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Bakgrund 

Kommunerna som beställt undersökningen är Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och 

Älvdalen, dessa kommuner är geografiskt placerade i Dalarnas län, närmare bestämt 

runt Siljan. Kommunerna kan kategoriseras som mindre landsortskommuner med 

ett differentierat näringsliv. Skogs- och jordbruk har traditionellt sett varit viktiga 

näringar och fortfarande i dag kretsar en stor del av näringslivet kring förädling av 

dessa produkter. Större företag inom producerande industri, turism samt handel 

finns också.  Småföretagandet är relativt högt och regionen kan inte sägas ha någon 

dominerande arbetsgivare (bortsett från den offentliga sektorn). 

Demografiskt sett ligger regionen före övriga Sverige när det gäller antalet 

personer i arbetsför ålder som snart ska gå i ålderspension, detta innebär att behovet 

av nyrekrytering av arbetskraft kommer att uppstå inom en nära framtid. Detta är 

positivt ur synvinkeln att regionen kan komma att få ett försprång gentemot andra 

när det gäller att hantera problematiken. Det negativa är att man snabbare ställs 

inför utmaningen att få tillräckligt många att arbeta med offentlig service samt att 

skapa möjligheter för näringslivet att rekrytera arbetskraft så att man även i 

fortsättningen kan vara konkurrenskraftiga. 

Kommunernas befolkning är av stor vikt, både för att kunna planera service och 

tjänster och för att kunna få en hållbar ekonomi i kommunerna. I stort sett alla 

Sveriges kommuner har ett önskemål om att kunna öka sin befolkning, och 

därigenom sitt skatteunderlag. Verkligheten ser dock ut på ett annat sätt. Ett antal 

stora orter ökar i befolkning, samtidigt som de flesta kommunerna minskar sin. 

Födelsenettot är historiskt sett lågt och den nationella ökning av befolkning som 

sker, sker framförallt i storstäderna och drivs på med hjälp av invandring. Denna 

bild ger kommunerna en hel del att tänka på för att på sikt kunna lösa servicen till 

medborgarna, både ekonomiskt och med tanke på en minskad befolkning i arbetsför 

ålder. 

I många olika sammanhang diskuteras vad som ska göras för att bättra på 

befolkningsstatistiken. Många antaganden görs och beror till stor del på vilken 

förförståelse vi går in i diskussionen med, detta gör att svaren ofta är växlande och 

vilka av svaren som är sanningen är svårt att värdera. Vår undersöknings tidsramar 

och resurser har gjort att resultatet främst kan användas för att belysa strategiska 

punkter för vidare arbete inom kommunernas egen ram. Utifrån detta initierades 

den undersökning som ligger till grund för denna rapport. Ambitionen med 

rapporten är att komma några steg på vägen för att förstå hur situationen ser ut i 

regionen. I och med att variablerna som leder till ett flyttbeslut ofta är många och 
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komplexa så är det svårt att tro att vi någonsin kommer att ha en fullständig 

förståelse, men en bit på väg mot det målet bidrar denna undersökning med.   

Region Siljans kommuner är i dessa sammanhang i samma situation som många 

andra, det vill säga med små befolkningsökningar om ens några. Samma frågor 

väcks här som på andra orter, vad ska vi göra för att få en positiv 

befolkningsutveckling? Vi har möjligheter att vid en offensiv satsning faktiskt kunna 

göra något, som märks i befolkningsstatistiken, några faktorer att fokusera på är:  

 Vi har en relativ närhet till expansiva orter 

 Vi har ett bra varumärke att arbeta med 

 Vi har stora strömningar av in- och utflyttning 

 Indikatorer på att inflyttare flyttar ut relativt snart 

I slutsatserna hoppas vi på att presentera några förslag på hur vi ska kunna 

kombinera dessa bakgrundsfaktorer med resultat som framkommit i 

undersökningen.  

Befolkningsfakta för kommunerna i Region Siljan1 

Nedan presenteras befolkningsutvecklingen för de undersökta kommunerna. 

 

 Befolkning 

2007 

Befolkning 

1995 

Befolkning 

1955 

Inflyttade 

2007 

Utflyttade 

2007 

Flyttnetto 

2007 

Medelålder 

2007 

Leksand 15338 15440 13770 711 784 -73 44,3 

Mora 20143 20930 17356 854 846 8 43,7 

Orsa 7091 7399 7946 468 400 68 43,5 

Rättvik 10883 11325 13270 582 493 89 46,7 

Älvdalen 7362 8228 11073 251 266 -15 44,9 

 

                                              
1
 Data från Statistiska centralbyrån. 



 

Flyttströmmar 

Flyttnettot definieras som differensen mellan antalet som flyttar in och de som 

flyttar ut, det säger ingenting om det totala antalet flyttningar som sker, två stora tal 

kan ju ta ut varandra. Figuren nedan visar antalet in– och utflyttare från övriga riket 

till kommunerna i Region Siljan2. Det största in- och utflödet är i sydostligriktning 

mot de stora kommunerna i Dalarna samt till och från Mälardalsregionen, i övrigt är 

flödet störst mot de största kommunerna samt till universitets- och högskoleorter. 
 

                                              
2
 Figuren baseras på data från året 2006, källmaterial kommer från Statitiska centralbyrån. 

Figur 1: Den vänstra bilden visar antalet inflyttare (under år 2006) till kommunerna i Region Siljan från 
övriga riket uppdelat på kommun. Den högra bilden visar antalet utflyttare. 
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Inledning 

Kommunerna som ingår i Region Siljan, beställde 2007 en undersökning om 

flyttströmmar och attityder hos in- och utflyttare till och från regionen.  

Denna undersökning är nu genomförd och presenteras härmed. Undersökningen 

består av tre delar: 
1. En kartläggning om hur flyttströmmarna går till och från kommunerna. 

Denna undersökning bygger på siffror från 2006 och grundmaterialet 
kommer från Statistiska Centralbyrån och är sedan bearbetat av Peter Möller 
vid Dalarnas Forskningsråd. 

2. Djupintervjuer med ett urval av dem som flyttat in- eller ut från regionen 
under perioden juli 2006 till juni 2007. Intervjuerna har genomförts via 
telefon av Johanna Jansson vid Dalarnas Forskningsråd under hösten 2007. 

3. En kartläggning och attitydundersökning som besvarats av in- och utflyttare 
under januari och februari 2008. Undersökningen har genomförts genom 
utskick av enkäter till ett urval av dem som flyttat till och från regionen under 
perioden juli 2006 till juni 2007. Undersökningen var uppbyggd på så sätt att 
det ska finnas möjligheter göra om undersökningen vid senare tillfälle.  

 

Kartläggningen av flyttströmmar samt attitydundersökningen är gjorda på ett sådant 

sätt att resultatet ska gå att utläsa både på regionnivå och på kommunnivå. När det 

gäller nedbrytningen i åldersgrupper är detta möjligt på regionnivån men bör göras 

med försiktighet på kommunnivå på grund av storleken på respondentgruppen blir 

liten. Kommunspecifik data kommer att distribueras som bilagor till denna rapport. 

Grundmaterialet finns tillgängligt om det så önskas. Detta levereras i sådana fall 

som en SPSS-formaterad datafil.  

Resultatet av undersökningen ägs av Region Siljans kommuner och Dalarnas 

Forskningsråd, var för sig.  

Muntliga redovisningar och/eller specialrapporter beställs av Johan Kostela på 

Dalarnas Forskningsråd. 
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Metoder 

Metod 

Intervjuer 

Som en förstudie till det större enkätutskicket gjordes telefonintervjuer med ut- och 

inflyttare i regionen. Syftet var att få större kunskap om varför man väljer att flytta 

för att kunna utforma enkät som fångar upp de olika aspekterna på ett bra sätt, och 

ge de intervjuade möjlighet att fritt beskriva sitt flyttbeslut.  Urvalet var 

randomiserade från alla in- och utflyttade mellan första juli 2006 till sista juni 2007 

stratifierat på kommun och ålder. De ålderskategorier vi använt är; 20-30 år, 31-45 

år, 46-64 år och 65 år och äldre, detta för att se om anledningarna till beslutet att 

flytta skiljer sig åt i olika åldrar.  

Intervjupersonerna valdes slumpvis och innan vi ringde dessa skickade vi ut ett 

brev där vi informerade om vad vi gjorde och att vi skulle ringa inom de närmaste 

dagarna. Informationsbrevet uppfattades som positivt bland många av de vi 

kontaktat. Det bör dock tilläggas att det i vissa fall var svårt att nå ut med brevet i 

åldersgruppen 20-30 år, uppskattningsvis eftersom de ibland är skrivna hemma hos 

föräldrarna men bor på annan ort.  

Intervjuerna var halvstrukturerade till formen och ett frågeunderlag användes. 

Vi använde oss av följdfrågor beroende av vad som var den största anledningen till 

flytten. Totalt gjordes 77 intervjuer, 30 med inflyttare och 47 med utflyttare. 

Telefonintervjuerna tog i de flesta fall mellan 20-30 minuter även om vissa intervjuer 

avvek från detta och tog längre respektive kortare tid.  

 

Enkät 

En risk med denna sorts undersökningar är att man utformar enkäter grundade på 

felaktiga antaganden. I detta uppdrag fanns ett önskemål om att utveckla en modell 

som ska kunna återanvändas för studier i ämnet över tid. Detta ställer speciella krav 

på utformandet och extra vikt bör i dessa fall läggas på att försöka skapa en 

undersökning på ett så objektivt sätt som möjligt. För att lyckas med detta har vi valt 

att utgå från en tidigare stor undersökning3. Utöver detta har ett stort antal 

djupintervjuer genomförts, detta för att respondenterna fritt ska ha möjlighet att 

                                              
3
 GARVILL, J., MALMBERG, G. & WESTIN, K. (2000) Värdet av att flytta och att stanna, Stockholm, Fritzes. 
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uttrycka orsakerna till flyttbesluten. Utifrån dessa två delar har sedan den stora 

enkätundersökningen konstruerats. 

Under arbetets gång har vi identifierat vissa brister med metoden, frågorna som 

ska undersökas är mycket komplexa, det är ofta en mängd olika variabler som 

samverkar när ett flyttbeslut tas. Detta är svårt att få fram med hjälp av en enkät. 

Det är mycket möjligt att enkäten skulle kunna vara betydligt mer nyanserad, 

problematiken ligger i att hitta en avvägning mellan nyanseringen i enkäten kontra 

att den ska vara lättförståelig och inte allt för omfattande för respondenten att 

besvara, vilket får direkt bäring på svarsfrekvensen. Vi hoppas vi hittat denna balans, 

även om vissa justeringar bör göras innan enkäten används på nytt, dessa justeringar 

är dock inte av den storleken att resultatet inte blir jämförbart.  

När det gäller svarsfrekvenserna så är den god när det gäller djupintervjuerna, 

respondenterna har ofta uppskattat att vi har ringt upp dem. Detta kan även ses som 

en marknadsföringsinsats, känslan av att kommunerna bryr sig om in- och utflyttare 

ska inte underskattas. Huruvida detsamma kan sägas om enkäterna är osäkert i och 

med att vi inte får samma direktkommunikation på det sättet, antalet 

undersökningar som kommer hem till medborgarna verkar också ha ökat, vilket 

riskerar att undersökningar skapar ett irritationsmoment. Med detta som bakgrund 

kan det konstateras att en svarsfrekvens på 44 % hos utflyttarna (397 svar av 898 

respondenter) samt 45 % för inflyttarna (441 av 960 respondenter) anses vara 

godkänt. I och med att vi hade ett stort urval kan statistiskt säkerställda slutsatser 

dras i de flesta grupperna, på kommunnivå är det exempelvis inget statistiskt 

problem, om man däremot exempelvis i Älvdalen vill bryta ner statistiken på 

kvinnor mellan 20 och 25 år så kan inte den statistiska säkerheten anses vara 

fastställd. 

Tabell 1: Antal utskickade och besvarade enkäter. 

 Utskick Returer Svar Ej svar % besvarade 

Utflyttade 993 95 397 501 44 

Inflyttade 997 37 441 519 45 

  

När det gäller urvalet så krävdes en betydligt större arbetsinsats än vad vi hade 

beräknat. Detta eftersom metoden för kommunerna att föra register över in- och 

utflyttade varierade kraftigt. För vissa kommuner var vi tvungna att särskilt beställa 

adressuppgifter samtidigt som andra hade dessa uppgifter för omedelbar åtkomst. 

Detta kan vara en detalj att tänka på i framtida undersökningar. 

När undersökningen planerades var planen att vi skulle kunna erbjuda 

respondenterna att svara både på papper och på Internet. Detta gick dock inte att 

genomföra eftersom den tekniska lösningen inte fungerade som tänkt. Det är 

möjligt att svarsfrekvensen hade kunnat bli högre om detta Internetalternativ hade 

fungerat. 
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Bortfallsbeskrivning för enkätundersökningen 

Tre stycken kategorivariabler kunde användas till en bortfallsanalys: 

bostadskommun, kön och ålder.  

Svarsfrekvensen för utflyttarna var ungefär lika hög i alla kommuner, tidigare 

boende i Leksand svarade lite mer frekvent än genomsnittet och tidigare boenden i 

Orsa svarade lite mindre frekvent än genomsnittet. När det gäller svarsfrekvensen 

för kvinnor och män var kvinnor mer villiga att svara än män, (51.3 % av enkäterna 

skickades ut till kvinnor och 57,7 % av svaren kom från kvinnor). Svarsfrekvensen 

var lika bra oavsett vilken ålder de frågade hade. 

Svarsfrekvensen för inflyttarna var väldigt lika för alla inflyttade oavsett vilken 

kommun de flyttat till. Svarsfrekvensen var lite högre hos de inflyttade kvinnorna än 

hos männen. De äldre (äldre än 45 år) inflyttade var något mer benägna att besvara 

enkäten.  

