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ABSTRACT 

Wiborgh, M. 2014. Utflyttning från Älvkarleby kommun – en kvantitativ studie av orsakerna 

åren 2010-2013. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 

Syftet med studien är att undersöka utflyttning från en mindre svensk kommun under 2000-

talet fram till idag för att analysera kommunens möjligheter att påverka sin 

befolkningsutveckling genom att göra sig mer attraktiv som bostadskommun. Studien 

genomfördes i Älvkarleby kommun och baserades på en enkät, telefonintervjuer och 

registerdata. Agglomerationsfördelar, push-pull-teorin och urbanisering användes som 

teoretiska utgångspunkter för att förklara drivkrafter bakom en flytt. Slutsatserna är att de 

flesta av utflyttarna hamnade i närliggande orter och kommuner. Hälften av dem flyttade till 

Gävle. De vanligast angivna flyttorsakerna är i samband med familj, arbete eller studier och 

boende. Tillgång till ett brett serviceutbud, samt närhet till anhöriga och sin sysselsättning är 

viktigt. Ett effektivt transportsystem ökar viljan att pendla och skulle antagligen också öka 

viljan att bo kvar i kommunen. Drygt hälften av utflyttarna var positiva till en återflytt, främst 

antingen vid bildande av familj eller om ett bra jobb och boende kunde hittas. För de som inte 

kunde tänka sig en återflytt var det främst på grund av känslan av en för liten ort, och med det 

minskade möjligheter till arbete, önskvärt boende och brett serviceutbud, samt för långa 

avstånd till anhöriga. Faktorer som avgör dessa tankar handlar just om familj, arbete eller 

studier och boende. Det vill säga, faktorer som en kommun har en mindre möjlighet att 

påverka.  

 

Keywords: utflyttning, flyttmönster, urbanisering, flyttorsaker, attraktiv kommun.  
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Förord 

 

Älvkarleby kommun har uttryckt ett intresse av en utflyttanalys för att öka kunskapen om vart 

och varför människor har flyttat, samt hur de ser på sin tidigare hemkommun. Det var även av 

intresse att försöka undersöka om utflyttarna kan tänka sig att flytta tillbaka en dag och i så 

fall varför eller varför inte. Det är värdefullt att få veta om kommunen kunde ha påverkat 

orsakerna och beslutet till flytten. Hur kommunen kan vara så attraktiv som möjligt för att 

locka människor att flytta tillbaka eller att inte flytta därifrån är också en önskvärd kunskap.  

 Denna studie genomfördes tack vare samarbete med ett flertal personer. Jag vill tacka alla 

som har gjort den här studien möjlig och som gjorde det till ett spännande uppdrag. Kvaliteten 

på innehållet har främst formats med värdefulla synpunkter från min handledare Jan Amcoff, 

universitetslektor på Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet. Arbetsgruppen 

för framtagandet av en tillväxtstrategi för Älvkarleby kommun bestod av personer från 

Älvkarleby kommun och Regionförbundet Uppsala län. De som jag har samarbetat med var 

kommunchef Anna-Karin Jakobsson och näringslivssekreterare och informatör Karin Vybiral 

från Älvkarleby kommun, tillsammans med Tomas Stavbom, enhetschef regional utveckling, 

och Toni Jonsson, regional utvecklingsledare, från Regionförbundet Uppsala län. Karin 

Vybiral utformade vykorten som skickades till utflyttarna, Mediahuset Söderberg AB skötte 

det praktiska med utskicken och Patrik Andersson på Balonka IT gjorde enkäten tillgänglig 

online. Stort tack till er alla för ett gott samarbete. Jag vill även tacka alla 98 av 843 personer 

som tog sig tid att svara på enkäten och de 21 personer som ställde upp på telefonintervjuerna. 

Utan er hade uppsatsen inte blivit vad den är idag.  

 

 

Uppsala i juni 2014 

 

Malin Wiborgh 
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1  INLEDNING 

 

För cirka 200 år sedan bodde bara några procent av världens befolkning i storstäder, jämfört 

med på 2000-talet då andelen hade ökat till att drygt hälften bor i storstäder (Johansson & 

Klaesson, 2011, s.27). Urbaniseringstrenden i Sverige har ökat under de senaste åren. Många 

kommuner, speciellt i glesbefolkade delar av Sverige, har en negativ folkmängdsutveckling. 

Det missgynnar kommunen i sig genom att omsättningen i kommunen minskar i takt med att 

befolkningen minskar. Gapet mellan kommuner som tynar bort jämfört med kommuner som 

har stark tillväxt, är rekordstort. Befolkningstillväxten är framförallt koncentrerad kring 

storstäder och universitetsorter (Örstadius, 2014). De tätorter som ökat mest under de senaste 

10 åren är förorter mellan Stockholm och Uppsala och de som minskat mest är industriorter 

(Ylander, 2008, s.88). Man kan också fundera på orsaker till flyttströmmar och dess riktning. 

Utöver urbanisering, från glesbygd till tätort, sker andra flyttar som mellan tätort-tätort, 

glesbygd-glesbygd och från tätort till glesbygd. Dock så fortsätter glesbygden att minska i 

befolkningsmängd, men utvecklingen ser olika ut för olika åldersgrupper. Till exempel är 

åldersgruppen 16-29 år starkt underrepresenterad i glesbygden och det tyder på att ungdomar 

flyttar för att kanske studera i högskole- och universitetsorter eller kanske för att arbeta i en 

ny stad (Östberg, 2003, s.14). Men man kan fråga sig vilka det egentligen är som flyttar och 

vad som är orsakerna till en flytt.  Det undersöks i denna studie genom att tillfråga utflyttare 

från Älvkarleby kommun som är en av många kommuner i Sverige som har känt av den 

pågående urbaniseringstrenden. Älvkarleby kommun ligger i norra delen av Uppsala län och 

har idag drygt 9 100 invånare (SCB, 2014b). Sedan 70-talet har befolkningen minskat i 

kommunen och under de senaste tio åren har befolkningen varit stabil (Älvkarleby kommun, 

2014a). Eftersom det finns många fler kommuner i landet som har en liknande eller mer 

negativ befolkningsutveckling som i Älvkarleby kommun, är det intressant att undersöka 

orsakerna till varför invånarna flyttar ut ur kommunen. Detta för att kunna använda den 

kunskapen till att belysa möjligheterna att göra kommunen mer attraktiv och få folk att stanna 

kvar, återvända eller flytta in. För att analysera och kartlägga detta används några teoretiska 

utgångspunkter som försöker förklara urbaniseringstrenden, drivkrafterna bakom en flytt samt 

vilka fördelar som finns med i samband med närhet och hög tillgänglighet till ett brett utbud 

och många valmöjligheter. Utflyttningen från Älvkarleby kommun undersöks empiriskt 

genom en enkät med kompletterande telefonintervjuer, samt analysering av registerdata. Detta 

för att urskilja utflyttarnas motiveringar av orsaker till flytten och kartlägga utflyttarnas 

inställning till kommunen och vad som skulle attrahera dem till en eventuell återflytt. Studien 

har för avsikt att bidra till den befintliga forskningen om flyttorsaker och attraktivitet hos 

kommuner, och förhoppningsvis kunna inspirera kommuner som befinner sig i en liknande 

situation som Älvkarleby kommun. 
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1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka utflyttning från Älvkarleby kommun under 2000-talet 

fram till idag år 2014, för att analysera kommunens möjligheter att påverka sin 

befolkningsutveckling genom att göra sig mer attraktiv som bostadskommun. I det 

perspektivet är det viktigt att urskilja orsaker till flytten och kartlägga utflyttarnas inställning 

till kommunen och vad som skulle attrahera dem till en eventuell återflytt. Studien har för 

avsikt att bidra till den befintliga forskningen om flyttorsaker och attraktivitet hos kommuner. 

Syftet undersöks genom tre huvudsakliga frågeställningar;  

 

- Hur har utflyttningen från Älvkarleby kommun sett ut under de senaste åren? 

- Hur motiverar utflyttarna sina flyttbeslut?  

- Hur ser utflyttarna på eventuell återflytt till kommunen? 

 

1.2 Avgränsning 

Studien behandlar endast utflyttning trots att inflyttning, födda och döda också påverkar 

befolkningsutvecklingen. Studien fokuserar på utflyttarnas motiveringar och inställning till en 

eventuell återflytt. Kartläggandet av utflyttandet baseras på statistiska registerdata som bygger 

på folkbokföringen i Sverige. Då Älvkarleby kommun uttryckt ett intresse att få utflyttning 

utrett så behandlar uppsatsen endast utflyttning från just Älvkarleby kommun. Det hade varit 

intressant att undersöka ytterligare en kommun som är i samma situation som Älvkarleby men 

med helt andra egenskaper i form av exempelvis befolkningsmängd och geografisk placering, 

för att kunna jämföra dem med varandra.  

 

1.3  Disposition 

Kapitel 2 går igenom material och metoder som använts för studien. Materialet till studien 

samlades in genom enkät, intervjuer och registerdata. Metoderna beskrivs varför och hur de 

har använts och sedan avslutas kapitlet med kritik för valda metoder. Kapitel 3 behandlar teori 

och begrepp som ska fungera som analysverktyg i studien. Agglomerationsfördelar, push-

pull-teorin och urbanisering klargör kartläggning av flyttmotiveringarna. I kapitel 4 

presenteras bakgrundsinformation till syftet genom att beskriva Älvkarleby kommun, 

urbaniseringshistorik och tidigare gjorda studier. Därefter följer kapitel 5 med redovisning av 

empirin som beskriver befolkningsutveckling i kommunen och resultat från enkät och 

intervjuer. Till sist avrundas studien med en analys i kapitel 6 där diskussion förs genom att 

kombinera teorier och resultat som sedan mynnar ut i studiens slutsatser. Sist följer referenser 

och tillhörande bilagor.  
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2 METOD OCH MATERIAL 

 

Studien baseras till största del på egeninsamlad data, så kallad primärdata, då informationen 

samlas in för första gången (Jacobsen, 2002, s.152). Den främsta källan var en webbenkät 

som kompletterades med telefonintervjuer. För att se om enkätens respondenter representerar 

urvalet gjordes en undersökning av hur utflyttningen såg ut åren 2008-2010. En 

litteraturstudie för liknande utflyttningar genomfördes också för att kunna jämföra med 

primärdatan för att få perspektiv och kunna urskilja trender, samband och skillnader.  

 

2.1 Val av metod och insamling av data 

För att kunna samla in data från utflyttarna från de fyra åren, ansågs en kvantitativ metod 

effektiv eftersom ett stort urval önskas (Jacobsen, 2002, s.149). En fördel med enkät som 

kvantitativ metod är att genom givna svarsalternativ kunna strukturera och analysera svaren 

på ett lätthanterligt sätt. Svaren kan hanteras enkelt med hjälp av datorer, oavsett postenkät 

eller webbenkät (Jacobsen, 2002, s.146). När informationen har samlats in kvantifieras den 

och det är relativt smidigt, till exempel när det handlar om respondenternas ålder, inkomst 

eller antal barn, som redan är givet i siffror. Kvantifiering av de andra variablerna sker genom 

kodning av informationen som innebär att man omvandlar informationen till siffror för att 

underlätta en kvantitativ analys (Bryman, 2011, s.153). För att få in ett ordentligt underlag av 

orsakerna till utflyttning från Älvkarleby kommun valdes de senaste fyra åren; det vill säga 

2010, 2011, 2012 och 2013. Urvalet av personer att samla information ifrån gjordes genom att 

undersöka vilka utflyttarna från Älvkarleby kommun var för de fyra åren. Enligt statistik från 

SCB blev summan för utflyttarna 2067 personer (se tabell 1).  

 

År Antal utflyttare 

2010 499 

2011 542 

2012 548 

2013 478 

Summa 2067 

Tabell 1. Antal utflyttare från Älvkarleby kommun, åren 2010-2013. Källa: SCB (2014a). 

 

Jag utformade enkäten med utgångspunkt i metodlitteratur och med hjälp av inspiration från 

tidigare gjorda, liknande enkäter. Den främsta inspirationskällan var SoU 2000:36 från 

Regionalpolitiska utredningen med titeln ”Värdet av att flytta och stanna – om 

flyttningsbeslut, platsanknytning och livsvärden”. Jag rådgjorde dessutom med handledare, 

representanter från Regionförbundet Uppsala län och Älvkarleby kommun under utformandet 

av enkäten. En pilotomgång genomfördes på cirka 10 personer för att se hur enkäten 

uppfattades och tolkades. Med en testomgång kan man förhoppningsvis bespara sig från 

onödiga fel som senare ger oanvändbara svar (Jacobsen, 2002, s.309). Ett vykort (se bilaga 1) 

med information och en länk till enkäten online skickades till utflyttarna. Enkäten var öppen i 

ungefär en månad (2014-03-19 – 2014-04-17) innan sammanställning av data (se bilaga 3) 

gjordes.  För att försöka få en högre svarsfrekvens skickades ett påminnelsevykort (se bilaga 
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1) ut (2014-04-07). Forskning har visat att en påminnelse kan öka svarsprocenten med 3-10 

%, vilket inte är någon stor förbättring men det är bättre än inget alls (Jacobsen, 2002, s.359). 

Efter påminnelsen kom det in ytterligare 38 fullständiga svar, vilket gjorde att 

svarsfrekvensen höjdes med 4,5 procentenheter. Det praktiska med enkäten som att ta fram 

adresser, skicka ut vykorten och att se till att enkäten var tillgänglig online, sköttes externt.  

Vykortet skickades till 843 personer. Varför antalet skiljer sig åt jämfört med antal utflyttare i 

tabell 1 är för att det skickades ett vykort till varje hushåll som kan omfatta flera vuxna och 

barn. 

 Enkäten (se bilaga 2) innehöll tre delar för att göra den så pedagogisk som möjligt. För att 

fånga intresset hos respondenten kan enkäten börja med åsiktsfrågor som ger en känsla av att 

”jag är viktig och speciellt utvald” (Bryman, 2011, s.231). Därför började enkäten med frågor 

om situationen efter flytten som följdes av frågor om situationen före flytten och till sist 

bakgrundsfrågor. Fokus låg på hur utflyttarna motiverade sin flytt och hur de såg på 

Älvkarleby kommun. Respondenternas bakgrund undersöktes för att försöka förstå i vad 

flyttbeslutet grundades på. Enkäten innehöll totalt 24 frågor där alla var obligatoriska utom 

två stycken, och det framgår varför och vilka det är i enkätresultaten. När frågor om 

respondentens attityd efterfrågades, användes en så kallad likertskala med sex svarsalternativ 

och det var för att det inte ska kunna gå att välja ett mittensvar. Med en jämn skala tvingas 

respondenten att väga sina svar åt det ena eller det andra hållet.  

 För att försöka få en bredare förståelse till faktorerna bakom utflyttandet så innehöll 

enkäten ett fåtal öppna frågor, det vill säga där respondenten kunde skriva egna meningar som 

svar. Bryman (2011) menar att öppna frågor lämnar utrymme till oförutsedda svar och det gör 

att svar som forskaren inte hade kunnat förutspå kommer fram (Bryman, 2011, s.244). Det är 

även där som en djupanalys kan ske, när respondenten beskriver med egna ord. Kvalitativa 

inslag kan ge en djupare förståelse och ökad närhet till respondenterna. Jacobsen (2002) 

menar att kombinera båda metoderna är idealiskt då de kompletterar varandra (Jacobsen, 

2002, s.150). För att få en ännu djupare bild av orsakerna telefonintervjuades totalt 21 

personer. Att ta till en kvalitativ metod i slutet av en kvantitativ metod passar bra för att skapa 

ytterligare klarhet kring de viktigaste frågorna ifall utfallet blev oklart. Ibland kan resultaten 

bli oväntade och då kan det vara nödvändigt att utreda vidare (Jacobsen, 2002, s.151).  

