vara tvärtom. Vi vet ju att unga kvinnor 

gärna återvänder av skäl som nära relationer och bra uppväxtvillkor för barn. Och om 

forskare som ägnar sig åt geografisk rörlighet har rätt tenderar män i allt större 

utsträckning flytta dit där kvinnor föredrar att bo. Mycket talar alltså för att kvinnor i större 

utsträckning än män är aktörer för bra uppväxtvillkor för barn. Om så är fallet har också 

Borgholm och Kalmar eftersträvansvärda andelar. Kanske är det då värre med kommuner 

där fler unga män än unga kvinnor vill flytta. Här utgör Torsås och Högsby exempel. Men 
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vi ska också komma ihåg att dessa båda kommuner inte uppvisar särskilt stora skillnader 

mellan just unga män och unga kvinnor. Därtill: Minst skillnad mellan könen finner vi 

Oskarshamn. Där tror 81 procent av unga kvinnor och 80 procent av unga män på 

möjligheten att återvända. Emmaboda påminner också om Oskarshamn. Här svarar 75 

procent av unga kvinnor och 72 procent av unga män att de kan tänka sig att återvända. 

Oskarshamn och Emmaboda utgör alltså exempel där könspolarisering i stort inte existerar.  

 

Sammanfattningsvis har vi funnit att andelen presumtiva flyttare som kan tänka sig att 

återvända är i majoritet i samtliga studerade kommuner. Det gäller för både unga kvinnor 

och unga män. Vi har också funnit att unga kvinnor i större utsträckning än unga män kan 

tänka sig att återvända. Att så är fallet gäller för merparten av de studerade kommunerna. 

Den viktigaste poängen är dock att detta med att flytta inte betyder att man inte kan tänka 

sig att återvända. Majoritetsandelar av flyttare är med andra ord presumtiva återvändare. 

Här, förstås, har vi en verklig potential för befolkningstillväxt och hållbar utveckling. Att 

flytta från hemkommunen är alltså inte att tala om att man inte kan tänka sig att bo där. Att 

flytta nu kan därmed betyda att återvända sedan. Det till synes paradoxala är att detta att 

vilja flytta inte betyder att man inte kan tänka sig att flytta hem senare i livet, det vill säga i 

en annan livsfas.  

 

Unga återvändare: Några karaktäristika 

 

Mot bakgrund av Regionförbundets strategi för befolkning i balans och hållbar utveckling 

är det också av betydelse att beskriva presumtiva återvändare i termer av kön, utbildning, 

utrikes och inrikes födda och företagande. Vi gör det genom att utgå från presumtiva 

återvändare. Avsikten är alltså att se vad denna kategori av unga rymmer. Med andra ord 

ska vi se vilka de är som tror att de kan tänkas flytta tillbaka hem igen. Utgångspunkten är 

därmed de 50 procent av unga som angivit just skäl till återvändande. Frågan är alltså vilka 

dessa presumtiva återvändare är.  
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Vi börjar med kön. Inom kategorin presumtiva återvändare är 56 procent unga kvinnor och 

44 procent unga män. Vi finner alltså att det finns fler unga kvinnor än unga män bland 

återvändarna.   

 

Hur ser det då ut med avseende på mängden utbildningskapital? Med utbildningskapital 

avses föräldrars utbildningsnivå. Bland presumtiva återvändare har 7 procent ett litet 

utbildningskapital, 31 procent ett varken litet eller stort utbildningskapital och 62 procent 

har ett stort utbildningskapital. Följaktligen kommer presumtiva återvändarna i stor 

utsträckning från familjer med ett starkt utbildningskapital.  

 

Bilden av återvändarnas starka utbildningskapital stärks av de ungas val av 

gymnasieprogram. Drygt sex av tio (63 procent) går på studieförberedande program. Drygt 

var tredje (34 procent) går på yrkesförberedande program. Ytterligare 3 procent anger 

”annan inriktning”. De som tror att de ska återvända hem är alltså i stor utsträckning 

elever från studieförberedande program.  

 

I vilken utsträckning är återvändarna inrikes eller utrikes födda? Drygt nio av tio 

återvändare (92 procent) är födda i Sverige. Bland de utrikes födda är 4 procent födda 

utom Europa. Tre procent är födda i Europa. En knapp procent är födda i Norden. Vi finner 

därmed att de alla flesta återvändare är födda i Sverige. Närmare en av tio är dock utrikes 

födda. Det är här viktigt att påpeka att nio procent av Luppundersökningens unga är utrikes 

födda.  

 

En viktig faktor är hur länge de utrikes födda bott i Sverige. Bland presumtiva återvändare 

som är utrikes födda har 46 procent bott tio år eller längre i Sverige. Knappt var tredje 

återvändare (32 procent) har bott 4-9 år i Sverige. Slutligen har drygt var femte (22 

procent) återvändare bott tre år eller kortare tid i Sverige. Vi finner alltså att ju längre tid 

utrikes födda bott i Sverige, desto mer benägna är de att hitta skäl att bli återvändare.  
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Frågan om företagande är viktig för länets regionala utveckling. Det är därför av vikt att 

beskriva hur stor andel av presumtiva återvändare som kan tänka sig att starta företag i 

framtiden. Det visar sig att nästan sex av tio presumtiva återvändare (58 procent) svarar att 

de kan tänka sig att starta eget företag. Knappt var tionde återvändare (9 procent) svarar att 

det inte är aktuellt. Följaktligen svarar var tredje (33 procent) att de inte vet om de vill 

starta företag i framtiden. Av de som tror sig återvända till hemkommunen kan alltså en 

andelsmajoritet tänka sig att starta företag. Men, vilket är nog så viktigt att påpeka, 

andelen unga som kan tänka sig att starta företag är också hög bland stannarna. Hälften av 

stannarna (50 procent) kan nämligen tänka sig att just starta företag. Vi måste alltså inte 

ställa unga med olika flyttro mot varandra. Bland unga som tror att de ska flytta och inte 

tror att de ska flytta hem – det vill säga bland icke återvändare – är det 52 procent som kan 

tänka sig att starta företag. Vi finner alltså att stannare i stort inte är mindre intresserade av 

företagande än icke återvändande flyttare.  

 

Sammanfattningsvis finner vi att presumtiva återvändare i större utsträckning är unga 

kvinnor än män. De har också i stor utsträckning ett starkt utbildningskapital och studerar 

på studieförberedande program. Återvändare är därtill oftast födda i Sverige. Men närmare 

var tionde återvändare är utrikes född, vilket väl svarar mot andelen utrikes födda unga i 

Kalmar län. Dessutom finns ett stort intresse för förtegande bland återvändare.  

