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Redaktionens förord
Bakgrunden till Lena Boströms följande artikel är ett nu avslutat projekt 
som pågick 2012–2015 – ett kombinerat utvecklings- och forskningspro-
jekt kallat Värdens bästa regionala utbildningssystem (VBRUS). VBRUS 
var ett 3-årigt forsknings- och utvecklingsarbete som drevs av Mitt Norr-
land Utbildning (MNU) och Mittuniversitetet.

Föreliggande artikel av Lena Boström redovisar den andra av tre studier 
om Ungdomarnas röster i Mittregionen. Bakgrunden till studierna är läget 
i Mittregionen med lägre betyg än riksgenomsnittet och kompetensflykt 
från regionen. Denna artikel bygger på en webbenkät i Västernorrland och 
Jämtland, som fokuserar på bevekelsegrunder för att stanna kvar eller flyt-
ta från regionen. Webbenkäten rönte stort intresse och fick ca 1500 svar 
Den metodologiska ansatsen i studien är kvalitativ innehållsanalys samt 
deskriptiv statistisk analys.

Syftet med enkätstudien var att ta reda på hur gymnasie- och högsta-
dieungdomar, i Mittregionen (Y- och Z-län) tänker om nuet och framtiden 
i hemkommunen samt vilken roll skolan spelar för deras liv och framtids-
planer. Områden som beaktas är huruvida de vill stanna kvar, flytta och/
eller komma tillbaka, om önskad utveckling för hemkommunen, skolans 
betydelse i ungdomarnas framtida val samt åsikter om skolprestationerna 
i länen.

Lena Boströms artikel är av stort intresse för alla som vill lära mer om 
hur ungdomar tänker om möjligheterna att stanna kvar i regionen och vad 
de önskar av regionens olika aktörer. Den ger också ungdomarnas syn-
punkter på kompetensflykten och betygsläget i regionen. Allt detta är vik-
tigt för oss äldre att fundera över. Varför dessa bilder? Stämmer de? Eller 
inte? Hur kan vi mobilisera för framtiden så att ungdomar vill stanna kvar, 
studera och arbeta i regionen?

Artikeln är presenterad och granskad vid NERA-konferensen (NERA 
= Nordic Educational Research Association) 2016,  samt seminarie- och 
fackgranskad av VBRUS-projektets forskare.
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Abstrakt

För att vi bättre ska förstå ungdomarnas bevekelsegrunder och kunna 
påverka deras förutsättningar på landsbygden, här specifikt i Mittregio-
nen med relativt sett försämrade skolresultat samt hög kompetensflykt 
av välutbildade, fick 1500 ungdomar besvara en webb-enkät inom ramen 
för ett regionalt skolutvecklingsprojekt. Syftet var att ta reda på ungdo-
marnas uppfattningar om de sjunkande skolresultaten och kompetens-
flykten bland välutbildade samt deras bevekelsegrunder för att stanna 
kvar eller f lytta. Den metodologiska ansatsen byggde på innehållsanalys 
och deskriptiv statistik. Resultaten visade att eleverna ansåg att de sjun-
kande skolresultaten berodde på dem själva, lärare samt på lärarbristen. 
Kompetensflykten handlade om bättre jobb och utbildningar i storstaden, 
medan viktiga bevekelsegrunder för att stanna kvar i hemkommunen var 
kunskaper och diskussioner i skolan om regionen. Resultaten bör och kan 
aktualiseras såväl lokalpolitiskt som regionalt och nationellt, men även i 
skolans diskurs. Då skolan spelar roll för elevernas tänkande och framtids-
val, kan en större bildningsinsats vara av stort värde för såväl normbildning 
som för regionalpolitiska ställningstaganden. Studien har också relevans 
internationellt sett för liknande geografiska områden. 

Keywords: Normer, regional utveckling, ungdomars röster
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Ungdomarnas röster 
i Mittregionen
Om studieresultat, kompetensflykt och 
bevekelsegrunder för att flytta eller stanna kvar

Lena Boström

Introduktion
Elever i Mittregionen1 presterar allt sämre med avseende på meritvär-
den och måluppfyllelse. De nationella skolresultaten har i vissa delar av 
regionen stadigt minskat under de senaste nio åren (Skolverket 2014). 
Utbildningsnivån är också lägre jämfört med andra delar av landet (Sta-
tistiska Centralbyrån, 2014). Alltför få studenter vid regionens universi-
tet kommer från och/eller stannar i regionen och en förhållandevis stor 
andel välutbildade flyttar från regionen (Statistiska centralbyrån, 2014). 
Företrädare för näringsliv och offentlig sektor i regionen samt forskare 
vid Mittuniversitetet påbörjade därför det treåriga forskningsprojektet 
Världens bästa regionala utbildningssystem (V-brus) hösten 2012. Dess 
syften var att utveckla regionen genom att förbättra situationen för elever, 
att utveckla den praktiska skolverksamheten och ledarskapet i skolan samt 
att beforska förändrings- och utvecklingsarbetet. 

Tidigare forskning har visat att ett bra utbildningssystem, från försko-
la till universitet, är avgörande för regional utveckling, men forskningen 
handlar mest om högre utbildningar och det finns ringa forskning som 
undersöker helheten, från förskola och skola genom hela skolsystemet (Bo-
ström, 2015a). Inte oviktigt i sammanhanget är dikotomiseringen av urba-
na och rurala värderingar som följer med debatt och forskning om regional 

1  I denna studie definieras Mittregionen som Jämtlands och Västernorrlands län.
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utveckling (se t.ex. Kauppila, 2011; Klaesson & Pettersson, 2009; Rönn-
blom, 2014). Begreppet ”urbant tolkningsföreträde” förekommer frekvent 
i sammanhanget. Forskning om ungdomarnas röster i Mittregionen har 
bekräftat tidigare forskning om flyttmönster gällande kön, kommunstor-
lekar och önskan om jobb och utbildningar (Boström & Dalin, 2015a, b), 
men även visat på att ungdomar ser undervisning i skolan som en viktig 
påverkansfaktor att stanna kvar i hemkommunen. Därför kommer denna 
studie att belysa ungdomarnas röster om läget i skolan, kompetensflykten 
och skolans betydelse för deras bevekelsegrunder inför valet mellan att 
flytta och att stanna kvar.