 Enligt adresslistan för utflyttarna var den vanligaste inflyttningsorten Gävle som 49,8 % 

flyttade till och Uppsala den näst vanligaste som 4,7 % flyttade till (se bilaga 3). Det var 

därför båda intressanta grupper att tillfråga om hur de motiverar sin flytt och om det fanns 

några skillnader att urskilja för städerna. Eftersom antalet utflyttare uppgick till flera hundra 

var det inte realistiskt att intervjua alla. 9 från Gävle och 12 från Uppsala intervjuades per 

telefon. Trots att alla Uppsalautflyttare tillfrågades var det ingen beredd att delta i en 

intervjuträff. Själva telefonintervjuerna utgick ifrån ett underlag med förberedda frågor (se 

bilaga 4), utformade att vara ganska lika de i enkäten för att kunna jämföra resultaten, men 

även några andra frågor som respondenterna kunde svara mer fritt på. Intervjupersonerna 

ringdes upp efter arbetstid för att få högsta möjliga svarsfrekvens (Jacobsen, 2002, s.322).  
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2.2 Metodkritik vid materialanalys 

För att kunna analysera den insamlade datan så måste den förenklas och göras mer 

lätthanterlig. För analys av kvalitativa data krävs transkribering av inspelad intervju eller 

renskrivning av anteckningar, kategorisering och sammanfattning för att kunna dra slutsatser 

(Jacobsen, 2002, s.219). För analys av kvantitativa data krävs kodning av datan där svaren på 

frågorna görs om till ett siffervärde så att statistiska slutsatser kan dras (Jacobsen, 2002, 

s.367). Bryman (2011) anser att analysen bör ske så objektivt som möjligt och det är viktigt 

att forskarens personliga värderingar inte påverkar processen (Bryman, 2011, s.282). Det är 

viktigt att vara medveten om de etiska aspekterna kring anonymitet vilket i denna studie 

betyder att det inte ska gå att identifiera vem som svarat vad (Bryman, 2011, s.133). Det är 

även viktigt att informera respondenterna noga och förklara studiens syfte. För enkätsvaren 

behandlas alla svar gemensamt där ingens identitet kunde urskiljas. 

Telefonintervjupersonernas identitet kodades till U för Uppsala eller G för Gävle tillsammans 

med en siffra, för att hålla identiteterna anonyma. Bryman (2011) uttrycker att när man 

transkriberar en intervju är det viktigt att det ger en så exakt återgivning som möjligt. Det är 

okej att ta bort eventuella upprepningar, verbala tics (exempelvis ”liksom”, ”öh”, ”va”) eller 

svordomar vid användande av citat. Citat kan vara spännande att ha med i studien då de 

återger en åsikt direkt från källan som kan ge en tydligare bild av situationen eller möjlighet 

till ökad förståelse (Bryman, 2011, s.431).  

 Strukturering och kategorisering av svaren görs innan insamling av data för kvantitativ 

metod och efter för kvalitativ metod. Jacobsen (2002) menar att hos den kvalitativa metoden 

finns alltid ett generaliseringsproblem; att värdera om intervjupersonerna representerar urvalet 

och den generella åsikten. En annan nackdel med kvalitativ metod är att materialet som fås 

från intervjuer är ostrukturerad och blir därmed mer komplex att analysera (Jacobsen, 2002, 

s.144). För att försöka behålla en slags struktur i intervjuerna användes en intervjuguide (se 

bilaga 4) för att lättare kunna strukturera svaren. Jacobsen (2002) menar också att för en 

kvantitativ metod måste svarsalternativen skapas innan respondenten svarar och det gör att 

respondentens svar blir begränsat till de förutbestämda valen, som kan göra att hela 

informationen inte kommer fram (Jacobsen, 2002, s.140-141). För att minska den risken 

användes några öppna frågor i enkäten samt att genom telefonintervjuerna kom information 

direkt från källan. Fler nackdelar med enkät eller kvantitativ metod är att respondenten kanske 

inte förstår frågan men svarar ändå på den och det går inte heller att kontrollera om 

respondentens svar motsvarar hens verklighet. Analysen av relationerna mellan variablerna 

ger vad Bryman (2001) kallar en statisk bild av verkligheten (Bryman, 2011, s.172). För att 

försöka minska antalet misstolkningar i enkäten så formulerades frågorna så tydligt som 

möjligt. Pilotomgången var till för att minska sådana språkliga missförstånd. Trots detta 

uppstod några missförstånd när respondenterna fyllde i enkäten, som kunde urskiljas i 

sammanställningen av enkätsvaren. Till exempel hade en respondent svarat att fem orsaker 

var viktigast när det efterfrågades att orsakerna skulle rangordnas efter hur viktiga de var. 

Respondenten kan ha varit stressad och läst för slarvigt eller misstolkat frågan.  

 Bryman (2011) menar att för att kunna generalisera resultaten och dra slutsatser så bör 

urvalet vara representativt (Bryman, 2011, s.180). För att få en uppfattning om enkätsvaren 

var representativa från urvalet, jämfördes dessa med information om utflyttning från 
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Älvkarleby kommun åren 2007-2010 som fanns i ett register från SCB, tillgängligt via 

Kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet. Datan utvärderades med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. Registerdatan bestod av statistik från databasen PLACE för de 

fyra åren där varje årsstatistik var uppåt 10 000 rader vardera som motsvarade en invånare i 

Älvkarleby kommun. Utflyttarna och dess egenskaper togs fram för varje år. Idén var att ta 

fram statistik som var jämförbar med resultaten i enkäten. Därför fokuserades det främst på att 

ta fram hur många som flyttade, till vilken kommun de flyttade till, vilka åldersgrupper som 

flyttade, utflyttarnas högsta utbildningsnivå, deras hushållstyp och huvudsakliga 

sysselsättning. Resultaten presenteras i kapitel 5.1 och en sammanfattning finns som bilaga 

(se bilaga 5).  

 Vid analys av den insamlade datan kan det vara bra att kunna jämföra analysen med 

tidigare gjorda studier för liknande ämnen för att kunna urskilja trender, samband och 

skillnader. Annars kan det vara svårt att veta om resultatet är rimligt. Information som är 

insamlad av andra kallas för sekundärdata. Enligt Bryman (2011) är fördelen med att göra en 

sekundäranalys att vid väl valda källor är de oftast av god kvalité. Det vill säga att 

informationen samlats in och sammanställts av skickliga forskare och stora institutioner, som 

till exempel Statistiska Centralbyrån (SCB). Sådana sekundärdata har ett stort representativt 

urval och ett minimerat bortfall tack vare väletablerade metoder, erfarna forskare och 

ordentliga analyser, och är dessutom en källa med hög validitet (Bryman, 2011, s.300-301). 

Vid insamling av sekundärdata bör den ses med ett kritiskt öga, då den informationen 

antagligen samlats in med ett annat syfte (Jacobsen, 2002, s.153).  

 En av de främsta begränsningarna med enkät som kvantitativ metod är att de vanligtvis 

har ett ganska stort bortfall. Dessutom brukar bortfallet vara större vid online-enkäter än vid 

postenkäter (Bryman, 2011, s.609). Risken med detta är att skevheten hos undersökningen 

ökar om man inte kan visa att de som inte besvarade enkäten inte skiljer sig från dem som 

gjorde det (Bryman, 2011, s.231). Därför är det viktigt att undersöka hur utflyttningen har sett 

ut tidigare i Älvkarleby kommun, något som gås igenom i kapitel 5.1. Jacobsen (2002) menar 

att bortfall från urvalsgruppen sker oundvikligt i flera steg genom processen i studien 

(Jacobsen, 2002, s.336). Först definieras populationen som är intressant för studien; i det här 

fallet alla 843 utflyttare för åren 2010-2013. Sedan togs adresser fram för dessa men det gick 

inte att hitta för alla och därmed inträffade det första bortfallet. Nästa bortfall inträffade i 

samband med att vykorten skulle skickas ut. Av kostnadsskäl skickades ett vykort till varje 

hushåll, som egentligen kan bestå av fler än en utflyttare. Antagligen tog inte alla till sig 

uppmaningen om att fylla i enkäten då det var adresserat till en person i hushållet. Det tredje 

bortfallet är de utflyttare som inte fyllde i enkäten (696 personer). Det fjärde bortfallet är 

utflyttarna som inte fyllde i enkäten fullständigt (49 personer). Till sist återstod 98 personer 

som svarat fullständigt på enkäten, som motsvarade 11,6 % av populationen. Sedan kan det 

till exempel ha varit ett fåtal personer som inte hade tillgång till internet.  

 Bortfallet för intervjupersonerna skedde främst genom att telefonnummer inte kunde 

hittas till namn och adress. Det var 40 personer som hade flyttat till Uppsala och det antalet är 

hanterbart så alla försökte nås, men endast ungefär hälften kunde ett telefonnummer knytas 

till. Sedan skedde det andra bortfallet genom att några av numren var fel eller inaktiva. Det 

tredje bortfallet inträffade genom att vissa personer var svåra att nå då de inte svarade.  
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Urvalsgruppen för telefonintervju för de som flyttat till Gävle togs fram genom att 

slumpmässigt välja namn från adresslistan. Detta för att antalet uppgick till 420 personer och 

det är ett ohanterligt antal för denna studie. Urvalet valdes i ungefär lika storlek som för 

Uppsala. Bortfallsprocessen såg likadan ut för de båda orterna.  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

I detta kapitel presenteras teorier och begrepp som försöker förklara drivkrafterna bakom 

varför hushåll och företag dras till varandra eller flyttar till större städer och vilka fördelar 

som finns genom det, samt bakgrund till den urbaniseringstrend som pågår i världen. Dessa 

teoretiska utgångspunkter ämnar sätta respondenternas flyttmotiveringar i ett större 

förklarande sammanhang som också kan bidra till att belysa kommunens 

påverkningsmöjligheter. Agglomerationsfördelar kan förklara önskan om närhet och 

tillgänglighet till arbete och ett utökat serviceutbud. Push-pull-teorin beskriver 

dragningskrafter bakom flyttbeslutet som ofta har familj som en av de avgörande 

anledningarna. Urbanisering tydliggör trenden som pågår där man dras till mångfald med 

ökade chanser till förbättrat boende och möjligheten till arbete. 

 

3.1 Agglomerationsfördelar 

En agglomeration betyder en ansamling av något. I en stadsregion finns en ansamling av 

hushåll, företag och andra organisationer som finns där på grund av dess 

agglomerationsfördelar. Fördelarna är ofta relaterade till ekonomiska fördelar som handlar om 

tillgänglighet och närhet till andra aktörer. Dessa fördelar anses ibland vara skälet till att 

storstadsregioner har vuxit mer än andra urbana regioner. Det har blivit tydligt att 

agglomeration sker i storstadsregioner med ett mönster av flera kärnor förbundna i ett nätverk 

där en kärna är störst och utgör regionens urbana centrum (Johansson & Klaesson, 2011, 

s.27).  

 Att ha en effektiv infrastruktur i en stadsregion är en viktig del i att säkerställa 

tillgänglighet till mångfald genom närhet till aktörer. Transporter kan uttryckas att vara som 

ryggraden i vår ekonomi och välfärd. Infrastrukturen har en viktig roll för 

samhällsutvecklingen och därför bör den vara samhällsekonomiskt effektiv och tillgodose 

medborgarna och näringslivet med långsiktigt hållbar transportförsörjning (Cars & Malmsten, 

2011, s.91-93). Med ett effektivt transportsystem kan resbehoven minskas och därmed ökar 

tillgängligheten (Cars & Malmsten, 2011, s.99). Upp till 45 minuters pendlingsresa till arbetet 

är rimligt för de flesta, men därefter sjunker viljan att pendla. För lång pendlingstid kan leda 

till att det blir svårare och dyrare för företagen att anställa arbetskraft (Lindell, 2010, s.67). 

Vissa typer av varor och tjänster är distanskänsliga som betyder att kostnaderna vid 

försäljning ökar när avståndet mellan företag och kund ökar. Därför är avstånd, eller snarare 

närhet eller tidsavstånd, en avgörande faktor för företagets lönsamhet (Johansson & Klaesson, 

2011, s.29). 

 Arbetsmarknadens agglomerationsfördelar kan beskrivas från två håll; företagens 

tillgänglighet till arbetsutbud och hushållens tillgänglighet till arbetstillfällen. Större 

stadsregion och därmed större tillgänglighet ökar valmöjligheterna för både företagen och 

hushållen. Storstadsregioner har ett större antal kranskommuner som kärnkommunerna i 

agglomerationen kan dra nytta av, jämfört med mindre regioner som är omringade av ett 

mindre antal kranskommuner. Det dynamiska sambandet mellan tillgången på arbetstillfällen 

och tillgången på arbetskraft är avgörande för regionens tillväxt. Stora regioner tenderar att 
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växa, medelstora regioner har en långsam eller stagnerande tillväxt och mindre regioner har 

en negativ tillväxt (Johansson & Klaesson, 2011, s.29-30).  

 Hushåll som finns i en storstadsregion har närhetsfördelar som minskar kostnaderna för 

pendling, de får större tillgänglighet till antal möjliga arbetstillfällen och förutsättningar för att 

vidareutveckla sin kompetens och byta arbete. Hushållen har fler närhetsfördelar som 

exempelvis att kostnaderna minskar i och med att de får större tillgång till ett brett och 

varierat utbud av varor, tjänster, kultur, med mera. Både hushåll och företag får större 

tillgänglighet till kunskapskällor, informationsutbyte och idéflöden genom närhet. Hushåll 

attraheras till urbana miljöer där det finns en mångfald och många valmöjligheter för 

konsumtion, fritid och arbete (Johansson & Klaesson, 2011, s.34).  

 I de mindre regionerna har tillgänglighetsvärdena haft en negativ spiral. Hushåll har 

flyttat ut och arbetstillfällena har minskat och det gör att tillgänglighetsvärdena sjunker 

(Johansson & Klaesson, 2011, s.55). Eftersom företag och hushåll tenderar att dra sig till 

storstadsregioner med positiva tillgänglighetsvärden medför det att befolkningsmängden 

minskar i mindre regioner.  

 Drivkrafter för hushåll att flytta till en storstadsregion kan vara att stadsregionen har 

attraktiva egenskaper som exempelvis en högre lönenivå. Om det är bostadsbrist i 

storstadsregionen stiger antagligen bostadspriserna där och då dämpas hushållets benägenhet 

att flytta dit. Hushåll som finns i storstadsregioner har antagligen högre bostadskostnader än 

om de hade bott i andra regioner. För att företagen i en storstadsregion ska attrahera och 

behålla sin arbetskraft så krävs det att de ska kunna erbjuda en högre lön. Till exempel så att 

hushållet har råd att bosätta sig nära eller har råd att pendla till företaget. Om företaget har en 

högre produktivitet så klarar de av att betala ut högre löner och hantera den högre 

lokalkostnaden i en storstadsregion. Tittar man på löneindex för landets regioner tenderar 

storstadsregionerna att ha en högre lönenivå än landets genomsnitt (Johansson & Klaesson, 

2011, s.31).  

 

3.2  Push, pull och flyttning 

Denna teori används inom migrationsforskningen och beskriver ett hushålls benägenhet att 

flytta genom att jämföra förhållandet mellan hemorten och inflyttningsområdet. Negativa 

förhållanden i ett utflyttningsområde kallas för push-faktorer och positiva förhållanden i ett 

inflyttningsområde kallas för pull-faktorer (Nationalencyklopedin, 2014). Modellen för push-

pull-teorin togs fram av Everett Lee år 1966 och beskriver benägenheten att flytta på ett 

förenklat sätt. Förhållandet mellan hemorten och inflyttningsområdet jämförs genom att väga 

samman alla push- och pull-faktorer (Boyle et al., 1998, s.64). Exempel på push-faktorer kan 

vara brist på tillgång till jobb och bostad, låga löner, diskriminering, kulturellt utanförskap, 

politisk förföljelse, ekonomisk kris och naturkatastrof. Exempel på pull-faktorer är förbättrade 

jobbmöjligheter, högre lön, möjligheter till studier, förbättrad livsmiljö, flytt för att partnern 

eller någon i familjen flyttade eller ett mer varierat utbud av fritids- och kulturella 

möjligheter. Mellan hemorten och den nya orten finns flera mellanliggande hinder som 

exempelvis familjeansvar i hemorten, flyttkostnader, rättsliga hinder eller personlig oro för 

flytten och dess konsekvenser (Boyle et al., 1998, s.67). Teorin modelleras som två cirklar, 

hemort (origin) och den nya orten eller inflyttningsområdet (destination), och mellan dem 
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uppstår mellanliggande hinder (intervening obstacles) (se figur 1). Cirklarna innehåller ett 

blandat antal av plus, minus- och nolltecken som representerar fördelar, nackdelar och 

faktorer som personen är likgiltig inför. Push- och pull-faktorerna ser olika ut för varje individ 

eller hushåll. Till exempel kan en barnfamilj sakna en bra barnomsorg i sin hemort och det 

kan då vara en push-faktor till en eventuell flytt (UUS, 2014).  

