
Faktablad från Liv & Hälsa ung
- Bo kvar och anledning till att bo kvar i kommunen

Bakgrund
Människor har i alla tider flyttat och under 
2000 talet har andelen som flyttar ökat (1). Det 
finns flera möjliga anledningar till att flytta, till 
exempel kan det handla om utbildnings-  
eller arbetsmöjligheter. Det kan också bero  
på bostadsutbudet, bostadsmarknad eller  
familjeskäl (2). 

Nedan redovisas resultat för eleverna i  
gymnasiets årskurs 2 och för frågorna ”om de 
tror att de kommer att bo kvar i den kommun 
de bor i när de slutar gymnasiet” och  
”anledningen till att de tror att de kommer bo 
kvar”. 

Bo kvar i kommunen
Totalt svarade 802 tjejer och 938 killar på 
frågan om de tror att de kommer att bo kvar i 
kommunen när de gått ut gymnasiet. Av dessa 
uppgav 25 procent av tjejerna och 32 procent 
av killar att de tror att de kommer att bo kvar. 
Närmare 30 procent av eleverna hade inte 
tänkt på det.

Den senaste Liv & hälsa ung  undersökningen 
gjordes under våren 2020.  
I enkätundersökningen har över 6000 
 Sörmländska elever svarat på olika frågor om 
deras liv, hälsa och levnadsförhållanden. 
 
I detta faktablad redovisas resultaten för två 
nya frågor som ställdes i åk 2 på gymnasiet. 
Den ena frågan handlar om eleverna tror att 
de kommer att bo kvar i den kommun de bor 
i när de gått ut gymnasiet. Den andra frågan 
beskriver anledningen till att eleverna tror att 
de kommer att bo kvar. Totalt svarade 1740 
elever på dessa två frågor.

Fler resultat från undersökningen finns  
publicerade på vår samverkanswebb
Liv & hälsa ung 2020 - Samverkanswebben 
(regionsormland.se)

Figur 1. Andel (%) elever som tror att de  
kommer att bo kvar i kommunen där de bor, 
när de gått ut gymnasiet

Var fjärde tjej och närmare var 
tredje kille i årskurs 2  

på gymnasiet tror att de kommer 
att bo kvar i kommunen när de 

gått ut gymnasiet.

Vid indelning efter typ av gymnasieprogram  
visar resultaten att det är en högre andel 
elever som går högskoleförberedande program 
(39%) som tror att de kommer att bo kvar i 
kommunen efter avslutade studier jämfört 
med elever som går yrkesförberedande  
program (22%). 
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https://samverkan.regionsormland.se/utveckling-och-samarbete/statistik/folkhalsoundersokningar/liv-och-halsa-ung-2020/
https://samverkan.regionsormland.se/utveckling-och-samarbete/statistik/folkhalsoundersokningar/liv-och-halsa-ung-2020/
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Anledning till att bo kvar i kommunen
Av de 694 elever som svarat ja på att de tror 
att de kommer bo kvar i kommunen uppger de 
flesta att anledningen till detta är familj och 
släkt (67%) samt arbete (57%). 

Skälet till att bo kvar i kommunen skiljer sig 
dock åt mellan tjejer och killar. Till exempel 
uppger en högre andel tjejer än killar studier 
som anledning till att bo kvar, medan en högre 
andel killar än tjejer uppger arbete som skäl till 
att bo kvar. 

Figur 2. Andel (%) elever, anledning till att 
eleverna tror att de kommer att bo kvar i 
kommunen

Fler än ett svarsalternativ gällande anledning till att bo 
kvar i kommunen kunde anges. 
 
Vid indelning efter typ av program visar  
resultaten på att elevernas skäl till att bo kvar 
i kommunen skiljer sig åt. Till exempel är det 
en högre andel elever på yrkesförberedande 
program (70%) som uppger arbete som skäl till 
att bo kvar i kommunen jämfört med elever på 
studieförberedande program (45%). 

Figur 3. Andel (%) elever, anledning till att bo 
kvar i kommunen, indelat efter gymnasietyp

Vid en indelning efter föräldrarnas  
socioekonomi visar resultaten på några  
skillnader mellan de två grupperna. Bland 
annat uppger en högre andel elever vars båda 
föräldrar har sysselsättning kompisar och 
partner som anledning till att de vill bo kvar i 
kommunen, jämfört med elever vars minst en 
förälder saknar sysselsättning. 

Figur 4. Andel (%) elever, anledning till att vilja 
bo kvar i kommunen, uppdelat på socioekonomi
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kvar i kommunen kunde anges.
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https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/flyttar-inom-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2021/bor-i-hemkommunen/

