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SAMMANFATTNING 
 
Befolkningen kan betraktas som en knapp resurs och kommuner med 

befolkningstillväxt kan bättre utnyttja sina resurser och investeringskostnader slås ut på 

fler personer. I vilken utsträckning det är möjligt att påverka befolkningens storlek är 

därför en betydande fråga för landets kommuner. För kommuner med ett högt 

pendlingsnetto är det viktigt att söka ökad kunskap om dessa presumtiva invånares 

behov och krav för att kunna fatta beslut, vilket kan stimulera inflyttning. Inpendlares 

resor till och från arbetet genererar en mängd olika miljöproblem, t.ex. luftföroreningar. 

Det är därför viktigt att söka minska resor till arbetet med bil till förmån för 

kollektivtrafiken. 

 
Syftet med denna studie är att kartlägga bakomliggande faktorer som kan vara 

avgörande för val av bostadsort och färdmedel hos de personer som pendlar till 

Trollhättan. Resultatet av denna kartläggning kommer att vara ett bidrag till kommunala 

beslut om åtgärder för att stimulera inflyttningen till Trollhättans kommun. Valet mellan 

att flytta och pendla påverkas av ett antal olika faktorer. Ett antal av de faktorer, vilka 

kan påverka ett val i endera riktningen, behandlas i studiens problemområde. Faktorerna 

som behandlas är exempelvis näringsliv, bostäder, sociala nätverk och kostnader. 

 
Studiens ansats är deskriptiv. Den kvantitativa undersökningen har genomförts som en 

postenkät till ett urval av de pendlare, vilka är anställda av kommunen respektive Västra 

Götalandsregionen. Det viktigaste resultatet som framkom var att sociala faktorer är 

mycket betydelsefulla för valet av bostadsort. Även bostadens läge och miljön i dess 

närhet var viktiga faktorer. Av de som pendlar reser ca 80 % med bil, främst pga. att 

kollektivtrafiken är tidskrävande och inte tillräckligt flexibel. 

 
 
Nyckelord: Arbetsresa, migration, pendling, samåkning. 
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ABSTRACT 
 
The population can be deemed to be in short supply. Municipalities with a growing 

population can use their resources more efficiently and the revenue retrieved from the 

growth in inhabitants can finance cost investments. To what extent it is possible to 

affect the size of the population is therefore a major issue for the municipalities of the 

country. It is important for municipalities with a high number of inbound commuters to 

seek increased knowledge about the needs and demands of their presumptive 

inhabitants, to be able to make decisions that can stimulate them to move to the 

municipality. Commuters travelling back and forth to work generate a multitude of 

different environmental problems, for example air-pollution. An important issue is 

therefore to decrease the number of people travelling by car and promote the usage of 

public transportation. 

 
The purpose of this study is to map out underlying factors, which can be of vital 

importance to the current numbers of inbound commuters both in relation to the choice 

of Trollhättan as permanent residence and means of conveyance among those who 

commute to Trollhättan. The result of this survey will be a contribution to municipal 

decisions and actions to stimulate the growth of the local population of Trollhättan. The 

choice between moving and commuting is affected by a number of different factors. 

Some of the factors, which can have a positive or negative consequence, are discussed 

in this study. Some of the factors that are discussed are trade and industry, residences, 

social network and costs. 

 



The research is descriptive. The quantitative research has been accomplished by a postal 

questionnaire to a sample of commuters, who are employed by the municipality of 

Trollhättan and by the region of Västra Götaland. The most important result that was 

discovered was that social factors are very significant in regard to the choice of 

residential area. In addition, geographical location of the residence and the environment 

in its surroundings were deemed important factors. Of those who commute about 80 % 

travel by car, the governing factor being due to the increased time it takes to travel by 

public transportation and the lack of flexibility of the same. 

 
 
Keywords: work-travelling, migration, commuting, car-pooling. 
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1 BAKGRUND 

Här behandlas bakgrunden till denna studies ämnesval, vi beskriver vilka som kan 
finna intresse av studien samt ger en kort beskrivning av studiens grundläggande 
begrepp. 
 
 
1.1 En kommuns grundläggande beståndsdelar 
 
Nationalencyklopedins (1998) definition av kommun lyder: ”kommun ('allmän', 

'offentlig'), territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal 

självstyrelse”. För att en kommun skall fungera behövs enligt oss, ett antal 

grundläggande beståndsdelar. För det första behövs ett befolkningsunderlag, vilket med 

fördel är i demografisk balans, dvs. en väl avvägd fördelning både vad gäller kön och 

ålder. Det lokala näringslivet är en annan beståndsdel vilket behöver arbetskraft som 

tillhandahålls av invånarna och som därmed får försörjning. En tredje beståndsdel är 

infrastruktur. Slutligen har vi kommunen i form av förvaltning vilken behöver 

skatteintäkter från invånarna för att kunna ge nödvändig service till invånarna och 

näringslivet. En sådan här kedja av ömsesidigt beroende mellan de olika 

beståndsdelarna kan givetvis utvecklas och beskrivas mera detaljerat, men det viktiga är 

förståelsen av att beståndsdelarna är beroende av varandra. För kommuner som vill växa 

och expandera är det en förutsättning att alla de grundläggande beståndsdelarna växer i 

takt med varandra. 

 
 
1.2 Befolkning, flyttning och tillväxt 
 
I Sverige sker ca 1,2 miljoner flyttningar varje år och en svensk flyttar i genomsnitt tio 

gånger under sin levnad. Av dessa flyttningar kan tre sägas vara långväga och medföra 

byte av bostadsort. I bedömningen av kommunernas befolkningsutveckling utgör dessa 

långväga flyttningar en viktig, men svårförutsägbar faktor (Stjernström, 1998). 