 

 
Figur 1. Professor Lee’s beteendemodell för migrationsprocessen kallad push-pull-modellen från 

1966. Källa: Boyle et al. (1998), s.67. 

 

3.3 Urbanisering 

Begreppet urbanisering uppkom i samband med övergången från ett jordbrukssamhälle till ett 

industrisamhälle. Urbaniseringsprocessen beskrivs oftast genom strukturomvandling, teknisk 

utveckling, produktivitetsökning och ekonomisk tillväxt. Den industriella revolutionen som 

slog igenom i Sverige under andra halvan av 1800-talet, förde med sig förbättrade 

jordbrukstekniker som resulterade i att det blev överskott på arbetskraft på landsbygden. 

Samtidigt ökade efterfrågan på industriarbetare i städerna. Denna strukturomvandling på 

grund av den tekniska utvecklingen ledde till produktivitetsökning och därmed ekonomisk 

tillväxt (Johansson, 2006, s.15). I och med strukturomvandlingen som skedde uppkom en 

negativ spiral för befolkningsmängden på landsbygden. Den minskade tillgången på 

jordbruksarbete medförde att folk flyttade från landsbygden och med en mindre population på 

landsbygden minskar efterfrågan av tjänster på landet och det i sin tur gör att möjligheten till 

arbetstillfällen på landsbygden minskar och sen börjar cykeln om (Boyle et al., 1998, s.132).  

 Det tycks finnas ett samband mellan ett lands levnadsstandard och inkomstnivå och dess 

urbaniseringsgrad. Slutsatsen av sambandet är att ökad befolkningstäthet och 

befolkningsagglomerationer är en bidragande faktor till ekonomisk tillväxt. Johansson (2006) 

beskriver urban lokalisering eller storstadslokalisering utifrån ett företagsperspektiv som får 

ökade skalfördelar (en större produktionsvolym leder till lägre kostnader per enhet som i sin 

tur gör att man kan erbjuda varan eller tjänsten till ett lägre pris (Fin-focus, 2007, s.2)) genom; 

större marknad, lägre transportkostnader, lägre informations- och transaktionskostnader 

genom förbättrade och mera effektiva personliga kontakter, större ekonomisk diversifiering 

(minskade risker genom kunskapsbredning inom företaget), samt större tillgång till kompetent 

arbetskraft (Johansson, 2006, s.18).  

 Numera anser man att beroendet mellan befolkningens bosättning och näringslivets 

utveckling är ömsesidigt. Nya arbeten inom industri- och tjänsteproduktion lokaliseras idag 

till städerna därför att de människor som kan utföra arbetena finns där. Samma gäller för 
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serviceyrken, att de lokaliseras till städerna för det är där konsumenterna finns (Öberg, 2014). 

I städer sker interaktion mellan människor som kan leda till att innovationer stimuleras med 

hjälp av ökad kunskapsspridning som i sin tur leder till ökad produktivitet och ekonomisk 

tillväxt (Johansson, 2006, s.21).  

 

Sammanfattning 

Kombinationen av dessa teoretiska utgångspunkter i detta kapitel ger ett underlag till analysen 

genom att ett antal återkommande flyttfaktorer har identifierats. Dessa är främst relaterade till 

arbetsmarknad, boende, familj och serviceutbud. I samband med flyttfaktorerna kopplas 

nyckelorden närhet och tillgänglighet. Hög närhet för hushåll är önskvärt då det minskar 

transportsträckor till arbete, anhöriga, affärer, och så vidare, vilket också innebär minskade 

kostnader och mer tidseffektivt. Tillgänglighet kan antingen tolkas som ett brett utbud och 

många valmöjligheter, eller så kan ett hushåll exempelvis ha en hög tillgänglighet till centrum 

tack vare effektiva transportsystem och därmed ändå ha en hög närhet.  En kommuns 

möjligheter att påverka agglomerationsfördelar eller urbaniseringsprocessen måste vara 

tämligen begränsade. Däremot finns det kanske vissa möjligheter att påverka push- och pull-

faktorer.  
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4 BAKGRUND 

 

I detta kapitel presenteras Älvkarleby kommun, exempel på den ökade urbaniseringstrend 

som pågår och tidigare gjorda studier om flyttmönster.   

 

4.1 Älvkarleby kommun 

Älvkarleby kommun ligger i norra delen av Uppsala län och har idag 9 132 invånare (SCB, 

2014b). Skutskär är kommunens centralort med 6 075 invånare och är beläget nära havet med 

riksväg 76 genom bebyggelsen och drygt 20 minuters bilväg till Gävle. Älvkarleby med 1 647 

invånare, samt Gårdskär med 352 invånare och Marma med 298 invånare, tillhör de större 

orterna i kommunen (se figur 2) (SCB, 2010). Närhet till de två stora städerna Gävle och 

Uppsala, samt att det är pendlingsavstånd till Arlanda och Stockholm, är en av Älvkarleby 

kommuns största fördelar. Allt fler pendlar både till och från kommunen och under år 2010 

var det drygt 2000 personer som pendlade ut. Tillgängligheten till effektiva transportsystem 

gör det möjligt. Med tåg nås Arlanda på 80 minuter och Stockholm central på två timmar. Via 

E4:an är det enkelt att resa med buss och bil. Älvkarlebys näringsliv har främst präglats av 

dess sågverks- och massaindustri, och än idag är det de största arbetsgivarna i kommunen. I 

Skutskär finns service och butiker för de dagliga ärendena, som exempelvis bank, affärer, 

restauranger, vårdcentral, bibliotek, biograf, folkets hus och folkets park.  Närheten till havet 

och Dalälven tillsammans med vacker natur inspirerar till många olika aktiviteter utomhus. 

Allt från undervisning i naturen till vandring i naturreservat, fiske, bad och andra aktiviteter i 

samband med olika föreningar (Älvkarleby kommun, 2012). 

 

 
Figur 2. Karta över Älvkarleby kommun. Källa: © Lantmäteriet, i2012/921. 
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4.2 Ökad urbanisering 

Utbyggnation av infrastrukturen har påverkat urbaniseringstrenderna i Sverige. Byggandet av 

järnväg startade under senare halvan av 1800-talet och var fram till mitten av 1900-talet ett av 

de viktigaste transportmedlen i Sverige. Järnvägens roll i samhällsutvecklingen har varit 

betydande genom att nya tätorter uppstod längs med banorna. Även befintliga tätorters 

struktur påverkades genom att centrumfunktionerna försköts mot stationsområdet som blev en 

viktig nod för pendlare. Exempelvis vid införandet av X2000 med högre hastighet ökade 

intresset för tåg som transportmedel. Förbättrade möjligheter och högre tillgänglighet till 

pendling har gjort att människor kan välja att bo allt längre bort ifrån den ort där de arbetar 

eller studerar. Detta bidrar till den regionala utvecklingen då viljan att pendla ökar ju 

effektivare transportmedlet är (Trafikverket, 2009, s.8-9). Järnvägsbyggandet ledde också till 

en ojämn utveckling inom varje region då befolkningstillväxten omfördelades mellan år 1877-

1905. Tätorterna med en järnvägsstation ökade i befolkningsmängd samtidigt som tätorterna 

utan station minskade (Hogdal, 2000, s.37).   

 Genom den fortsatta avfolkningen på landet runt 1940-talet omvandlades stora delar av 

landsbygden till glesbygd. Den så kallade sociala infrastrukturen avtog sakta; skolor lades ner, 

affärer stängdes och lokala företag upphörde.  Det blev också dyrare att upprätthålla 

nödvändiga funktioner så som telefonnätet, postförbindelser och kommunal service i 

allmänhet. Denna reduceringsprocess gjorde att avfolkningen påskyndades ytterligare. 

Efterfrågan på arbetskraft i större tätorter drev upp lönerna som då generellt blev högre än 

lönerna på landsbygden och det lockade allt fler att flytta in till de större tätorterna 

(Lagerqvist, 2010, s.10-11). 

 Allt fler flyttar från landsbygden till städerna. För cirka 200 år sedan bodde bara några 

procent av världens befolkning i storstäder, jämfört med på 2000-talet då andelen hade ökat 

till att drygt hälften bor i storstäder (Johansson & Klaesson, 2011, s.27). Någon gång strax 

efter 1930 så gick andelen invånare i Sverige i tätorter om andelen invånare på landsbygden 

(Ylander, 2008, s.83). Urbaniseringen i Sverige har lett till att snart halva befolkningen bor i 

landets tre storstadsregioner; Stockholm, Göteborg och Malmö (Johansson & Klaesson, 2011, 

s.30). Glesbygdskommuner har minskat i befolkningsmängd samtidigt som storstäder och 

förortskommuner har ökat sin befolkningsmängd (se figur 3). Befolkningsökningen har 

tidigare inte fördelat sig jämnt över landet och det kommer antagligen inte att ändras i 

framtiden. Befolkningen förväntas öka i alla kommuntyper utom i glesbygdskommunerna där 

befolkningen sakta minskar (Karlsson, 2012). 
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Figur 3. Befolkningsutveckling 1970-2011 och förväntad befolkningsutveckling 2011-2041 för olika 

kommuntyper. Folkmängden den 31 december 2011 har fått indexvärdet 100 för varje kommuntyp. 

Exempelvis hade glesbygdskommunerna år 1970 indexet 127 vilket betyder att det året var 

befolkningen 27 % mer än vad den var år 2011. Källa: Karlsson (2012). 

 

Det är viktigt att vara medveten om att det sker andra flyttar än de från landsbygden till tätort. 

Det flyttas också mellan tätort och tätort, mellan glesbygd och glesbygd, och från tätort till 

glesbygd. Dock så fortsätter glesbygden att minska i befolkningsmängd, men utvecklingen ser 

olika ut för olika åldersgrupper. Till exempel är åldersgruppen 16-29 år starkt 

underrepresenterad i glesbygden och det tyder på att ungdomar flyttar för att studera i 

högskole- och universitetsorter eller kanske för att arbeta i en ny stad (Östberg, 2003, s.14). 

Begreppet regional utveckling kopplas ofta direkt till befolkningsutveckling. Men 

sysselsättningsutvecklingen kan också vara en indikator på den regionala utvecklingen. Det 

vill säga hur stor andel av befolkningen som är arbetsduglig och det kan generaliseras genom 

att titta på ålderssammansättningen i regionen (Lundmark, 2000, s.249). Ett underskott i 

arbetskraft kan innebära att kommunen måste göra nedskärningar och skatten höjs. Ett 

exempel på en push-faktor här är att familjen flyttar för att de inte vill riskera att ge sina barn 

en dålig skolgång på grund av de nedskärningar som gjorts (Östberg, 2003, s.15).  

 

4.3  Tidigare studier 

En enkätstudie gjord år 2000 i Sverige på 5000 personer undersökte värdet av att flytta och 

stanna, hur flyttningsbeslut motiveras och hur platsanknytning och livsvärden väger in vid ett 

flyttbeslut. Ett av resultaten blev att det är de unga, de välutbildade och de obundna som är 

mest benägna att flytta. De unga utgör den största andelen av de som flyttar från glesbygd till 

tätbygd. Benägenheten att flytta verkar vara extra stor hos personer med längre eftergymnasial 

utbildning. De ensamstående flyttar i högre grad jämfört med de sammanboende. Flyttarna 

tenderar att ha karaktärsdrag som öppenhet inför förändring och att det vore spännande att 

prova att bo på en annan ort. De som hade svårare att tänka sig flytta var de som trivs på 

hemorten, de som har sina nära och kära där och de som bott i hemorten länge. Det verkar 
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även finnas ett samband mellan att ju längre tid man bor kvar på samma ort, desto mer fäst 

blir man vid den då det humankapital (släkt och vänner) som finns är platsspecifikt och ej 

överförbart. Det vanligaste flyttmotivet var miljöombyte tillsammans med att flytta närmare 

släkt, att flytta ihop eller flytta till annat boende. De flesta som flyttade uppgav att 

flyttbeslutet var lätt att ta och att flytten skedde av fri vilja. De flesta uttryckte att de fick det 

bättre efter flytten men hade inget emot hemorten. De få som uttryckte missnöje med 

hemorten berodde det främst på möjligheten till att få byta eller att få ett jobb och 

kulturutbudet (SoU, 2000a, s.9-11, 18-20). Uppföljande studier i grannländerna gjordes och 

det blev snarlika resultat som detta.  

 En undersökning gjord år 2006 av Thomas Niedomysl i Sverige av några hundra flyttare 

som flyttat över 10 mil och bytt kommun, visade att de viktigaste motiven till flytt var främst; 

arbete 35 %, utbildning 21 %, ändrat familjeförhållande 11 % och närhet till familj och vänner 

10 % (Niedomysl, 2006a, s.12). Här skiljer sig de viktigaste flyttmotiven vid jämförelse av 

resultaten från SoU 2000, som hade miljöombyte, närhet till anhöriga, flytta ihop, och boende. 

Det intressanta är att de olika resultaten hade olika metoder. SoU hade fasta svarsalternativ i 

enkäten medan Niedomysl hade öppna enkätfrågor. Niedomysl (2006) beskriver 

attraktiviteten för en plats genom att titta på flyttarens behov, krav och preferenser på platsen. 

Behov står för grundläggande behov som exempelvis att ha ett säkert och prisvärt boende. 

Krav står för mer eller mindre förhandlingsbara faktorer som måste uppfyllas för att 

destinationen ska väljas. Preferenser står för faktorer som önskas utav personen men som ses 

som bonusar. I första hand ska behoven prioriteras, sedan kraven och till sist preferenserna. 

Om en plats lockar mycket, det vill säga i nivå med personens preferenser så minskar 

samtidigt antalet valmöjligheter för att hitta just den platsen. Tvärtom innebär det att om en 

plats har låg attraktivitet för personen då endast behoven tillfredsställs, så finns det däremot 

fler antal valmöjligheter att hitta en sådan plats (Niedomysl, 2006b, s.4-5).  

 Tidigare forskning har kunnat urskilja vissa förflyttningscykler som varje individ eller 

hushåll genomgår i livet. De flesta flyttningar skedde vid fyra tidsåldrar; tidig barndom, i 

början av arbetslivet, pensionering och sen ålderdom. Det var vanligast att flytta i samband 

med start av arbetskarriären. Cyklerna baserades på statistik från Storbritannien, USA, Japan, 

Australien och Nederländerna mellan 1950-1980. Var man befinner sig i livet verkar höra 

ihop med benägenheten att flytta. För samma statistik kunde det urskiljas hur situationen 

hängde ihop med vilket slags boende som önskades, hur långt bort de flyttade samt för vilka 

åldrar det gällde. Exempelvis när det var dags att flytta hemifrån så sökte personerna mellan 

16 och 22 år, billiga bostäder centralt. I samband med att personerna mellan 23 och 30 år fick 

jobb så flyttade de generellt långt bort. När första barnet kom sökte föräldrarna sig till ett 

större boende som inte låg så långt bort från deras tidigare boende. Efter skilsmässa tenderade 

personerna att inte flytta så långt bort. I samband med pensionering köpte många hus och 

flyttade långt bort men om ökad vård behövdes flyttade de nära och till ett billigt vårdhem 

(Boyle et al., 1998, s.110-113).  

 Urbaniseringen har fått stor uppmärksamhet i media, men de regionala skillnaderna i 

befolkningsutveckling sker till största del genom den naturliga befolkningsförändringen med 

födelse- och dödstal. Migrationsforskningen tenderar att fokusera på flyttorsaker men har inte 

lika mycket att säga om det dominerande fenomenet att människor bor kvar på samma plats, 
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år efter år. De flesta människor flyttar alltså inte så ofta. Från enkätundersökningen år 2000 så 

hade drygt 90 % av befolkningen över 35 år bott på samma plats de senaste tio åren. På varje 

plats du bor på, samlar du på dig ett så kallat platsspecifikt humankapital som innefattar ett 

lokalt kontaktnätverk och kunskap om lokala förhållanden, som båda är värdefulla för fritiden 

och arbetslivet. Vid flytt riskerar du att förlora det till stor del och få börja om på nytt. 

Egenskaper hos de som flyttar i mindre utsträckning verkade vara de som inte bor själva, 

familjer med barn i skolålder, husägare och de som har en anställning (SoU, 2000b, s.12-14). 
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5  RESULTAT 

 

I detta kapitel presenteras all insamlad data. Först för befolkningsutveckling i Älvkarleby 

kommun, sedan enkätresultat och intervjuresultat. 