I föreliggande artikel ges först en bakgrund om glesbygd2 och ungdo-
mars migration följt av tidigare forskning om ungdomstematik i landsbygd 
samt forskning om Mittregionens ungdomar. Därefter beskrivs forskning 
om urbana/rurala normer samt forskning om skolförbättring och regional 
utveckling. Studiens metodologiska utgångspunkt redovisas och slutligen 
presenteras studiens resultat med analyser och implikationer för regional 
utveckling och skolutveckling. 

2  De båda begreppen glesbygd och landsbygd beskrivs i 2.1. I det följande används 
landsbygd i beskrivningen av studien, beroende på att 8 av studiens kommuner definieras 
som gles landsbygd, 3 som landsbygd och 3 som stadsområden.
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Bakgrund och tidigare forskning
Följande kapitel kontextualiserar regionala aspekter och relevant tidigare 
forskning.

Landsbygd, glesbygd och ungdomars migration
Att definiera vad som är landsbygd och glesbygd är inte helt enkelt (West-
holm, 2008). Tillväxtverket (2014) menar att glesbygd omfattar områden 
utanför storstadsområdena, vilket omfattar 1/5 av Sveriges befolkning. 
Jordbruksverket (2013) definierar fyra olika regiontyper, en indelning som 
bygger på befolkningstäthet och pendlingsmönster, nämligen storstads-
områden, stadsområden, landsbygd och gles landsbygd. Enligt Jordbruks-
verkets beräkningar bor 34 % av befolkningen på landsbygd. Under flera år 
har en stor majoritet av svenska kommuner – 250 av 290 – tappat många 
av sina unga, vilket medfört ett vikande befolkningsunderlag (Jordbruks-
verket, 2013). Trenden är att unga vuxna och i synnerhet unga kvinnor 
flyttar från lands- och glesbygd (Boverket, 2012). Populationsminskning 
och demografiförändringar medför att kommunerna tappar skatte- och 
marknadsunderlag, vilket i sin tur påverkar arbetsmarknad och företagsut-
veckling (avveckling) och i slutänden välfärden (Myndigheten för tillväxt-
politiska utvärderingar och analyser, 2011; Möller, 2011; Svensson, 2006b; 
2014; Westholm & Waldenström, 2008). En återkommande fråga i regio-
nal och nationell politisk forskning är hur Norrland, med dess glest befol-
kade områden, kommer att kunna överleva på lång sikt (se t.ex. Westholm 
& Waldenström, 2008; Nilsson & Lundgren, 2015). I detta sammanhang 
spelar ungdomarna och skolan en viktig roll (Rönnblom, 2014; Vallström 
& Vallström, 2014).

Ungdomar och regional utveckling 
Det råder brist på forskning om ungdomar på landsbygden, konstaterar 
Svensson (2006a) och hävdar att det inte går att skilja ungdomsfrågor från 
regionalpolitiska och demografiska sådana. Helve påpekade redan 2003, 
att då glesbygden studeras ligger fokus utanför ungdomstematiken, och 
då ungdomar studeras ligger fokus utanför glesbygdsperspektivet samt att 
forskningsfältet i hela Norden är tämligen ringa. Svensson (2006b) utryck-
er en liknande tanke, med följande ord:
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Att relatera ungdomar till regionen är sällsynt i den forskning som jag 
har funnit, och ännu mer sällsynt är det att förknippa ungdomarna med 
den framtida regionala utvecklingen (s. 25).

Kunskapsfältet unga och regional utveckling behöver sålunda tydliggöras 
(Möller, 2011). I en översikt om landsbygdsungdomar i Norden som pu-
blicerades 2003 (Helve, red.) konstaterades att det är mest unga kvinnor 
som flyttar från landsbygden till tätbebyggda områden för att studera eller 
arbeta.

Ett geografiskt område som beforskats i detta avseende är Söderhamn 
från 2003 till 2013, samt tre Smålandskommuner (Svensson, 2006b; 2012). 
Efter den stora studie som publicerades 2006 (Svensson) påbörjades en 
både formell och informell bildningssatsning i Söderhamns kommun. Ef-
ter tio år rapporterades förändrade uppfattningar bland ungdomen om att 
stanna kvar, bo och studera i kommunen och om att flytta tillbaka. Svens-
son påpekar att det finns många ungdomar som faktiskt vill stanna kvar i 
hemkommunen, men att de hindras av mentala föreställningar. Framför 
allt behöver man granska de kollektiva värderingarna om ungdomars mig-
ration, se de unga som en resurs och ge förutsättningar för mer delaktighet. 
De senaste åren har ungdomarnas positiva uppfattningar om Söderhamn 
dock minskat något, och Svensson (2015) menar att satsningar inom detta 
område behöver vara mycket långsiktiga.

När det gäller studier på högskolenivå påverkas ungdomar mest av av-
slutat gymnasieprogram samt familjens ”utbildningsaspiration”. Procen-
tuellt sett är det färre ungdomar från glesbygd som fortsätter med hög-
skolestudier jämfört med ungdomar från storstad. Skillnaden kan bero 
på glesbygdens socio-strukturella utgångsläge, dess invånare och deras 
kulturella tradition (Hammarström, 2004). Klassiska klassreproduktiva 
variabler som språkbruk och kulturellt kapital nämns dock väldigt sällan 
såsom något viktigt i offentliga dokument om regional utveckling (Rönn-
blom, 2014).