 

Låt oss nu byta fokus och undersöka vilka skäl unga flyttare kan ange för att just 

återvända.  

 

Skäl att återvända 

 

Låt oss så undersöka vilka skäl presumtiva flyttare anger för att flytta tillbaka till 

hemkommunen? Eller: vad kan göra flyttare till återvändare? Vi ska åter intressera oss för 

betydelsen av kön och utbildningskapital.  

 



	   84	  

Av tabell 12 framgår att presumtiva återvändare i första hand anger nära relationer, det vill 

säga närhet till familj och släkt, som skäl till att återvända. Drygt sex av tio (66 procent) 

anger detta skäl. Därefter följer jobb (26 procent) och kärlek och kompisrelationer (25 

procent), det vill säga betydelsen av flick- och pojkvän och relationer till vänner. På fjärde 

plats finner vi bra uppväxtvillkor för egna barn (19 procent). Vi kallar det bra barndom. 

Därefter följer en rad skäl som tilldelas mindre betydelser: närhet till natur (8 procent), 

bostad (5 procent), utbildning (5 procent), närhet till stan (2 procent), bättre 

fritidsmöjligheter (2 procent) och annat (4 procent). Vi finner därmed att det främst är 

nära relationer – familj och släkt, kärlek och kompisrelationer och bra uppväxtvillkor för 

barn– och, därefter, jobb som är de dominerande skälen att återvända till hemkommunen.  
 

Tabell 12. Angivna skäl till att återvända bland presumtiva återvändare. I procent. 

 

   Återvändare   

 

    Alla Unga kvinnor  Unga män 

 

Närhet relationer    66 74    53    

Arbete    26 20    35  

Kärlek och kompis- 

relationer    25 20    32 

Bra barndom    19 22    16 

Närhet till natur    8 10    5  

Lätt att få egen bostad   5 4    6 

Utbildning    5 5    5    

Närhet till stan    2 2    2     

Bättre fritidsmöjligheter   2 1    2 

Annat    7 5    8 

 

 

Vi har tidigare sett att flyttare lämnar hemkommunen trots att de är nöjda med sina 

familjevillkor. Vi kan nu se att unga, efter att de har föreställt sig att de har utbildat sig, 

jobbat och prövat på något nytt, kan tänka sig att återvända av samma skäl som stannarna 
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väljer att stanna, nämligen nära relationer och jobb. Skillnaden mellan flyttarna och 

stannarna är alltså inte betydelsen av och kraften i nära relationer. Skillnaden är att 

flyttarna också vill utbilda sig, jobba och pröva nytt utanför den egna kommunen. Vad vi 

ovan kallade den centrifugala kraften kan alltså åter bli centripetal till följd av nära 

relationer och jobb. Det måste alltså vara viktigt att de människor som utgör de ungas 

nära relationer blir kvar i hemkommunen. Och där upplever bra livsvillkor. 

 

Tabell 12 möjliggör även jämförelser mellan unga kvinnor och män som är presumtiva 

återvändare. Det visar sig att unga kvinnor (74 procent) i större utsträckning än unga män 

(53 procent) betonar nära relationer. Familj och släkt är dock det dominerande skälet för 

att återvända också bland unga män. Åter: om kommunerna vill ha tillbaka unga som 

flyttar, så måste de behålla de människor som utgör kärnan i ungas nära relationer. Att så 

är fallet gäller särskilt unga kvinnor.  

 

Till nära relationer kan vi också föra kärlek och kompisrelationer. Det är en större andel 

unga män (32 procent) än unga kvinnor (20 procent) som anger detta skäl för att återvända. 

Till skillnad från familj och släkt så är det alltså unga män som i större utsträckning än 

unga kvinnor betonar kärlek och vänskap som skäl för återvändande. De unga männen 

tycks alltså i något större utsträckning än de unga kvinnorna flytta dit där kärleksrelation 

och vänskap finns.  

 

Också bra barndom hör till det mycket betydande temat om nära relationer. En något större 

andel unga kvinnor (20 procent) väljer detta skäl än unga män (16 procent). Unga kvinnor 

anger således barns uppväxtvillkor i större utsträckning än unga män som skäl för att 

återvända.  

 

Vi kan alltså konstatera att olika aspekter av nära relationer är särskilt viktiga för unga 

kvinnor. Undantaget gäller, som sagt, kärlek och vänskap. Unga män är således något mer 

benägna att tänka sig att de återvänder till flick- och pojkvänner och kompisar än unga 

kvinnor. 
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Om vi jämför nära relationer och jobb råder omvända förhållanden. Drygt var tredje ung 

man (35 procent) anger just arbete som skäl för att återvända. Detsamma gäller var femte 

(20 procent) ung kvinna. Unga män är därmed mer benägna än unga kvinnor att 

återvända för att jobba.  

 

Låt oss så titta närmare på de fyra vanligaste skälen till att återvända och relatera dem till 

unga med olika mängd utbildningskapital. När det gäller närhet till familj och släkt finner 

vi att det är det vanligast skälet bland unga med varken litet eller stort utbildningskapital 

(69 procent). Samma skäl används i minst utsträckning av unga med litet 

utbildningskapital (55 procent). Motsvarande andel för unga med stort utbildningskapital 

är 61 procent. Unga med stort utbildningskapital intar således en mellanställning. Vi har 

dock funnit familj och släkt väger tyngst bland unga med varken litet eller stort 

utbildningskapital. Närhet till släkt och vänner är dock det vanligaste skälet att återvända i 

alla utbildningskategorier. 

 

Svarsalternativet jobb synliggör en tydlig skillnad. Skälet används i störst utsträckning av 

unga med litet utbildningskapital (42 procent). Motsvarande andelar för unga med varken 

litet eller stor respektive stort utbildningskapital är 25 respektive 27 procent. Det är alltså 

unga med minst utbildningskapital som oftast nämner jobb som skäl för att återvända.  

 

Kärlek och kompisrelationer utgör det tredje vanligaste skälet bland unga att återvända till 

hemkommunen. Här finns inte några skillnader med avseende på mängden 

utbildningskapital. Andelarna är 24 procent (litet kapital), 25 procent (varken litet eller 

stort) och 28 procent (stort kapital). Kärlek och vänskap tycks alltså ha samma betydelse 

för unga oavsett mängden utbildningskapital.  