Sammanfattningsvis kan man säga att ingen grupp, med avseende på de 

undersökta kategorivariablerna, har en alltför hög eller låg representation. 
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Resultat utifrån telefonintervjuer med in- och 
utflyttare 

Resultaten presenteras uppdelat mellan ut- och inflyttare. De intervjuade fick fritt 

beskriva sitt flyttbeslut som vi därefter har kategoriserat i ett antal grupper. 

Utflyttare 

1. Arbete och studier är den vanligaste anledningen till valet att flytta enligt 

intervjustudien.  

2. Därefter kommer kategorin övrigt. Här hamnar de som uppger 

anledningar till flytt som inte går att klassa in under någon av de andra 

rubrikerna. Några i denna kategori har flyttat pga. förändrade 

familjeförhållanden och andra då bostadssituationen inte längre passar.  

3. De tredje vanligaste anledningarna till beslutet att flytta är 

kärlek/medflyttare och missnöje. I gruppen kärlek/medflyttare har man flyttat 

till eller tillsammans med någon som exempelvis bor/fått jobb på annan 

ort. Av dem som klassats in under kategorin missnöje är vantrivsel den 

största anledningen till beslutet att flytta. Kategorin missnöje skiljer sig från 

de övriga då ingen inom gruppen har trivts på orten. 

4. Därefter kommer släkt/anknytning. Vanligast är att man flyttat närmare 

barnen. Det är endast i en intervju ett annat skäl anges, då valde 

personen att flytta till uppväxtorten.   

Hur beskrivs Dalarna? 

Ord som används ofta för att beskriva vad som var positivt med den ifrånflyttade 

kommunen i Dalarna är lugnt, fint, trevligt, vackert, mysigt samt närhet till naturen 

och härliga somrar. Det som uppfattas som negativt är dåligt utbud av affärer, få 

jobb, för lite att göra för ungdomar, småstadsaktigt, inskränkt, för litet, dåligt med 

kollektivtrafik och svårt att komma i kontakt med folk. Att det är svårt få jobb om 

man inte har kontakter nämns också. Det bör även tilläggas att tre av de intervjuade 

inom kategorin övrigt och en inom kategorin kärlek/medflyttare inte kunde komma på 

någonting som var negativt med den ifrånflyttade kommunen. Två av de intervjuade 

har reflekterat över att det är svårt för en liten stad att erbjuda lika stora möjligheter 

som en större stad kan göra vad gäller arbete och utbildning. Gruppen missnöje 

avviker från de andra på så vis att de negativa upplevelserna var den avgörande 

orsaken till valet att flytta. De upplevde en tråkig mentalitet där det var svårt att lära 

känna människor, mycket ”skitsnack” samt svårt att bli accepterad. På frågan om 
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vad som var positivt framkom inom denna grupp att Dalarna är vackert och att det 

är fin natur. Det råder en förhållandevis enig bild bland utflyttarna av vad som var 

negativt respektive positivt även om de inom gruppen missnöje angav en större del 

negativa erfarenheter än de andra grupperna. 

En stor del anger att de trivts på den ifrånflyttade orten, bortsett från de som 

flyttat av missnöje, men bara ett fåtal har känt att kommunen önskat att de skulle 

stanna kvar. Av de som uppgett att de flyttat pga. arbete/utbildning hade majoriteten 

inte valt att stanna även om det erbjöds samma möjligheter till arbete/utbildning av 

anledningen att de ville prova på något nytt. Majoriteten av dessa kan ändå tänka sig 

att flytta tillbaka, när de stadgat sig eller om det erbjöds bättre arbetsmöjligheter.  

Vad är bättre/sämre på den nya orten? 

Det som beskrivs som bättre med den nya orten är vanligtvis att den är större och 

att det finns ett bättre utbud av affärer, arbets- och utbildningsmöjligheter samt 

bättre buss- och tågförbindelser. Det händer mer i den nya staden. Bland de som 

uppgav att det flyttat pga. släkt/anknytning tycker alla av de intervjuade att det är 

bättre då de kommit närmare sina anhöriga. En upplever att det är tryggare på nya 

stället eftersom hon inte stött på lika mycket rasism. Två berättar att ingenting är 

bättre på den nya orten. En av de intervjuade angav att huspriserna var så höga att 

de valt att bosätta sig i en närliggande kommun med billigare huspriser. Enligt 

gruppen missnöje är det mycket som är bättre på den nya orten: folk är schyssta, raka 

och öppna. I förra kommunen var det svårt att göra karriär om man inte var infödd. 

Det finns mycket mer att göra på den nya orten, ett större utbud av det mesta samt 

aktivare politiker. Ingen inom denna grupp anger något som är sämre på den nya 

orten. 

I de övriga grupperna anges bl.a. dyrare mat och sämre sjukvård samt att det var 

finare i den ifrånflyttade kommunen som sämre på den nya orten.   

Vad kan kommunen göra för att få folk att stanna? 

Under intervjuerna framkom många och varierande svar på frågan. Några 

gemensamma drag är att de intervjuade anger att det är svårt för en liten stad att 

åstadkomma det som en stor stad kan erbjuda i form av affärer, kollektivtrafik, 

arbetsmöjligheter osv. Några konkreta förslag som framkommer är att kommunen 

måste satsa på aktiviteter året runt för att folk ska vilja stanna, nu satsar kommunen 

på att vara en sommarort vilket lockar turister men inte åretruntboende. Andra 

förslag är att vägarna måste förbättras och att det bör finnas en bättre mångfald av 

boende. Två anger att kommunen behöver satsa mer på ungdomar som är under 18 

år samt att fånga upp ungdomar efter gymnasiet för att få ett större antal att stanna.  

Bättre cykelvägar samt kollektivtrafik är önskemål som framkommit likaså bättre 

arbetsmöjligheter. Flera har angett att folk bör vara mer öppna och mindre 

konservativa samt ha en bättre syn på inflyttare. Det hade underlättat om det var 
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lättare att få kontakt med invånarna. Kommunen måste våga satsa mer på att bryta 

den mentalitet som råder, att ”allt ska vara som det alltid varit”. Politikerna bör vara 

mer lyhörda och framsynta, de är aldrig framme och visar sig och har ingen kontakt 

med medborgarna. En av intervjupersonerna vill också se en förändring av 

rovdjurspolitiken åt det snävare hållet. En annan uppger att fokuseringen på 

hockeyn skrämmer iväg folk, det blir ensidigt och stöter bort allt annat.  

 

Inflyttare 

1. Enligt intervjustudien är anknytning/tillbakaflyttare den vanligaste anledningen 

till beslutet att flytta.  

2. Därefter kommer arbete/utbildning och övrigt, som angivits vid lika många 

intervjutillfällen. Under rubriken övrigt placeras de intervjusvar som inte 

passar in under någon av de andra rubrikerna. Under denna rubrik anges 

olika anledningar till beslutet att flytta, några exempel är möjlighet att kunna 

utöva sin hobby, goda möjligheter till jakt samt fin natur.  

3. Gruppen medflyttare dvs. personer som flyttat till eller med en partner 

kommer därefter i antal intervjusvar räknat.  

4. Två personer anger bostadsmarknaden som främsta argument till flytten varvid 

det därmed blir den anledning som minst antal intervjuade personer anger.  

Hur beskrivs Dalarna? 

Dalarna beskrivs i positiva ordalag som personligt, lugnt och skönt, fint, trevligt 

folk, barnvänligt, nära till naturen, ett lugnt tempo samt bra sjukvård. Goda 

möjligheter till jakt och fiske nämns också. En av de intervjuade hade fått hjälp av 

”fixar Malte” vid flytten något som för henne var en ovärderlig hjälp.  

Det som inte uppfattas som positivt i den nya kommunen är bl.a. att det inte 

satsas på staden annat än på sommaren, att det är ett dåligt utbud av restauranger, 

biografer och uteställen m.m. Även att det är svårt på arbetsmarknaden nämns, då 

bara släkt och vänner anställs. Det framkommer också att det förekommer rasism. 

Majoriteten kan tänka sig att stanna kommunen. Några är dock tveksamma till 

att stanna, det hänger på om de kommer in i samhället eller inte och om de hittar ett 

bra jobb.  

Vad är bättre/sämre? 

En av de intervjuade säger att det alltid finns för och nackdelar med en liten ort och 

att det fungerar att bo på en mindre ort så länge man inte är en storstadsmänniska. 

Positivt i en mindre ort är att man inte försvinner i mängden på samma sätt som i en 

större stad. Att staden är mindre gör den mer hanterbar. Den nya staden beskrivs 

generellt som behändig, fin och lugn. Det är större ytor att röra sig på samtidigt som 
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det är nära till allt dvs. affärer, skola och arbete mm.  Det framkommer också att det 

är billigare i den nya staden. Den unika naturen nämns också som någonting 

positivt.  

När jag frågar om vad som är negativt framkommer det att det är lite för lugnt 

samt att det finns ett sämre utbud av affärer, nöjen och restauranger mm samt att 

det är kortare öppettider och sämre kollektivtrafik. Politikerna uppfattas av vissa 

som oproffsiga och bakåtsträvande, de hade önskat att politikerna hade mer 

framtidsplaner och inte var lika konservativa.  

Vad skulle kommunen kunna göra för att underlätta för inflyttade? 

Majoriteten anger att det kändes positivt att flytta till kommunen och att de känt sig 

välkomna. Ett fåtal har dock angett att det inte känt sig välkomna. Cirka hälften av 

de inflyttade har fått välkomstbrev eller varit på välkomstträff. Av de som inte stött 

på någon välkomsthälsning är det några som önskar att de gjort det, till exempel 

nämns att det hade varit bra att få träffa folk från kommunen för att få information 

och för att träffa andra nyinflyttade. En anser att kommunen hade kunnat göra mer 

för att underlätta för inflyttare och föreslår en guidad busstur med Rättvik som 

förebild och påpekar att det även är ett bra sätt att marknadsföra kommunen på. 

När jag frågar vad kommunen praktiskt kan göra för att underlätta för inflyttarna får 

jag varierade svar. En av de intervjuade föreslår att kommunen bör underlätta 

byråkratin kring bygglov, uppstart av verksamhet o.s.v., och menar att det påverkar 

invånarnas syn på kommunen. En karta över cykelleder hade varit bra liksom ett 

billigt café där man har råd att fika anger en annan av de intervjuade. Den största 

delen av de intervjuade har ingen idé om vad som kan göras för att underlätta för 

inflyttare.  

Erbjuder kommunen en bra arbetsmarknad? Nej, de gör reklam för att man ska 

flytta hit men kan inte erbjuda några jobb vilket är en konstig logik säger en av de 

intervjuade. Generellt anges att det finns arbeten men inte så stora 

utvecklingsmöjligheter. Även gruppen som flyttat på grund av arbete/utbildning är 

tveksamma till om kommunen erbjuder en bra arbetsmarknad. Några säger att de 

hittat ett bra jobb men att de tror att det kan vara svårt för andra.  

Sammanfattning 

Den vanligaste anledningen till varför folk flyttar från region Siljan är på grund av 

arbete/utbildning och de flesta av dessa är i åldersgruppen 20-30. Av dem som flyttar 

in till regionen tillhör de flest kategorin anknytning/tillbakaflyttare. Där är det en 

ganska jämn spridning mellan de tre åldersgrupperna mellan 31-65+.  

Kategorin anknytning/tillbakaflyttare är störst bland inflyttarna men minst bland 

utflyttarna.  
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 Trivsamt, vackert, lugnt, mysigt, nära till naturen, bra friluftsliv, trevligt folk är 

faktorer som används ofta för att förklara vad som var bra i Dalarna. Beskrivningen 

av vad som är bra skiljer sig inte så mycket från inflyttarna och utflyttarna. Även om 

utflyttarna under kategorin missnöje inte återger lika många positiva faktorer som de 

andra generellt gör. Att det är trevligt folk i Dalarna säger vissa medan en ganska 

stor andel anser att det är svårt att lära känna människor och att de är instängda.  

Många av inflyttarna uppskattar lugnet, närheten till naturen osv. När jag ställer 

utflyttarna frågan om vad som är bättre på den nya orten får jag ofta svaret att 

utbudet är bättre på det nya stället både vad gäller affärer, uteliv och arbets- och 

utbildningsmöjligheter samt att det händer mer och är roligare. Bättre kollektivtrafik 

anges också som bättre i den nya staden. Svaren är likartade oavsett kategori med 

undantaget anknytning/släkt bland utflyttarna, där svaren istället är att det bästa med 

den nya staden är att det är nära de anhöriga. 

 Bland utflyttarna har det visat sig vara ett större antal än jag hade förväntat mig 

som har flyttat från Dalarna p.g.a. missnöje.  

Det har framkommit är att arbete/ utbildning är en viktig del i beslutet att flytta 

även om beslutet sällan endast beror på en anledning. Under ett antal intervjuer 

nämns arbete/utbildning vara den främsta anledningen till varför man väljer att flytta 

men även att faktorer som släkt och vänner, fritidsintressen och att man helt enkelt ville 

prova på något nytt är en viktig del i beslutet. Arbetsmarknaden är enligt den här 

studien ett problem i regionen då många flyttar för att få jobb och ett antal av dem 

som flyttat till regionen säger att det är svårt att få jobb samt att det inte finns så 

stora möjligheter till utveckling och karriär. 

 Bland utflyttarna är en relativ stor del personer i åldersgruppen 20-30 år som 

flyttar för att studera. Många av dessa säger att de hade valt att flytta även om det 

fanns liknande utbildningsmöjligheter på hemorten, detta eftersom de vill prova på 

något nytt. Många av dessa uppger dock att de kan tänka sig att flytta tillbaka senare 

i livet. 
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Resultat från enkätundersökningen 

Beskrivning av de som svarade på enkäten 

Sammanfattningsvis speglar i stort fördelningen av de som svarat på enkäten den 

faktiska fördelningen av de som har flyttat in eller ut från regionens kommuner. Se 

nedan för en beskrivning av de två grupperna: utflyttare och inflyttare. 

Utflyttare 

397 utflyttare svarade på enkäten, 56 % var kvinnor och 44 % män. 