Det är stora regionala skillnader i hur stor andel av ungdomarna som 
påbörjar högskolestudier. Störst andel återfinns i storstadslänen Stock-
holm, Uppsala och Skåne, medan Jämtlands, Gotlands och Norrbot-
tens län har lägst övergångsfrekvens. Västernorrlands län ligger ungefär i 
mitten (UKÄ, 2014). 
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Forskning om Mittregionens ungdomar
För att kommuner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungdomars 
situation ser ut lokalt, har den nationella enkätundersökningen Lokal upp-
följning av ungdomspolitik (LUPP) genomförts under flera år sedan 2003. 
Enkäten är framtagen och administreras av Ungdomsstyrelsen med syfte 
att utveckla en effektiv ungdomspolitik. Enkäten bygger på samarbete mel-
lan olika sektorer (www2.mucf.se).

I de senaste LUPP-enkäterna för Mittregionen (Kostela, Jansson & 
Möller, 2013; Dalin, Bostedt & Blusi, 2013) med fokus på högstadie- och 
gymnasieelever, framkom att många ungdomar har uppfattningen att de 
kommer att flytta från hemkommunen. Fler flickor än pojkar tror att de 
kommer att flytta. Det gäller både Mittregionen och hela riket. Resultatet 
nationellt sett grundar sig på de ca 50 kommuner som deltog i datainsam-
lingen 2012, där de tre största städerna inte var representerade. Våra län 
skiljde sig alltså inte mycket från andra län med små och medelstora kom-
muner (diagram 1).

Diagram 1:  Flytta efter gymnasiet; Jämtlands och Västernorrlands län samt 
rikssnitt

*50 kommuner som deltog i LUPP-datainsamlingen 2012. Ej de tre storstäderna.

Sett till utbildningsnivån i regionen är den lägre jämfört med hela riket. 
När det gäller övergång till högre studier är regionens genomsnitt lägre än 
rikets. Särskilt låg övergång har Jämtlands län. Stadskommuner har högre 
övergångsfrekvens än landsortskommuner (UKÄ, 2014). Vidare är föräld-
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rars utbildningsnivå av betydelse när det gäller övergång till högre studier. 
Högskolenybörjare från regionen läser i lägre utsträckning vid Mittuni-
versitetet, jämfört med för några år sedan. Vid början av 2000-talet valde 
drygt hälften av regionens högskolenybörjare att läsa vid Mittuniversitetet. 
Andelen har därefter sjunkit till cirka en tredjedel. Högskolenybörjare från 
Jämtlands län är mer ”Mittuniversitetstrogna” än de från Västernorrlands 
län (Lindh, 2015).

Tämligen likartade resultat redovisas från V-brusprojektet (Boström 
& Dalin, 2015)3. En stor andel av ungdomarna i Jämtlands län (ca 50 %) 
uppgav att de tänkte och ville flytta, medan andelen i Västernorrlands län 
var mindre (ca 37 %). Flickorna ville i högre grad än pojkarna flytta från 
regionen. Vidare visade studien att gymnasieungdomar i större utsträck-
ning än högstadieungdomar, och ungdomar från mindre kommuner i stör-
re utsträckning än från större, hade planer på att flytta. I gymnasieåldern 
kommer framtidsval närmare ungdomarna. Jobb och utbildning spelar 
stor roll för dem, och det är naturligt att utbudet är mindre i de små kom-
munerna. En annan, tydlig bevekelsegrund för att f lytta var storstadens 
attraktionskraft. De sammanhang då ungdomarna funderade på flyttpla-
ner var framför allt då de var ”med sig själv”, men också i viss utsträckning 
med kamrater. Ungefär en fjärdedel av ungdomarna upplevde att frågan 
diskuterades under lektioner, och i mycket högre grad på högstadiet än i 
gymnasiet. Studien visade också att undervisning och diskussioner i sko-
lan om regionens betydelse hade en positiv, statistiskt signifikant effekt på 
planerna att stanna kvar i hemkommunen. Och det motsatta: de som ”fun-
derade med sig själva eller med kamrater” om framtiden, svarade att de var 
mer benägna att flytta.

Urbana och rurala normer
Ungdomarnas val i fråga om att flytta eller stanna på landsbygden relateras 
och värderas gentemot kollektiva värderingar och normer (Kåks, 2007). 
Att flytta till en storstad förknippas av såväl ungdomar som vuxna och 
makthavare med att känna sig framgångsrik. Det motsatta, att bo kvar på 
landsbygden eller i mindre städer, ses av många som en passiv handling, att 
”bli kvar”. Den urbana normen omfattar en uppsättning antaganden, som 
säger att livet i staden är det naturliga och attraktiva, det som inte behö-

3  Frågorna var lite annorlunda ställda, med andra skalenheter.
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ver förklaras eller försvaras. I tidigare forskning beskrivs normbildningen 
kring storstad och landsbygd som ett underliggande raster för utflyttning 
från landsort. Det urbana tolkningsföreträdet tycks vara rådande bland 
ungdomar, vuxna och makthavare samt i nationella styrdokument (Kåks, 
2r mötesplatser och delaktighet i samhället betonas i internationell forsk-
ning (t.ex. Cross & Lauzon, 2015).

Regional utveckling och skolförbättring
En betydande expansion och utveckling inom området regional pedago-
gisk forskning har ägt rum under det senaste decenniet (From & Olofsson, 
2014). Internationellt sett finns en bred forskning från olika discipliner om 
regional utveckling (Boström, 2015a), men förvånansvärt få internationella 
studier länkar regional utveckling med skolutveckling. Olika regioner, län-
der och kontinenter definierar regional utveckling på olika sätt och därmed 
blir problemen också olika. Länder och kontinenter har olika ekonomiska 
och strukturella villkor och riktlinjer. Utveckling i det här sammanhanget 
handlar oftast om högre utbildning, medan faktorer som involverar grund- 
och gymnasieskolor inte har beforskats i någon större utsträckning (Bo-
ström, 2015b). Däremot kan paralleller dras med forskning om skolor i so-
cioekonomiskt ”lägre” områden och med vikten av att utveckla kvaliteten 
på omgivning och skola:

the success of efforts to make urban areas attractive to families with 
children is inextricably linked to the improvement of urban public educa-
tion (Jud, 2006, p. 74).