 

Bra barndom, däremot, uppvisar påtagliga skillnader. Bland unga med litet 

utbildningskapital använder 8 procent detta skäl. Bland unga med varken litet eller stort 

utbildningskapital är andelen den dubbla, nämligen 16 procent. Motsvarande andel för 
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unga med stort utbildningskapital är 24 procent, det vill säga tre gånger större än för unga 

med litet utbildningskapital. Det är alltså barn med stort utbildningskapital som i störst 

utsträckning kan tänka sig att återvända till följd av bra uppväxtvillkor för barn. Om 

regionen vill ha tillbaka akademiker, särskilt högutbildade kvinnor, måste de särskilt se till 

att barns uppväxtvillkor i termer av skola, fritid och kultur samt trygghet är starka och 

pålitliga. Men sådan satsning kan förstås vara bara för alla barn oavsett bakgrund. Om 

förändringen är sådan att den gynnar alla barn.  

 
Tabell 14. Angivna skäl till att återvända bland presumtiva återvändare i relation till mängden 

utbildningskapital. I procent.. 
 

   Återvändare   

 

    Alla Litet    Varken litet  Stort 

     utbildnings-   eller stort  utbildnings- 

     kapital       kapital 

 

Nära relationer    66 55    69   61   

Arbete    26 42    25   27  

Kärlek och kompisrelationer  25 24    25   28   

Bra barndom    19 8    16   24 

 

 

Sammanfattningsvis har vi funnit att det först och främst är nära relationer som kan få 

presumtiva flyttare att bli till presumtiva återvändare. Det viktigaste skälet är närhet till 

släkt och vänner. Men kärlek och vänskap liksom bra uppväxtmiljö för egna barn spelar 

också roll. Efter närhet till släkt och vänner utgör arbete det vanligaste skälet. Vi har också 

funnit att det främst är unga kvinnor som betonar familj och släkt. Detsamma gäller bra 

barndom. Det är dock en större andel unga män än kvinnor som anger kärlek och 

kompisrelationer. Detsamma gäller arbete. Nära relationer är dock det vanligaste skälet för 

återvändande också bland unga män. Vi har också visat på betydelsen av 

utbildningskapitalets storlek. Familj och släkt är ett skäl som oftast används av unga med 



	   88	  

varken litet eller stort utbildningskapital. Arbete används i störst utsträckning av unga med 

litet utbildningskapital. Därtill är det unga med stort utbildningskapital som i störst 

utsträckning använder bra barndom som skäl för att återvända. Slutligen tycks inte 

mängden utbildningskapital spelar någon roll när det gäller kärlek och kompisrelationer. 

Med all säkerhet är just detta utfall i hög grad en berättelse om resurser och tillit till 

samhället. Det blir helt enkelt viktigare för barn till lågutbildade att prioritera arbete. 

Samtidigt lägger högutbildade stor vikt vi barns uppväxtvillkor. Inte minst därför att de vill 

se till att också deras barn klarar skolan bra och, därmed, investerar i utbildningskapital. 

Då blir det också viktigt vart man bor, vem man umgås med och vad man gör på fritiden.  

 

Återvändares skäl att flytta 

 

I detta avsnitt ska vi anlägga ett mindre självklart perspektiv. Frågan är om det finns något 

som skiljer de flyttare som tror att de kommer att återvända från de flyttare som tror att de 

inte kommer att återvända. Och om sådana skillnader finns, vad kan vi lära av dem? 

Varför, lyder huvudfrågan, flyttar presumtiva återvändare? Även här intresserar vi oss för 

betydelsen av kön och utbildningskapital.  

 

I tabell 15 jämförs presumtiva flyttare som kan tänka sig att flytta tillbaka till 

hemkommunen med presumtiva flyttare som inte kan tänka sig att flytta tillbaka till 

hemkommunen. Jämförelsen gäller varför de tror att de kommer att flytta. Av tabellen 

framgår att båda dessa kategorier av flyttare anger arbete som skäl i relativt snarlik 

utsträckning. I stort hälften (49 procent) av de flyttare som tror att de ska återvända anger 

just arbete. Motsvarande andel för flyttare som inte tror att de kommer tillbaka till 

hemkommunen är 43 procent. Skäl som kärlek och kompisrelationer, fritidsmöjligheter, 

nära relationer och bostad visar i stort på samma utfall. Dessa skäl är dock inte lika vanligt 

förekommande som just jobb. Vi kan alltså inte se någon skillnad mellan flyttare som kan 

tänka sig att flytta hem och flyttare som inte kan tänka sig att flytta hem när det gäller skäl 

som jobb, kärlek och kompisrelationer, fritid, nära relationer och bostad. Det är dock 
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viktigt att betona att arbete är ett viktigt skäl att flytta för både presumtiva återvändare 

och icke återvändare. 

 
Tabell 13. Presumtiva återvändares och icke-återvändares skäl för att flytta från hemkommunen. I procent 

    

   Återvändare  Icke Återvändare 

 

Arbete    49   43 

Utbildning    49   32    

Urban längtan    38   26 

Kärlek och kompisrelationer  12   12 

Fritidsmöjligheter    9   11 

Nära relationer    3   3 

Bostadssituationen    3   2 

Annat    6   9 

 

 

Det mest intressanta utfallet i tabell 13 är dock studier och urban längtan. Här finner vi 

nämligen tydliga skillnader. I stort hälften (49 procent) av de presumtiva flyttare som är 

presumtiva återvändare anger studier. Motsvarande andel för de som inte tror att de 

kommer att flytta hem är 32 procent. Tendensen är likartad för urban längtan. De som tror 

att de kommer att flytta och som tror att de kommer hem anger i större utsträckning urban 

längtan (38 procent) än de som tror att de kommer att flytta och inte tror att de kommer 

åter (26 procent). Vi finner alltså att återvändare i större utsträckning använder utbildning 

och urban längtan som skäl för att flytta än icke återvändare. Eller: de som kan tänka sig 

att komma tillbaka har i relativt stor utsträckning flyttat för att studera och uppfylla sin 

urbana längtan.  

 

Sammanfattningsvis har vi funnit en intressant skillnad mellan presumtiva flyttare som blir 

presumtiva återvändare och presumtiva flyttare som inte tror att de kommer att återvända. 

Återvändare flyttar oftare för att studera och för att uppfylla sin urbana längtan. Utfallet 

möjliggör två viktiga insikter. För det första flyttar återvändare i stor utsträckning för att 
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utbilda sig, vilket inte måste betyda att man inte kan tänka sig att återvända. För det andra 

tycks stark urban längtan inte stå i motsättning till tankar om att flytta hem. Längtan efter 

just det urbana kan därför vara en berättelse om längtan efter just nya erfarenheter i en viss 

livsfas utan att därför vara en berättelse om var livet ska levas i en relativt nära framtid. 

Jobb är förstås viktigt. Men man kan både flytta från hemkommunen och tillbaka till 

hemkommunen av jobbskäl. Inte minst om det finns jobb där det finns efterfrågade nära 

relationer, kärlek och kompisar och bra barndom.  

 

Investeringar i internationella erfarenheter 

 

Vi ska slutligen intressera oss för betydelsen av investeringar i internationella erfarenheter. 