Åldersfördelningen av de svarande speglar åldersfördelningen av de som flyttar ut 

från regionen, se Figur 2. 

 
Figur 2: Åldersfördelningen för de utflyttare som har besvarat på enkäten. 
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Den huvudsakliga sysselsättningen för de svarande kan ses i Figur 3. 

 
Figur 3: Utflyttarnas huvudsakliga sysselsättning. 

De svarande fick ange sin högsta utbildning, svaren kan ses i Figur 4. 

 
Figur 4: Utflyttarnas högsta genomförda utbildning. 
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Inflyttare 

441 inflyttare svarade på enkäten, 59 % var kvinnor, 41 % var män. 

Åldersfördelningen kan ses i  Figur 5.  

 
Figur 5: Åldersfördelningen för de inflyttare som har besvarat på enkäten. 

Den huvudsakliga sysselsättningen för de inflyttade svarande var: 

 
Figur 6: Inflyttarnas huvudsakliga sysselsättning. 
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De svarande fick ange sin högsta utbildning, se 

 
Figur 7: Inflyttarnas högsta genomförda utbildning. 

Resultat från enkäten 

Vad var den viktigaste anledningen till att man flyttade 

Anledningen till att man flyttar till en ort är oftast komplex. Oftast finns det många 

anledningar, en del är medvetna och en del är omedvetna hos den som flyttar. 

Anledningarna kan delas upp i mer konkreta, som möjlighet att få ett arbete, utbud 

på butiker och bra barnomsorg, möjlighet till bra och prisvärt boende med mera och 

dels mer svårgripbara som t.ex. känslan och relationen till en plats, möjlighet att 

förverkliga en livsdröm.4 Det är viktigt att påpeka att flytbeslut påverkas av 

individens omgivning, regionala förhållanden samt samhället i stort.5  

Enkäter kommer bäst till sin rätt för att mäta saker som senare kan kvantifieras 

på gruppnivå eller genom att nå många informanter för att få en bred bild på en 

frågeställning. Därför har vi valt att i enkäten fokusera på konkreta orsaker till 

flyttbeslut, även om vi vet att det finns fler orsaker som kan studeras6.  

                                              
4
 KÅKS, H. & WESTHOLM, E. (1994) En plats i tillvaron. Falun, Dalarnas forskningsråd. 

5
 SVENSSON, L. (2006) Vinna eller försvinna. Institutionen för beteendevetenskap. Linköping, Linköpings 

universitet. 
6
 En annan viktig anledning som har visat sig vara möjlighet att skapa en social identitet där man antingen är 

mer eller mindre anonym. Källa: STENBACKA, S. (2001) Landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv. 

Uppsala, Uppsala universitet. 
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I enkäten frågade vi vad den viktigaste anledningen var att man flyttade. 

Svarsalternativen var uppdelade på några områden: arbete, utbildning, ville ha en 

förändring i mitt liv, familj eller vän relaterat och övrigt.  
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Figur 8: De svarande fick ange den viktigaste anledningen till att de flyttade. 

Figur 8 visar fördelningen av svar på frågan: ”Vilken var sammanfattningsvis den 

viktigaste anledningen till att du flyttade?”. ”Ville ha en förändring i mitt liv” var den 

viktigaste anledningen för inflyttarna, för utflyttarna var ”Arbete” den viktigaste 

anledningen. Anledningen att man vill se en förändring av sitt liv visade sig också 

var den viktigaste anledningen i en stor studie som gjordes av Umeå universitet i 

början av 2000-talet där man frågade ett urval av hela den svenska befolkningen7. 

Att det skiljer så mycket mellan ut- och inflyttare när det gäller studier är inte så 

förvånande och inte heller att inflyttarna har återvänt mer på grund av närheten till 

släkt och vänner, många har bott på orten tidigare, se nedan. Om vi tittar på 

inflyttarna och delar upp med avseende på utbildning, ser vi att de högutbildade 

(med minst treårig högskole/universitets utbildning) så är det vanligaste skälet 

”arbete” (33 %) men det skälet anges bara 8-15 % av övriga grupper. För de med 

lägre utbildning är skälet ”vill ha en förändring i mitt liv” det viktigaste.  

Arbetar kvar men väljer att flytta från sin kommun 

Ca 19 % procent av de som flyttat ut från en kommun i regionen, arbetar 

fortfarande kvar i sin gamla kommun, av alla de som har uppgett att de arbetar. 

                                              
7
 GARVILL, J., MALMBERG, G. & WESTIN, K. (2000) Värdet av att flytta och att stanna, Stockholm, Fritzes. 
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Detta är en intressant grupp eftersom de inte har flyttat på grund av ett nytt arbete, 

det har funnits andra anledningar.  

Hur nöjd var du med din förra kommun 

Vi ställde en fråga där de svarande skulle ange hur nöjda de var med sin förra 

bostadskommun. Genom att jämföra mellan de som flyttat från någon kommun i 

regionen och de som flyttat in skulle vi kunna se om det var någon skillnad mellan 

grupperna. Idén var att nöjdhet/missnöjdhet skulle vara en så kallad global variabel8 

för att undersöka om det fanns starka push-faktorer bort från något. Men det visade 

att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan grupperna, de var båda relativt 

nöjda med sin gamla kommun, se Figur 9. Detta tolkar vi att för det stora flertalet är 

det inte är missnöje som har varit avgörande för deras flytt i endera riktningen, även 

om det finns en liten grupp som visar missnöje. Ju äldre man är desto nöjdare var 

man, vilket gällde både in- och utflyttare. 
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Figur 9: De svaranden fick gradera hur nöjda de är med sin förra kommun på en sjugradig skala från 
1till 7, där sju betyder att de var mycket nöjda och 1 betyder att de varit mycket missnöjda. 

                                              
8
 Det finns studier som visar att global frågor om t.ex. nöjdhet oftast ger positiva resultat, därför bör man 

vara försiktig när man tolkar resultat från globala variabler. När  mer specifika frågor ställs visar oftast en 

annan mer diffentierad  bild upp sig. Nöjdhet har två komponenter nämligen erfarenhet och förväntan. 

SOFAER, S. & FIRMINGER, K. (2005) Patient perceptions of the quality of health services. Annual 

Review of Public Health, 26, 513-559, INGEMARSDOTTER RUDMAN, A. (2007) Womens´s Evaluation 

of Intrapartum and Postpartum Care. Stockholm, Karolinska Institutet. 
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Återvändare 

42,5 % av inflyttarna har tidigare bott i kommunen. Hur länge de har varit borta 

varierar, men två grupper dominerar, dels de som varit borta under några få år samt 

de som varit borta mer än 15 år, se Tabell 2.  

Tabell 2: Hur länge har återvändarna bott på annan ort. 

 Tid borta Frekvens Procent 

 1-3 år sen 72 37,1 

4-6 år sen 28 14,4 

7-14 år sen 26 13,4 

15 år sen eller 

längre 

68 35,1 

Totalt 194 100,0 

Hur länge tror inflyttarna att de stannar? 

På frågan hur länge inflyttarna tror att de bor kvar, tror ca 80 % att bor kvar i minst 

tre år, och närmare 60 % tror att de bor kvar i minst 10 år. Inte förvånande var tron 

att man skulle bo kvar starkare ju äldre de svarande var, t.ex. tror ca 56 procent av 

20-30 åringar att de bor kvar minst tre år mot ca uppemot 90 procent i övriga 

åldersgrupper. Av de som svarat att de flyttat på grund av att de ville ha en 

förändring i sitt liv är tron stark att de bor kvar i minst tre år, det ser likadant ut för 

alla åldersgrupper (drygt 80 procent), däremot de som flyttat på grund av arbete tror 

de yngre i mindre utsträckning på att de bor kvar på orten i tre år, t.ex. tror 24 

procent av 31-45 åringarna att de inte tror att de bor kvar om tre år.   
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Figur 10: Figuren visar hur länge inflyttare tror att de ska bo kvar i sin nya kommun.  

Hur länge har de som flyttar ut bott i sin förra kommun  

Inflyttarnas utsaga över hur länge de tror att de stannar i kommunen kan sättas i 

relation till hur länge utflyttarna bott i kommunen innan de flyttade, se Figur 11. 

Figuren visar att ca var tredje bara bott i kommunen i upp till tre år. Detta är en 

intressant grupp att studera närmare, de har valt att flytta till regionen vilket visar på 

ett stort intresse men något får dem att ändå flytta från regionen. Att få dessa att 

stanna längre, skulle påverka statistiken betydligt. 

Den viktigaste anledningen för flytten för gruppen som bott 1-3 år i kommunen 

är att man flyttat på grund av arbetet, 31,1 procent, detta kan jämföras med att ca 21 

procent för alla utflyttare. För de mellan 31-45 år är siffran ännu högre 39 procent, 

för denna grupp har också en stor del (17 %) flyttat på grund av att sambon fått 

arbetet eller påbörjat studier. Vad detta beror är på svårt att veta, men en orsak kan 

vara att det är svårt att komma vidare till ett nytt arbete, eller svårt för sambo att få 

ett jobb.  
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Figur 11: Utflyttarna fick ange hur länge de bott i sin förra bostadskommun. 

Hur får man arbete 

På frågan hur man tror man får ett arbete på den orten dit inflyttarna har flyttat så 

dominerar tron att man får arbete med hjälp av kontakter och genom vänner och 

bekanta. När man jämför det med hur de faktiskt fick sitt jobb (de som har ett) så 

visar det sig att det inte var genom vänner och bekanta. En förklaring kan ju 

självklart vara att de varken har vänner eller bekanta på orten eftersom de inte 

bodde där innan. Denna bild bekräftas av att de som tidigare bott i kommunen 

(återvändare) i högre grad fått arbete genom vänner och kontakter än de som inte är 

återvändare.  
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Figur 12: Figuren visar hur inflyttarna tror att människor får jobb respektive hur de som har jobb 
faktiskt fick sitt.  

Ord som beskriver den kommun man har flyttat till eller ifrån 

Alla fick möjligheten att med tre ord beskriva sin kommun, som man antingen har 

flyttat ifrån eller till, resultatet kan ses i Figur 13 och Figur 14. 
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Figur 13: Fördelningen av de tre ord som de svaranden fick ange som beskriver sin kommun. Detta gäller 
utflyttare så orden beskriver kommuner i Region Siljan. Staplarna representerar frekvensen (antal) av ett 
ord. 
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Den bild som de ord som de mest frekventa orden visar att regionen har en styrka 

med att det är ”lugnt”, ”vackert” och det finns närhet till ”natur”, till detta kan 

läggas att orden ”trevligt” och ”tryggt” kommer högt upp. En annan mer negativ 

bild är att det är ”litet”, ”tråkigt” och ”inskränkt”. Detta är alltså bilden som de har 

som bott på orten en längre tid.  

Om man jämför den med bilden av de som just har flyttat till regionen, ser vi att 

den positiva bilden består, det är ”lugnt” och ”vackert” med ”natur” på tredje plats. 

Dessutom upplevs regionen som ”trevlig” och ”trygg”. De negativa orden som 

fanns hos utflyttarna förekommer knappt bland orden. Orden ”tråkigt” och ”få 

arbetstillfällen” förekommer långt ner på listan. 

Det är intressant att också fundera över vilka ord, eller områden som orden 

beskriver, som saknas, vilket också ger en ”bild” av regionens kommuner.  
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Figur 14: Fördelningen av de tre ord som de svaranden fick ange som beskriver sin kommun. Detta gäller 
inflyttare så orden beskriver kommuner i Region Siljan. Staplarna representerar frekvensen (antal) av ett 
ord. 

Värdera kommunens utbud och möjligheter samt vikta hur stor betydelsen 

var vid val av bostadsort. 

De svaranden fick värdera hur viktiga fem olika områden (på en skala ett till sju, där 

sju var högst) var för deras flyttbeslut för den kommun som de flyttat till eller ifrån. 

Utflyttarna fick också betygsätta kommunen (för ett antal delfrågor inom 

huvudområdet) de flyttat från och inflyttarna fick beskriva sina förväntningar hur 

dessa områden skulle ”fungera” samt om förväntningarna hade infriats. Områdena 

och deras delfrågot var: 



   

 28 

 Kommersiellt utbud. 

o Utbud av butiker? 

o Utbud på restauranger? 

o  Nöjen på kvällar och helger? 

o Allmänna kommunikationer? 

 Fritid/kultur. 

o Möjligheter till idrottsutövning? 

o Kulturellt utbud? 

o Möjlighter till friluftsliv? 

 Offentlig service. 

o Barnomsorg? 

o Skolor? 

o Tillgänglig vård och omsorg? 

 Livskvalitet. 

o Möjlighet till påverkan/inflytande? 

o Gemenskap (tillhörighet i samhället)? 

o ”Att känna sig som hemma”? 

o Möjlighet till hjälp och byten av tjänster med vänner/grannar? 

o Trygghet i att inte utsättas för brott? 

 Arbete/ekonomi. 

o Möjlighet till att hitta ett nytt jobb på orten? 

o Karriärmöjligheter utan att behöva flytta? 

o Möjlighet till bra hushållsekonomi? 

o Möjlighet till låg boendekostnad? 

 

I Tabell 3 nedan visar medelvärdet för huvudområdena. För inflyttarna hade 

förväntningarna i de flesta fall infriats. De områden som är viktigast att studera är de 

med lågt ”betyg” och som samtidigt betyder mycket för flyttbeslutet.  För utflyttarna 

är ett sådant område Arbete/ekonomi, och (men inte i samma utsträckning) 

kommersiellt utbud. Framförallt frågorna om möjlighet att hitta ett nytt jobb och 

karriärmöjlighet utan att flytta fick låga ”betyg” men som betyder mycket. 

I Figur 9 har ”betyget” och värdering satts upp som koordinater i ett diagram 

med fyra olika fält (koordinataxlarna är medelbetyget (4,0) samt medelvärderingen 

(4,0)). Fält 1 är ett fält med områden som kommunerna bör prioritera.  
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Tabell 3: Värdering av olika områden för kommunerna samt hur viktiga de är (värdering) vid val av 
bostadsort på en skala 1-7 där sju är högst. 