Regional utveckling och skolförbättring i Mittregionen beskrivs av Bo-
ström och Dalin (2015a), där tre skolor jämförs med referensskolor i andra 
områden med likartade förutsättningar. Slutsatserna i studien är följande: 
Om insikter i regional utveckling ska kunna genomsyra hela utbildnings-
systemet, i synnerhet i landsbygds- eller glesbygdskommuner och andra ut-
satta regioner, bör skolornas pedagogiska ansatser tydliggöras i ännu högre 
grad jämfört med andra skolor.
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Syfte och metod
Syftet med studien var att ta reda på ungdomars uppfattningar om det 
bekymmersamma läget i Mittregionen gällande sjunkande elevresultat 
och unga akademikers kompetensflykt samt ungdomarnas egna bevekelse-
grunder gällande vilka faktorer som påverkar deras framtida val att flytta 
eller stanna. För att få en bild av ungdomarnas röster i Mittregionen har 
följande tre forskningsfrågor fokuserats i studien:

 – Vad anser ungdomarna om de relativt sett sjunkande skolresultaten 
i regionen?

 – Vad anser ungdomarna om kompetensflykten av unga välutbildade 
från regionen?

 – Hur beskriver de själva påverkansfaktorer för deras val att f lytta 
eller stanna?

Metodologisk ansats, empiri och genomförande
Materialet är en delstudie som bygger på en webb-enkät (här analyseras tre 
delfrågor med såväl öppna som slutna frågor) om regionalutveckling och 
ungdomars röster. 

Den metodologiska ansatsen var kvalitativ innehållsanalys samt de-
skriptiv statistisk analys. Innehållsanalysen granskade öppna svar på tre 
frågor, och för att få en mer nyanserad bild av elevernas uppfattningar 
användes beskrivande statistik för utfallen i två av forskningsfrågorna. 
Arbetssättet för innehållsanalysen var en systematisk och stegvis klassi-
ficering av data för att lättare kunna identifiera mönster och teman där 
målet var att beskriva och kvantifiera specifika fenomen. Traditionell inne-
hållsanalys kan uppdelas i tre steg: urval av fokustexter, kodning av dem 
samt tolkning av resultaten (Neuendorf, 2002). Riktad innehållsanalys av 
öppna svar visar tematiska särskillnader (Hsieh & Shannon, 2005). Den 
valda ansatsen möjliggör också analyser utifrån olika teoretiska perspek-
tiv. Målet med en kvalitativ riktad innehållsanalys är att validera eller be-
greppsmässigt utvidga en teoretisk ram eller teori. Processen följde gängse 
praxis (jfr Graneheim & Lundman, 2004): Hela texten (analysenheten) 
lästes igenom upprepade gånger för att en känsla för helheten skulle utvin-
nas. Utifrån meningar eller fraser kondenserades innehållet till kategorier 
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som återspeglade det centrala budskapet. Dessa kategorier utgjorde det 
manifesta innehållet i texterna och utifrån detta urskildes teman. För att 
skapa trovärdighet och generaliserbarhet för resultatet redovisas metodiskt 
tillvägagångssätt, kategorisering och analysmetod.

Eftersom det empiriska underlaget var omfattande var en kvantitativ 
bild av svarsfördelningarna önskvärd, och därför genomfördes även en de-
skriptiv statistisk analys av materialet. Varje kategori kunde därför kvan-
tifieras via procentuell fördelning. Då de öppna frågorna genererade svar 
som omfattade olika kategorier är det viktigt att påpeka att de procenttal 
som anges vid resultatredovisningen inte ska tolkas som att de anger den 
andel elever som gett svar som tillhör den av oss tillskrivna kategorin. Ex-
empelvis när det beskrivs att 24 % av de öppna svaren ger vid handen att 
eleverna menar att det är skolsystemet som skapar de dåliga skolresultaten, 
innebär det att det är 24 % av samtligas svar, men inte att det är 24 % av 
eleverna (dvs. 518 av 1484) som har uppgett detta. Sålunda kunde flera 
kategorier anges. Det är också viktigt att klargöra, att de öppna frågor som 
lämnats obesvarade på intet sätt påverkar uträkningarna av fördelningen 
av kategorierna. 

Det empiriska materialet som analysen grundar sig på är inhämtat un-
der det andra året av projekttiden (våren 2014). Data samlades in med hjälp 
av en webbaserad enkät som administrerades som länkenkät i enkätverkty-
get Netigate (www.netigate.se) till utvalda skolor i Mittregionen med dist-
ributionshjälp av universitets Regionala utvecklingsnätverk (RUN). Med 
enkäten följde ett meddelande som informerade om studiens syfte och att 
medverkan var frivillig och anonym. Det empiriska underlaget till denna 
studie bygger på svaren från 1484 elever. Bortfallet av svar kan inte bedö-
mas då utskicket gick som ett allmänt upprop till många skolor.

Enkäten (se bilaga 1) bestod av frågor4 inom fem huvudområden, av vil-
ka det första gällde bakgrundsfakta (ålder, kön, undervisningsnivå, län och 
ort), två andra omfattade skattningsskalor och öppna frågor med temana 
stanna kvar eller flytta efter gymnasiet samt värderingar om skola och 
omvärld. Två teman med bara öppna svar handlade om hembygd/kommun 
samt läget i våra län. Denna analys omfattar sålunda tre huvudområden 
från enkäten: betygsläget, kompetensflykten från regionen samt bevekelse-
grunder för flyttval. Enkäten påbörjades av 1709 personer men fullföljdes 

4  En del av de frågor som används har FD Lotta Svensson konstruerat i sin forsk-
ning om ungdomarnas åsikter i landsbygd (Svensson 2006b, 2013, 2014).

http://sv.wikipedia.org/wiki/Trov%C3%A4rdighet
http://www.netigate.se
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med användbara svar av 1484 personer, varav 740 flickor, 717 pojkar och 27 
som inte angav sitt kön i enkätsvaren. Alla var elever i grund- och gymna-
sieskolan i Mittregionen. Innan enkäten sändes ut, hade den utprovats av 
sex lärare och tolv elever samt kollegialt granskats i ett akademiskt forum.