Inte minst för att det kanske är lätt att tro att unga med just sådana erfarenheter inte är 

intresserade av att återvända. Vi börjar därför med att undersöka hur stor andel av unga 

med erfarenheter av att ha studerat utomlands, deltagit i ungdomsutbyten, varit volontärer 

och arbetat utomlands som är presumtiva återvändare. Här är det viktigt att påminna 

läsaren om att procentandelarna gäller just andelen unga och inte andelen presumtiva 

flyttare som är återvändare. Vi har tidigare redovisat att hälften av Luppstudiens unga (50 

procent) är presumtiva återvändare. Procentandelarna nedan ska således jämföras med just 

dessa 50 procent. Vi finner följande… 
 

• I stort tre av fyra unga vuxna (74 procent) som studerat utomlands är presumtiva återvändare. 

• Drygt sex av tio unga vuxna (63 procent) som varit på ungdomsbyte är presumtiva återvändare. 

• Drygt sex av tio unga (62 procent) som varit volontärer är presumtiva återvändare. 

• Drygt hälften av unga vuxna (54 procent) som arbetat utomlands är presumtiva återvändare. 

 

Vi finner alltså att investeringar i internationella erfarenheter samspelar med en tro på att 

det är tänkbart att återvända. Det därmed rimligt att dra slutsatsen att investeringar i 

internationella erfarenheter kan stärka tron på att återvända. Det är dock viktigt att 

påpeka att antalet unga som har internationella erfarenheter av denna typ inte är särskilt 

många. Likväl är det av stort värde att undersöka utfallet för de som har dessa erfarenheter. 
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Kön spelar också stor roll i merparten av investeringarna i internationella erfarenheter. 

 
• Alla unga kvinnor som varit volontärer (100 procent) är presumtiva återvändare. Motsvarande andel 

för unga män är 50 procent. 

• Drygt åtta av tio unga kvinnor (82 procent) som studerat utomlands är presumtiva återvändare. 

Bland unga män är det 64 procent.  

• Drygt sex av tio unga kvinnor (64 procent) som arbetet utomlands är presumtiva återvändare. 

Detsamma gäller 43 procent av unga män.  

• Drygt sex av tio unga kvinnor (62 procent) som varit på ungdomsutbyte är presumtiva återvändare. 

Bland unga män är andelen något högre (65 procent).  

 

Unga kvinnor med investeringar i internationella erfarenheter tenderar alltså att vara mer 

benägna att tro att de ska flytta hem än unga män som gjort samma investeringar. Ett 

undantag finns dock. Det gäller ungdomsutbyten där en något större andel unga män är 

presumtiva återvändare än unga kvinnor. Det intressanta är dock att även ungdomsutbyte 

talar för återvändande unga kvinnor. Drygt sex av tio unga kvinnor (62 procent) som varit 

på ungdomsutbyte är ju presumtiva återvändare.  

 

Vi har alltså ännu ett exempel på hur flyttparadoxen kan användas för att förstå hur 

livsfasekvationen kan lösas. Det är lätt att tro att flickor med utbildningskapital, med 

urban längtan och med internationella erfarenheter är de som i allra störst utsträckning 

vill flytta och inte komma tillbaka. Vi har funnit att det är riktigt att de vill flytta. Men de 

kan också tänka sig att återvända senare i livet. I kapitel tre kunde vi visa att alltfler 

högutbildade unga kvinnor återvänder.  

 

En intressant fråga i detta sammanhang är om det är presumtiva flyttare, stannare eller 

osäkra som investerar i internationella erfarenheter. Vi finner följande… 
 

• Bland unga som arbetat utomlands är 71 procent flyttare, 23 procent osäkra och 6 procent stannare.  

• Bland unga som varit på ungdomsutbyte är 71 procent flyttare, 23 procent osäkra och 6 procent 

stannare 

• Bland unga som varit volontärer är 71 procent flyttare, 23 procent osäkra och 6 procent stannare. 
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• Bland unga som studerat utomlands är 70 procent flyttare, 23 procent osäkra och 7 procent stannare.  

 

Svaret är alltså att bland de unga som investerar i internationella erfarenheter så är de en 

påtaglig merpart presumtiva flyttare. Runt sju av tio internationella investerare är just 

flyttare. Därtill är knappt var fjärde osäker och följaktligen är mycket få stannare.  

 

Låt oss också titta närmare på hur andelen presumtiva återvändare och icke återvändare 

fördelar sig inom kategorin presumtiva flyttare med avseende på internationella 

investeringar. Är det, frågar vi oss, bland flyttare med internationella erfarenheter fler 

återvändare eller fler icke återvändare? Här är resultatet… 
 

• Bland presumtiva flyttare som studerat utomlands kan 90 procent tänka sig att återvända till 

hemkommunen. Tio procent tänker sig alltså inte återvända.  

• Bland presumtiva flyttare som deltagit i ungdomsutbyte kan 84 procent tänka sig att återvända till 

hemkommunen. Resterande 16 procent är inte presumtiva återvändare.  

• Bland presumtiva flyttare som arbetat utomlands kan 80 procent tänka sig att återvända till 

hemkommunen. Följaktligen är det 20 procent som inte kan tänker sig att göra det. 

• Bland presumtiva flyttare som varit volontärer kan 80 procent tänka sig att återvända. Därmed är 

det 20 procent av volontärerna som inte kan tänka sig att flytta tillbaka till hemkommunen. 

 

Vi finner här ytterligare belägg för att ungas investeringar i internationella erfarenheter 

samspelar väl med deras föreställningar om att det är möjligt att tänka sig att återvända till 

hemkommunen. Bland unga med internationella erfarenheter är det alltså betydligt fler 

som kan tänka sig att återvända än som inte kan tänka sig att göra det.  

 

Sammanfattningsvis har vi funnit att unga som investerat i internationella erfarenheter i 

stor utsträckning är presumtiva återvändare. Det gäller unga kvinnor i större utsträckning 

än unga män. Det finns alltså ingen anledning att tro att just investeringar i internationella 

erfarenheter minskar unga flyttares benägenhet att tro att de kan återvända till sin 

hemkommun. Det till synes paradoxala är att unga som gör investeringar i internationella 

erfarenheter i mycket hög grad tänker sig att återvända. Det som gör dessa återvändare 
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särskilt intressanta är att de till skillnad från andra återvändare har med sig andra 

kunskaper och erfarenheter samt, i bästa fall, nya nätverk och idéer.  
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8. FLYTTRO, FLYTTPARADOX OCH LIVSFASEKVATION 
 

Rapportens övergripande syfte formulerades i inledningskapitlet. Vi lovade att klargöra 

vad vi menar med att det är både eftersträvansvärt och möjligt att se det vi kallar 

livsfasekvation som ett sätt att förstå och hantera det vi kallar flyttparadox. I detta 

avslutande kapitel ska vi fullfölja detta klargörande. Vi ska också intressera oss för vad vi 

har att lära av denna insikt med bäring på just flyttare, stannare och återvändare. Även 

nyinflyttare kommer kort att beröras. Allt detta görs i fem förbundna steg.  