 

Utflyttare Inflyttare 

Betyg Värdering Förväntan Värdering 

Kommersiellt 

utbud 

3,15 4,79 3,48 2,83 

Fritid/kultur 5,02 4,82 5,15 4,04 

Offentlig service 4,32 4,85 4,36 3,46 

Livskvalitet 4,25 5,20 4,55 4,30 

Arbete/ekonomi 3,05 5,52 3,87 4,25 

 

Låg värdering

L
å
g

t 
b

e
ty

g

Utflyttare

Inflyttare

Offentlig service

Offentlig service

Fritid/kultur

Livskvalitet

Fritid/kultur

Livskvalitet

Kommersiellt 

Kommersiellt utbud

Arbete/Ekonomi

Arbete/Ekonomi
1

2

3

4

 
Figur 15: Figuren visar sambandet mellan olika områden som påverkar flyttbeslut samt hur de svarande 
anser att de fungerar i kommunerna. Den horisontella axeln står för betyg (förväntan för inflyttarna), till 
vänster lågt betyg (lägre än medelbetyg) på den vertikala axeln visar hur viktigt det varit för flyttbeslutet. I 
fält 1 (med lågt betyg men en stor vikt för flyttbeslut)) är ett fält som visar områden som kommunerna 
borde ha hög prioritet på. Fält 2 visar områden som har lågt betyg (förväntan för inflyttarna) men har 
liten betydelse vid flyttbeslut, ett område som kommunerna kan ha lägre prioritet på. Fält 3 är ett 
område med högt betyg (förväntan för inflyttarna)samt har stor betydelse vid flyttbeslut, kommunen bör 
förbättra detta område om möjligt.  Fält 4 visar områden med högt betyg (förväntan för 
inflyttarna) samt inte är så viktigt vid ett flyttbeslut, kommunerna bör bevara kvaliteten. 

Information om regionens kommuner 

Inflyttarna fick besvara hur de fick information om den kommun de har flyttat till. 

Nästan fyra av tio hade bott i kommunen tidigare, två av tio har fritidsboende på 
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orten och nästan tre av tio hade fått informationen från vänner eller bekanta. Lite 

drygt fem procent hade fått informationen från reklam eller marknadsföring.  

Detta visar hur viktig en personlig, direkt eller indirekt, kontakt är för att få 

kännedom om platser. Denna kontakt är dessutom gratis för kommunerna i skillnad 

till reklam eller marknadsföring. Detta visar hur viktigt att människor trivs i sin 

kommun så att de sprider ett positivt budskap, vilket leder till att andra kan bli 

intresserade att flytta dit. 
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Vad kan kommunerna göra få att få folk att trivas och stanna kvar eller att 

flytta tillbaka 

Inflyttarna fick frågan om vad kommunen kan göra för att de ska trivas bättre samt 

vad man kan göra för att få fler att flytta hit. Det som är gemensamt för alla 

kommuner är att inflyttarna vill att arbetsmarknaden utvecklades, för att skapa fler 

arbeten samt att det finns arbete inom fler sektorer. Dessutom är bostadsfrågan 

viktig, där det efterfrågas framförallt fler, men för vissa är det också ett behov av 

billigare bostäder. De flesta efterfrågar också bättre kommunikationsmöjligheter, 

dels inom kommunen men också pendlingsmöjligheter till de större orterna i länet 

samt till Stockholm. Dessutom måste utbudet på affärer bli bättre samt något att 

göra på kvällarna i form av uteliv och kultur och idrottsmöjligheter. 

Utflyttarna fick frågan vad som skulle ha fått dem att stanna kvar och vad som 

skulle få dem att flytta tillbaka. Svaren var väldigt lika dem som inflyttarna gav: 

utveckla arbetsmarknaden, större utbud av uteliv och affärer, fler bostäder samt 

bättre kommunikationer. Det fanns också en grupp som upplevde att det har varit 
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svårt att komma in i de sociala nätverken samt att de känner sig stå ”utanför” en 

arbetsmarknad där arbeten ges till vänner och bekanta. 
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Slutsatser och reflektioner? 

För att klara regionens behov av arbetskraft framöver, kommer en ökad befolkning 

att krävas. Det finns ett antal vägar att gå för att nå denna ökning. Utifrån 

undersökningen kommer här ett antal förslag presenteras. 

Det finns i dag ett fåtal regioner i Sverige som går framåt i 

befolkningsstatistiken, detta samtidigt som de andra minskar eller står still. De som 

går framåt är storstadsregionerna samt ett antal regioncentra. Det som kan anses 

vara dessa regioners minsta gemensamma nämnare är någon form av samling av 

dynamik och kreativitet. Framåtanda och utveckling drar till sig befolkning. 

Kommunerna som beställt denna undersökning har ett starkt varumärke, men detta 

bygger i stor grad på traditionella och konservativa värden. Detta varumärke lockar 

också till sig ny befolkning, men frågan är om det traditionella och konservativa 

lockar yngre personer att flytta hit eller att välja att stanna kvar i regionen. Vår 

slutsats utifrån materialet är att det traditionella varumärket bör kompletteras med 

delar som innehåller dynamik, framåtanda och framtidstro. Detta är ett arbete som 

kan skötas både i det lilla och i det stora, en förändring av den fysiska planeringen av 

stadskärnorna, breddat näringsliv genom att försöka attrahera företag inom kreativa, 

dynamiska branscher samt ett breddat kultur- och fritidsutbud är några exempel. 

Region Dalarnas arbete i projektet Bilden av Dalarna är inne på samma spår där de 

har tagit fram tre kärnvärden som ska användas i en del i Dalarnas 

varumärkesplattform, kärnvärdena är: lust, vilja och skapandekraft9.  

I undersökningen framkommer att personer som flyttar till regionen också 

flyttar ut i hög utsträckning. I och med att det finns höga flöden av in- och utflyttare 

finns också ett stort ”material” att arbeta med. Genom konkreta åtgärder finns en 

möjlighet att skapa en befolkningsökning enbart genom att vårda de inflyttare och 

medborgare vi har. Något som framkommer i undersökningen (framförallt i 

intervjuerna) är att de som saknar starka sociala nätverk är mer benägna att flytta. 

Utifrån detta faktum bör man se över hur vi kan hjälpa till att bygga nätverk kring 

och mellan de personer som flyttar hit, exempelvis kan inflyttarträffar med olika 

teman anordnas för att ge inflyttarna kontakter sinsemellan och genvägar in i 

samhället. Evenemang som riktar sig mot de egna medborgarna samt en 

attraktivitetsdeklaration på politiska beslut (Kommer detta beslut att öka 

attraktiviteten på orten?) kan vara ytterligare konkreta åtgärder.  I undersökningen 

visar det sig att endast ett fåtal har flyttat till regionen på grund av reklam och 

marknadsföring, istället är det turismen och rekommendationer från vänner och 

                                              
9
 REGION DALARNA (2008) pumpa of dalarna. Falun, Region Dalarna. 
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bekanta som är de dominerande orsakerna. Detta visar på vikten av att ha nöjda 

medborgare i kommunerna. Det är dessa som är våra främsta ambassadörer.  

Arrangemang och aktiviteter som ger medborgarna positiva känslor för bygden kan 

vara en betydligt bättre satsning än en satsning på traditionella 

marknadsföringsinsatser genom olika former av media. Genom att flytta fokus från 

ökad inflyttning till minskad utflyttning kan en befolkningsökning komma att ske. 

Det kan också vara lättare att finna bra insatser att göra lokalt än att rikta arbetet 

mot en okänd målgrupp som är bosatt på annat håll. 

En mycket viktig fråga är den som rör arbetsmarknaden. Respondenterna anger 

att de tror att det är svårt att göra karriär samt att byta arbete om detta skulle bli 

aktuellt. Detta är i en tid då arbetsmarknaden ökar i regionen. Den slutsats man kan 

dra utifrån detta är att arbetsmarknaden måste synliggöras. De arbeten som är lediga 

måste visas upp, hur arbetsgivarna sen rekryterar är av underordnat intresse. Om 

arbetsmarknaden skulle bli mer synlig, skulle det kunna leda till en mängd olika 

positiva effekter, personer som är bosatta utanför regionen skulle ha möjlighet att 

söka, det skulle vara lättare att ta ett flyttbeslut om man kände att möjligheten för 

partnern att få arbete skulle finnas, man skulle troligtvis rota sig djupare på orten om 

man visste att det fanns möjlighet till karriär och till att byta arbete om detta blev 

aktuellt. Detta är en fråga som är av mycket stor vikt för dem som har en tid kvar till 

pensionen och som har investerat i en akademisk utbildning. Ett kompletterande 

alternativ är att satsa resurser på snabba kommunikationsvägar till och från Falun, 

Stockholm och Borlänge detta för att skapa en större arbetsmarknad med möjlighet 

att bo kvar på orten.   

Den stora utflyttargruppen är ungdomar och den demografiska strukturen visar 

på en brist på personer mellan 18-30 år. Att ungdomar flyttar för att utbilda sig är 

något som i de allra flesta fall anses vara positivt, men det finns en grupp av dessa 

ungdomar som skulle vara beredda att stanna om det fanns förutsättningar. För att 

dessa ska ha en möjlighet att stanna kvar krävs att det finns bostäder, arbete och 

möjligheter till en meningsfull fritid. En annan viktigt faktor är att försöka ändra 

attityderna till att välja att flytta eller att välja att stanna. Att var en som flyttar 

förknippas av många med framgång och utveckling, men att välja att stanna 

förknippas med passivitet10. Att förändra attityder är förstås svårt, framförallt när det 

finns starka nationella och globala kulturella krafter som påverkar grupper och 

individer. Det man kan göra är förstås att uppmärksamma och diskutera frågan.  

Vi kommer aldrig att kunna konkurrera med storstäderna när det gäller ett 

differentierat krogliv, men det kan finnas andra delar som uppväger detta, man bör 

här se närmare på hur man ska kunna skapa naturliga mötesplatser som kan fylla en 

del av det behov som kroglivet erbjuder. Vidare krävs också en attitydförändring där 

                                              
10

 SVENSSON, L. (2006) Vinna eller försvinna. Institutionen för beteendevetenskap. Linköping, Linköpings 

universitet, KÅKS, H. (2007) Mellan erfarenhet och förväntan. Institutionen för studier av samhällsutveckling och 

kultur. Linköping, Linköpings universitet. 
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det inte anses som ett misslyckande om man blir kvar på orten. Att en del av 

ungdomarna stannar kvar på orten måste vara lika naturligt som att flytta iväg för att 

studera eller inleda sin yrkesbana. 
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Appendix A: Enkät till utflyttare 

Hej,  

 

Tack för att du tar dig tid för att svara på frågorna i vår undersökning. 

Undersökningen är beställd av Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalens 

kommuner, för att få svar på hur vi kan bli en ännu bättre region att bo och leva i. 

Undersökningen genomförs av Region Siljan i samarbete med Dalarnas 

Forskningsråd.  

 

När vi i denna enkät frågar om synpunkter eller annat i din förra bostadskommun, 

menar vi den senaste av ovanstående kommuner som ni bott i. Har ni hunnit flytta 

flera gånger sen ni lämnade vår region så bortse från detta. 

 

Alla uppgifter som ni lämnar kommer att avpersonifieras så att det inte går att veta 

vem som har svarat vad.  

  

Q1 Är du kvinna eller man? 

  

  Kvinna        

  Man        
 

Q2 Vilket år är du född? 
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Q3 I vilken av följande kommuner bodde du senast? 

  

  Leksand        

  Mora        

  Orsa        

  Rättvik        

  Älvdalen        

 

 Har inte bott i någon av ovanstående kommuner……. 

 (Vi tackar för att du har 

tagit dig tid. Var vänlig 

sänd in enkäten i bifogat 

svarskuvert) 
 

Q4 Hur ser din familj ut? 

  

 
 

Ensamstående utan 

barn………………………………      

 Gå till fråga Q6 

  Ensamstående med barn        

 
 

Gift/sambo utan 

barn…………………………………      

 Gå till fråga Q6 

  Gift/sambo med barn        

  Särbo/Annat        
 

Q5 Hur många barn 0-18 år finns i hushållet? 

  

  0        

  1        

  2        

  3        

  4        

  5 eller fler        
 

Q6 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

  

  Arbete        

  Egen företagare        

  Studier        

  Arbetssökande        

  Pension/sjukersättning etc.        

  Övrigt        
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Q7 Vilken är din make/maka/sambos huvudsakliga sysselsättning? 

 (OM DU HAR SVARAT ATT DU ÄR ENSAMSTÅENDE GÅR DU TILL FRÅGA Q8) 

  Arbete        

  Egen företagare        

  Studier        

  Arbetssökande        

  Pension/sjukersättning etc.        

  Övrigt        
 

Q8 Ligger din arbetsplats i din bostadskommun? 

 OM DU SVARAT ATT DU HAR ANNAN SYSSELSÄTTNING ÄN ARBETE GÅ TILL FRÅGA 

Q10 

  Ja       Gå till fråga Q10 

  Nej        
 

Q9 Ligger din arbetsplats i den kommun du senast flyttade från? 

  

  Ja        

  Nej        
 

Q10 Vilken är din högsta genomförda utbildning? 

  

  Folkskola, realskola, grundskola eller liknande        

 
 

Yrkesskola, gymnasieskolans 1 eller 2 åriga 

linjer/program 

  

  3 eller 4 årigt gymnasium   

  Universitets eller högskoleutbildning kortare än 3 år   

  Universitets eller högskoleutbildning 3 år eller längre   
 

Q11 Vilken är din make/maka/sambos högsta genomförda utbildning? 