 

5.1  Befolkningsutveckling i Älvkarleby kommun 

Älvkarlebys befolkning har genom åren minskat och ökat om vartannat. En rejäl ökning 

skedde i samband med industrialismen och sedan en snabb minskning under 1930-talets 

depression (Älvkarleby kommun, 2012). Sedan 70-talet har befolkningen minskat i 

kommunen (se figur 4) och under de senaste tio åren har befolkningen varit stabil (Älvkarleby 

kommun, 2014a). Den ökade viljan att pendla har gjort att fler bor kvar eller har bosatt sig i 

Älvkarleby kommun. Även sommargäster som valt att bosätta sig permanent i kommunen, har 

bidragit positivt till befolkningsutvecklingen (Älvkarleby kommun, 2012). Antalet utflyttare 

för de senaste 45 åren har varit runt 300-500 utflyttare per år (se figur 4). Vid jämförelse av 

graferna kan slutsatsen dras att utflyttning inte verkar vara den största orsaken till 

befolkningsminskning, eftersom om så hade varit fallet, skulle befolkningskurvan haft en dal 

när utflyttningskurvan hade en topp.   

 

 
Figur 4. Befolkningsutveckling i och utflyttare från Älvkarleby kommun 1968-2013.  Källa: SCB 

(2014c, 2014d, 2014e). 

 

Ytterligare kunskap om utflyttandet från Älvkarleby togs fram genom att analysera 

registerdata för åren 2007-2010. Registerdatan fungerade som ett underlag för att få en 

uppfattning om enkätsvaren var representativa för verkligheten. För att enkelt kunna jämföra 
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dessa togs liknande variabler ut. Utflyttarna sållades fram genom att se om 

folkbokföringsförsamlingen hade ändrats till året efter, det vill säga om personen hade flyttat 

eller inte. Det är viktigt att vara medveten om att registerdatan är sammanställd på nyårsafton 

varje år och därför kan man till exempel inte veta exakt när personen flyttade. De som hade en 

annan folkbokföringsförsamling på nyårsafton 2008 än 2007 hade alltså flyttat någon gång 

under 2008. Senast tillgängliga data var från 2010 och därför innefattar denna 

sammanställning endast flyttningar mellan åren 2007-2010 (se tabell 2 och bilaga 5). 

Egenskaperna som togs fram hos utflyttarna var desamma som bakgrundsfrågorna i enkäten; 

till vilken kommun de flyttade till, vilka åldersgrupper som flyttade, deras hushållstyp, 

utflyttarnas högsta utbildningsnivå och deras huvudsakliga sysselsättning. Statistiken för de 

tre åren sammanställdes för att likna enkätresultaten som också är en sammanslagning av flera 

år, då syftet är att urskilja trender, likheter och skillnader. Resultaten för utflyttarnas 

bakgrundsegenskaper jämförs med enkätrespondenternas i kapitel 5.2 (se tabell 2).   

 

5.2 Enkätresultat 

Deltagandet i enkäten resulterade i 98 stycken fullständigt ifyllda enkäter av 843 utskick och 

det gav svarsfrekvensen 11,6 %. Det är viktigt att genom hela resultatet och analysen vara 

medveten om att det är en låg svarsfrekvens, men bakgrundsvariablerna för registerdatan och 

enkäten tyder på att urvalet är till stor del representativt. Antalet ofullständigt ifyllda enkäter 

blev 49 stycken. Jag har valt att endast sammanställa fullständigt ifyllda enkäter. Från de 

ofullständigt ifyllda enkäterna har svaren på de öppna frågorna tagits med då de kan bidra till 

analysen.  

 För att kunna få ett underlag till vad flyttorsakerna grundar sig på så är det viktigt att 

förstå mer om personens bakgrund. Därför undersöktes följande egenskaper; kön, ålder, 

utbildningsnivå, utbildningsinriktning för universitets- eller högskolenivå, familjeförhållanden 

och huvudsakliga sysselsättning. Av de 98 respondenterna var 59 kvinnor (60 %) och 39 män 

(40 %). För att enklare kunna analysera, delades åldersgrupperna in i följande; 0-18 år – 

”barn”, 19-35 år – ”unga vuxna”, 36-65 år – ”vuxna”, 66-110 år – ”pensionärer”. 

Åldersgruppen 0-18 år är inte med här för det var ingen i den åldern som fick vykortet. De 

åldrar som uppskattas kunna vara på samma nivå i livet grupperades. Dessa begrepp för 

åldersgrupperna kommer användas genom resten av studien. Utflyttarnas 

bakgrundsegenskaper från registerdatan jämförs med enkätrespondenternas för att urskilja om 

urvalet är representativt eller inte (se tabell 2). Egenskaperna är lite olika då det i enkäten 

fanns en större möjlighet att ta fram fler, varför det också gjordes. De resterande 

svarsalternativen var mer komplicerade att få ut från registerdatan och med den aktuella 

tidsramen ansågs det inte prioriterat.  

 För registerdatan var hälften av utflyttarna mellan 0-25 år. Några var antagligen barn som 

följde med när familjen flyttade och några av ungdomarna flyttade antagligen hemifrån av 

olika anledningar. Vid jämförelse av enkätrespondenternas åldersgrupper med registerdatans 

kunde det ses att 19-25 år var underrepresenterade i enkäten och de äldre grupperna 

överrepresenterade. Könsfördelningen var jämn i registerdatan och hos enkätsvaren var 

kvinnor överrepresenterade. Familjeförhållandet kan vara en avgörande faktor i samband med 

viktiga beslut. Därför undersöktes det närmare i form av hushållstyp. Hos både registerdata 
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och enkätsvar var den vanligaste hushållstypen ensamstående utan barn. Sedan var gift eller 

sambo med barn vanligast för registerdatan och gift eller sambo utan barn var lite vanligare i 

enkätsvaren. I enkäten undersöktes det även antal personer i hushållet, andelen barn och deras 

ålder (se bilaga 3). De flesta hushåll bestod av två personer och näst vanligast var en person. 

Alternativet inga barn i hushållet var vanligast. Om man hade barn så var det vanligast att ett 

barn och det var dessutom vanligast för åldersgruppen vuxna. I efterhand borde det funnits en 

fråga i enkäten som frågade hur många barn man hade som var över 18 år. Det var fler hushåll 

med lite äldre barn som flyttade jämfört med hushåll med yngre barn. Hushållstypen kan 

jämföras med registerdatan och då var den vanligaste ensamstående utan barn vilket kan 

kopplas till att det fanns fler yngre personer i registerdatan än i enkätsvaren. Högsta avslutade 

utbildning för registerdatan var ganska jämnt fördelat men för enkätsvaren var gymnasial nivå 

den vanligaste och sedan en längre eftergymnasial utbildningsnivå. Ett utmärkande resultat 

var att hälften av 26-35-åringarna hade en längre eftergymnasial utbildning (se bilaga 3). Vid 

jämförelse mellan enkätrespondenterna och registerdatan så var gymnasial utbildningsnivå 

överrepresenterad i enkäten samtidigt som förgymnasial var underrepresenterad. 

Registerdatan hade även en grupp med okänd utbildningsnivå och därför är det svårt att veta 

de exakta förhållandena. Det ansågs även intressant att undersöka inriktningen på en högre 

utbildningsnivå i enkäten för att se om det kunde ha någon påverkan på angelägenheten att 

flytta. Det blev inga anmärkningsvärda resultat och därmed är slutsatsen att 

utbildningsinriktning inte hade någon inverkan på flyttbeslutet. Den absolut vanligaste 

huvudsakliga sysselsättningen var ”arbetar” för båda resultaten. Näst vanligast var ”studerar”, 

men för enkätsvaren var ”pensionär/sjukpensionär” också minst lika vanlig. I stora drag anser 

jag att enkätsvaren är representativa tidigare bakgrundsegenskaper hos utflyttarna, med ovan 

nämnda reservationer. Sammanfattningsvis var bakgrundsegenskaperna åldern 19-35 år, könet 

kvinna, hushållstypen gift/sambo utan barn och utbildningsnivån gymnasial något 

överrepresenterade i enkäten.  

 

Egenskaper  Registerdata (2007-2009)  Enkätsvar (2010-2013) 

Åldersgrupper  Andel [%]  Andel [%] 

0 – 18 år  26,1  - 

19 – 35 år   42,5  40,8 

36 – 65 år  27,7  47,0 

66 – 110 år  3,7  12,2 

Kön     

Kvinnor  51,3  60,2 

Män  48,7  39,8 

Hushållstyp     

Ensamstående utan barn  33,4  29,7 

Ensamstående med barn  15,7  6,1 

Gift/sambo utan barn  7,2  35,8 

Gift/sambo med barn  28,1  21,4 

Bor med kompisar  -  4,0 

Annat  -  3,0 
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Okänd  15,6  - 

Utbildningsnivå     

Förgymnasial  24,7  12,2 

Gymnasial  16,8  40,8 

Eftergymnasial < 3 år  23,3  19,4 

Eftergymnasial ≥ 3 år  19,4  27,6 

Okänd  15,7  - 

Sysselsättning     

Arbetar  58,9  60,3 (varav: heltid 48, deltid 

8,2, egen företagare 4,1) 

Studerar  25,8  17,3 

Arbetssökande  11,7  2,0 

Pensionär/sjukpensionär  3,6  17,3 

Tjänstledig/föräldraledig -  2,0 

Annat -  1,0 

Tabell 2. Jämförelse av bakgrundsegenskaper för registerdata och enkätsvar. Källa: Databasen 

PLACE och egen enkät. 

 

Sedan var det intressant att undersöka de vanligaste inflyttningskommunerna för utflyttarna 

från Älvkarleby kommun för att se flyttmönster. Resultatet för ”enkätadresslistan” är baserat 

på adresslistan som vykortet skickades till. Här är det viktigt att vara medveten om att 

adresslistan togs fram genom att ta alla som flyttade från Älvkarleby kommun någon gång 

mellan 2010-2013 och ta fram deras nutida adress. Det går inte att ta reda på var utflyttarna 

bodde mellan sin utflytt och idag. De kan teoretiskt sett ha flyttat hur många gånger som helst 

utan att det märks i materialet. De kan till exempel ha bott utomlands eller flyttat inom samma 

kommun. Denna osäkerhet finns vid användning av diskreta data, då den statistik som finns 

sammanställs en gång varje år - på nyårsafton. De aktuella adresserna köptes från SPAR-

registret som är statens personadressregister och som omfattar alla personer som är 

folkbokförda i Sverige (SPAR, 2014). Vykortet verkade ha skickats till den äldsta personen i 

hushållet och det var ingen under 18 år som fick vykortet.  

 Från PLACE och SPAR urskildes det att efter att ha bott i Älvkarleby kommun flyttade 

mer än hälften till Gävle kommun. Sedan var Tierps kommun näst vanligast med andelen 8 % 

och därefter Uppsala kommun 4 %. Storstadskommunerna Stockholm och Göteborg fanns 

med i toppen samt Sandviken och Ockelbo kommun som ligger i Gävleborgs län. Om man 

jämför inflyttningskommunerna i SPAR 2010-2013 (”enkätadresslistan”) med registerdata 

2007-2009 så ser topp fem likadan ut; Gävle, Tierp, Uppsala, Stockholm och Sandviken, och 

det tyder på att flyttströmmarna inte ändrats speciellt mycket för de tidsperioderna. Om man 

ser till de vanligaste inflyttningsorterna från adresslistan (se bilaga 3) låg fyra (Uppsala, Tierp, 

Skärplinge, Karlholmsbruk) inom Uppsala län och fyra (Gävle, Sandviken, Valbo, Furuvik) 

inom Gävleborgs län. De resterande två var Sveriges största städer Stockholm och Göteborg. 

Hälften av utflyttarna flyttade till orten Gävle som är den största och närmaste staden från 

Älvkarleby kommun. Den näst närmaste stora staden är Uppsala och dit flyttade ungefär 5 % 

av utflyttarna. Därefter flyttade cirka 4 % av utflyttarna till orten Tierp som är i samma storlek 
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som Älvkarleby kommuns centralort Skutskär. Slutsatsen här är att orter i närheten av 

Älvkarleby kommun är mycket överrepresenterade som destinationer. Ser man till de 

vanligaste inflyttningskommunerna för enkätens respondenter så stämmer det att ungefär 

hälften flyttade till Gävle kommun. En tanke att ha med sig här är att eftersom det var 98 som 

svarade på enkäten så motsvarar andelen procent nästan antalet utflyttare. 

Inflyttningskommunerna efter Tierp skiljer med bara några respondenter så de är inte stor 

skillnad på dem och de som inte kom med på topp tio. För enkätadresslistan var antalet 843 

och för registerdatan 1270 utflyttare. Slutsatsen här är att topp fem ser nästan likadan ut för 

alla tre källorna och det visar på att enkäten är representativt urvalet.  

 

Registerdata (2007-2009) Enkätadresslista (2010-2013) Enkätsvar (2010-2013) 

Gävle, 56 % Gävle, 52 % Gävle, 45 % 

Tierp, 8 % Tierp, 9 % Uppsala, 11 % 

Uppsala, 4 % Uppsala, 6 % Tierp, 9 % 

Stockholm, 3 % Stockholm, 3 % Enköping, 4% 

Sandviken, 2 % Sandviken, 2 % Stockholm, 3 % 

Tabell 3. Jämförelse av de fem vanligaste inflyttningskommunerna för registerdata, enkätadresslistan 

och enkätsvaren. Källa: Databasen PLACE, egen bearbetning av adresslistan från Regionförbundet 

Uppsala, egen enkät. 

 

Det var även intressant att undersöka utflyttarnas relation till kommunen för att se om det 

spelade någon roll i flyttbeslutet eller dess orsaker. Därför tillfrågades enkätrespondenterna 

var i kommunen de hade bott, hur länge de bodde där och om de hade någon tidigare 

anknytning till inflyttningskommunen (se bilaga 3). Drygt hälften hade bott i centralorten 

Skutskär, en tredjedel i orten Älvkarleby och resterande i Marma, Gårdskär eller övriga byar. 

De flesta av utflyttarna hade inte bott i kommunen så länge (se figur 5). Det finns många som 

har bott nästan hela sitt liv i Älvkarleby kommun som motsvarade cirka 20 år och det skulle 

kunna vara de som är uppvuxna och som flyttat hemifrån efter att de tagit studenten (A). 

Samma gäller för de andra mätpunkterna runt 20 år men som andelen av livet inte är så stor, 

att de antagligen är uppväxta i kommunen men sedan flyttat efter studenten (B). Det finns 

några som har bott i kommunen nästan hela sitt liv och det väldigt länge (C). Men den 

vanligaste trenden verkar vara att man bor i kommunen 0-20 år varav de flesta mindre än 10 

år, och sedan flyttar man därifrån.  Dock fanns det inget tydligt samband mellan hur länge 

utflyttaren hade bott i kommunen och tanken på att flytta tillbaka.  
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Figur 5. Andel av varje utflyttares liv som hen har bott i Älvkarleby kommun och hur många år det 

motsvarar. Källa: Egen enkät. 

 

För utflyttarnas anknytning till kommunen som de flyttade till efter Älvkarleby kommun fick 

respondenterna svara ett fritt antal alternativ och fördelningen av svaren ser ut som följande; 

”jag har släkt/vänner där” 35 %, ”jag har bott där tidigare” 32 %, ”annan anknytning” 15 % 

och ”ingen anknytning” 18 %. Det visar att de flesta redan hade en anknytning till 

inflyttningskommunen och att det är en stor pull-faktor för flyttbeslutet. Har de bott där 

tidigare så har de antagligen kvar ett kontaktnätverk där, eller så flyttade de till 

kontaktnätverket utan att ha bott där innan. Endast en femtedel flyttade till en kommun som 

var okänd för respondenten. Summan av ytterligare bakgrundsegenskaper ger en bild av att 

den typiske utflyttaren hade bott i Skutskär, flyttade till Gävle kommun, hade inte bott i 

kommunen så länge (< 20 år), och hen hade redan en anknytning till inflyttningskommunen.  