Frågekonstruktionerna för webbenkäten utgjordes av en operationali-
sering av de teoretiska koncepten som studien bygger på, resultat av tidiga-
re forskning och aspekter av skolförbättring, regional utveckling och rurala 
ungdomars situation som ansågs relevanta. Studien har följt Vetenskapsrå-
dets regler och etiska rekommendationer för studier i samhällsvetenskap-
lig forskning (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).

Omräknat till Word, Times New Roman 12 punkter, skulle materialet 
rymmas på ca 300 normalstora A4 sidor. De öppna svarens längd varierade 
från ett par ord, exempelvis: ”ingen aning”, till detaljerade svar med analy-
ser och personliga beskrivningar. Längden hos de genomsnittliga svaren på 
de öppna frågorna var ett par rader, och många svar var utförliga, vilket kan 
tolkas som ett stort engagemang. Gymnasieelevernas svar var överlag lite 
längre än högstadieelevernas. 

Materialet består av elevers svar på följande två frågor med öppna svar: 
”Varför tror du eleverna i våra län har lägre betyg jämfört med andra län? 
Varför tror du att så många akademiskt utbildade ungdomar väljer att flyt-
ta från våra län”, samt kommentarer till öppna frågor om undervisningens 
roll för bevekelsegrunder för flyttval (se bilaga 1).
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Resultatet av studien presenteras med utgångspunkt i de tre forskningsfrå-
gorna som nedan behandlas i tur och ordning. 

Betygsläget
Då betygsläget för Mittregionens ungdomar i nationell jämförelse är be-
kymmersamt, omfattade enkäten en öppen fråga om denna tematik.

Vad anser ungdomarna om de relativt sett sjunkande skolresultaten i 
regionen?

Ur de öppna svaren kan utläsas sju kategorier: Elever, Lärare, Skolsystem, 
Region/samhälle, Vet ej, Övrigt samt Föräldrar (se figur 2). Fördelningen av 
ungdomarnas svar när det gäller de sjunkande skolprestationerna är i stort 
sett lika för högstadiet och för gymnasiet. Den främsta förklaringen finner 
de tillfrågade hos eleverna själva och därnäst hos lärarna. Sedan kommer 
de tre förklaringarna skolsystemet, regionen/samhället och vet ej. De obetyd-
ligaste förklaringsfaktorerna är övrigt och föräldrar. Några små skillnader 
mellan åldersgrupperna går att utläsa: Det är dels så att att det är färre 
elever på gymnasiet än på högstadiet som avfärdar frågan med ”vet ej”, dels 
att de äldre eleverna finner fler förklaringar i kategorierna skolsystem och 
region/samhälle. Detta kan möjligen vara ett uttryck för att gymnasieele-
verna är äldre och har börjat reflektera i större utsträckning gällande om-
världsfrågor.

Elever Lärare Skol-
system

Region/
samhälle

Vet ej Övrigt Föräldrar

Högstadiet 30,2% 22,5% 15,1%  8 % 15,4% 6,8 % 2 %

Gymnasiet 28,0 % 20,0 % 18,0 % 17 % 11,0 % 4,0 % 2 %

Figur 2. Procentuell fördelning av kategorierna gällande elevernas uppfattningar 
om de sjunkande skolpresentationerna i regionen.

I den största förklaringskategorin, Elever, läggs ansvaret på individen och 
hans/hennes tillkortakommanden. Här finns beskrivningar som att elev-
erna är omotiverade och lata, att de pluggar mindre och skolkar mer, att 
de har mindre att kämpa för i denna region jämfört med andra, att de har 
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”annat” för sig, att de intresserar sig för viktigare saker än skola, att det 
är många som har det svårt, att de ”hakar på” varandra varvid de sänker 
varandra, att de är mindre ansvarstagande, att de har fel umgänge etc. Föl-
jande två citat är exempel: ”Vi är lata och tänker inte på framtiden”. ”Det 
är en anti-plugg-stämning och eleverna är inte tillräckligt medvetna om vilken 
betydelse skolan har för resten av livet.”

Den näst största förklaringskategorin, Lärare, har olika variationer 
inom kategorin, från ett individ- till ett strukturproblem. Förklaringar 
finns av typen att lärarna är dåliga, eller att de inte pushar nog mycket, 
men det förekommer även många kommentarer om att det finns så många 
obehöriga lärare i skolan så att undervisningen blir lidande. ”Bristen på 
lärare, det liksom bara kastas in någon ersättare som inte alls är på samma 
nivå.” Påpekanden om den stora bristen på lärare och de låga lönerna med 
konsekvensen att läraryrket inte är ett attraktivt yrke och att det därmed 
blir personalbrist, skrivs fram i många svar. Vidare poängteras hur lärarnas 
engagemang och undervisning påverkar elevernas motivation i hög grad. 

Den tredje största svarskategorin handlar om skolsystemet där en bred 
variation av svar ges: alltifrån ett betygssystem som är orättvist till utslitna 
lokaler på grund av en sämre ekonomi och att det finns ”mindre hjälp att 
få på våra skolor jämfört med skolor i storstäderna”. Även skäl som brist på 
disciplin i skolan, för många läxor, sämre utrustning och dålig skolmiljö 
anges. Andra kopplingar är att det finns färre fritidsaktiviteter här, vilket 
gör att eleverna trivs sämre och därmed presterar sämre. ”Vantrivsel, dåligt 
med resurser och pengar till skolan.” I vissa svar anges även kopplingen till 
föräldrarnas relativt lägre utbildningsnivå på landsbygden.

Att problemet med elevernas skolprestationer har sin förklaring i Re-
gion/samhälle framgår i en del svar. Elever ser kopplingen mellan glesbygd 
och långa transporter, vilket kan vara ”psykiskt nedbrytande”. Vidare me-
nar man att kommunerna i våra län inte satsar lika mycket på skolan som 
storstäderna gör. Kategorin Övrigt omfattar allt ifrån oseriösa svar som 
könsord och droger till förklaringar grundade på invandring och rasism.