(OM DU HAR SVARAT ATT DU ÄR ENSAMSTÅENDE GÅR DU TILL FRÅGA Q12)  

  Folkskola, realskola, grundskola eller liknande        

 
 

Yrkesskola, gymnasieskolans 1 eller 2 åriga 

linjer/program      

  

  3 eller 4 årigt gymnasium        

  Universitets eller högskoleutbildning kortare än 3 år       

  Universitets eller högskoleutbildning 3 år eller längre       
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Q12 Hur länge bodde du i din förra bostadskommun? 

  

  Mindre än ett år        

  1-3 år        

  4-5 år        

  Längre än fem år        
 

Q13 Hur många gånger har du bytt bostadskommun sen du fyllde 18 år? 

  

   
  

Q14 Hur nöjd var du sammantaget med den ort som du flyttade från senast? 

  

  1 Mycket missnöjd        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket nöjd        
 

Q15 Vilket var sammanfattningsvis det viktigaste skälet till att du flyttade från din 

förra bostadsort? 

  

  Arbete        

  Utbildning/Studier        

  Ville ha en förändring i mitt liv        

 
 

Flyttade för att min make/maka/sambo fick 

jobb/skulle studera      

  

  Släkt och vänner        

  Kärlek/ Flyttade ihop med min partner        

  Övrigt        
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Q16 På vilket sätt tror du att flest människor får jobb på din nuvarande bostadsort? 

  

  Genom arbetsförmedlingen/platsbanken        

  Genom annonser i dagstidningar etc.        

  Genom vänner och bekanta        

  Genom kontakter i arbetslivet        

  Annat        
 

Q17 På vilket sätt tror du att flest människor fick jobb på din förra bostadsort? 

  

  Genom arbetsförmedlingen/platsbanken        

  Genom annonser i dagstidningar etc.        

  Genom vänner och bekanta        

  Genom kontakter i arbetslivet        

  Annat        
 

Q18 Hur tycker du att följande faktorer fungerade i din före detta bostadsort? 

  

  

1 

Mycket 

dåligt 

2 3 4 5 6 

7 

Mycket 

bra 

 Utbud av butiker        

 

Utbud av 

restauranger        

 

Nöjen på kvällar 

och helger        

 

Allmänna 

kommunikatione

r        
  

Q19 Hur viktiga är sammantaget ovanstående faktorer för ditt val av bostadsort? 

  

  1 Inte alls viktiga        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket viktiga        
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Q20 Hur tycker du att följande faktorer fungerade på din före detta bostadsort? 

  

  

1 

Mycket 

dåligt 

2 3 4 5 6 

7 

Mycket 

bra 

 

Möjligheter till 

idrottsutövning        

 Kulturellt utbud        

 

Möjligheter till 

friluftsliv        
  

Q21 Hur viktiga är sammantaget ovanstående faktorer för ditt val av bostadsort? 

  

  1 Inte alls viktiga        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket viktiga        
 

Q22 Hur tycker du att följande faktorer fungerade på din före detta bostadsort? 

  

  

1 

Mycket 

dåligt 

2 3 4 5 6 

7 

Mycket 

bra 

 Barnomsorg        

 Skolor        

 

Vård och omsorg 

som är tillgänglig        
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Q23 Hur viktiga är sammantaget ovanstående faktorer för ditt val av bostadsort? 

  

  1 Inte alls viktiga        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket viktiga        
 

Q24 Hur tycker du att följande faktorer upplevdes din före detta bostadsort? 

  

  

1 

Mycket 

dåligt 

2 3 4 5 6 

7 

Mycket 

bra 

 

Möjlighet till 

påverkan/inflyta

nde        

 

Gemenskap 

(tillhörighet i 

samhället)        

 

"Att känna sig 

som hemma"        

 

Möjlighet till hjälp 

och byten av 

tjänster med 

vänner/grannar        

 

Trygghet i att inte 

utsättas för brott        
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Q25 Hur viktiga är sammantaget ovanstående faktorer för ditt val av bostadsort? 

  

  1 Inte alls viktiga        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket viktiga        

Q26 Hur tycker du att följande faktorer fungerade på din före detta bostadsort? 

  

  

1 

Mycket 

dåligt 

2 3 4 5 6 

7 

Mycket 

bra 

 

Möjlighet till att 

hitta ett nytt jobb 

på orten        

 

Karriärmöjligheter 

utan att flytta        

 

Möjlighet till bra 

hushållsekonomi        

 

Möjlighet till låg 

boendekostnad        
  

Q27 Hur viktiga är sammantaget ovanstående faktorer för ditt val av bostadsort? 

  

  1 Inte alls viktiga        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket viktiga        
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Q28 Vad skulle kommunen och andra aktörer kunnat göra för att du skulle ha 

stannat kvar i din förra kommun?  

   

 

 
  

Q29 Vad kan kommunen och andra aktörer göra för att du ska vara intresserad av att 
flytta tillbaka till din tidigare kommun?  
   

 

 
  

 

Q30 Beskriv din tidigare bostadskommun med tre ord.  
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Appendix B: Enkät till inflyttare 

Hej,  

 

Tack för att du tar dig tid för att svara på frågorna i vår undersökning. 

Undersökningen är beställd av Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalens 

kommuner, för att få svar på hur vi kan bli en ännu bättre region att bo och leva i. 

Undersökningen genomförs av Region Siljan i samarbete med Dalarnas 

Forskningsråd. 

 

Orsaken till att du har fått enkäten är att vi tror att du flyttat till vår region någon gång 

under de två senaste åren. 

 

Alla uppgifter som ni lämnar kommer att avpersonifieras så att det inte går att veta 

vem som har svarat vad.  

  

Q1 Är du kvinna eller man? 

  

  Kvinna        

  Man        
 

Q2 Vilket år är du född? 
   

   
  

Q3 Vilken är din nuvarande bostadsort? 

  

  Leksand        

  Mora        

  Orsa        

  Rättvik        

  Älvdalen        

  Ingen av ovanstående        
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Q4 Hur ser din familj ut? 

  

  Ensamstående utan barn       Gå till fråga Q6 

  Ensamstående med barn        

  Gift/sambo utan barn…       Gå till fråga Q6 

  Gift/sambo med barn        

  Särbo/Annat        
 

Q5 Hur många barn 0-18 år finns i hushållet? 

  

  0        

  1        

  2        

  3        

  4        

  5 eller fler        
 

Q6 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

  

  Arbete        

  Egen företagare        

  Studier        

  Arbetssökande        

  Pension/Sjukersättning etc.        

  Övrigt        
 

Q7 Vilken är din make/maka/sambos huvudsakliga sysselsättning? 

 (GÅ TILL FRÅGA Q8 OM DU ANGETT ATT DU ÄR ENSAMSTÅENDE) 

  Arbete        

  Egen företagare        

  Studier        

  Arbetssökande        

  Pension/Sjukersättning etc.        

  Övrigt        
 

Q8 Ligger din arbetsplats i din bostadskommun? 

 (OM DU HAR ANNAN SYSSELSÄTTNING ÄN ARBETE GÅ TILL FRÅGA Q9) 

  Ja        

  Nej        
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Q9 Vilken är din högsta genomförda utbildning? 

  

  Folkskola, realskola, grundskola eller liknande        

 
 

Yrkesskola, gymnasieskolans 1 eller 2 åriga 

linjer/program      

  

  3 eller 4 årigt gymnasium        

  Universitets eller högskoleutbildning kortare än 3 år       

  Universitets eller högskoleutbildning 3 år eller längre       
 

Q10 Vilken är din make/maka/sambos högsta genomförda utbildning? 

 (GÅ TILL FRÅGA Q8 OM DU ANGETT ATT DU ÄR ENSAMSTÅENDE) 

  Folkskola, realskola, grundskola eller liknande        

 
 

Yrkesskola, gymnasieskolans 1 eller 2 åriga 

linjer/program     

  

  3 eller 4 årigt gymnasium      

  Universitets eller högskoleutbildning kortare än 3 år       

  Universitets eller högskoleutbildning 3 år eller längre       
 

Q11 Är du folkbokförd på den ort där du merparten av året har din dygnsvila? 

  

  Ja        

  Nej        
 

Q12 Hur många gånger har du bytt bostadskommun sen du fyllde 18 år? 

   

   
  

Q13 Hur nöjd var du sammantaget med den ort som du flyttade från senast? 

  

  1 Mycket missnöjd        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket nöjd        
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Q14 Vilket var sammanfattningsvis det viktigaste skälet till att du flyttade till din 

nuvarande bostadsort? 

  

  Arbete        

  Utbildning/Studier        

  Ville ha en förändring i mitt liv        

 
 

Flyttade för att min make/maka/sambo fick 

jobb/skulle studera      

  

  Släkt och vänner        

  Kärlek/ Flyttade ihop med min partner        

  Övrigt        
 

Q15 Har du tidigare bott på din nuvarande bostadsort? 

  

  Ja        

  Nej       Gå till fråga Q17 
 

Q16 Hur länge sen var det du bodde på din nuvarande bostadsort senast? 

  

  1-3 år sen        

  4-6 år sen        

  7-14 år sen        

  15 år sen eller längre        
 

Q17 På vilket sätt fick du ditt nuvarande arbete? 

 (OM DU ANGETT ANNAN SYSSELSÄTTNING ÄN ARBETE, GÅ TILL Q18 

  Genom arbetsförmedlingen/platsbanken        

  Genom annonser i dagstidning etc.        

  Genom vänner och bekanta        

  Genom kontakter i arbetslivet        

  Annat        
 

Q18 På vilket sätt tror du att flest människor får jobb på din nuvarande bostadsort? 

  

  Genom arbetsförmedlingen/platsbanken        

  Genom annonser i dagstidningar etc.        

  Genom vänner och bekanta        

  Genom kontakter i arbetslivet        

  På annat sätt        
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Q92 Innan du flyttade till din nuvarande bostadsort, vilken var din bild av hur 

nedanstående faktorer skulle fungera? 

  

  

1 

Mycket 

dåligt 

2 3 4 5 6 

7 

Mycket 

bra 

 Utbud av butiker        

 

Utbud av 

restauranger        

 

Nöjen på kvällar 

och helger        

 

Allmänna 

kommunikationer        
  

Q20 Hur viktiga var sammantaget faktorerna ovan för ditt val av bostadsort? 

  

  1 Inte alls viktiga        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket viktiga        
 

Q21 Hur väl tycker du sammantaget att faktorerna ovan stämmer med de 

förväntningar som du hade? 

  

  1 Mycket dåligt        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket bra        
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Q22 Innan du flyttade till din nuvarande bostadsort, vilken var din bild av hur 

nedanstående faktorer skulle fungera? 

  

  

1 

Mycket 

dåligt 

2 3 4 5 6 

7 

Mycket 

Bra 

 

Möjligheter till 

idrottsutövning        

 Kulturellt utbud        

 

Möjligheter till 

friluftsliv        
  

Q23 Hur viktiga var sammantaget faktorerna ovan för ditt val av bostadsort 

  

  1 Inte alls viktiga        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket viktiga        
 

Q24 Hur väl tycker du sammantaget att faktorerna ovan stämmer med de 

förväntningar som du hade? 

  

  1 Mycket dåligt        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket bra        
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Q25 Innan du flyttade till din nuvarande bostadsort, vilken var din bild av hur 

nedanstående faktorer skulle fungera? 

  

  

1 

Mycket 

dåligt 

2 3 4 5 6 

7 

Mycket 

bra 

 Barnomsorg        

 Skolor        

 

Tillgänglig vård 

och omsorg        
  

Q26 Hur viktiga var sammantaget faktorerna ovan för ditt val av bostadsort 

  

  1 Inte alls viktiga        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket viktiga        
 

Q27 Hur väl tycker du sammantaget att faktorerna ovan stämmer med de 

förväntningar som du hade? 

  

  1 Mycket dåligt        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket bra        
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Q28 Innan du flyttade till din nuvarande bostadsort, vilken var din bild av hur 

nedanstående faktorer skulle fungera? 

  

  

1 

Mycket 

dåligt 

2 3 4 5 6 

7 

Mycket 

bra 

 

Möjlighet till 

påverkan/ 

inflytande        

 

Gemenskap 

(tillhörighet i 

samhället)        

 

"Att känna sig 

som hemma"        

 

Möjlighet till hjälp 

och byten av 

tjänster med 

vänner/grannar        

 

Trygghet i att inte 

utsättas för brott        
  

Q29 Hur viktiga var sammantaget faktorerna ovan för ditt val av bostadsort? 

  

  1 Inte alls viktiga        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket viktiga        
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Q30 Hur tycker du sammantaget att faktorerna ovan stämmer med de förväntningar 

som du hade? 

  

  1 Mycket dåligt        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket bra        
 

Q31 Innan du flyttade till din nuvarande bostadsort, vilken var din bild av hur 

nedanstående faktorer skulle fungera? 

  

  

1 

Mycket 

dåligt 

2 3 4 5 6 

7 

Mycket 

bra 

 

Möjlighet till att 

hitta ett nytt jobb 

på orten        

 

Karriärmöjligheter 

utan att flytta        

 

Möjlighet till bra 

hushållsekonomi        

 

Möjlighet till låg 

boendekostnad        
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Q34 Hur viktiga var sammantaget faktorerna ovan för ditt val av bostadsort? 

  

  1 Inte alls viktiga        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket viktiga        

Q33 Hur tycker du sammantaget att faktorerna ovan stämmer med de förväntningar 

som du hade? 

  

  1 Mycket dåligt        

  2        

  3        

  4        

  5        

  6        

  7 Mycket bra        
 

Q343 Tror du att du kommer att bo kvar på din nuvarande bostadsort om.. 

  

  Ja Nej 

 1 år   

 3 år   

 5 år   

 10 år   
  

Q35 Hur fick du information/kunskap om din nuvarande bostadsort? 

 (DU FÅR ANGE FLERA ALTERNATIV) 

  Har eller har haft fritidsboende på orten        

  Har bott där tidigare        

  Har semestrat på orten        

  Har semestrat i Dalarna        

  Genom vänner och bekanta        

  Genom media        

  Genom reklam/marknadsföring        

  Annat        
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Q36 Vad kan kommunen och andra aktörer göra för att du ska trivas bättre på din 

nuvarande bostadsort?  