 Med bakgrundsfakta insamlad går vi vidare till kartläggandet av utflyttarnas motiveringar 

till varför de lämnade Älvkarleby kommun. Den allra första frågan i enkäten handlade om 

vilka orsakerna var till flytten med uppmaning att rangordna dem. Tanken var att få fram den 

viktigaste orsaken först så att det blev tydligt. Orsakerna skulle rangordnas från ett till fem, 

där 1 var viktigast. För att urskilja de viktigaste orsakerna lades den viktigaste orsaken och 

den näst viktigaste orsaken ihop (se figur 6). Med boendemiljö menas tillgång till 

fritidsaktiviteter, utbud av kultur, nöje, sportaktiviteter och affärer, närhet till natur/vatten 

samt trygg miljö. Kommunal service representerar tillgång och kvalité på kommunal service, 

barnomsorg, skola, service för äldre, samt taxor, avgifter och skatt. De allra viktigaste 

motiverade flyttorsakerna blev ändrade familjeförhållanden, arbete och boende. För att 

urskilja de vanligaste motiveringarna av flyttorsakerna, jämfördes de med alla 

bakgrundsegenskaper (se bilaga 3). För de unga vuxna var studier eller arbete den vanligaste 

motiveringen till flytt. Hos vuxna var ändrade familjeförhållande viktigast och för pensionärer 

var det närhet till släkt och vänner. För kvinnorna var ändrade familjeförhållanden vanligast 

och för männen var det boendet.  För de med gymnasial utbildningsnivå var boende viktigast 

och för de båda eftergymnasiala var arbete och ändrade familjeförhållanden viktigast. Hos de 

ensamstående utan barn var arbete viktigast, ensamstående med barn och gift/sambo utan barn 
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hade båda ändrade familjeförhållande som viktigast, gift med barn hade boende som var 

viktigast, och för de som bor med kompisar ansågs studier vara den viktigaste orsaken. Tittar 

man på sysselsättningarna ansåg de heltidsarbetande att ändrade familjeförhållanden och 

arbete var de viktigaste orsakerna. Deltidsarbetande hade arbete och boende som viktigast, 

studerande hade studier och pensionärer hade närhet till släkt och vänner som viktigast orsak. 

För de som hade flyttat till Gävle var boende den viktigaste orsaken, för Uppsala var det 

arbete och studier, Tierp och Sandviken hade ändrade familjeförhållanden som viktigast och 

för Stockholm var det arbete. 

 

 
Figur 6. De viktigaste flyttorsakerna. Källa: Egen enkät. 

 

Svarsalternativet ”annat” innehöll även kommentarsmöjligheter och det gav djupare 

förståelser till flyttorsakerna. De flesta beskrev det som att tillgängligheten på boende var den 

främsta orsaken. Till exempel ansåg några att det var dyrare lägenheter i Skutskär än i Gävle. 

Många ville generellt söka sig till en större stad, med ett bredare utbud och fler möjligheter till 

boende, jobb, utbildning och diverse service. Samma tendens kunde urskiljas för en önskan 

om ökad närhet till föregående nämnda kategorier. De ville ha nära till sitt arbete eller sina 

studier och ville undvika att behöva (fortsätta) pendla. Många uttryckte också att 

transportkostnaderna var för höga. Några flyttade på grund av hälsan, då ökad vård i vardagen 

behövdes och det behovet inte tillfredsställdes eller att personen inte kände tillräckligt stöd 

från omsorgsservicen. Några flyttade i samband med att de blev pensionärer på grund av att 

de inte kunde ta hand om vardagssysslorna som ett omfattande boende kräver, eller så flyttade 

de till en vacker och lugn plats som exempelvis sommarstugan eller närmare sina nära och 

kära. Några upplevde en aning dålig stämning i olika situationer så som exempelvis konflikt 

med grannen, obehagligt ex, ovilja till att bli erbjuden boende och missnöje med samarbetet 

med vården. Någon nämnde att hen inte kunde lära sig att acceptera lukten från Stora Enso 

pappersbruk och en annan letade efter natur med vatten som ej var nära fabriken. Några 

antydde till att de gillade den vackra naturen i kommunen och hade gärna bott kvar men 

någon av tidigare nämnda orsaker gjorde att det blev en flytt. Slutsatsen här är att tre av de 

fyra viktigaste orsakerna är sådant som Älvkarleby kommun har begränsat inflytande över. En 
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kommuns möjligheter att påverka agglomerationsfördelar eller urbaniseringsprocessen är 

relativt begränsade. Däremot finns det kanske vissa möjligheter att påverka push- och pull-

faktorer som att eventuellt försöka öka möjligheten till arbete och tillgängligheten på boende. 

Men det som är mest avgörande har verkar ha med familj, släkt och vänner att göra.  

 I samband med en flytt kan flera olika händelser inträffa (se figur 7), men respondenten 

kanske inte anser de som en orsak till flytten, men det kan vara intressant att undersöka för att 

ändå försöka se några samband. Fritt antal alternativ fick väljas. Den vanligaste händelsen i 

samband med flytten var ”annat” 26 %. Den näst vanligaste händelsen var ”flyttade ihop” 23 

% och därefter ”jag började studera” 11 % och ”jag fick jobb” 9,5 %. Alternativet ”annat” 

hade en kommentarruta där respondenterna kunde utveckla händelsen. De flesta beskrev 

händelser i samband med boendet som till exempel; köpte eller sålde boende, ville prova på 

en större stad, hittade inget boende i Älvkarleby kommun utifrån specifika önskemål som 

exempelvis lugn, trevlig och marknära lägenhet, någon trivdes inte längre i sitt bostadsområde 

och några flyttade till vårdhem på grund av ålder eller sjukdom. Många svarade att de ville bo 

närmare studierna eller jobbet, till exempel var det en hel familj som pendlade till Gävle och 

då var en flytt passande för alla. Några ville flytta hemifrån och några fortsatte att studera. 

Många svarade att de ville bo närmare sina barn eller barnbarn, eller att det blev en flytt när 

barnen flyttade hemifrån. Slutsatsen här är att det var drygt 20 % som flyttade ihop, 10 % som 

började studera och 10 % som fick jobb. Många uttryckte andra händelser som främst 

fokuserades kring boendet och närhet till sin sysselsättning och bekantskapskrets. Det framgår 

också av figuren att det var mest fokus på en själv och inte på ens partner.  

 

 
Figur 7. Händelser som inträffade i samband med flytten. Källa: Egen enkät. 

 

Om man kopplar ihop motiveringarna för flyttorsakerna med händelser i samband med flytten 

så stärker de varandra då de fick samma svar för de tre vanligaste; flyttade ihop, började 

studera och började jobba. Detta stämmer även in på slutsatserna i SoU 2000 där de vanligaste 



25 

 

flyttmotiven var miljöombyte tillsammans med att flytta närmare släkt, flytta ihop eller flytta 

till annat boende. Det är även intressant att undersöka om flytten skedde av fri vilja eller 

motvilligt (se tabell 4) och om det var ett lätt eller ett svårt beslut att ta (se tabell 5) för att 

försöka se om flytten kunde bero på en push- eller pull-faktor. Det framgår tydligt att de flesta 

flyttade gärna och tyckte att beslutet var lätt att ta, då båda svar utgör hälften av alla 

respondenter. 

 

                    Flyttade Flyttade 

                    gärna                              motvilligt 

 

 

 
Tabell 4. Andelen fri vilja bakom beslutet. Källa: Egen enkät.  

 

                    Lätt                                       Svårt 

 

 

 
Tabell 5. Flyttbeslutets svårighetsgrad. Källa: Egen enkät.  

 

För att utvärdera hur respondenterna uppfattade sin flytt tillfrågades de vad som blev bättre 

och sämre efter flytten (se figur 8). Begreppet serviceutbud innefattar affärer, läkare, 

tandläkare, apotek, skola, barnomsorg och kollektivtrafik. De fem sista kategorierna har även 

alternativet inte aktuellt ifall respondenten inte hade några barn, ett arbete eller studier. Totalt 

sett verkade inte så många fått det mycket sämre, utan respondenterna var generellt nöjda med 

sin flytt. En stor andel ansåg inte att faktorerna varken hade förändrats till det bättre eller 

sämre. Den faktorn som flest respondenter ansåg vara den mest positiva förändringen var 

pendling arbete eller studier.  Om man ser till värdena fem och sex som står för ”bättre” och 

”mycket bättre” förändring så är totalt sett faktorn serviceutbud som varit den mest positiva 

förändringen. Ser man bara till det högsta betyget ”mycket bättre” är det flera faktorer som 

har förändrats positivt och i ordning är de; pendling till arbete eller studier, serviceutbud, 

bostad, kulturutbud, socialt liv, eget arbete, familjeekonomi och fritidsaktiviteter. 

 

Skala 1 2 3 4 5 6 

Andel [%] 49 20 10 13 5 3 

Skala 1 2 3 4 5 6 

Andel [%] 47 17 11 8 11 6 
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Figur 8. Sammanställning av faktorer som ändrades i samband med flytten och om de upplevdes som 

sämre eller bättre efter flytten. Källa: Egen enkät. 

 

Totalt sett anser de flesta att de fått det bättre efter flytten. Om man jämför de tre positiva 

svarsalternativen med de tre negativa så motsvarar den positiva uppfattningen hela 81 % av 

respondenterna. Efter att ha undersökt hur respondenterna uppfattade sin flytt tillfrågades de 

om de skulle kunna tänka sig att flytta tillbaka till Älvkarleby kommun. Där svarade 45 % 

”kanske i framtiden”, 42 % ”nej det är inte aktuellt”, 11 % ”ja, jag funderar på att flytta 

tillbaka”, samt 2 % ”ja, jag har redan bestämt mig för att flytta tillbaka” (se bilaga 3). Totalt 

sett funderar mer än hälften på att flytta tillbaka och det tyder på en positiv bild av 

kommunen. Vad det kan bero på beskrivs nedan. Sedan var det två följdfrågor som var så 

kallade öppna frågor där respondenterna fick svara med egna meningar, som undersökte under 

vilka omständigheter de kan tänka sig en återflytt och vilka orsaker det beror på om de inte 

kan tänka sig det. Svaren har kategoriserats för att förenkla sammanställningen och de 

presenteras genom följande teman; familj, boende, arbete, kommunen och övrigt. 

 Det var många som svarade att de kan tänka sig att flytta tillbaka till kommunen men då 

under några omständigheter. I samband med familj var många positiva till att flytta tillbaka 

vid bildande av familj. Jag är född och uppvuxen i Älvkarleby och kommer flytta tillbaka dit 

när jag får barn! Bästa byn att växa upp i (enkät, man, 24 år, bott 20 år i kommunen). Många 

uttryckte också att de gärna ville få bo nära familj, släkt och vänner igen. Det kunde bli 

möjligt om; någon i familjen vill, om hen blir singel, när barnen flyttar hemifrån eller om 

barnen flyttar tillbaka till Älvkarleby kommun. De flesta uttryckte en önskan av ”bra” boende 

i kommunen. ”Bra” innebar främst att det skulle vara till ett rimligt pris eller om priserna blir 
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billigare. Ett bra läge eller miljö var också önskvärt, och där ville många bo nära vattnet eller 

havet. Många kunde tänka sig en återflytt om de hittade ett fint hus vid havet eller vattnet – 

det så kallade drömhuset. Några hade fortfarande sin sommarstuga kvar i kommunen och var 

nöjda att de fick njuta av naturen där när de själva ville. En tredje viktig omständighet för att 

kunna tänka sig att flytta tillbaka var att om de skulle få jobb i kommunen. Några uttryckte 

speciellt att det skulle vara ett intressant jobb eller liknande yrke som de redan har, för att de 

skulle bli lockade tillbaka samt att högre lön var önskvärt. Några kunde tänka sig en återflytt 

om de blev arbetslösa. Angående kommunen uttryckte några att förbättrade buss- och 

tågförbindelser skulle göra dem mer positiva till återflytt. Förbättrad äldreomsorg och 

hälsocentral, bättre utbud av affärer och bättre skola och trygghet för barn var ytterligare 

önskvärda omständigheter. Någon önskade utökat utbud av evenemang och fritidsaktiviteter 

samt renare och trevligare badplatser på sommaren. Andra övriga omständigheter var återflytt 

vid pension, återflytt för att det är så fin natur, om sociala mönster förändras (ökad öppenhet 

hos grupper eller om ”nytt folk” var tillgängliga) eller om man skulle få det svårt ekonomiskt 

sätt.  Slutsatsen är att kategorierna familj, boende och arbete spelar störst roll. För att vara mer 

exakt är återflytt tänkbar vid bildande av familj, om bra boende finns och/eller om hen fick 

jobb i kommunen. Viljan att få bo nära sina anhöriga är stark.  

 De som inte kunde tänka sig att flytta tillbaka till kommunen hade flera orsaker till det. 

Starkast var familjefaktorer där de flesta uttryckte att en återflytt skulle innebära för långa 

avstånd till anhöriga. I boendesammanhang uttryckte många att det är för dålig tillgång på 

prisvärda eller lämpliga boenden. Några tyckte att några bostadsområden var tråkiga eller att 

bra omsorgsboende saknas till partnern. Många trivdes på sin nuvarande ort och såg därför 

ingen anledning att flytta tillbaka. Arbete var också avgörande i respondenternas resonemang. 

Främst genom att de ansåg att utbudet av arbetsmöjligheter var för litet och att en återflytt 

skulle innebära ett för långt avstånd till sitt nuvarande arbete. Angående kommunen skrev 

många att det är ett tråkigt centrum samt för litet utbud av allt, men framförallt av affärer, 

kultur, service och socialt umgänge. Några var inte nöjda med hälsocentralen eller omsorgen. 

Sämre möjligheter att pendla på grund av en infrastruktur som inte möter deras behov bidrog 

också till ett nej för återflytt.  Ligger för långt bort, finns för lite utbud av allt och dålig social 

service. Det är bra när barnen är små men sedan finns det inga fördelar alls (enkät, kvinna, 

46 år, bott 12 år i kommunen). Här svarade även många att de hade en negativ uppfattning av 

mentaliteten i kommunen. En del kände sig otrygga genom känslan av en ökad kriminalitet. 

Fler uttryckte känslan av mentaliteten hos invånarna i form av stökiga grannar, trångsynthet 

och jantelagen samt svårigheter att bli inkluderad i samhället. Några stycken uttryckte att 

lukten från Stora Ensos pappersmassafabrik var outhärdlig att leva med. Sammanfattning av 

de faktorer som väger emot en återflytt kan tolkas som att det är viktigt att ha nära till 

familjen, svårt att hitta det boende som önskas, upplevda svårigheter att hitta arbete samt en 

känsla av otrygghet i kommunen. 

 Något som är mycket intressant att undersöka är om det finns några faktorer som 

kommunen skulle kunna påverka för att göra utflyttarnas inställning till Älvkarleby kommun 

som bostadsort mer positiv. Därför gjordes en grundlig utredning av dessa faktorer som 

delades in i följande kategorier; kulturutbud (A), nöjen (B), fritidsaktiviteter (C), 

sportaktiviteter (D), serviceutbud (E), utbildning (F), boende (G) och arbete (H). Frågan 
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ställdes så att skulle förbättringar av följande faktorer få hen mer positivt inställd till 

Älvkarleby kommun som bostadskommun, där skalan var ”spelar ingen roll för mig”, ”skulle 

påverka min inställning till viss del” och ”skulle vara av stor betydelse för mig” (se figur 9). 

Denna information kan vara nyttig i framtida planering och utveckling av kommunen, för att 

bli mer attraktiv som bostadskommun.   

 

  
Figur 9. Utflyttarnas inställning till faktorer som kommunen har möjlighet att påverka. Viktigast högst 

upp. Källa: Egen enkät. 
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Om man ser till det starkaste svarsalternativet ”skulle vara av stor betydelse för mig” så var 

följande faktorer viktigast, i ordning; jobbmöjligheter, trygg miljö, boendekostnad, 

kollektivtrafik, tillgång på bostad, mataffärer, serviceutbudet generellt (mataffärer, 

vårdcentral, tandläkare, apotek, bank, post, kollektivtrafik, service för äldre). För alla faktorer 

utom serviceutbudet så hade hälften svarat att en förbättring av de faktorerna ”skulle vara av 

stor betydelse för mig” vilket tyder på en stark önskan till förbättring hos dessa. För 

serviceutbudet hade en tredjedel svarat med det starkaste alternativet. Resterande kategorier 

som kulturutbud, nöjen, fritidsaktiviteter, sportaktiviteter och utbildning verkade generellt inte 

vara avgörande faktorer för en återflytt. Alternativet ”närhet till natur/vatten” hade dock en 

stor betydelse men det är en faktor som kommunen inte kan göra så mycket åt, men 

alternativet var ändå medvetet med här för att se hur pass viktig den var för utflyttarna. De 

faktorer som påverkade utflyttarnas inställning mest handlade om tillgång till boende och 

arbete, samt kollektivtrafik och serviceutbud.  

 

5.3 Intervjuresultat 

De som flyttat till Uppsala var drygt 20 år och studerande och många av dem hade bott i 

Älvkarleby kommun nästan hela sitt liv. Anledning till flytten var främst i samband med 

arbete eller studier genom att komma närmare dem och få tillgång till en större stad. Den 

tanken var gemensamt för både de som flyttat till Uppsala och Gävle. De som intervjuades 

som hade flyttat till Gävle hade 30 år som medelålder. Några uttryckte att när de började 

studera i Uppsala så ville de slippa pendla och flyttade därför närmare skolan. Tanken på att 

flytta tillbaka var delad, men det var fler som inte skulle kunna tänka sig att flytta tillbaka. 