Kompetensflykten
Då ungefär en tredjedel av alla högskoleutbildade ungdomar flyttar från 
Mittregionen ställdes en öppen fråga om bakomliggande orsaker:
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Vad anser ungdomarna om kompetensflykten av unga välutbildade 
från regionen?

Tre kategorier är framträdande, när det gäller ungdomarnas åsikter om 
kompetensflykten från regionen, nämligen vikten av (och bristen på) jobb 
och goda/attraktiva utbildningar samt upplevelser och möjligheter för de 
båda åldersgrupperna (se figur 3). 

Utbild-
ningar   Jobb Upplevelser

Möjligheter Vet ej Trivsel Övrigt

Högstadiet 20,1 %  27,2 %   26,1 %    12,6 % 6,7 %  9,8 %
Gymnasiet 27,9 %  29,2 %   25,2 %    11,0 % 7,2  % 11,5%

Figur 3. Procentuell fördelning av kategorierna gällande elevernas 
uppfattningar om kompetensflykten från regionen.

I kategorin Utbildningar nämns behovet av såväl flera som bättre utbild-
ningsmöjligheter. Det finns helt enkelt inte den typ av utbildningar man 
efterfrågar och de som finns har inte särskilt hög status eller gott renommé, 
enligt vissa svar. Följande citat exemplifierar detta: ”För få/dåliga utbild-
ningar.” Man flyttar ”För att gå på nån av de ṕopulärá  högskolorna.” 

När det gäller antal svar gällande jobb är fördelningen ganska lika för 
de båda åldersgrupperna, men när det gäller kategorin utbildningar, är an-
talet svar något högre för gymnasieeleverna. Detta är naturligt eftersom 
gymnasieeleverna i högre grad ska bestämma sig för framtida vägar jämfört 
med högstadieungdomarna. När det gäller Jobb beskrivs både löneläget, 
karriärmöjligheterna och överhuvudtaget möjligheterna till ett (avancerat) 
jobb, men även värderingar/normer i samband med detta nämns. Följande 
citat exemplifierar detta: ”Bättre jobb, mer pengar och bättre livskvalitet!” 

Kategorin Upplevelser handlar om att ungdomarna vill roa sig på olika/
andra sätt i större städer jämfört med landsbygden. Denna kategori hand-
lar alltså om privata intressen och sammankopplas ofta med Möjligheter. 
Ungdomarna vidareutvecklar dock inte alltid dessa aspekter i enkätsvaren. 
Det handlar ibland om personlig utveckling och ibland om möjligheter 
till jobb eller speciella utbildningar. Följande talande citat får exemplifiera 
detta: ”Man vill ju uppleva saker medans man är ung…”. ”De flesta härifrån 
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resonerar så att vi unga ska ta oss härifrån medans gnistan fortfarande finns så 
att vi får en chans i livet.”

Det finns dock en del kommentarer som talar för en framtid i hem-
kommunen, exempelvis: ”Jag bor på landet och trivs inte speciellt mycket i en 
storstad.” Det är ungefär samma proportion på antalet svar av typen Vet 
ej i båda åldersgrupperna. Kategorin Övrigt omfattar t.ex. oseriösa svar, 
rasistiska kommentarer eller filosofiska svar som är svårtolkade.

Lektioner i skolan om regional utveckling
Då tidigare forskning visat att lektioner i skolan om regionens betydelse 
har en positiv återverkan på eleverna när det gäller deras val att stanna kvar 
i hemkommunen (Boström & Dalin, 2015b), redovisas svaren för de två 
frågor som fokuserade dessa aspekter här.

Hur beskriver de själva påverkansfaktorer för deras val att flytta eller 
stanna?

I svaren om påverkansfaktorer för eventuell framtida flytt kan fem olika 
teman urskiljas: vet inte, mera kunskaper i skolan, inga kunskaper i sko-
lan, SYO, familj och kamrater. För denna forskningsfråga kunde ingen 
deskriptiv kategorisering genomföras då de öppna enkätsvaren kunde hän-
föras till flera olika frågor. 

Skolans och lärarnas betydelse för elevernas flyttval kommenteras i 
många svar. Att diskussioner med kamrater spelar en stor roll för ungdo-
marnas framtida flytt är tydligt. I flera svar beskrivs hur de inte bara på-
verkas av vänner, utan också gärna vill flytta till storstad med en kamrat. 
Diskussioner med andra elever och med familj spelar också en viktig roll 
för deras beslut att flytta till en storstad.

Lektioner i skolan om regionen och hemkommunen spelar roll för de-
ras val att stanna kvar. Dock efterlyser elever mera kunskap och informa-
tion om detta, och man tycker inte riktigt att skolan belyser frågor med an-
knytning till detta tema. Följande två citat exemplifierar detta: ”Det skulle 
uppskattas mer om lärarna kunde berätta/värdera det bra och dåliga med att 
flytta eller inte.”

”Tycker att man borde prata om det mer i skolorna, vad man har för 
alternativ och så. Det är ju ganska många som flyttar känns det som, så 
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man borde prata om det i skolan och diskutera varför man vill stanna 
kvar/flytta. Ta upp ämnet, det är ju ändå en livsfråga.”

Eleverna vill dock inte att lärare ska styra och påverka dem utan mera ta 
upp en normkritisk diskussion. Det finns också några kommentarer om att 
lärare uttrycker bestämda uppfattningar i frågan. ”Våran lärare tycker att vi 
ska uppleva saker i våra liv.”. ”Flytta gärna bort från Y-byn, men kom tillbaka 
när ni har utforskat världen.” Diskussioner av detta slag tycks främst före-
komma bland i samhällsorienterande ämnen (SO). Ett flertal svar påpekar 
att det mest är studie- och yrkesvägledare (SYO) som tar upp dessa frågor, 
vilket följande citat pekar på: 

”Vi har inte fört några diskussioner angående detta, men det händer 
att jag själv funderar då och då. De vi diskuterat våran framtid är 
endast med våran studie- och yrkesvägledare.”