   

 

 
  

Q37 Vad kan kommunen och andra aktörer göra för att få fler att flytta hit?  

   

 

 
  

Q38 Beskriv din nuvarande bostadsort med tre ord.  
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Appendix C. Enkätsvar utflyttare 

FRÅGA Q1: ÄR DU KVINNA ELLER MAN? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Kvinna 221 55,7 57,7 

Man 162 40,8 42,3 

Totalt 383 96,5 100,0 

Saknade System 14 3,5  

Totalt 397 100,0  

 

FRÅGA Q2: HUR GAMMAL ÄR DU? 

 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig 20-30 år 205 51,6 53,1 

31-45 år 71 17,9 18,4 

46-64 år 63 15,9 16,3 

65+ år 47 11,8 12,2 

Totalt 386 97,2 100,0 

Saknade 99 11 2,8  

Totalt 397 100,0  
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Fördelning mellan ålder och kön. 

   Är du kvinna eller man? 

   Kvinna Man Totalt 

 20-30 Antal 124 76 200 

% i Åldersgrupper 62,0% 38,0% 100,0% 

% i Är du kvinna eller man? 56,1% 46,9% 52,2% 

31-45 Antal 31 38 69 

% i Åldersgrupper 44,9% 55,1% 100,0% 

% i Är du kvinna eller man? 14,0% 23,5% 18,0% 

46-64 Antal 32 30 62 

% i Åldersgrupper 51,6% 48,4% 100,0% 

% i Är du kvinna eller man? 14,5% 18,5% 16,2% 

65+ Antal 29 17 46 

% i Åldersgrupper 63,0% 37,0% 100,0% 

% i Är du kvinna eller man? 13,1% 10,5% 12,0% 

Totalt Antal 221 162 383 

% i Åldersgrupper 57,7% 42,3% 100,0% 

% i Är du kvinna eller man? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

FRÅGA Q3: I VILKEN AV FÖLJANDE KOMMUNER BODDE DU SENAST? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Leksand 119 30,0 31,2 

Mora 111 28,0 29,1 

Orsa 41 10,3 10,7 

Rättvik 65 16,4 17,0 

Älvdalen 40 10,1 10,5 

Har inte bott i någon av 

ovanstående kommuner 
6 1,5 1,6 

Totalt 382 96,2 100,0 

Saknade System 15 3,8  

Totalt 397 100,0  
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FRÅGA Q4: HUR SER DIN FAMILJ UT? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Ensamstående utan barn 125 31,5 32,7 

Ensamstående med barn 20 5,0 5,2 

Gift/sambo utan barn 131 33,0 34,3 

Gift/sambo med barn 73 18,4 19,1 

Särbo/Annat 33 8,3 8,6 

Totalt 382 96,2 100,0 

Saknade System 15 3,8  

Totalt 397 100,0  

 

FRÅGA Q5: HUR MÅNGA BARN 0-18 ÅR FINNS I HUSHÅLLET? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig 0 104 26,2 57,8 

1 38 9,6 21,1 

2 23 5,8 12,8 

3 11 2,8 6,1 

4 2 ,5 1,1 

5 eller fler 2 ,5 1,1 

Totalt 180 45,3 100,0 

Saknade System 217 54,7  

Totalt 397 100,0  
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FRÅGA Q6: VILKEN ÄR DIN HUVUDSAKLIGA SYSSELSÄTTNING? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Arbete 204 51,4 52,8 

Egen företagare 11 2,8 2,8 

Studier 84 21,2 21,8 

Arbetssökande 27 6,8 7,0 

Pension/sjukersättning etc. 54 13,6 14,0 

Övrigt 6 1,5 1,6 

Totalt 386 97,2 100,0 

Saknade System 11 2,8  

Totalt 397 100,0  

 

FRÅGA Q7: VILKEN ÄR DIN MAKE/MAKA/SAMBOS HUVUDSAKLIGA 

SYSSELSÄTTNING? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Arbete 130 32,7 57,3 

Egen företagare 9 2,3 4,0 

Studier 31 7,8 13,7 

Arbetssökande 9 2,3 4,0 

Pension/sjukersättning etc. 42 10,6 18,5 

Övrigt 6 1,5 2,6 

Totalt 227 57,2 100,0 

Saknade System 170 42,8  

Totalt 397 100,0  

 

FRÅGA Q8: LIGGER DIN ARBETSPLATS I DIN BOSTADSKOMMUN? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Ja 136 34,3 63,3 

Nej 79 19,9 36,7 

Totalt 215 54,2 100,0 

Saknade System 182 45,8  

Totalt 397 100,0  
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FRÅGA Q9: LIGGER DIN ARBETSPLATS I DEN KOMMUN DU SENAST FLYTTADE FRÅN? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Ja 30 7,6 18,8 

Nej 130 32,7 81,2 

Totalt 160 40,3 100,0 

Saknade System 237 59,7  

Totalt 397 100,0  

 

FRÅGA Q10: VILKEN ÄR DIN HÖGSTA GENOMFÖRDA UTBILDNING? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Folkskola, realskola, grundskola 

eller liknande 
31 7,8 8,1 

Yrkesskola, gymnasieskolans 1 

eller 2 åriga linjer/program 
48 12,1 12,5 

3 eller 4 årigt gymnasium 146 36,8 37,9 

Universitets eller 

högskoleutbildning kortare än 3 

år 

67 16,9 17,4 

Universitets eller 

högskoleutbildning 3 år eller 

längre 

93 23,4 24,2 

Totalt 385 97,0 100,0 

Saknade System 12 3,0  

Totalt 397 100,0  
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FRÅGA Q11: VILKEN ÄR DIN MAKE/MAKA/SAMBOS HÖGSTA GENOMFÖRDA 

UTBILDNING? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Folkskola, realskola, grundskola 

eller liknande 
21 5,3 9,5 

Yrkesskola, gymnasieskolans 1 

eller 2 åriga linjer/program 
35 8,8 15,8 

3 eller 4 årigt gymnasium 84 21,2 37,8 

Universitets eller 

högskoleutbildning kortare än 3 

år 

35 8,8 15,8 

Universitets eller 

högskoleutbildning 3 år eller 

längre 

47 11,8 21,2 

Totalt 222 55,9 100,0 

Saknade System 175 44,1  

Totalt 397 100,0  

 

FRÅGA Q12: HUR LÄNGE BODDE DU I DIN FÖRRA BOSTADSKOMMUN? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Mindre än ett år 48 12,1 12,5 

1-3 år 91 22,9 23,7 

4-5 år 29 7,3 7,6 

Längre än fem år 216 54,4 56,2 

Totalt 384 96,7 100,0 

Saknade System 13 3,3  

Totalt 397 100,0  
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Åldersgrupper * Hur länge bodde du i din förra bostadskommun? 

   Hur länge bodde du i din förra bostadskommun? 

   Mindre än ett 

år 1-3 år 4-5 år 

Längre än 

fem år Totalt 

 20-30 Antal 31 53 10 109 203 

% i Åldersgrupper 15,3% 26,1% 4,9% 53,7% 100,0% 

31-45 Antal 5 24 7 32 68 

% i Åldersgrupper 7,4% 35,3% 10,3% 47,1% 100,0% 

16-64 Antal 5 10 5 42 62 

% i Åldersgrupper 8,1% 16,1% 8,1% 67,7% 100,0% 

65+ Antal 3 4 7 32 46 

% i Åldersgrupper 6,5% 8,7% 15,2% 69,6% 100,0% 

Totalt Antal 48 91 29 216 384 

% i Åldersgrupper 12,5% 23,7% 7,6% 56,2% 100,0% 
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FRÅGA Q13: HUR MÅNGA GÅNGER HAR DU BYTT BOSTADSKOMMUN SEN DU FYLLDE 

18 ÅR? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig 0 8 2,0 2,1 

1 97 24,4 25,1 

2 68 17,1 17,6 

3 77 19,4 19,9 

4 40 10,1 10,4 

5 25 6,3 6,5 

6 21 5,3 5,4 

7 19 4,8 4,9 

8 10 2,5 2,6 

9 3 ,8 ,8 

10 9 2,3 2,3 

11 2 ,5 ,5 

13 2 ,5 ,5 

15 3 ,8 ,8 

16 2 ,5 ,5 

Totalt 386 97,2 100,0 

Saknade System 11 2,8  

Totalt 397 100,0  
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FRÅGA Q14: HUR NÖJD VAR DU SAMMANTAGET MED DEN ORT SOM DU FLYTTADE 

FRÅN SENAST? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig 1 Mycket missnöjd 10 2,5 2,6 

2 21 5,3 5,5 

3 31 7,8 8,1 

4 64 16,1 16,8 

5 124 31,2 32,5 

6 65 16,4 17,0 

7 Mycket nöjd 67 16,9 17,5 

Totalt 382 96,2 100,0 

Saknade System 15 3,8  

Totalt 397 100,0  

 

FRÅGA Q15: VILKET VAR SAMMANFATTNINGSVIS DET VIKTIGASTE SKÄLET TILL ATT 

DU FLYTTADE FRÅN DIN FÖRRA BOSTADSORT? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Arbete 80 20,2 20,8 

Utbildning/Studier 79 19,9 20,6 

Ville ha en förändring i mitt liv 65 16,4 16,9 

Flyttade för att min 

make/maka/sambo fick 

jobb/skulle studera 

13 3,3 3,4 

Släkt och vänner 42 10,6 10,9 

Kärlek/ Flyttade ihop med min 

partner 
52 13,1 13,5 

Övrigt 53 13,4 13,8 

Totalt 384 96,7 100,0 

Saknade System 13 3,3  

Totalt 397 100,0  
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FRÅGA Q16: PÅ VILKET SÄTT TROR DU ATT FLEST MÄNNISKOR FÅR JOBB PÅ DIN 

NUVARANDE BOSTADSORT? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Genom 

arbetsförmedlingen/platsbanken 
71 17,9 19,4 

Genom annonser i 

dagstidningar etc. 
44 11,1 12,0 

Genom vänner och bekanta 87 21,9 23,8 

Genom kontakter i arbetslivet 146 36,8 39,9 

Annat 18 4,5 4,9 

Totalt 366 92,2 100,0 

Saknade System 31 7,8  

Totalt 397 100,0  

 

FRÅGA Q17: PÅ VILKET SÄTT TROR ATT FLEST MÄNNISKOR FÅR JOBB PÅ DIN 

FÖRRA BOSTADSORT? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Genom 

arbetsförmedlingen/platsbanken 
70 17,6 19,2 

Genom annonser i 

dagstidningar etc. 
13 3,3 3,6 

Genom vänner och bekanta 160 40,3 44,0 

Genom kontakter i arbetslivet 107 27,0 29,4 

Annat 14 3,5 3,8 

Totalt 364 91,7 100,0 

Saknade System 33 8,3  

Totalt 397 100,0  
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FRÅGA Q18 OCH Q19. HUR TYCKER DU ATT FÖLJANDE FAKTORER FUNGERADE I DIN FÖRE 

DETTA BOSTADSORT? 

Uppdelat på kommun (medelvärde): 

I vilken av följande 

kommuner bodde du 

senast? 

Utbud av 

butiker 

Utbud av 

restauranger 

Nöjen på 

kvällar och 

helger  

Allmänna 

kommunikationer 

Hur viktiga är 

sammantaget 

ovanstående 

faktorer för ditt 

val av 

bostadsort? 

Leksand 3,72 3,48 2,54 2,97 4,71 

Mora 4,18 3,88 2,69 3,25 4,60 

Orsa 2,95 2,46 2,21 2,57 5,32 

Rättvik 3,58 3,14 1,93 3,02 4,79 

Älvdalen 2,82 2,54 2,37 2,24 5,21 

Totalt 3,65 3,35 2,46 2,96 4,79 

 

FRÅGA Q20 OCH Q21. HUR TYCKER DU ATT FÖLJANDE FAKTORER FUNGERADE PÅ DIN 

FÖRE DETTA BOSTADSORT? 

Uppdelat på kommun (medelvärde). 

I vilken av följande 

kommuner bodde du senast? 

Möjligheter till 

idrottsutövning :  Kulturellt utbud :  

Möjligheter till 

friluftsliv  

Hur viktiga är 

sammantaget 

ovanstående 

faktorer för ditt 

val av 

bostadsort? 

Leksand 5,14 4,30 5,86 4,90 

Mora 5,50 4,03 6,20 4,88 

Orsa 4,69 3,87 6,27 4,51 

Rättvik 4,46 4,05 5,78 4,81 

Älvdalen 4,92 3,21 6,23 4,87 

Totalt 5,04 4,01 6,02 4,82 
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FRÅGA Q22 OCH Q23. HUR TYCKER DU ATT FÖLJANDE FAKTORER FUNGERADE PÅ DIN 

FÖRE DETTA BOSTADSORT? 

Uppdelat på kommun (medelvärde): 

I vilken av följande 

kommuner bodde du senast? Barnomsorg  Skolor 

Vård och omsorg 

som är tillgänglig  

Hur viktiga är 

sammantaget 

ovanstående 

faktorer för ditt 

val av 

bostadsort? 

Leksand 4,51 4,53 3,93 4,87 

Mora 4,36 4,47 4,19 4,82 

Orsa 4,41 4,20 3,77 4,62 

Rättvik 4,47 4,43 4,23 4,79 

Älvdalen 4,44 4,26 4,60 5,19 

Totalt 4,43 4,43 4,11 4,85 

 

FRÅGA Q24 OCH Q25. HUR TYCKER DU ATT FÖLJANDE FAKTORER UPPLEVDES DIN FÖRE 

DETTA BOSTADSORT? 

Uppdelat på kommun (medelvärde): 

I vilken av 

följande 

kommuner bodde 

du senast? 