Generellt mest för att samhället uppfattades som för litet och att det är svårt att få det jobb 

man är intresserad av. Denna 25-åriga kvinna (telefonintervju U8, 2014) sammanfattade flera 

återkommande tankar om återflytt hos utflyttarna: 

 

Det enda som skulle kunna göra det är att om det skulle finnas ett väldigt lockande arbete där. Annars så 

känner jag att jag får ut mer av att bo i en större stad. Det finns inget där som jag inte kan få här. Min 

mamma bor kvar. Det ligger väldigt fint till, man tänker sommaren, det är ju liksom två månader så då 

kan jag åka dit och hälsa på släktningar, och ta del av den på så sätt så därför känner jag att det inte finns 

något behov. 

 

Det vill säga att återflytt är tänkbar om ett intressant arbete finns tillgängligt där samtidigt 

som det större utbudet i en större stad är mer lockande, samt att hon får tillgång till den vackra 

natur som finns i kommunen genom att hon har anhöriga kvar där.  Det var några som kunde 

tänka sig en återflytt och då i samband vid bildandet av familj eller på grund av att de är 

uppvuxna när så kan de tänka sig en återflytt. Av de som flyttat till Gävle antydde fler att de 

var positiva till en återflytt. De flesta verkade vara uppväxta i kommunen, hade släkt kvar, 

och tillsammans med det kunde de tänka sig en återflytt i framtiden när det är dags att köpa 

hus. De som inte kunde tänka sig hade ingen djupare anknytning till kommunen och de hade 

bott där i mindre än fem år. 

 Intervjupersonerna tillfrågades vad Älvkarleby kommun skulle kunna förbättra och det 

gav spridda skurar men det som nämndes mest var kollektivtrafik och små orter. Det önskades 

bättre och billigare tåg- och bussförbindelser till Gävle och Uppsala. Hälften av 
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intervjupersonerna uttryckte att orterna är för små, ungefär som denna 25-åriga kvinna 

(telefonintervju U8, 2014): 

 

 Principen att det är en by eller ort, och det finns inget de kan göra då för att locka mig. Då skulle de få  

 anta en storstadsroll och det kommer de kunna inte göra. Det är jättefint där men det är ju litet.  

 

Många sa att det helt enkelt var för litet, och lösningen på det problem är varken snabb eller 

enkel. I och med att det är små orter sa många att inte fanns så mycket att göra. Det var 

positivt med några konserter på somrarna men mer liknande event önskas. Många ville att fler 

affärer skulle öppnas, istället för att fler läggs ner. Att snygga upp centrum och piffa upp 

bostadsområdena behövdes för att öka trivseln hos invånarna. Någon sa att för varje gång hen 

åker dit så ser det bara mer och mer förfallet ut. Det var önskvärt om möjligheterna till fler 

jobb kunde utredas. Det borde satsas mer pengar på idrott och fritidssysselsättning för 

ungdomarna. En 24-årig man uttryckte att kommunen borda ha något som särskiljer dem 

riktigt ordentligt jämfört med grannkommunerna. Att det skulle i princip kunna vara vad som 

helst. Han berättade ett exempel som kanske inte är så uppskattat som innebar att förlänga 

öppettiderna på alkoholserveringar. Det skulle vara något som verkligen särskilde dem. Det 

effektivaste sättet att få fler att flytta in verkar vara att locka tillbaka dem som har släkt och 

vänner kvar i kommunen, eller erbjuda fina hus vid vattnet.  
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6 ANALYS 

 

I denna avslutande del av studien diskuteras metodval, teoretiska utgångspunkter, resultatet av 

all insamlad data och fortsatt framtida forskning. Kapitlet avslutas med studiens slutsatser.   

 

6.1 Diskussion 

Eftersom denna studie till största del utgår ifrån utflyttarnas åsikter och berättelser så är det 

viktigt att vara medveten om att det är just så. Det går inte att veta om de talar sanning eller 

undanhåller något medvetet eller omedvetet, utan man får helt enkelt utgå från att det som 

nämns är det väsentliga och deras sanning. Sen finns det heller inget facit till orsaker av en 

handling eller upplevelser. Denna studie är alltså min tolkning av utflyttarnas motiveringar 

och uppfattningar av sina egna upplevelser. Den mänskliga faktorn finns med i 

genomförandet. Exempelvis vid sammanställning av registerdatan. Att enkäten hade en så låg 

svarsfrekvens påverkar studiens reliabilitet, och där är det viktigt att veta om att 

respondenternas åsikter kanske inte motsvarar andra utflyttares, men bortfallsdiskussion tyder 

ändå på en hygglig representativitet, så att det ändå borde gå att se trender i materialet. Endast 

5 av 49 kom till sista sidan men de tryckte aldrig på sista ”nästa” eller ”klar”. Med stor 

sannolikhet missade jag några bra frågor i enkäten, men det är svårt att komma på det man 

inte vet. Jag hoppas att de öppna frågorna fyllde på sådant som jag missade i utformandet av 

enkäten. Några frågor misstolkades och några kan ha varit för ledande skrivna. Om jag hade 

fått göra om enkäten hade jag lagt till en fråga om antal barn över 18 år och i slutet haft en 

svarsruta med kommentarer och synpunkter så att jag hade fått någon feedback på enkäten. 

Det var mycket svårt att övertyga en privatperson till en ”face-to-face”-intervju, vilket var 

synd för det hade antagligen gett studien en ännu djupare inblick i alla fall en utflyttare tankar. 

 Befolkningsutvecklingen i Älvkarleby kommun minskade mellan 1970 och fram till 90-

talet och sedan dess har den varit stabil. Antal utflyttare per år har också hållit sig på en jämn 

nivå med cirka 400-500 utflyttare per år. Utflyttarna är inte den största orsaken till 

befolkningsminskningen utan det verkar den naturliga befolkningsutvecklingen som är den 

som påverkar mest. Det dör fler än vad det föds helt enkelt. Det beror dels på att många äldre 

bor kvar i kommunen samtidigt som de unga flyttar i allt högre grad med åren som går. De 

vanligaste inflyttningskommunerna för utflyttarna var Gävle, Uppsala, Tierp, Stockholm och 

Sandviken för registerdata och enkätsvaren. Alla dessa ligger nära Älvkarleby kommun så det 

betyder att det är vanligast att inte flytta så långt från hemkommunen. Hälften flyttade till 

Gävle som är den närmaste och största staden från kommunen. Enkätrespondenterna 

representerade utflyttarna ganska väl om man jämför med alla kategorier i registerdatan. En 

av de större avvikarna var åldersgrupperna, där unga vuxna var underrepresenterade och de 

äldre grupperna var överrepresenterade i enkäten. Vilka är det då som flyttar? Jo, antingen 

”unga vuxna” i åldern 19-35 som är ensamstående utan barn, eller ”vuxna” i åldern 36-65 som 

är gift eller sambo med barn. Detta stämmer överens med SoU 2000 där de mest flyttbenägna 

var unga, obundna och högutbildade, som ”unga vuxna” i enkäten. De unga är 

underrepresenterade i flertalet glesbygdskommuner för att de flyttar för att börja studera eller 

arbeta i en annan stad. Det gick knappt att urskilja i enkätsvaren att utbildningsnivån 

påverkade flyttbenägenheten. Sysselsättningen ansågs vara representativt med hälften som 
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heltidsarbetar och en femtedel som studerar, samt ganska lika andelar pensionärer. De flesta 

av utflyttarna hade inte bott i kommunen så länge (0-10 år) men det gick inte att urskilja något 

samband mellan hur länge utflyttaren hade bott i kommunen och inställningen till en återflytt. 

Över hälften av utflyttarna hade någon slags anknytning till kommunen de flyttade till efter 

Älvkarleby kommun. De hade bott där tidigare och hade släkt eller vänner kvar där. Samtidigt 

var det en femtedel som flyttade till en för utflyttaren okänd kommun. Det skedde antagligen i 

samband med att de började plugga eller arbeta. Platsspecifikt humankapital verkar ha stor 

inverkan på flyttbeslutet. De flesta verkar helst vilja bo så nära sin släkt, familj och vänner 

som möjligt.  

 Precis som den historiska bakgrunden berättar så fortsätter urbaniseringstrenden runtom i 

världen. När landsbygden tappar befolkningsmängd så triggas den negativa spiralen som gör 

att skolor och affärer till slut läggs ner, att servicen försämras då det blir dyrare att 

upprätthålla dem, samtidigt som att antalet arbetsmöjligheter minskar. Denna process var det 

flera utflyttare som uttryckte, att centrum i orterna känns allt mer nedgånget. Om 

befolkningsutvecklingen skulle minska ytterligare så minskar även kommunens 

tillgänglighetsvärden. Exempelvis när hushåll flyttar ut så minskas tillgången på arbetskraft 

som kan göra att företag måste minska antalet arbetstillfällen och sen flyttar hushåll för att de 

inte får arbete, och så fortsätter det så. Fler invånare skapar fler möjligheter för kommunen. 

Att hushåll dras till en större stad kan höra ihop med arbetsmarknadens 

agglomerationsfördelar, det vill säga att ju fler arbetsgivare hushållet har närhet och tillgång 

till, desto fler möjligheter till att få jobb. Samtidigt får hushållet andra agglomerationsfördelar 

som minskade transportkostnader och ett bredare utbud av varor, tjänster, kultur och 

fritidssysselsättningar, genom att bosätta sig i en större stad. Dessa fördelar är lockande pull-

faktorer som ökar chanserna för hushållen att få sina behov, krav och kanske till och med 

preferenser uppfyllda. Om en ny ort förmodligen kan ge dig ett lyckligare liv, varför då inte 

försöka flytta dit? Flyttbeslutet avgörs genom en sammanvägning av push- och pull-

faktorerna samt dess mellanliggande hinder. En kommuns möjligheter att påverka 

agglomerationsfördelar eller urbaniseringsprocessen måste vara tämligen begränsade. 

Däremot finns det kanske vissa möjligheter att påverka push- och pull-faktorer. Som jag har 

tolkat utflyttarnas flyttmotiveringar så är de flesta orsakerna i samband med pull-faktorer, det 

vill säga att de flyttar frivilligt till något lockande. Det var inte många som flyttade på grund 

av push-faktorer, men de som gjorde det hade orsaker som exempelvis att de blev arbetslösa 

eller kände sig otrygga på grund av en tidigare relation. De flesta av enkätrespondenterna 

upplevde att de hade fått det bättre efter flytten och då främst i samband med pendling till 

arbete eller studier, samt serviceutbud, bostad och kulturutbud. 

 Vid motivering av de viktigaste flyttorsakerna uppkom främst ändrat familjeförhållande, 

arbete och boende. Dessa kan kopplas ihop med händelser i samband med flytten, där 

”flyttade ihop”, ”jag började studera” och ”jag fick jobb” var de vanligaste svaren. Eftersom 

de båda frågorna fick samma svar, stärker de varandra. I SoU 2000 var de vanligaste 

flyttmotiven miljöombyte tillsammans med att flytta närmare släkt, att flytta ihop eller flytta 

till annat boende, som också stämmer in till befintliga resultaten. De flesta av 

enkätrespondenterna var positiva till en återflytt, medan för intervjupersonerna var svårare att 

urskilja majoritetsåsikten. De som var positiva till återflytt kunde tänka sig det någon gång i 
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framtiden och ofta i samband vid bildandet av familj eller att de var uppvuxna i kommunen 

och hade en positiv syn av den. Kommunen verkade vara en bra miljö för barn att växa upp i. 

Andra pull-faktorer var om de kunde få ett attraktivt jobb, ett boende med fin natur och att få 

bo nära släkt och vänner. De som inte kunde tänka sig en återflytt var främst på grund av att 

samhället uppfattades som för litet samt att det är svårt att få det jobb som de var intresserade 

av. En återflytt skulle även innebära för långa avstånd till arbete och anhöriga. Andra faktorer 

som talade emot var för litet utbud av affärer och saker att göra, känslan av brist på jobb och 

otillgängliga boenden, samt en otrygg känsla på grund av ökad kriminalitet. En del hade ingen 

anknytning till kommunen, det vill säga ingen släkt eller vänner kvar där. Många uttryckte att 

det var väldigt fin natur i kommunen och tyckte om att komma tillbaka när de hälsar på 

anhöriga, men att deras liv passar bäst i en storstad just nu. När intervjupersonerna blev 

tillfrågade vad kommunen skulle kunna förbättra så sa de flesta att de helt enkelt föredrog en 

storstad och den rollen skulle Älvkarleby kommun inte kunna anta. Hälften av 

enkätrespondenterna uttryckte att följande faktorer skulle påverka deras inställning av 

Älvkarleby som bostadskommun till stor del; jobbmöjligheter, trygg miljö, boendekostnad, 

kollektivtrafik, tillgång på bostad och mataffärer. Sedan skulle en förbättring av 

serviceutbudet generellt vara avgörande för deras inställning. Men det som nämndes mest 

efter det var önskan om förbättrade buss- och tågförbindelser. Tillgången till effektiv 

infrastruktur är viktigt då ett hushåll exempelvis kan ha en hög tillgänglighet till centrum, 

skolan eller jobbet, tack vare de effektiva transportsystemen och därmed ändå ha en hög 

närhet. Bra infrastruktur kan leda till att fler bor kvar i regionen, så det är en av de viktigaste 

faktorerna att försöka förbättra. Som jag har tolkat all insamlad data så är mitt förslag till 

Älvkarleby kommun att satsa på att förbättra tåg- och bussförbindelser genom att tätare 

avgångar och billigare priser, snygga upp centrum och bostadsområden, försöka införa fler 

butiker och något café, försöka öka antalet arbetstillfällen, ha fler evenemang under året, 

förbättra äldreomsorgen och hälsocentralen. Att observera här är att det är bara en 

sammanfattning av åsikter. Vad som faktiskt är möjligt att genomföra kräver flera utredningar 

och planeringar. Men mitt mer realistiska förslag är att satsa på kollektivtrafiken och att 

fräscha upp centrum. Det känns inte som en omöjlig uppgift.  

 Förslag till fortsatt och framtida forskning är att göra en mer utförlig undersökning med 

en längre enkät och skicka till ännu fler personer, skicka fler påminnelser, ringa till fler städer 

och att verkligen få till några intervjuträffar. Att utreda pendling i samband med detta hade 

varit intressant och hade antagligen gett en ännu starkare orsak till att försöka förbättra 

kollektivtrafiken. Sedan vid analysering av den insamlade datan göra flera undersökningar 

med aggregerade variabler, att alltså kunna försöka se ett djupare samband mellan variabler 

och därmed kunna få mer precisa och kunskapsrika resultat.    

 

6.2  Slutsatser 

Befolkningsutvecklingen och utflyttningen från Älvkarleby kommun har varit stabil de 

senaste åren. Utflyttningen är inte den största orsaken till befolkningsminskningen utan det är 

genom att de unga flyttar därifrån samtidigt som de gamla bor kvar och det gör att fler dör än 

vad som föds i kommunen. De flesta av utflyttarna hamnade i närliggande orter och 

kommuner. Hälften av dem flyttade till Gävle. Utflyttarna motiverar sina flyttorsaker främst i 
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samband med familj, arbete eller studier och boende. Tillgång och närhet är viktigt. Tillgång 

till ett brett serviceutbud, samt närhet till anhöriga och sin sysselsättning. Ett effektivt 

transportsystem ökar viljan att pendla och skulle antagligen också öka viljan att bo kvar i 

kommunen. Drygt hälften av utflyttarna var positiva till en återflytt, främst antingen vid 

bildande av familj eller om ett bra jobb och boende kunde hittas. För de som inte kunde tänka 

sig en återflytt var det främst på grund av känslan av en för liten ort, och med det minskade 

möjligheter till arbete, önskvärt boende och brett serviceutbud, samt för långa avstånd till 

anhöriga. Faktorer som avgör dessa tankar handlar just om familj, arbete eller studier och 

boende. Det vill säga, faktorer som en kommun har en mindre möjlighet att påverka.  

 

 
Figur 10. Bodaån i Skutskär. Källa: fotograf Karl Albin, Älvkarleby kommun (2014b). 
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Porto betalt
Sverige

Var tog du vägen? 
Du har nyligen lämnat Älvkarleby kommun och vi genomför nu en undersökning 
vad anledningen till flytten var. Dina svar kommer att hjälpa oss i arbetet med 
att göra kommunen mer attraktiv för nya invånare. 