 

Vi inleder med att återvända till Regionförbundets Regionala utvecklingsstrategi, vars 

innehåll redovisades i rapportens första kapitel. Skälet är enkelt. Vår analys av flyttro, 

flyttparadox och livsfasekvation ska ses i relation till den aktuella strategins mål, områden 

och förhoppningar. I ett andra steg fokuseras de utmaningar som vår rapport synliggjort 

med relevans för just den regionala strategins mål och förhoppningar. Vi förstår dessa 

utmaningar i termer av trögheter som är svåra att förändra och hantera. Det går inte att 

trolla bort de tungt verkande och varaktiga krafter som otvetydigt verkar mot den regionala 

strategins kärna. Både utanför och i Kalmar län och dess kommuner. I ett tredje steg gör vi 

det omvända. Det finns inte endast trögheter. Det finns också möjligheter som verkar för 

strategin och dess förhoppningar. Följaktligen synliggör vi de möjligheter som den 

regionala utvecklingsstrategin kan samverka med och bidra till att utveckla. De är förstås, 

oundvikligen så, relaterade till de aktuella trögheterna. I ett fjärde steg förtätar vi våra 

resultat i termer av flyttparadoxer. Avsikten är att visa att ungas flyttro inte är vad vi 

kanske tror att den är. Fokus på just flyttparadoxer hjälper oss att se möjligheter där vi 

kanske inte är benägna att tro att de finns. Förutsättningen är förstås att vi relaterar dem till 

det vi kallar livsfasekvationen. Kan det vara så att det som får unga att vilja flytta också är 

det som får dem att återvända? Uppväxtvillkor! Och är det inte i hög grad samma aspekter 

som får unga att vilja stanna? Kan det också vara så att det som får unga att flytta, och som 

får det att se ut som att det inte kommer att återvända, ändå kan leda till ett återvändande? 

Utbildning, urban längtan och investeringar i internationella erfarenheter! Men senare i 

livet! I det femte och avslutande steget formulerar vi några övergripande slutsatser. Vi 
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pekar även ut några oundvikliga områden för regional utveckling med bäring på att få unga 

att stanna, flytta och återvända till Kalmar län och dess kommuner.  

 

Regional utvecklingsstrategi: ett kort återbesök 

 

Tre långsiktiga mål vägleder den regionala utvecklingsstrategin. Fler unga ska välja att bo 

kvar i Kalmar län och dess kommuner. Fler unga som flyttar ska välja att återvända. Därtill 

ska fler unga som växer upp på andra platser i Sverige välja att flytta till Kalmar län och 

dess kommuner. Fem strategiskt utpekade utvecklingsområden ska göra detta möjligt. 

Länets kommuner ska vara en attraktiv plats för unga att bo och verka på. Härvidlag är 

utbildning viktigt. Både för de som stannar och flyttar men också, förstås, för de som 

återvänder. Därtill ska unga i sysselsättning öka. Fler arbetstillfällen måste till. Dessutom 

ställs stora förhoppningar till att stärka länets företagsklimat och individers vilja till 

entreprenörskap. Slutligen betonas ungas upplevelse av delaktighet och tillit. 

Utvecklingsområdena bär också på förhoppningar. I rapportens inledning formulerade vi 

dessa förhoppningar på följande vis: 
 

Om Kalmar län, dess kommuner och Eksjö kommun kan bli en attraktiv plats i termer av goda livsvillkor för 

unga, om utbud av och motivation för utbildning höjer utbildningsnivån, om antalet jobb blir fler och 

matchar ungas utbildning, om starkt företagsklimat växer fram och attraherar unga och om unga i allt detta 

känner delaktighet och tillit, så är förhoppningen att fler unga stannar, att fler unga som flyttar återvänder och 

att fler unga från andra delar av Sverige flyttar till någon av Kalmar läns kommuner.  

 

Frågan är nu hur vår rapports beskrivningar och analyser kan bidra till att förstå värdet i 

dessa förhoppningar. Eller: hur kan den kunskap vi konstruerat bidra till att… 

 
• Öka antalet unga stannare: att förmå fler att stanna 

• Öka antalet unga återvändare: att förmå fler som flyttar att återvända 

• Öka antalet unga nyinflyttare: att förmå fler som aldrig bott i länet att flytt 
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Och särskilt så: hur kan vår förståelse av särskilt flyttare bidra till en förståelse av hur 

antalet återvändare kan öka. Utan att vi glömmer bort det oundvikliga värdet av stannare. 

Hur kan detta, därtill, hänga ihop med att öka andelen nyinflyttare? 

 

Låt oss börja med det som med kraft kan verka mot ett förverkligande av den regionala 

strategin. Vi kallar det, som sagt, trögheter. Sådant vi inte så lätt kan ändra på. Likväl kan 

vi försöka förstå och utgå från dessa trögheter på ett så initierat och klokt sätt som möjligt.  

 

Exogena och endogena trögheter 

 

Låt oss börja med de tröghetstendenser som gäller riket som helhet. De som i huvudsak 

berördes i rapportens andra kapitel. För det första är det många som varje år flyttar i riket 

som helhet. En stor del av dem gör det över kommungränser. Vi sammanfattar denna 

tendens som hög grad av flyttbenägenhet. För det andra flyttar människor i stor 

utsträckning till våra storstadsområden. Följaktligen är befolkningstillväxten i just 

storstäder och deras närområden högst påtaglig. Alltfler människor bor alltså i ett fåtal 

urbana miljöer. För det tredje är det främst de unga, både unga kvinnor och unga män, som 

flyttar till våra storstadsområden. Barnfamiljer hör också till bilden. Liksom invandrare. 

Därtill, för det fjärde, är det i storstadsområden som jobbtillväxten sker. I de ungas 

hemmakommuner, däremot, tenderar jobbtillväxten att stå still eller minska. De nya jobben 

finns följaktligen inte där de bor. Till sist förklaras ungas geografiska rörlighet i stor 

utsträckning av utbildning. Unga flyttar i hög grad för att studera. Samtliga fem trender 

bedöms som varaktiga. Inget tyder därmed på att de plötsligt kommer att upphöra att 

verka.  

 

Låt oss fortsättningsvis kalla dessa kraftfullt verkande tendenser för exogena trögheter. 