Möjlighet till 

påverkan/inflytande  

Gemenskap 

(tillhörighet i 

samhället) :  

"Att känna 

sig som 

hemma”  

Möjlighet till 

hjälp och byten 

av tjänster 

med 

vänner/grannar  

Trygghet i 

att inte 

utsättas för 

brott 

Hur viktiga är 

sammantaget 

ovanstående 

faktorer för 

ditt val av 

bostadsort? 

Leksand 3,45 4,22 4,86 4,83 5,11 5,03 

Mora 3,34 3,67 4,31 4,30 4,88 5,14 

Orsa 3,08 3,72 4,35 4,23 4,58 5,32 

Rättvik 3,04 3,78 4,42 4,73 5,17 5,43 

Älvdalen 3,46 3,97 4,53 4,84 5,54 5,44 

Totalt 3,30 3,88 4,51 4,56 5,01 5,20 
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FRÅGA Q26 OCH Q27. HUR TYCKER DU ATT FÖLJANDE FAKTORER FUNGERADE PÅ DIN 

FÖRE DETTA BOSTADSORT? 

Uppdelat på kommun (medelvärde): 

I vilken av följande 

kommuner bodde du 

senast? 

Möjlighet till 

att hitta ett 

nytt jobb på 

orten 

Karriärmöjligheter 

utan att flytta 

Möjlighet till bra 

hushållsekonomi 

Möjlighet till låg 

boendekostnad  

Hur viktiga är 

sammantaget 

ovanstående 

faktorer för 

ditt val av 

bostadsort? 

Leksand 2,68 2,36 3,56 3,41 5,42 

Mora 2,84 2,49 3,77 4,04 5,61 

Orsa 1,74 1,68 2,81 4,46 5,85 

Rättvik 2,07 1,86 3,27 4,36 5,40 

Älvdalen 2,11 1,78 3,16 4,82 5,54 

Totalt 2,49 2,20 3,44 4,05 5,52 
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Appendix D. Enkätsvar inflyttare 

FRÅGA Q1: ÄR DU KVINNA ELLER MAN? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Kvinna 253 57,4 59,0 

Man 176 39,9 41,0 

Totalt 429 97,3 100,0 

Saknade System 12 2,7  

Totalt 441 100,0  

 

FRÅGA Q2: HUR GAMMAL ÄR DU? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig 20-30 år 130 29,5 29,9 

31-45 år 113 25,6 26,0 

46-64 år 112 25,4 25,7 

65+ år 80 18,1 18,4 

Totalt 435 98,6 100,0 

Saknade System 6 1,4  

Totalt 441 100,0  

 



   

 69 

Uppdelat på kön: 

Åldersgrupper * Är du kvinna eller man? 

   Är du kvinna eller man? 

   Kvinna Man Totalt 

Åldersgrupper 20-30 år Antal 86 40 126 

% i Åldersgrupper 68,3% 31,7% 100,0% 

% i Är du kvinna eller man? 34,1% 22,9% 29,5% 

31-45 år Antal 60 52 112 

% i Åldersgrupper 53,6% 46,4% 100,0% 

% i Är du kvinna eller man? 23,8% 29,7% 26,2% 

46-64 år Antal 64 47 111 

% i Åldersgrupper 57,7% 42,3% 100,0% 

% i Är du kvinna eller man? 25,4% 26,9% 26,0% 

65+ år Antal 42 36 78 

% i Åldersgrupper 53,8% 46,2% 100,0% 

% i Är du kvinna eller man? 16,7% 20,6% 18,3% 

Totalt Antal 252 175 427 

% i Åldersgrupper 59,0% 41,0% 100,0% 

% i Är du kvinna eller man? 100,0% 100,0% 100,0% 

 

FRÅGA Q3. VILKEN ÄR DIN NUVARANDE BOSTADSORT? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Leksand 104 23,6 23,9 

Mora 121 27,4 27,8 

Orsa 56 12,7 12,9 

Rättvik 75 17,0 17,2 

Älvdalen 25 5,7 5,7 

Ingen av ovanstående 54 12,2 12,4 

Totalt 435 98,6 100,0 

Saknade System 6 1,4  

Totalt 441 100,0  
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FRÅGA Q4. HUR SER DIN FAMILJ UT? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Ensamstående utan barn 106 24,0 24,3 

Ensamstående med barn 26 5,9 6,0 

Gift/sambo utan barn 141 32,0 32,3 

Gift/sambo med barn 137 31,1 31,4 

Särbo/Annat 26 5,9 6,0 

Totalt 436 98,9 100,0 

Saknade System 5 1,1  

Totalt 441 100,0  

 

FRÅGA Q5. HUR MÅNGA BARN 0-18 ÅR FINNS I HUSHÅLLET? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig 0 105 23,8 44,7 

1 77 17,5 32,8 

2 39 8,8 16,6 

3 12 2,7 5,1 

4 2 ,5 ,9 

Totalt 235 53,3 100,0 

Saknade System 206 46,7  

Totalt 441 100,0  
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FRÅGA Q6. VILKEN ÄR DIN HUVUDSAKLIGA SYSSELSÄTTNING? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Arbete 220 49,9 50,6 

Egen företagare 30 6,8 6,9 

Studier 36 8,2 8,3 

Arbetssökande 31 7,0 7,1 

Pension/Sjukersättning etc. 96 21,8 22,1 

Övrigt 22 5,0 5,1 

Totalt 435 98,6 100,0 

Saknade System 6 1,4  

Totalt 441 100,0  

 

FRÅGA Q7. VILKEN ÄR DIN MAKE/MAKA/SAMBOS HUVUDSAKLIGA 

SYSSELSÄTTNING? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Arbete 153 34,7 52,0 

Egen företagare 29 6,6 9,9 

Studier 18 4,1 6,1 

Arbetssökande 12 2,7 4,1 

Pension/Sjukersättning etc. 67 15,2 22,8 

Övrigt 15 3,4 5,1 

Totalt 294 66,7 100,0 

Saknade System 147 33,3  

Totalt 441 100,0  

 

FRÅGA Q8. LIGGER DIN ARBETSPLATS I DIN BOSTADSKOMMUN? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Ja 160 36,3 59,7 

Nej 108 24,5 40,3 

Totalt 268 60,8 100,0 

Saknade System 173 39,2  

Totalt 441 100,0  
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Uppdelat på kommun 

Vilken är din nuvarande bostadsort? * Ligger din arbetsplats i din bostadskommun? 

   Ligger din arbetsplats i din 

bostadskommun? 

   Ja Nej Totalt 

Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

Leksand Antal 36 23 59 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

61,0% 39,0% 100,0% 

Mora Antal 62 26 88 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

70,5% 29,5% 100,0% 

Orsa Antal 11 14 25 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

44,0% 56,0% 100,0% 

Rättvik Antal 16 26 42 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

38,1% 61,9% 100,0% 

Älvdalen Antal 12 7 19 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

63,2% 36,8% 100,0% 

Totalt Antal 157 108 265 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

59,2% 40,8% 100,0% 

% i Ligger din 

arbetsplats i din 

bostadskommun? 

100,0% 100,0% 100,0% 
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FRÅGA Q9. VILKEN ÄR DIN HÖGSTA GENOMFÖRDA UTBILDNING? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Folkskola, realskola, 

grundskola eller liknande 
61 13,8 14,2 

Yrkesskola, 

gymnasieskolans 1 eller 2 

åriga linjer/program 

86 19,5 20,0 

3 eller 4 årigt gymnasium 112 25,4 26,1 

Universitets eller 

högskoleutbildning kortare 

än 3 år 

60 13,6 14,0 

Universitets eller 

högskoleutbildning 3 år eller 

längre 

110 24,9 25,6 

Totalt 429 97,3 100,0 

Saknade System 12 2,7  

Totalt 441 100,0  
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FRÅGA Q10: VILKEN ÄR DIN MAKE/MAKA/SAMBOS HÖGSTA GENOMFÖRDA 

UTBILDNING? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Folkskola, realskola, 

grundskola eller liknande 
47 10,7 16,2 

Yrkesskola, 

gymnasieskolans 1 eller 2 

åriga linjer/program 

66 15,0 22,8 

3 eller 4 årigt gymnasium 71 16,1 24,5 

Universitets eller 

högskoleutbildning kortare 

än 3 år 

37 8,4 12,8 

Universitets eller 

högskoleutbildning 3 år eller 

längre 

69 15,6 23,8 

Totalt 290 65,8 100,0 

Saknade System 151 34,2  

Totalt 441 100,0  

 

FRÅGA Q11: ÄR DU FOLKBOKFÖRD PÅ DEN ORT DÄR DU MERPARTEN AV ÅRET HAR 

DIN DYGNSVILA? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Ja 360 81,6 97,3 

Nej 10 2,3 2,7 

Totalt 370 83,9 100,0 

Saknade System 71 16,1  

Totalt 441 100,0  
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FRÅGA Q12: HUR MÅNGA GÅNGER HAR DU BYTT BOSTADSKOMMUN SEN DU FYLLDE 

18 ÅR? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig 0 4 ,9 ,9 

1 49 11,1 11,4 

2 80 18,1 18,6 

3 64 14,5 14,9 

4 84 19,0 19,5 

5 58 13,2 13,5 

6 24 5,4 5,6 

7 21 4,8 4,9 

8 16 3,6 3,7 

9 7 1,6 1,6 

10 8 1,8 1,9 

11 4 ,9 ,9 

12 3 ,7 ,7 

13 1 ,2 ,2 

14 1 ,2 ,2 

15 2 ,5 ,5 

17 2 ,5 ,5 

18 1 ,2 ,2 

50 1 ,2 ,2 

Totalt 430 97,5 100,0 

Saknade System 11 2,5  

Totalt 441 100,0  

 



   

 76 

FRÅGA Q13. HUR NÖJD VAR DU SAMMANTAGET MED DEN ORT SOM DU FLYTTADE 

FRÅN SENAST? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig 1 Mycket missnöjd 14 3,2 3,2 

2 21 4,8 4,9 

3 32 7,3 7,4 

4 82 18,6 19,0 

5 100 22,7 23,1 

6 78 17,7 18,1 

7 Mycket nöjd 105 23,8 24,3 

Totalt 432 98,0 100,0 

Saknade System 9 2,0  

Totalt 441 100,0  

 

FRÅGA Q14. VILKET VAR SAMMANFATTNINGSVIS DET VIKTIGASTE SKÄLET TILL ATT 

DU FLYTTADE TILL DIN NUVARANDE BOSTADSORT? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Arbete 73 16,6 16,8 

Utbildning/Studier 25 5,7 5,8 

Ville ha en förändring i mitt 

liv 
110 24,9 25,3 

Flyttade för att min 

make/maka/sambo fick 

jobb/skulle studera 

14 3,2 3,2 

Släkt och vänner 73 16,6 16,8 

Kärlek/ Flyttade ihop med 

min partner 
60 13,6 13,8 

Övrigt 79 17,9 18,2 

Totalt 434 98,4 100,0 

Saknade System 7 1,6  

Totalt 441 100,0  
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Uppdelat på utbildning: 

 Vilken är din högsta genomförda utbildning? 

Folkskola, 

realskola, 

grundskola 

eller 

liknande 

Yrkesskola, 

gymnasieskolans 

1 eller 2 åriga 

linjer/program 

3 eller 4 

årigt 

gymnasium 

Universitets eller 

högskoleutbildning 

kortare än 3 år 

Universitets eller 

högskoleutbildning 

3 år eller längre Totalt 

Arbete Antal 5 9 13 9 35 71 

% i Utbildning 8,2% 10,6% 11,7% 15,0% 33,0% 16,8% 

Utbildning/Studier Antal 1 1 11 7 5 25 

% i Utbildning 1,6% 1,2% 9,9% 11,7% 4,7% 5,9% 

Ville ha en 

förändring i mitt liv 

Antal 18 28 21 14 24 105 

% i Utbildning 29,5% 32,9% 18,9% 23,3% 22,6% 24,8% 

Flyttade för att min 

make/maka/sambo 

fick jobb/skulle 

studera 

Antal 3 1 4 1 4 13 

% i Utbildning 

4,9% 1,2% 3,6% 1,7% 3,8% 3,1% 

Släkt och vänner Antal 8 17 18 15 15 73 

% i Vilken är 

din högsta 

genomförda 

utbildning? 

13,1% 20,0% 16,2% 25,0% 14,2% 17,3% 

Kärlek/ Flyttade 

ihop med min 

partner 

Antal 9 15 20 4 11 59 

% i Utbildning 
14,8% 17,6% 18,0% 6,7% 10,4% 13,9% 

Övrigt Antal 17 14 24 10 12 77 

% i Utbildning 27,9% 16,5% 21,6% 16,7% 11,3% 18,2% 

Totalt Antal 61 85 111 60 106 423 

% i Utbildning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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FRÅGA Q15. HAR DU TIDIGARE BOTT PÅ DIN NUVARANDE BOSTADSORT? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Ja 183 41,5 42,5 

Nej 248 56,2 57,5 

Totalt 431 97,7 100,0 

Saknade System 10 2,3  

Totalt 441 100,0  
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Uppdelat på kommun 

Vilken är din nuvarande bostadsort? * Har du tidigare bott på din nuvarande bostadsort? 

   Har du tidigare bott på din nuvarande 

bostadsort? 

   Ja Nej Totalt 

Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

Leksand Antal 42 60 102 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

41,2% 58,8% 100,0% 

Mora Antal 58 60 118 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

49,2% 50,8% 100,0% 

Orsa Antal 22 34 56 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

39,3% 60,7% 100,0% 

Rättvik Antal 23 52 75 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

30,7% 69,3% 100,0% 

Älvdalen Antal 13 11 24 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

54,2% 45,8% 100,0% 

Ingen av 

ovanstående 

Antal 23 30 53 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

43,4% 56,6% 100,0% 

Totalt Antal 181 247 428 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

42,3% 57,7% 100,0% 
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 FRÅGA Q16: HUR LÄNGE SEN VAR DET DU BODDE PÅ DIN NUVARANDE 

BOSTADSORT SENAST? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig 1-3 år sen 72 16,3 37,1 

4-6 år sen 28 6,3 14,4 

7-14 år sen 26 5,9 13,4 

15 år sen eller längre 68 15,4 35,1 

Totalt 194 44,0 100,0 

Saknade System 247 56,0  

Totalt 441 100,0  

 

FRÅGA Q17: PÅ VILKET SÄTT FICK DU DITT NUVARANDE ARBETE?  