Vill du ha en chans att vinna en middag för två, på restaurang Kungsådran  
eller på Turisthotellet? Alla som deltar i undersökningen och som lämnar sina 
kontaktuppgifter är med i utlottningen. 

Du kommer enklast till undersökningen genom  
att läsa av QR-koden, eller gå in på enkatwebb.se/alvkarleby

Tack för din medverkan! 
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kommun@alvkarleby.se | www.alvkarleby.se



PÅMINNELSE



Porto betalt
Sverige

Vi är fortfarande nyfikna!   
Varför flyttade du ifrån Älvkarleby? Svara på vår enkät och hjälp oss i det fortsatta  
arbetet med att utveckla kommunen och göra den mer attraktiv för nya invånare. 

Vinn en middag för två, på restaurang Kungsådran eller på Turisthotellet. Alla som  
deltar i undersökningen och lämnar sina kontaktuppgifter är med i utlottningen. 

Enkäten når du via QR-koden eller på enkatwebb.se/alvkarleby

Vi tackar för din medverkan och  
hälsar välkommen åter till vackra Älvkarleby! 
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Enkät 
 

Var tog du vägen? 
Just nu gör vi en undersökning bland personer som flyttat från Älvkarleby kommun de senaste 

åren. 

Du som nyligen flyttat kan hjälpa oss att utveckla kommunen och göra den attraktiv för nya 

invånare.  

Varmt tack för din medverkan! 

 

 

Efter flytten 

1) 

Vilka är orsakerna till att du flyttade?  

Välj ut 1-5 orsaker som var viktigast och rangordna dem.  

Sätt ut en 1a, en 2a, en 3a, en 4a och en 5a.  

1 = viktigast, 5 = minst viktigast. 

 

__ Studier 

__ Arbete 

__ Närhet till släkt/vänner 

__ Ändrade familjeförhållanden (flyttat isär/ihop) 

__ Fick barn 

__ Någon i familjen/min partner hade anledning att flytta och jag följde med 

__ Boendemiljö
A
 

__ Boende 

__ Pendlande/kollektivtrafik 

__ Kommunal service
B
  

__ Annat: _________________________________ 
A: tillgång till fritidsaktiviteter; utbud av kultur, nöje, sportaktiviteter och affärer; närhet till natur/vatten; trygg 

miljö.   

B: tillgång och kvalité på kommunal service, barnomsorg, skola, service för äldre; taxor, avgifter och skatt.  

 

2)   

Vad hände i samband med flytten? Välj fritt antal alternativ.  

□ Flyttade ihop  

□ Flyttade isär 

□ Fick barn 

□ Barnen flyttade hemifrån 

□ Jag började studera 
□ Jag slutade studera 

□ Jag bytte jobb 

□ Jag fick jobb  

□ Jag startade företag 

□ Jag blev arbetslös 

□ Jag blev tjänstledig/föräldraledig 

□ Jag pensionerades 

□ Min partner började studera 

□ Min partner slutade studera 
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□ Min partner bytte jobb 

□ Min partner fick jobb  

□ Min partner startade företag 

□ Min partner blev arbetslös 

□ Min partner blev tjänstledig/föräldraledig 

□ Min partner pensionerades 

□ Annat: ________________________________ 

 

3)   

Flyttade du för att du ville flytta? Välj ett alternativ. 

Flyttade                                        Flyttade 

gärna                                            motvilligt  

1 2 3 4 5 6 

□ □ □ □ □ □   

 

4)  

Var det ett lätt eller svårt beslut att flytta? Välj ett alternativ. 

Lätt                                             Svårt 

1 2 3 4 5 6 

□ □ □ □ □ □   

 

5)  

Ange vad som blev bättre och sämre för dig efter flytten. Välj ett alternativ per rad. 

 Mycket    Mycket 

 sämre    bättre 

 1      2    3  4  5  6 

Socialt liv  □  □  □  □  □  □   

Bostad □  □  □  □  □  □   

Kulturutbud □  □  □  □  □  □   

Fritidsaktiviteter □  □  □  □  □  □   

Boendemiljön □  □  □  □  □  □   

Serviceutbudet
A
 □  □  □  □  □  □   

Personlig trygghet □  □  □  □  □  □  Inte 

Familjeekonomi □  □  □  □  □  □  aktuellt 

Mina barns livssituation
B 

 □  □  □  □  □  □  □ 

Eget arbete
C
 □  □  □  □  □  □  □ 

Pendling till arbete/studier
D 

□  □  □  □  □  □  □ 

Partners arbete/studier
E
 □  □  □  □  □  □  □ 

Egna utbildningsmöjligheter
F
 □  □  □  □  □  □  □ 

 
A: affärer, läkare, tandläkare, apotek, skola, barnomsorg, kollektivtrafik 

B: om du inte har barn, sätt kryss i rutan ”Inte aktuellt” 

C: om du inte arbetar, sätt kryss i rutan ”Inte aktuellt” 

D: om du inte arbetar/studerar, sätt kryss i rutan ”Inte aktuellt” 

E: om du inte har en partner, sätt kryss i rutan ”Inte aktuellt” 

F: om du inte studerar, sätt kryss i rutan ”Inte aktuellt” 
 

6)  

Totalt sett, anser du att du fick det bättre eller sämre efter flytten? Välj ett alternativ. 

Mycket     Mycket 

sämre     bättre 
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1     2    3  4  5 6 

□  □  □  □  □  □    

 

7)  

Kan du tänka dig att flytta tillbaka till Älvkarleby kommun? Välj ett alternativ. 

□ Ja, jag har redan beslutat mig för att flytta tillbaka till Älvkarleby 

□ Ja, jag funderar på att flytta tillbaka till Älvkarleby 

□ Kanske i framtiden 

□ Nej, det är inte aktuellt 

□ Jag har redan flyttat tillbaka till Älvkarleby 

 

8) 

Om du kan tänka dig att flytta tillbaka, under vilka omständigheter skulle det vara?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9) 

Om du inte kan tänka dig att flytta tillbaka, vilka orsaker beror det på? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10)  

Skulle förbättringar av följande faktorer få dig mer positivt inställd till Älvkarleby kommun 

som bostadsort? Välj ett alternativ per rad.  

 

  Spelar Skulle påverka  Skulle vara av 

  ingen  min inställning stor betydelse 

  roll för till viss del  för mig 

  mig 

 

Kulturutbud:  Teater □ □ □     

 Bibliotek  □ □  □  

 Konst  □ □ □  

 Museum □ □ □  

 

Nöjen: Bio □ □ □  

 Konserter □  □ □  

 Andra event □ □ □  
 Marknader □  □ □  

 Restauranger/caféer □  □ □  

  

Fritidsaktiviteter: Fiske □ □ □  

 Vandringsleder  □ □ □  

 Utomhusbad □ □ □  

 Närhet t natur/vatten □ □ □  

 

Sportaktiviteter: Simhall □ □ □  

 Löpspår □ □ □  
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 Gym □ □ □  

 Sportevent □  □ □  

 

Serviceutbud: Mataffärer □ □ □  

 Affärer □ □ □  

 Vårdcentral □ □ □  

 Tandläkare □ □ □  

 Apotek □ □ □  

 Bank □ □ □  

 Post □ □ □  

 Kollektivtrafik □ □ □  

 Service för äldre □ □ □  

 

Utbildning: Dagis/förskola □ □ □  

 Lågstadie □ □ □  

 Mellanstadie □ □ □  

 Högstadie □ □ □  

 Gymnasium □ □ □  

 Universitet  □ □ □  

  

Boende: Tillgång på bostad □ □ □   

 Trygg miljö □ □ □     

 Boendekostnad □ □ □   

  

Arbete: Jobbmöjligheter □  □  □     

 

11) 

När flyttade du från Älvkarleby?  

□ 2010           □ 2011            □ 2012           □ 2013 

 

12) 

Till vilken kommun flyttade du efter Älvkarleby?  

_______________ kommun 

 

13) 

Har du någon tidigare anknytning till den inflyttningskommunen? Välj fritt antal alternativ. 

□ Jag har bott där tidigare 

□ Jag har släkt/vänner där 

□ Annan anknytning 

□ Ingen anknytning 
 

14) 

Om du har flyttat igen, i vilken kommun bor du nu? 

______________ kommun 

 

 

Före flytten 
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15) 

Vilken plats bodde du på? Välj ett alternativ. 

□ Gårdskär 

□ Marma 

□ Skutskär 

□ Älvkarleby 

□ Övriga byar  

 

16) 

Hur många år bodde du i Älvkarleby innan du flyttade? 

___ år 

 

 

Bakgrund 
 

17) 

Kön? Välj ett alternativ.  

□ Kvinna 

□ Man 

 

18) 

Födelseår? Fyll i med siffror. 

19 _ _ 

 

19) 

Vilken är din högst avslutade utbildning? Välj ett alternativ. 

□ Förgymnasial 

□ Gymnasial 

□ Eftergymnasial utbildning < 3 år 

□ Eftergymnasial utbildning ≥ 3 år  

 

20) 

Om du läste på universitets- eller högskolenivå, vilken inriktning hade din utbildning? Välj ett 

alternativ. 

□ Humaniora/teologi 

□ Samhällsvetenskap/politik 

□ Undervisning 

□ Teknik- eller naturvetenskap 

□ Lant- och skogsbruk 

□ Medicin 
□ Vård 

□ Konstnärlig utbildning 

□ Annat 

 

21) 

Hushållstyp? Välj ett alternativ. 

□ Ensamstående utan barn 

□ Ensamstående med barn 

□ Gift/sambo utan barn 



C-uppsats i kulturgeografi  Malin Wiborgh, STS4E 

Uppsala universitet  2014-03-14 

 

48 

 

□ Gift/sambo med barn 

□ Bor med kompisar 

□ Annat  

 

22) 

Hur många personer bor i hushållet inklusive dig själv?  

__ antal personer. 

 

23) 

Om barn finns i hushållet, vilken ålder har de? Fyll i med siffror. 

__ antal barn ≤ 6 år 

__ antal barn > 6 år och ≤ 18 år 

 

24) 

Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Välj ett alternativ. 

□ Egen företagare 

□ Heltidsarbete 

□ Deltidsarbete 

□ Studerande 

□ Tjänstledig/föräldraledig 

□ Arbetssökande 

□ Sjukpensionär/pensionär 

□ Annat: _____________________________ 

 

 

Kom på besök - vi lottar ut två middagar för två personer bland 

er som besvarar enkäten! 
 

Fyll i ditt namn och din e-postadress om du vill delta i utlottningen av en middag för två i 

Älvkarleby. 

Kontaktuppgifterna används enbart i dragningen av vinnarna. 

Enkäten besvaras anonymt och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Självklart kan du fylla i enkäten utan att delta i utlottningen. Då behöver du inte fylla i några 

kontaktuppgifter. 

 

Namn: ___________________________________ 

E-postadress: _____________________________ 

 

 

Tack! 
 

Stort tack för att du tog dig tid och svarade på våra frågor! 

Din medverkan är mycket värdefull för oss. 

Älvkarleby kommun / www.alvkarleby.se 
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Enkätresultat      
       

Antal fullständigt ifyllda enkäter: 98      

Antal halvt ifyllda enkäter: 49 (räknas ej in i resultatet nedan)   

 

Länder där enkäten fylldes i:     

Länder  Antal      

Netherlands  1      

Sweden  92      

United States 1      

Okänt  4     

       

Fråga 1 

Vilka är orsakerna till att du flyttade? Välj ut 1-5 orsaker som var viktigast och rangordna 

dem. Sätt ut en 1a, en 2a, en 3a, en 4a och en 5a. 1 = viktigast, 5 = minst viktigast.

       

Orsaker 1 2 3 4 5 Summa 1+2  Andel 1+2 [%] 

Studier 15 0 5 3 4 15 8,6 

Arbete 11 17 8 8 11 28 16 

Närhet till släkt/vänner 9 12 6 5 5 21 12 

Ändrade familjeförhållanden 29 3 3 2 6 32 18,3 

Fick barn 1 1 1 0 5 2 1,1 

Någon anl flytta 3 4 0 3 5 7 4 

Boendemiljö 8 10 12 4 5 18 10,3 

Boende  12 14 9 7 8 26 14,9 

Pendlande/kollektivtrafik 7 5 8 5 9 12 6,9 

Kommunal service 3 0 1 6 7 3 1,7 

Annat 9 2 2 0 5 11 6,3 

      

  

Fråga 2 

Vad hände i samband med flytten? Välj fritt antal alternativ.  

    

Händelse Andel [%] Antal 

Flyttade ihop 23,2  29   

Flyttade isär 5,6  7  

Fick barn 2,4  3   

Barnen flyttade hemifrån 4,8  6   

Jag började studera 11,2  14   

Jag slutade studera 1,6  2   

Jag bytte jobb 3,2  4   

Jag fick jobb 9,6  12   

Jag startade företag 1,6  2   
Jag blev arbetslös 0  0   

Jag blev tjänstledig/föräldraledig 0  0  

  

Jag pensionerades 4,8  6   

Min partner började studera 1,6  2   

Min partner slutade studera 0  0   

Min partner bytte jobb 0,8  1   
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Min partner fick jobb 1,6  2   

Min partner startade företag 0  0 

Min partner blev arbetslös 0  0   

Min partner blev tjänstledig/föräldraledig 0,8  1   

Min partner pensionerades 1,6  2   

Annat 25,6  32   

      

Fråga 3 

Flyttade du för att du ville flytta? Välj ett alternativ. (1 flyttade gärna, 6 flyttade motvilligt)

       

Skala Antal Andel [%]    

1 48 49   

2 19 19,4    

3 10 10,2   

4 13 13,3    

5 5 5,1    

6 3 3,1     

      

Fråga 4 

Var det ett lätt eller svårt beslut att flytta? Välj ett alternativ. (1 Lätt, 6 Svårt) 

      

Skala Antal Andel [%]    

1 46 46,9    

2 16 16,3    

3 11 11,2    

4 8 8,2    

5 11 11,2    

6 6 6,1     

   

Fråga 5 

Ange vad som blev bättre och sämre för dig efter flytten. Välj ett alternativ per rad. (1 Mycket 

sämre, 6 Mycket bättre)  

      

 1 2 3 4 5 6 Inte aktuellt 

Socialt liv 3 6 24 23 9 33 - 

Bostad 7 6 12 21 16 36 - 

Kulturutbud 4 4 17 23 16 34 - 

Fritidsaktiviteter 7 3 24 19 18 27 - 

Boendemiljön 5 10 22 19 18 24 - 

Serviceutbud 5 4 8 18 27 36 - 

Personlig trygghet 1 11 28 25 11 22 - 

Familjeekonomi 4 6 22 24 15 27 - 

Mina barns livssituation 0 0 4 6 14 11 63 

Eget arbete 1 2 10 13 9 30 33 

Pendling till arbete/studier 3 7 2 7 8 46 25 

Partners arbete/studier 1 0 9 4 11 16 57 

Egna utbildningsmöjligheter 1 0 5 8 4 19 61 

      

  

Fråga 6 
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Totalt sett, anser du att du fick det bättre eller sämre efter flytten? Välj ett alternativ. (1 

mycket sämre, 6 mycket bättre)    

   

Skala  Antal Andel [%]   

1 4 4   

2 3 3   

3 6 6   

4 17 17   

5 37 37   

6 31 31     

       

Fråga 7 

Kan du tänka dig att flytta tillbaka till Älvkarleby kommun? Välj ett alternativ. 

    

Alternativ Antal 

Ja, jag har redan beslutat mig för att flytta tillbaka till Älvkarleby 2  

Ja, jag funderar på att flytta tillbaka till Älvkarleby 11  

Kanske i framtiden 44  

Nej, det är inte aktuellt 41  

Jag har redan flyttat tillbaka till Älvkarleby 0 

   

Fråga 8 och 9, öppna frågor    

       

Fråga 10 

Skulle förbättringar av följande faktorer få dig mer positivt inställd till Älvkarleby kommun 

som bostadsort? Välj ett alternativ per rad. (1) Spelar ingen roll för mig, (2) Skulle påverka 

min inställning till viss del, (3) Skulle vara av stor betydelse för mig. 