Med begreppet exogena betonar vi att trögheterna finns utanför de ungas hemkommuner. 

De är, ur hemkommunens horisont, också svåra att förändra. Därtill är de, som påpekats, 

påtagligt historiskt varaktiga. Vi torde alltså ha att utgå från dessa trögheter.  
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I denna sammantagna tröghet samverkar urban längtan och längtan efter nya relationer – 

att vilja flytta till storstäder, prova nytt och skapa nya relationer till ”nya” människor – 

med ekonomiska nödvändigheter – att flytta dit där jobben finns – med viljan och 

nödvändigheten i att investera i humankapital. Med andra ord sammanfaller det sociala, 

det ekonomiska och det kulturella. De exogena trögheterna är därmed mångfaldigt 

samverkande. I dem förbinds avgörande aspekter av ungas liv i en, sett ur den regionala 

utvecklingsstrategin, påtaglig exogen tröghet. Åtminstone när de unga befinner sig i en 

livsfas – snart är gymnasieskolan avklarad – som gör denna tröghet högst akut. Även om 

den faktiska flyttbenägenheten är lägre än flyttron så flyttar för många för att vi ska ha en 

befolkning i balans och därmed en hållbar samhällsutveckling. Det är, som sagt, svårt att rå 

på den samlade kraften av dessa trögheter.  

 

Till detta tillkommer också det vi i inledningen kallade ungdomskulturella 

förväntningshorisonter: att säga att man ska flytta tycks för de flesta unga vara rätt sak att 

säga. Att vara en flyttare är den självpresentation som i hög grad förväntas. Med andra ord: 

en stark flyttro är en förväntad självpresentation – en identitet! Att så tenderar att vara 

fallet rymmer en påtaglig risk: att stannarna med avseende på just flyttro drabbas av ett 

dubbelt medvetande. De har att se sig själva genom flyttarnas bedömande ögon. Stannarna 

blir ”dom” som i överensstämmelse med verkande förväntningshorisonter och andras ögon 

inte gör rätt sak. Därmed riskerar de att se sig själva som ett ”vi” av ”förlorare”. Just av 

dessa skäl är det av oerhörd betydelse att i regionala och lokala utvecklingsstrategier inte 

glömma bort stannarnas lokala uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter. Och att därtill 

tala om dem och förhålla sig till dem som lokala resurser för ett bra lokalt liv med 

påtagliga utvecklingspotentialer. Tillhörighet och delaktighet, förstås, är ledorden.  

 

Vi har också visat på endogena trögheter Även Kalmar län, dess kommuner och Eksjö 

kommun står inför en ihärdig mångfald av hindrande tendenser. Kalmar län var som störst 

under slutet av 1800-talet. För att sammanfatta: de endogena trögheterna är en omvänd 

spegelbild av de exogena trögheterna. Länets livsmiljöer erbjuder inga urbana 

storstadsmiljöer, ingen jobbtillväxt, inga utbildningsmiljöer för högre utbildning som 
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förmår alla flyttare att stanna. Kraften i längtan efter nya relationer i det urbana, 

utbildningsinvesteringar och jobb är för stor. Kalmar län tillhör de län i Sverige som i 

störst utsträckning utmanas med avseende på alla dessa trögheter. Inget brott i dessa 

tendenser tycks oss vara i sikte.  

 

Det vi kallar exogena och endogena trögheter får också starkt stöd i Luppundersökningens 

resultat. Ungas flyttro är högst påtaglig. Få, knappt var tionde ung, tror att de kommer att 

bo kvar i hemkommunen. Vi har också visat att denna flyttro är varaktig över tid. Både 

bland unga kvinnor och män. Visst förekommer variationer mellan de studerade 

kommunerna. Men den generella tendensen är densamma. Oavsett kommun. 

Majoritetsandelar, ofta stora, vill flytta. Minoritetsandelar, ofta mycket små, tror att de 

kommer att stanna kvar. Särskilt stark är flyttron bland unga, särskilt unga kvinnor, med 

stort utbildningskapital som går på studieförberedande program. Tendensen för presumtiva 

stannare är den omvända. Här finner vi i större utsträckning unga med litet 

utbildningskapital som går på yrkesförberedande program. Bland stannare finner vi också 

unga män som inte klarat grundskolan. Förmodligen har denna kategori av unga män också 

svårt att klara sin gymnasieutbildning. Å ena sidan en centrifugal kraft mot en urban 

livsvärld. Å andra sidan en cenripetal kraft mot en lokal livsvärld. De som flyttar har urban 

längtan, vill studera och söka jobb. De som stannar gör det för nära relationer till familj, 

släkt, flick- och pojkvänner och kompisar. I viss utsträckning lever också förhoppningar 

om att få jobb i hemkommunen. Däremot, vilket är viktigt, är presumtiva flyttare och 

presumtiva stannare i samma utsträckning nöjda med sina liv i hemkommunen: familj, 

utbildning, skola och vänner. Med andra ord: flyttare flyttar inte för att de är mer 

missnöjda med sina liv i hemkommunen är stannare. Och stannare stannar inte för att de är 

mer nöjda än flyttare med sina liv i hemkommunen. Här har vi en av de flyttparadoxer som 

återkommer nedan.  
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Möjligheter 

 

Det finns anledning att utmana den bild vi just gett av exogena och endogena trögheter. 

För det första hjälper oss flyttstatistiken att se att flyttron är större än den faktiska 

flyttbenägenheten. Alla som tror att de ska flytta kommer inte att flytta. Vi har alltså 

betydligt fler stannare än vad vi kan förledas att tro. Och dessa stannare tenderar att känna 

att de hör hemma med sina nära relationer och sina nätverk av vänner och 

kärleksrelationer. Men förmår vi erbjuda dem, som exempel, de möjlighetsstrukturer som 

möjliggör avklarade studier, jobb och rik fritid? Förmår vi dem att satsa på att utveckla 

sina förmågor och kapaciteter? Häri ligger en verklig utmaning för en regional och 

kommunal utvecklingsstrategi! 

 

För det andra finns en rad möjligheter som har att göra med just trögheten. Våra 

storstadsområden står inför en rad infrastrukturella problem. Det är en sak att locka de 

unga till de urbana miljöerna. Det är en mer utmanande uppgift att behålla dem när de 

senare i livet bildar familj och skaffar barn. Det gäller frågor om boende, skolor, 

transporter men också frågor om hur bra uppväxtvillkor och barndom förstås. I en senare 

livsfas kan alltså hemkommunens kvaliteter och möjligheter bedömas i ett annat ljus än det 

som aktiverar de unga vuxna som ger sig iväg. Vi kanske inte kan hindra dem att flytta. 