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Genom 

arbetsförmedlingen/platsban

ken 

40 9,1 15,6 

Genom annonser i 

dagstidning etc. 
34 7,7 13,2 

Genom vänner och bekanta 37 8,4 14,4 

Genom kontakter i 

arbetslivet 
69 15,6 26,8 

Annat 77 17,5 30,0 

Totalt 257 58,3 100,0 

Saknade System 184 41,7  

Totalt 441 100,0  
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På vilket sätt fick du ditt nuvarande arbete? * Har du tidigare bott på din nuvarande bostadsort? 

   Har du tidigare bott på din 

nuvarande bostadsort? 

   Ja Nej Totalt 

På vilket sätt fick 

du ditt nuvarande 

arbete? 

Genom 

arbetsförmedlingen/platsbanken 

Antal 12 27 39 

% i Har du tidigare 

bott på din 

nuvarande 

bostadsort? 

12,0% 17,9% 15,5% 

Genom annonser i dagstidning 

etc. 

Antal 9 24 33 

% i Har du tidigare 

bott på din 

nuvarande 

bostadsort? 

9,0% 15,9% 13,1% 

Genom vänner och bekanta Antal 18 19 37 

% i Har du tidigare 

bott på din 

nuvarande 

bostadsort? 

18,0% 12,6% 14,7% 

Genom kontakter i arbetslivet Antal 29 37 66 

% i Har du tidigare 

bott på din 

nuvarande 

bostadsort? 

29,0% 24,5% 26,3% 

Annat Antal 32 44 76 

% i Har du tidigare 

bott på din 

nuvarande 

bostadsort? 

32,0% 29,1% 30,3% 

Totalt Antal 100 151 251 

% i Har du tidigare 

bott på din 

nuvarande 

bostadsort? 

100,0% 100,0% 100,0% 
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FRÅGA Q18: PÅ VILKET SÄTT TROR DU ATT FLEST MÄNNISKOR FÅR JOBB PÅ DIN 

NUVARANDE BOSTADSORT? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Genom 

arbetsförmedlingen/platsban

ken 

50 11,3 12,6 

Genom annonser i 

dagstidningar etc. 
20 4,5 5,1 

Genom vänner och bekanta 180 40,8 45,5 

Genom kontakter i 

arbetslivet 
128 29,0 32,3 

På annat sätt 18 4,1 4,5 

Totalt 396 89,8 100,0 

Saknade System 45 10,2  

Totalt 441 100,0  

 

FRÅGA Q92A, Q20 OCH Q21  

Medelvärde per kommun 

Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

Utbud av 

butiker : Innan 

du flyttade till 

din nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din 

bild av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Utbud av 

restauranger : 

Innan du 

flyttade till din 

nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din 

bild av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Nöjen på 

kvällar och 

helger : Innan 

du flyttade till 

din nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din 

bild av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Allmänna 

kommunikationer 

: Innan du 

flyttade till din 

nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din 

bild av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Hur viktiga 

var 

sammantaget 

faktorerna 

ovan för ditt 

val av 

bostadsort? 

Hur väl 

tycker du 

sammantaget 

att faktorerna 

ovan 

stämmer 

med de 

förväntningar 

som du 

hade? 

Leksand 4,42 3,69 3,16 3,51 3,15 5,47 

Mora 4,19 3,64 3,06 3,21 2,61 5,28 

Orsa 3,04 3,04 2,83 2,98 2,66 5,02 

Rättvik 3,81 3,68 2,86 3,05 2,57 5,35 

Älvdalen 2,83 2,17 2,13 2,17 2,24 5,54 

Totalt 3,99 3,58 3,09 3,27 2,83 5,37 
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FRÅGA Q22, Q23 OCH Q24.  

Medelvärde uppdelat på kommun 

Vilken är din nuvarande 

bostadsort? 

Möjligheter till 

idrottsutövning : 

Innan du flyttade 

till din nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din bild 

av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Kulturellt utbud : 

Innan du flyttade 

till din nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din bild 

av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Möjligheter till 

friluftsliv : Innan 

du flyttade till din 

nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din bild 

av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Hur viktiga var 

sammantaget 

faktorerna ovan 

för ditt val av 

bostadsort 

Hur väl tycker du 

sammantaget att 

faktorerna ovan 

stämmer med de 

förväntningar 

som du hade? 

Leksand 5,20 4,87 5,99 3,93 5,60 

Mora 5,64 4,06 6,21 4,08 5,79 

Orsa 4,73 4,26 6,35 3,91 5,52 

Rättvik 4,75 4,43 5,85 3,85 5,54 

Älvdalen 4,57 3,00 6,50 4,84 5,58 

Totalt 5,12 4,33 6,00 4,04 5,62 

 

FRÅGA Q25; Q26 OCH Q27. 

Uppdelat på kommun 

Vilken är din nuvarande 

bostadsort? 

Barnomsorg : 

Innan du flyttade 

till din nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din bild 

av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Skolor : Innan du 

flyttade till din 

nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din bild 

av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Tillgänglig vård 

och omsorg : 

Innan du flyttade 

till din nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din bild 

av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Hur viktiga var 

sammantaget 

faktorerna ovan 

för ditt val av 

bostadsort 

Hur väl tycker du 

sammantaget att 

faktorerna ovan 

stämmer med de 

förväntningar 

som du hade? 

Leksand 4,49 4,71 4,16 3,51 4,94 

Mora 4,34 4,55 4,45 3,44 4,91 

Orsa 4,28 4,48 4,06 3,69 4,75 

Rättvik 4,00 4,44 4,15 3,14 5,35 

Älvdalen 4,00 4,00 3,75 3,76 4,83 

Totalt 4,29 4,52 4,26 3,46 5,00 
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FRÅGA Q28, Q29 OCH Q30. 

Uppdelat på kommun 

Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

Möjlighet till 

påverkan/ 

inflytande : 

Innan du 

flyttade till din 

nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din 

bild av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Gemenskap 

(tillhörighet i 

samhället) : 

Innan du 

flyttade till din 

nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din 

bild av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

"Att känna sig 

som hemma" 

: Innan du 

flyttade till din 

nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din 

bild av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Möjlighet till 

hjälp och byten 

av tjänster 

med 

vänner/grannar 

: Innan du 

flyttade till din 

nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din 

bild av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Trygghet i att 

inte utsättas 

för brott : 

Innan du 

flyttade till din 

nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din 

bild av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Hur viktiga 

var 

sammantaget 

faktorerna 

ovan för ditt 

val av 

bostadsort? 

Hur tycker du 

sammantaget 

att faktorerna 

ovan 

stämmer 

med de 

förväntningar 

som du 

hade? 

Leksand 3,84 4,57 5,26 4,98 5,28 4,48 5,24 

Mora 3,59 4,01 4,88 4,48 5,03 3,98 5,19 

Orsa 3,47 3,73 4,64 4,61 4,94 4,23 5,05 

Rättvik 3,54 4,41 5,25 4,59 5,27 4,54 5,48 

Älvdalen 2,92 4,12 5,08 4,68 5,36 4,64 5,44 

Totalt 3,64 4,24 5,06 4,67 5,12 4,30 5,29 
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FRÅGA 30 

Uppdelat på kommun 
 

Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

Möjlighet till 

att hitta ett 

nytt jobb på 

orten : Innan 

du flyttade till 

din nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din 

bild av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Karriärmöjligheter 

utan att flytta : 

Innan du flyttade 

till din nuvarande 

bostadsort, vilken 

var din bild av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Möjlighet till bra 

hushållsekonomi 

: Innan du 

flyttade till din 

nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din 

bild av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Möjlighet till låg 

boendekostnad 

: Innan du 

flyttade till din 

nuvarande 

bostadsort, 

vilken var din 

bild av hur 

nedanstående 

faktorer skulle 

fungera? 

Hur viktiga 

var 

sammantaget 

faktorerna 

ovan för ditt 

val av 

bostadsort? 

Hur tycker du 

sammantaget 

att faktorerna 

ovan 

stämmer 

med de 

förväntningar 

som du 

hade? 

Leksand 3,26 3,07 4,30 4,20 4,28 5,17 

Mora 3,68 3,21 4,37 4,59 4,10 5,12 

Orsa 2,66 2,83 4,29 4,88 4,39 4,74 

Rättvik 3,33 2,87 4,35 4,86 4,37 5,41 

Älvdalen 2,68 2,44 3,21 4,71 3,80 4,92 

Totalt 3,43 3,12 4,35 4,58 4,25 5,15 

 

FRÅGA 343A: TROR DU ATT DU KOMMER ATT BO KVAR PÅ DIN NUVARANDE 

BOSTADSORT OM 1 ÅR. 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Ja 390 88,4 88,8 

Nej 49 11,1 11,2 

Totalt 439 99,5 100,0 

Saknade System 2 ,5  

Totalt 441 100,0  
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FRÅGA 343B: TROR DU ATT DU KOMMER ATT BO KVAR PÅ DIN NUVARANDE 

BOSTADSORT OM 3 ÅR? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Ja 346 78,5 78,8 

Nej 93 21,1 21,2 

Totalt 439 99,5 100,0 

Saknade System 2 ,5  

Totalt 441 100,0  

 

Åldersgrupper *Tror du att du kommer att bo kvar på din nuvarande bostadsort om 3 år? 

   3 år : Tror du att du kommer att bo kvar på din 

nuvarande bostadsort om.. 

   Ja Nej Totalt 

Åldersgrupper 20-30 år Antal 74 56 130 

% i Åldersgrupper 56,9% 43,1% 100,0% 

31-45 år Antal 98 15 113 

% i Åldersgrupper 86,7% 13,3% 100,0% 

46-64 år Antal 98 14 112 

% i Åldersgrupper 87,5% 12,5% 100,0% 

65+ år Antal 73 5 78 

% i Åldersgrupper 93,6% 6,4% 100,0% 

Totalt Antal 343 90 433 

% i Åldersgrupper 79,2% 20,8% 100,0% 
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Vilken är din nuvarande bostadsort? *Tror du att du kommer att bo kvar på din nuvarande 

bostadsort om 3 år 

   3 år : Tror du att du kommer att bo kvar 

på din nuvarande bostadsort om.. 

   Ja Nej Totalt 

Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

Leksand Antal 80 22 102 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

78,4% 21,6% 100,0% 

Mora Antal 100 21 121 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

82,6% 17,4% 100,0% 

Orsa Antal 37 19 56 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

66,1% 33,9% 100,0% 

Rättvik Antal 70 5 75 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

93,3% 6,7% 100,0% 

Älvdalen Antal 18 7 25 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

72,0% 28,0% 100,0% 

Ingen av 

ovanstående 

Antal 36 18 54 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

66,7% 33,3% 100,0% 

Totalt Antal 341 92 433 

% i Vilken är din 

nuvarande 

bostadsort? 

78,8% 21,2% 100,0% 
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FRÅGA 343C: TROR DU ATT DU KOMMER ATT BO KVAR PÅ DIN NUVARANDE 

BOSTADSORT OM 5 ÅR? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Giltig Ja 301 68,3 68,9 

Nej 136 30,8 31,1 

Totalt 437 99,1 100,0 

Saknade System 4 ,9  

Totalt 441 100,0  

 

FRÅGA 344 D: 0 ÅR : TROR DU ATT DU KOMMER ATT BO KVAR PÅ DIN NUVARANDE 

BOSTADSORT OM 10 ÅR? 

 

  Frekvens Procent Giltig procent 

Giltig Ja 255 57,8 58,2 

Nej 183 41,5 41,8 

Total 438 99,3 100,0 

Saknade System 3 ,7  

Total 441 100,0  

 

FRÅGA Q35: HUR FICK DU INFORMATION/KUNSKAP OM DIN NUVARANDE 

BOSTADSORT? 

  Svar 

  N Procent Procent av fallen 

information om bostadsort Har eller har haft 

fritidsboende på orten 
88 13,1% 20,0% 

Har bott där tidigare 170 25,3% 38,5% 

Har semestrat på orten 79 11,8% 17,9% 

Har semestrat i Dalarna 63 9,4% 14,3% 

Genom vänner och bekanta 127 18,9% 28,8% 

Genom media 31 4,6% 7,0% 

Genom 

reklam/marknadsföring 
24 3,6% 5,4% 

Annat 90 13,4% 20,4% 

Totalt 672 100,0% 152,4% 



   

 89 

Referenser 

GARVILL, J., MALMBERG, G. & WESTIN, K. (2000) Värdet av att flytta och att 
stanna, Stockholm, Fritzes. 

INGEMARSDOTTER RUDMAN, A. (2007) Womens´s Evaluation of Intrapartum 
and Postpartum Care. Stockholm, Karolinska Institutet. 

KÅKS, H. (2007) Mellan erfarenhet och förväntan. Institutionen för studier av 
samhällsutveckling och kultur. Linköping, Linköpings universitet. 

KÅKS, H. & WESTHOLM, E. (1994) En plats i tillvaron. Falun, Dalarnas 
forskningsråd. 

REGION DALARNA (2008) pumpa of dalarna. Falun, Region Dalarna. 
SOFAER, S. & FIRMINGER, K. (2005) Patient perceptions of the quality of health 

services. Annual Review of Public Health, 26, 513-559. 
STENBACKA, S. (2001) Landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv. Uppsala, 

Uppsala universitet. 
SVENSSON, L. (2006) Vinna eller försvinna. Institutionen för beteendevetenskap. 

Linköping, Linköpings universitet. 
 
 Elektroniska källor 
 

http://www.scb.se. Hämtat 2008-05-12 
 

http://www.scb.se/