      

 1 2 3    

Kulturutbud  

Teater 69 24 5 

Bibliotek 55 34 9 

Konst 79 16 3    

Museum 73 20 5    

Nöjen 

Bio 42 41 15 

Konserter  50 33 15 

Andra event 46 39 13 

Marknader  52 31 15 

Restaurang/caféer  27 46 25 

Fritidsaktiviteter 

Fiske  67 24 7    

Vandringsleder  39 43 16 

Utomhusbad  45 32 21 

Närhet t natur/vatten 28 28 42 

Sportaktiviteter 

Simhall  44 31 23 

Löpspår  40 22 36 

Gym  44 33 21 

Sportevent  58 28 12 
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Serviceutbud 

Mataffärer  25 30 43 

Affärer  29 36 33 

Vårdcentral  27 36 35 

Tandläkare  34 32 32 

Apotek  33 31 34 

Bank  35 30 33 

Post  41 29 28 

Kollektivtrafik  19 33 46 

Service för äldre  49 28 21 

Utbildning 

Dagis/förskola 55 20 23  

Lågstadie  56 22 20 

Mellanstadie  56 23 19 

Högstadie  55 24 19 

Gymnasium  68 19 11 

Universitet  70 19 9    

Boende 

Tillgång på bostad 22 31 45    

Trygg miljö  17 27 54    

Boendekostnad  17 33 48 

Arbete 

Jobbmöjligheter 26 16 56    

       

Fråga 11 

När flyttade du från Älvkarleby?    

   

År  Antal      

2010 21      

2011 27     

2012 22     

2013 28     

    

Fråga 12 - öppna frågor     

       

Fråga 13 

Har du någon tidigare anknytning till den inflyttningskommunen? Välj fritt antal alternativ. 

 

Alternativ  Antal  Andel [%]    

Jag har bott där tidigare 44 32,1    

Jag har släkt/vänner där 47 34,3    

Annan anknytning 21 15,3    

Ingen anknytning 25 18,2    

      

Fråga 14 - öppna frågor     

    

Fråga 15 

Vilken plats bodde du på? Välj ett alternativ.   

    

Plats  Antal      
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Gårdskär 1      

Marma 5      

Skutskär 54      

Älvkarleby 30      

Övriga byar 8     

      

Fråga 16 

Hur många år bodde du i Älvkarleby innan du flyttade?  

     

Antal år Antal med så många år     

0 4       

1 12      

2 5       

3 11      

4 1       

5 1       

6 1       

7 2       

8 2       

11 2       

12 3       

13 2       

14 2       

15 5       

16 2       

17 5       

18 1       

19 8       

20 5       

21 2      

22 4      

23 1      

25 1      

26 2      

30 3      

31 2      

32 1       

33 1       

42 1       

43 1       

50 1       

53 1       

54 1       

66 2       

       

Fråga 17 

Kön?      

 

Kön  Antal 

Kvinna  59 
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Man  39 

 

Fråga 18 

Födelseår?      

 

Åldersgrupp Födelseår Antal  Kvinnor Män 

19 - 25 1989 - 1995 22 12 10 

26 - 35 1979 - 1988 18 12 6 

36 - 45 1969 - 1978 20 10 10 

46 - 55 1959 - 1968 14 10 4 

56 - 65 1949 - 1958 12 7 5 

66 - 110 1904 - 1948 12 8 4 

  

Fråga 19 

Vilken är din högst avslutade utbildning? Välj ett alternativ.   

 

Utbildningsnivå Antal Andel [%] 

Förgymnasial 12 12,2 

Gymnasial 40 40,8 

Eftergymnasial utbildning < 3 år 19 19,4 

Eftergymnasial utbildning ≥ 3 år 27 27,6 

       

 
 

Fråga 20 

Om du läste på universitets- eller högskolenivå, vilken inriktning hade din utbildning? Välj ett 

alternativ.     

 

Utbildningsinriktning  Antal   

Humaniora/teologi 5     

Samhällsvetenskap/politik 7  

Undervisning 6    

Teknik- eller naturvetenskap 16    

Lant- och skogsbruk 0 

Medicin 3     

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

19 - 35 36 - 65 66 - 110

Utbildningsnivå 

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial < 3 år

Eftergymnasial ≥ 3 år 

Antal 

Åldersgrupper 
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Vård 7     

Konstnärlig utbildning 0 

Annat  20 

Lämnat blankt  34     

      

Fråga 21 

Hushållstyp? Välj ett alternativ.    

   

Hushållstyp   Antal     

Ensamstående utan barn 29   

Ensamstående med barn 6     

Gift/sambo utan barn 35     

Gift/sambo med barn 21     

Bor med kompisar 4    

Annat  3  

 

Fråga 22 

Hur många personer bor i hushållet inklusive dig själv?  

     

Personer i hushållet Antal     

0 3      

1 30      

2 44      

3 10      

4 6      

5 2      

6 1      

7 2      

       

Fråga 23 

Om barn finns i hushållet, vilken ålder har de? Fyll i med siffror.  

     

Antal barn ≤ 6 år 

Antal barn Antal enkätrespondenter som hade det 

0 71 

1 9 

2 3 

3 1 

- 14 

 

Antal barn > 6 år och ≤ 18 år     

Antal barn Antal enkätrespondenter som hade det 

0 67 

1 10 

2 7 

3 2 

- 12 

     

Fråga 24 
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Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Välj ett alternativ.  

   

Sysselsättning  Antal 

Egen företagare 4 

Heltidsarbete 47 

Deltidsarbete 8 

Studerande 17 

Tjänstledig/föräldraledig 2 

Arbetssökande 2 

Sjukpensionär/pensionär 17 

Annat 1 

 

 

Inflyttningskommuner (för enkätrespondenter) 

Gävle 44 

Uppsala 11 

Tierp 9 

Enköping 4 

Stockholm 3 

Bollnäs 2 

Göteborg 2 

Lerum 2 

Nynäshamn 2 

Sandviken 2 

Skellefteå 2 

Västerås 2 

Borås 1 

Huddinge 1 

Håbo 1 

Katrineholm 1 

Linköping 1 

Skutskär 1 

Solna 1 

Söderhamn 1 

Västervik 1 

Ystad 1 

Ånge 1 

Örbyhus 1 

Örebro 1 

SUMMA 98 

 

 

Inflyttningskommuner (från enkätadresslistan) 

Gävle 443 

Tierp 73 

Uppsala 48 

Stockholm 24 

Sandviken 22 

Storfors 10 

Söderhamn 9 
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Göteborg 8 

Ockelbo 7 

Östhammar 7 

Sigtuna 6 

Solna 6 

Sundsvall 6 

Västerås 6 

Hofors 5 

Sollentuna 5 

Umeå 5 

Bollnäs 4 

Enköping 4 

Haninge 4 

Hudiksvall 4 

Hässelby 4 

Lidingö 4 

Linköping 4 

Älvkarleby 4 

Örebro 4 

Alingsås 3 

Botkyrka 3 

Eskilstuna 3 

Kalmar 3 

Nora 3 

Norberg 3 

Norrköping 3 

Arvidsjaur 2 

Borlänge 2 

Borås 2 

Bräcke 2 

Ekerö 2 

Halmstad 2 

Helsingborg 2 

Huddinge 2 

Järfälla 2 

Karlstad 2 

Knivsta 2 

Leksand 2 

Lerum 2 

Ljusdal 2 

Ludvika 2 

Luleå 2 

Lund 2 

Malmö 2 

Nybro 2 

Nyköping 2 

Nynäshamn 2 

Nynäshamn 2 

Orsa 2 

Skellefteå 2 
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Skinnskatteberg 2 

Säter 2 

Upplands Väsby 2 

Vara  2 

Visby 2 

Ånge 2 

Östersund 2 

Avesta  1 

Bollnäs 1 

Eslöv 1 

Fagersta 1 

Falun 1 

Heby 1 

Hedemora 1 

Håbo 1 

Härjedalen 1 

Härnösand 1 

Jokkmokk 1 

Kalix 1 

Karlsborg 1 

Karlskoga 1 

Katrineholm 1 

Kiruna 1 

Kristianstad 1 

Lidköping 1 

Malung-Sälen 1 

Mark 1 

Mora 1 

Ovanåker 1 

Partille 1 

Ragunda 1 

Ronneby 1 

Rättvik 1 

Sala 1 

Söderköping 1 

Södertälje 1 

Tibro 1 

Värmdö 1 

Västervik 1 

Ystad 1 

Åre 1 

Öckerö 1 

SUMMA 1270 

 

 



Viktigaste orsaker (fråga 1) för olika bakgrundsegenskaper. 
 

Skala 1-5, där 1 = viktigast. Här är antal av alternativ 1 och 2 summerade. 

 

Boendemiljö = tillgång till fritidsaktivitetr; utbud av kultur, nöje, sportaktiviteter och affärer; närhet till natur/vatten; trygg miljö. 

Kommunal service = tillgång och kvalité på kommunal service, barnomsorg, skola, service för äldre, taxor, avgifter och skatt. 

 

Störst värde per rad är markerat i gult.  

 

 Studier Arbete Närhet till 

släkt/vän

ner 

Ändrade 

familjeför

hållanden 

Fick 

barn 

Någon i 

familjen 

hade 

anledning 

Boende

miljö 

Boende Pendla

nde/kol

lektivtr

afik 

Kommu

nal 

service 

Annat 

Åldersgrupper            

19-35 13 15 5 11 2 2 5 10 5 1 6 

36-65 2 13 9 20 0 4 9 12 7 2 2 

66-110 0 0 7 1 0 1 4 4 1 0 3 

Kön            

Kvinna 5 18 14 24 1 5 8 15 7 7 4 

Man 10 10 7 8 1 2 10 11 6 3 7 

Utbildningsnivå            

Förgymnasial 0 1 6 4 0 1 3 5 0 1 6 

Gymnasial 7 11 6 12 1 5 6 14 8 2 0 

Eftergymnasial < 3 år 3 7 3 7 1 1 2 3 3 0 2 

Eftergymnasial ≥ 3 år 5 9 6 9 0 1 7 5 2 0 3 

Hushållstyp            

Ensamstående utan barn 7 12 4 6 2 2 5 6 5 2 3 

Ensamstående med barn 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 0 

Gift/sambo utan barn 2 11 9 16 0 2 5 8 5 1 4 

Gift/sambo med barn 1 3 4 6 0 2 5 9 3 0 3 

Bor med kompisar 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Annat 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 



Sysselsättning            

Heltidsarbete 4 19 5 21 0 3 8 12 7 0 1 

Deltidsarbete 0 4 1 2 0 0 1 4 1 0 1 

Egen företagare 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

Studerande 10 2 4 3 2 2 3 4 2 1 4 

Arbetssökande 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

(Sjuk)pensionär 0 1 8 4 0 1 4 4 3 1 2 

Tjänstledig/föräldraledig 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

Annat  0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Inflyttningskommun            

Gävle 1 11 9 14 0 4 11 19 9 3 0 

Uppsala 5 5 2 1 0 0 2 2 2 0 2 

Tierp 0 2 2 5 0 2 1 1 0 0 1 

Stockholm 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Sandviken 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

Enköping  1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
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Telefonintervjuguide 

 

- Hej!  
Jag heter Malin Wiborgh och är student på Uppsala universitet. 

Jag skriver c-uppsats om utflyttning från Älvkarleby kommun.  

Stämmer det att du har flyttat därifrån någon gång sedan år 2010? 

 

- Skulle du kunna tänka dig att svara på några korta frågor om din utflyttning från 
Älvkarleby kommun (ÄK)? 

 

- Vad trevligt! Dina svar kommer vara anonyma.  

 

- Vad är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 
  

- Var i ÄK bodde du?  
 

- Hur länge bodde du där?  
 

- Vilket år flyttade du från ÄK?  
 

- Var flyttade du efter ÄK?  
 

- Varför flyttade du från ÄK?  
 

- Kan du tänka dig att flytta tillbaka till Älvkarleby kommun? Varför, varför inte? 
 

- Finns det något som Älvkarleby kommun skulle kunna förbättra och isåfall vad?  
 

- Okej, det var allt. Tack så mycket för dina svar! Hejdå! 
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Sammanfattning av registerdata 
 

 2007 2008 2009 Summa Andel [%] 

Invånare i ÄK 10638 10184 10265 31087  

Antal utflyttare 430 437 403 1270  

Andel kvinnor 227 224 201 652 51,34 

Andel män 203 213 202 618 48,66 

Åldersgrupper      

0-18 97 121 113 331 26,1 

19-25 129 101 118 348 27,4 

26-35 57 71 64 192 15,1 

36-45 61 64 37 162 12,8 

46-55 38 37 33 108 8,5 

56-65 32 29 20 81 6,4 

66-110 16 14 17 47 3,7 

Hushållstyp      

Ensamstående utan barn 154 141 129 424 33,4 

Ensamstående med barn 70 68 61 199 15,7 

Gift/sambo utan barn 33 31 28 92 7,2 

Gift/sambo med barn 107 128 122 357 28,1 

Okänd 66 69 63 198 15,6 

Utbildningsnivå      

Förgymnasial 101 116 97 314 24,7 

Gymnasial 82 68 63 213 16,8 

Eftergymnasial < 3 år 102 96 98 296 23,3 

Eftergymnasial ≥ 3 år 77 88 82 247 19,4 

Okänd 68 69 63 200 15,7 

Sysselsättning* (453) (461) (423) (1337)  

Arbetar 271 270 247 788 58,9 

Studerar 119 119 107 345 25,8 

Arbetssökande 47 58 51 156 11,7 

Pensionär 16 14 18 48 3,6 

 

* Det var svårt att definiera den huvudsakliga sysselsättningen från registret, då uppfattningen 

vilken som är den huvudsakliga motiveras av varje person. Talen inom parantes är summan 

sysselsättningarna för varje år som blir ett större tal än antal utflyttare. Detta för att en person 

kanske både arbetade och studerade och på så sätt kom med i två kategorier. Andelarna i 

kolumnen längst till höger borde återge den ungefärliga sammansättningen.   

Arbetar – räknades om personen hade en anställningskommun, studerar – räknades om 

personen hade studiemedel, arbetssökande – räknades om personen hade varit arbetslös i mer 

än 50 dagar, pensionär – om personen var över 65 år gammal.  

 

Inflyttningskommuner 

Kommun Antal personer 

Gävle 714 

Tierp 111 
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Uppsala 48 

Stockholm 36 

Sandviken 30 

Göteborg 21 

Ockelbo 11 

Falun 10 

Knivsta 9 

Örebro 9 

Söderhamn 9 

Norrtälje 8 

Eskilstuna 8 

Hudiksvall 8 

Umeå 8 

Botkyrka 6 

Sigtuna 6 

Hofors 6 

Haninge 5 

Solna 5 

Kalmar 5 

Oskarshamn 5 

Borlänge 5 

Luleå 5 

Ljusdal 5 

Huddinge 4 

Nacka 4 

Ödeshög 4 

Linköping 4 

Landskrona 4 

Arvidsjaur 4 

Skövde 4 

Lindesberg 4 

Sollentuna 3 

Järfälla 3 

Nynäshamn 3 

Håbo 3 

Östhammar 3 

Jönköping 3 

Karlskrona 3 

Ovanåker 3 

Orsa 3 

Östersund 3 

Borås 3 

Forshaga 3 

Rättvik 3 

Timrå 3 

Sundsvall 3 

Örnsköldsvik 3 

Krokom 3 

Älvsbyn 3 

Södertälje 2 
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Sundbyberg 2 

Enköping 2 

Nyköping 2 

Oxelösund 2 

Norrköping 2 

Motala 2 

Högsby 2 

Kävlinge 2 

Lund  2 

Halmstad 2 

Laholm 2 

Orust 2 

Mellerud 2 

Borås 2 

Karlstad 2 

Nora 2 

Hallstahammar 2 

Västerås 2 

Sala 2 

Fagersta 2 

Avesta  2 

Ludvika 2 

Sollefteå 2 

Bräcke 2 

Skellefteå 2 

Kiruna 2 

Upplands Väsby 1 

Täby 1 

Heby 1 

Strängnäs 1 

Nässjö 1 

Sävsjö 1 

Alvesta 1 

Västervik 1 

Karlshamn 1 

Svalöv 1 

Klippan 1 

Hylte 1 

Eslöv 1 

Ystad 1 

Simrishamn 1 

Falkenberg 1 

Varberg 1 

Trollhättan 1 

Skara 1 

Tidaholm 1 

Filipstad 1 

Hallsberg 1 

Degefors 1 

Karlskoga 1 
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Skinnskatteberg 1 

Surahammar 1 

Arboga 1 

Säter 1 

Hedemora 1 

Nordanstig 1 

Bollnäs 1 

Härnösand 1 

Kramfors 1 

Strömsund 1 

Härjedalen 1 

Norsjö 1 

SUMMA 1270 
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