Hur skulle vi kunna göra det? Många vill iväg. De tänker utbildning och jobb och har 

urban längtan. Men kanske kan vi förmå dem att återvända i en senare livsfas. Betydelsen 

av fötter – att vilja röra på sig – är alltså inte samma sak som rötter – en känsla av 

tillhörighet.  

 

För det tredje är återvändare en nyckel till befolkningstillväxt och en befolkning i balans. 

Och här finns en rad glädjande indikatorer. Andelen återvändare med utbildningskapital 

ökar. Också kvinnor med hög utbildning. Därtill minskar andelen återvändare med litet 

utbildningskapital. Vi har också lärt oss att återvändare i hög grad kommer åter med 

investeringar i urbana livsformer och internationella erfarenheter. Inte heller har de mindre 

grad av företagsanda än de som flyttar utan tro på att återvända.   
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Och åter: vi ska inte, för det fjärde, glömma stannarna som potential för regional och lokal 

livskvalitet. Också stannare måste ges rika möjligheter till utveckling. De måste även 

förstå och utveckla sitt värde som samhällsbyggare. Hur skulle ett samhälle kunna fortleva 

utan just stannare?  

 

Flyttparadoxer och livsfasekvation 

 

Lås oss sammanfatta några av de avgörande flyttparadoxer vi synliggjort i föregående 

kapitel. Vi börjar med flyttare. De flyttar inte för att de är missnöjda med sina 

uppväxtvillkor. De är inte mindre nöjda än de som tror att de ska stanna kvar. Inte heller 

flyttar de för att de är missnöjda med eller inte bryr sig om nära relationer. De flyttar för att 

de haft det bra och vill investera i utbildning, jobb, urban längtan och nya relationer och 

nätverk. De vill helt enkelt göra nya erfarenheter. Med andra ord så är inte flyttare en 

indikator på att saker inte är bra. De är snarare en indikator på att de haft det bra. Men nu 

är de i en livsfas när de vill göra just investeringar och erfarenheter i möjligheter som 

erbjuds utanför de egna hemkommunernas gränser. Det är alltså mycket olyckligt om vi 

uppfattar detta som ett misslyckande i vårt samhällsbyggande. Länets kommuner behöver 

unga vuxna som gör dessa investeringar och erfarenheter. Det paradoxala är alltså att de 

blir flyttare för att de haft det bra. Och om regionens skolor skulle bli än bättre, om fler 

unga skulle förbättra sina skolprestationer, så skulle det med all säkerhet innebära att 

andelen unga med stark flyttro ökar. Följaktligen ska den stora andelen unga med flyttro 

inte förstås som ett misslyckande utan som ett tecken på något framgångsrikt. Ja, rent av 

nödvändigt. För individen är detta något otvetydigt bra. För regionen och dess kommuner 

är det också bra. Särskilt så om fler av dem kan förmås att återvända.  

 

Så till återvändarna. Vi har också lärt oss att presumtiva flyttare i mycket hög grad är 

presumtiva återvändare. Merparten av de som tror att de ska flytta tror att det finns skäl att 

återvända. Och dessa presumtiva återvändare är i ofta unga kvinnor och unga män med 

utbildningskapital som avser att skaffa sig högre utbildning. Det endast till synes 
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paradoxala är alltså att de måste flytta för att återvända. Och att de investerar i utbildning 

och internationella erfarenheter minskar inte deras tro på att återvända. De som tror att de 

ska återvända är just unga vuxna med utbildning, internationella erfarenheter och 

företagsanda. Flyttarnas tro på att återvända minskar alltså inte för att de investerar i 

kunskaper och internationella erfarenheter. Den tycks snarare öka. Inte ens den starka 

urbana längtan är nödvändigtvis beständig i en senare livsfas. De med stark urban längtan 

visar sig till och med ha större tro på att återvända än de utan urban längtan. Här har vi 

ytterligare något endast till synes paradoxalt. 

 

Och varför vill de då återvända? Svaret är nära relationer och bra uppväxtvillkor för deras 

barn. Det vill säga samma skäl som får stannarna att stanna. Förvisso betyder också jobb 

en hel del. Men det verkar som om jobb som skäl i hög grad är villkorat av andra skäl. Det 

vill säga av mjuka frågor som betydelsen av uppväxtvillkorens nära relationer. Följaktligen 

blir det som är så avgörande för stannarna också viktigt för flyttarna som tror att de 

kommer att återvända. Och det gäller som tendens i alla studerade kommuner. Själva 

poängen är att flyttarna i en senare livsfas tänker på sådant som inte får dem att stanna men 

väl att tro på ett återvändande. Flyttarna är därmed inte per definition människor som 

hemkommunen har förlorat. Vi måste förstå skillnaden mellan ett ”nu” när de ger sig av 

och ett ”sedan” när de kan tänka sig att återvända. Det är så för att deras uppväxt försett 

dem med villkor som både kan få dem att flytta och återvända. Det är just detta som är det 

till synes paradoxala. Det är detta som gör det möjligt att lösa livsfasekvationen. Man 

sticker för att man haft det bra för att i en senare fas komma tillbaka för att man haft det 

bra. Häri ligger möjligheterna trots de betonade exogena och endogena trögheterna. Med 

färdig utbildning och egna barn väcks åter betydelsen av nära relationer och bra barndom. I 

alla fall om man minns det så från sin egen uppväxt. Därtill kanske billigare boende och 

andra livskvaliteter spelar roll. Men också dessa insikter följer nog med att befinna sig i en 

senare livsfas.  
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Några övergripande slutsatser 

 

För det första är det av avgörande betydelse att stärka ungas uppväxtvillkor. Bra skolor, 

rikt fritidsutbud, föreningsliv, idrott och kultur, trygghet och tillit och, framförallt, 

delaktighet. De unga måste tas i anspråk, ses och lyssnas till. Förstås och erkännas som 

betydelsefulla. Just sådant gör att stannare kommer att trivas. Det gör att stannare vill 

stanna. Det skulle också öka chanserna för att de motiverades för att satsa mer på 

kvalificerade yrkesutbildningar. I huvudsak yrkesutbildningar med stark koppling till 

lokala arbetsmarknads- och utvecklingsbehov. De skulle också få fler att klara skolan, 

vilket är en av vår samtids viktigaste fråga. Få indikatorer har sådan betydelse för framtida 

livschanser som att klara skolan.  