Några elever menar att de aldrig suttit och diskuterat dessa frågor i skolan. 
”Man kan diskutera under lektionerna men då är det på grund av eget intresse, 
tillsammans med kompisarna.”
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Diskussion och slutsatser
Bakgrunden till denna studie var sjunkande meritvärden i skolan samt 
kompetensflykten från Mittregionen. Den avslutande diskussionen kom-
mer att beröra resultat, metoder samt pedagogiska implikationer. Denna 
studie är ett försök att förknippa ungdomarnas röster med den regionala 
utvecklingen i Mittregionen (jfr Svensson, 2009).

Resultatdiskussion
Analysen av elevernas uppfattningar om den problematiska situationen i 
Mittregionen har resulterat i en mer nyanserad bild av problemen utifrån 
de viktigaste aktörerna. 

I den första forskningsfrågan, om de sjunkande skolresultaten i regio-
nen, menar eleverna att både de själva, lärarna och det bekymmersamma 
läget gällande lärarbristen i regionen påverkar studieresultaten. Det tycks 
som om det blir en negativ spiral och en självuppfyllande profetia om sko-
lans roll och sjunkande meritvärden. Eftersom landsbygdens ungdomar i 
lägre grad än storstadens ungdomar fortsätter med högre studier, samt att 
de har en annan socio-kulturell bakgrund (Hammarström, 2004), kan det 
vara extra viktigt att stödja dem med exempelvis individuella studiestra-
tegier och stödjande lärmiljöer. Dessutom har Mittregionens ungdomar 
uppfattat det allvarliga läget med brist på behöriga lärare, vilket de själva 
menar påverkar deras studieresultat på ett betydande sätt. I detta avseende 
tycks såväl en regional som en nationell satsning vara viktig (Boström & 
Dalin, 2015b).

Eleverna har även uppfattat en dikotomi mellan storstad och landsbygd 
när det gäller resurser och fritidssysselsättningar. De menar att storstads-
ungdomarna helt enkelt har bättre förutsättningar. Kopplingen mellan en 
aktiv fritid och skolresultat framskymtar. Frågor att utreda och diskutera 
är om storstadsskolor verkligen har bättre och modernare teknologi, och 
vad eleverna menar med ”bättre” fritidsaktiviteter. Vad är bättre och sämre 
och varför? (jfr Kåks, 2007.) 

Tidigare forskning har visat att det är viktigt att den pedagogiska an-
satsen i landsbygds- och glesbygdsskolor tydliggörs för personalen (Bo-
ström & Dalin, 2015a); det är troligen viktigare där än i storstadsskolor. 
Som ytterst centralt framstår ett utvecklingsområde inriktat på att utveck-
la kvalitet i regionala skolor (jfr Jud, 2006), att stärka lärares identiteter 
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(jfr Björkman, 2008) och att stärka de interna förbättringskapaciteterna 
(Blossing, 2008). Sålunda kan den samlade mål- och resultatstyrningen 
vara verkligt betydelsefull för dessa skolor.

I den andra forskningsfrågan, gällande kompetensflykten från regionen, 
pekar elevernas svar på tre viktiga orsaker: utbildningar, jobb samt upp-
levelser/möjligheter i storstäderna. Mittregionens ungdomar är inte mer 
flyttbenägna än ungdomar i andra liknande områden (jfr Kostela et al., 
2013; Dalin, Bostedt & Blusi, 2013), men utbildningsnivån är lägre i regio-
nen jämfört med hela riket. Det skulle innebära att tappet på välutbildade 
ungdomar relativt sett blir större i Mittregionen. Ungdomarna har i sina 
svar betonat vikten av att kunna söka lämpliga jobb för välutbildade samt 
vikten av att utveckla och profilera bra akademiska utbildningar i regionen. 
I många av svaren kan man läsa att det i storstäderna finns upplevelser för 
personlig utveckling. I svaren märks tydligt det urbana tolkningsföreträdet 
(jfr Carr & Kefalas, 2009; Kåks, 2007; Svensson, 2008).

När det gäller den tredje forskningsfrågan, om påverkansfaktorer för 
att stanna kvar, har redan en tidigare studie pekat på undervisningens roll 
för ungdomarnas flyttval (Boström & Dalin, 2015b). I de öppna svaren ef-
terfrågas mera av regionala aspekter i undervisningen. Ungdomarna menar 
att det skulle vara värdefullt om den ordinarie undervisningen (och inte 
bara SYO) i flera sammanhang tar upp frågeställningar rörande framtiden 
i regionen.

Pedagogiska implikationer
Efter denna studie framstår det klart att det finns ett mycket stort behov av 
fortsatt forskning i regional utveckling ur ett ungdomsperspektiv. Insikter 
i regional utveckling bör genomsyra hela utbildningssystemet, i synnerhet 
i landsbygds- och glesbygdskommuner och andra utsatta regioner. Med-
vetna pedagogiska satsningar är önskvärda. Politiska och regionala utbild-
ningssatsningar är av största vikt. En annan fråga att granska är skolans 
roll för att belysa regionala perspektiv. Ytterligare en forskningsfråga att 
vidare bearbeta är att granska medborgares syn gällande ungdomar och 
regional utveckling: Hur ser politiker, tjänstemän, föräldrar, förenings-
aktiva m.fl. på frågan? Sist men inte minst behövs en normkritisk debatt 
om landsbygd och storstad. Som tidigare forskning visat, är gemene mans 
normer om stad och landsbygd viktigare är någonsin, eftersom glesbygd/
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landsbygd tappar population, i synnerhet unga, studiemotiverade flickor, 
till städerna.

Metoddiskussion
I denna studie ges en bild av elevers röster i grundskolan och gymnasiet 
gällande studieresultat, kompetensflykt och bevekelsegrunder för att flytta 
eller stanna kvar i Mittregionen. De tre forskningsfrågorna är utvalda uti-
från en kvalitativ analys av empirimaterialet. Kategoriseringen av elever-
nas uppfattningar kan säkert förfinas, men slutsatserna är väl underbyggda 
utifrån det empiriska materialet. En del av resultaten samstämmer med 
liknade forskning eller har fördjupats ytterligare. Materialet kommer att 
bearbetas vidare med avsikten att komma åt även andra och djupare di-
mensioner. Att så många elever svarat på i stort sett alla frågor i enkäten 
måste uppfattas som speciellt intresseväckande, då ”enkättrötthet” är ett 
välkänt fenomen som många forskare är medvetna om. Enkätfrågorna byg-
ger delvis på Svenssons forskning (2006; 2012), och därmed matchar stu-
dien med komparativ regional ungdomsforskning. 

Sättet på vilket materialet är insamlat – en webb-enkät med total ano-
nymitet – är relativt nytt och det är fruktbart. Det finns många sätt att be-
arbeta ett sådant material, och även om deskriptiv statistik och innehålls-
analys aldrig kan ge oss hela sanningen, kan de visa trender och tendenser. 

Fortsatt forskning
Att gå djupare i analysen av rösterna från ungdomar i rurala områden är 
ett viktigt forskningsområde, då kompetensflykt och ungas flyttval är såväl 
en nationell som en internationell problematik. Då skolan uppenbarligen 
spelar en roll inför elevernas framtida val mellan att flytta och att stanna, 
är ett tänkbart forskningsområde en interventionsstudie. Hur ser t.ex. lek-
tionernas innehåll ut gällande regional utveckling? Och på vilka sätt kan 
ett regionalt pedagogiskt undervisningsmaterial utformas utan att vara 
normativt? Även undersökningar beträffande vilken typ av undervisning 
som spelar roll samt i vilket ämne och hur regionala frågor behandlas, kan 
vara föremål för en annan framtida studie. En tredje viktig undersökning 
vore komparationer mellan olika länder och världsdelar när det gäller ung-
domars röster i de rurala områdena.
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Bilaga 1

Bilaga 1
Ungdomarnas röster. 
1. Bakgrundsfrågor. 
a) Klass  ___________ 
b) Kön □ Tjej □ Kille 
c) Län □ Jämtlands län □ Västernorrlands län 
I vilken kommun är din skola belägen? _________________________________ 
 
2. Stanna kvar eller flytta efter gymnasiet? 
a) Planerar du att stanna kvar i din hemkommun när du slutar gymnasiet? 
□ Ja, jag tänker bo kvar i min hemkommun tills vidare. 
□ Ja, jag tänker bo kvar i min hemkommun en tid, men flytta om några år. 
□ Jag tänker flytta efter gymnasiet och troligen inte flytta tillbaka. 
□ Jag tänker flytta direkt efter gymnasiet, och kanske flytta tillbaka när jag blir äldre. 
 
b) Du som planerar att flytta, tror du att du någonsin kommer tillbaka till din hemkommun? 
När? I så varför? 
___________________________________________________________________ 
 
c) Hur tycker du att detta skulle vara för din del? 

                 
  
 Mycket bra   Ganska 

bra 
Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Att studera och bo på min hemkommun?     
Att ha ett jobb i stort sett vilket och bo kvar i din hemkommun?     
Att ha ett bra jobb i min hemkommun?     
Att vara arbetslös och bo kvar i din hemkommun?     
Att studera och bo i storstad?     
Att ha ett jobb, i stort sett vilket som helst och bo i storstad?     
Att ha ett bra jobb och bo i storstad?     
Att vara arbetslös och bo i storstad?     
 
Kommentar _____________________________________________________________________ 
 
d)  Många tycker att vissa orter är bra att bo i vid vissa åldrar. Tycker du att din hemkommun är bra att 
bo i när man är...   Kryssa                   Ja  eller   Nej 

5 år      □  □ 
15 år    □  □ 
25 år    □  □ 
35 år    □  □ 
70 år    □  □ 
Aldrig  □  □ 
Alltid   □ □ 

 
e) Diskussioner om att stanna kvar eller flytta.  
    I vilken omfattning diskuterar du att stanna kvar eller flytta …. 
 
 Mycket  Ofta Lite Inte alls 
....i skolan under lektionerna?     
… med kamrater och familj?     
… med dig själv.     
 
Kommentarer! 
_____________________________________________________________________ 
 
f) Framtiden och dina val. I vilken grad tror du att du kan påverkan din framtid när det gäller var du 
kommer att bo och arbeta? 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Din hembygd/kommun. 
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Vad saknar du i din hemkommun just nu? 
_____________________________________________________________________ 
Vad uppskattar du i din hemkommun? 
_____________________________________________________________________ 
Vad gör att du trivs att vill bo där? 
_____________________________________________________________________ 
Vad behövs för att du skulle vilja stanna kvar där? 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Värderingar. Tag ställning till följande påståenden; 
 Stämmer 

helt och 
hållet 

Stämmer 
till rätt 
stor del 
 

Stämmer 
lite 
grand 
 

Stämmer 
inte 
alls 

Vi har lektioner som handlar om regionens betydelse.     
Mina skolbetyg har betydelse för om jag stannar kvar eller 
flyttar. 

    

Politikerna lyssnar in våra önskemål.     
Vi ungdomar värderar att det är bättre att flytta till storstad.     
Vi ungdomar värderar att det är bättre att stanna kvar i 
hembygden. 

    

Lärare värderar vad som är bättre och sämre när det gäller att 
stanna kvar eller flytta. 

    

 
Kommentar 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Läget i våra län. 
Som beskrevs i introduktionen kan vi se att ungdomar i våra län har lägre betyg jämfört med andra och att många 
ungdomar flyttar från länen. Vi vill ta reda på vad detta beror på. 
Varför tror du att eleverna i våra län har lägre betyg jämfört med ungdomar i andra län? 
_____________________________________________________________________ 
Varför tror du att så många universitetsutbildade ungdomar väljer att flytta från våra län? 
_____________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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