 

Starka uppväxtvillkor, tillit och trygghet liksom delaktighet gör att flyttare vill flytta. Men 

det är också själva förutsättningen för flyttare att minnas bra uppväxtvillkor. Förvisso är 

det annat som lockar när de flyttar. Men i en senare livsfas, det är det som utgör själva 

poängen, kan dessa minnen aktiveras och få betydelse för viljan att återvända. När 

investeringar och urbana erfarenheter är gjorda. När den urbana längtan är levd. Då kan 

andra aspekter komma i spel. Då kan nära relationer och bra barndom för egna barn bli 

tunga skäl för att återvända. Bra villkor sätter dem i rörelse från hemkommunen. Men, som 

sagt, nära relationer och bra barndom kan också sätta dem i rörelse tillbaka till 

hemkommunen i en senare livsfas. Om så sker återvänder unga människor med 

kompetenser och erfarenheter som borde vara efterfrågade i samhällsutveckling, det vill 

säga i offentligheten, i civilsamhället, i familjens intimsfär och på marknaden. Häri ligger 

en verklig potential. En senare livsfas är alltså det som kan upplösa det till synes 

paradoxala. Detta att unga inte flyttar för att de inte hade det bra. Och just därför att unga 

hade det bra, så kan de återvända senare i livet. Inte minst därför att deras nära relationer 

finns kvar i hemkommunen. De finns i relation till de som stannade kvar. Förhoppningsvis 

har dessa stannare haft det bra under tiden. Och om just detta har de förhoppningsvis 

vittnat. Det är alltså viktigt att stannarna har det riktigt bra. Om de är nöjda, och vittnar om 

detta, kan de med all sannolikhet bidra till att öka andelen flyttare som återvänder. 
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Stannarna ska alltså stanna för att de har det bra. Flyttarna ska flytta för att de hade det bra. 

Och för att vi vill ha tillbaka återvändare. Ett konkret råd är att öka sådana verksamheter 

som kan underlätta för fler unga att göra investeringar i internationella erfarenheter. 

Sådana verksamheter ska inte endast tillkomma flyttare med stort utbildningskapital. De 

ska också tillkomma unga stannare med litet utbildningskapital. Oavsett om det får dem att 

stanna eller flytta. För vi vet att unga som investerat i internationella erfarenheter ofta är 

flyttare som kan återvända.  

 

Det är följaktligen avgörande att satsa på stannare och flyttare och återvändare. Och att 

göra det på ett sådant sätt att ingen exkluderas. En mycket viktig aspekt av en hållbar 

samhällsutveckling är att stannare, flyttare och återvändare kan se varandras värde på den 

gemensam allmänning som utgör ett inkluderande samhällsbyggande. Stannare, flyttare 

och återvändare får alltså inte bli varandras ”vi” och ”dom”. Vi som stannade och inte 

svek. Vi som flyttade för att vi inte stod ut med stannarna. Vi som aldrig återvände för att 

vi inte kunde identifiera oss med stannare och återvändare. Just därför ska vi alltid prata 

om stannare, flyttare och återvändare med ett sammanhållet, ansvarsfullt och inkluderande 

språk. Tillsammans utgör det en möjligt; ett hållbart samhälle. Sådant är förstås mycket 

lättare att säga än att göra. Ty ”vi” och ”dom” är en högst påtaglig känslostruktur när vi 

bygger våra egna identiteter som just stannare, flyttare och återvändare.  

 

Vi har alltså lärt oss att uppväxtvillkor, tillit och trygghet och delaktighet är nycklar för att 

förverkliga den regionala strategins mål, områden och förhoppningar. Det är nämligen 

sådana villkor som med all säkerhet gör regionen, dess kommuner och Eksjö kommun till 

an attraktiv plats att stanna i, flytta från och återvända till. Om alla vet att det är så, så ökar 

chanserna för fler av de nyinflyttare vi också behöver. Kanske är det så att nya jobb 

kommer med dem som flyttar hem och nyinflyttar. Kanske är det så att jobben försvinner 

med dem som inte vill återvända och nyinflytta. Och hur skulle något finnas kvar om inte 

stannare stannar? Och varför skulle de inte utgöra utvecklingspotentialer oavsett flyttare 

och återvändare? 
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Flyttron har således sina paradoxer. Men vi har förhoppningsvis också visat att de kan 

utgöra högst påtagliga möjligheter. Mitt i alla trögheter. Om barn ges de uppväxtvillkor 

och den delaktighet som ungdomspolitiken pekar ut och förväntar sig. För som den 

inledningsvis citerade OECD-rapporten konstaterar: ”I allt väsentligt pekar tecknen på att 

unga människor kan utgöra indikatorer på ett samhälles framtidsutsikter”. Om så är fallet 

måste vi börja med att ge dem de bästa av villkor och ta dem i anspråk. I varje möjligt 

ögonblick. Vi måste veta vad de upplever, erfar, tycker och förväntar sig. Och vi måste 

använda dessa erfarenheter och förståelseformer för att utveckla vårt samhälle. Både i 

termer av grundläggande livsvillkor och genom de möjlighetsstrukturer som varje 

samhällelig associationsform – offentlig, civil, intim och marknad – kan utgöra.  

 

Härvidlag råder det alltså ingen skillnad. Vi vet vad alla länets kommuner och Eksjö 

kommun har att jobba med. Det finns ingen anledning att tro att lösningen sitter i en Lupp-

rapports siffror. De handlar om vad vi vuxna i alla samhällets olika sfärer kan och är 

beredda att göra. Därmed är flyttare, stannare och återvändare inget annat än indikatorer på 

ett samhälles och dess medborgares villkor och möjligheter. Den som har det bra stannar, 

flyttar och återvänder. Ibland av olika skäl. Ibland av samma skäl. Beroende på vem man 

är och i vilken livsfas man befinner sig i. Den som sitter och väntar på några 

helbrägdagörande tabeller har tyvärr inte förstått var de redan borde gjort för länge sedan. 

Ändå är det inte för sent. Och en hel del ser trots allt bra ut! 

 

Vi slutar därför med vad vi tog vår utgångspunkt i: ungas egna röster.  

 
Man har varit här hela livet. Man känner att man vill ha förändring. Träffa nytt folk och så. Jag vill på något 

sätt visa mig för världen. 

Hilda 

 

Men förstår folk egentligen hur bra livet kunde vara. Jag tänker på dem som inte har något patos för 

någonting. Som är likgiltiga. Inte vågar tänka. Inte vågar göra något bättre. Jag tror saker kan hända. Jag tror 

det. Jag skulle inte ha något emot att bo kvar. Göra något liksom. Det kan gå. Verkligen. 

Adam 
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Man glömmer lätt bort vilket mysigt ställe detta är. Jag skulle absolut kunna tänka mig att bosätta mig här. 

Det är verkligen fint för familjeliv. För barn och så. Verkligen. Jag kan tänka så. Faktiskt. 

Natalie 

 

Ja, vem kan inte i en stund som denna tänka allt detta? På en och samma gång! Som det 

kan heta på engelska: Go.  

 