 
Antalet invånare i en kommun påverkas av en mängd faktorer som antal födslar, 

dödsfall, inflyttningar samt utflyttningar. Genom att ha en stor befolkning i en kommun 

finns också ett stort underlag för att exempelvis ta ut skatt. Det är därför viktigt för 

kommuner att inte befolkningsunderlaget minskar alltför mycket, utan istället växer. För 
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att växa krävs det bland annat att kommuner har ett tillfredsställande bostadsutbud, bra 

service till invånarna, och arbetstillfällen att erbjuda. Detta innebär i sin tur att 

kommunen bör ha ett välutvecklat näringsliv som kan erbjuda dessa arbetstillfällen och 

därmed försörjning (Svenska kommunförbundet, 1998). Arbetstillfällen leder till att 

människor inte bara från den egna kommunen utan även ifrån andra kommuner arbetar i 

kommunen. De personer som har respektive får arbete i en kommun kan då välja mellan 

att flytta till arbetsplatskommunen alternativt att pendla från sin hemkommun till sin 

arbetsplatskommun. 

 
 
1.3 Pendling 
 
Rörligheten har historiskt sett varierat mellan daglig förflyttning mellan bostad och 

arbete; veckovis pendling; säsongsarbetskraftsvandringar; periodisk migration; 

återflyttning och enstaka flyttningar under ett livsskede. Under tidigare århundraden var 

arbetsvandring ett regelbundet inslag i många människors arbetsliv. Pendling idag 

innebär en resa mellan vår bostad respektive vårt förvärvsarbete, alltså dagliga resor 

över längre avstånd. En person som förvärvsarbetar definieras som en pendlare om 

denne har sin arbetsplats på annan ort än folkbokföringsorten. Således ingår även 

veckopendlare i benämningen pendlare (Fransson, 1991). Idag sker pendling över lika 

långa sträckor som en hel del av flyttningarna mellan kommunerna. 

 
Pendling kan uppstå dels när ett hushåll flyttar till en annan bostad under förutsättning 

att arbetsplatsen förblir oförändrad, dels när platsen för förvärvsarbetet byts under 

förutsättning att bostaden förblir oförändrad. Pendling och flyttning uppkommer bland 

annat som ett resultat av förändrade krav på hushållens bostäder men även av 

förändringar på arbetsmarknaden (Fransson, 1991). 

 
Enligt Garvill, m fl. (2000) styrs individers beslut att stanna eller flytta av ekonomiska 

faktorer och närhet till arbetsmarknaden. Andra faktorer som kan påverka är t.ex. 

individens egenskaper (ålder, kön, utbildning etc.), hans/hennes ”subjektiva” 

uppfattning om platsen, samt livsvärden, livsstil, attityder och normer (Garvill, m fl., 

2000). En god boendemiljö, närhet till natur, kultur och fritidsmöjligheter, sociala 
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kontakter samt tillgång till goda kommunikationer kan i många fall vara viktigare än 

närhet till arbetsplatsen (Bengtsson & Johansson, 1996). 

 
För att kunna tillgodose behov och krav hos invånarna i en kommun, och även hos 

presumtiva inflyttare, bör en kommun se till att ha god kännedom om sina invånare 

respektive presumtiva inflyttare. Denna information skapar underlag och förutsättningar 

för ökad tillväxt. Förutom kommunens vinst i och med ett stabilare befolkningsunderlag 

leder även minskat pendlande till mindre miljöförstörande påverkan. 

 
Resultatet av denna uppsats är framför allt av intresse för aktörer inom 

bostadsmarknaden och inom kollektivtrafiken i Trollhättans kommun, men även andra 

kommuner kan tänkas få värdefull information från denna rapport. 

 
 
1.4 Begreppsanalys 
 
Boendemiljö - utgörs av bostadens standard och miljön i den närmsta omgivningen 
kring bostaden. Inom detta begrepp ryms även hushållets trygghet i samband med 
boendet, med avseende på exempelvis kriminalitet och störande grannar. 
 
Bostadens geografiska placering – var en bostad fysiskt är placerad i en kommun. 
 
Bostadstyp – flerbostadshus, rad-/kedje-/parhus eller friliggande småhus/villor. 
 
Fritidsaktiviteter – verksamhet för rekreation på fritiden som t.ex. idrottsklubbar, 
idrottsanläggningar, gym, cykelvägar, caféer, restauranger, dansställen, diskotek, 
fritidsgårdar, biografer, friluftsliv, och fiske. 
 
Inpendlare – person som arbetar i en kommun men är folkbokförd och har sin bostad i 
någon annan kommun. 
 
Kommunal skattesats - den andel av invånarnas beskattningsbara inkomst som 
kommunen tar ut i skatt. 
 
Kultur – olika verksamheter i form av bibliotek, musikskolor, teaterföreställningar, 
museer, utställningar av olika slag, musikkonserter inom olika genrer, konstföreningar 
och liknande. 
 
Migration – en individ/hushålls temporära eller permanenta flyttning från en fysisk plats 
till en annan i samband med bostadsbyte över kommungräns. 
 
Pendling – resa mellan bostad och arbetsplats. 
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Samåkning - all personbilstrafik med fler än två resenärer (inklusive föraren). Här 
innefattas alltså all transport där någon familjemedlem eller person från annat hushåll 
finns med i bilen. 
 
Service – avser såväl offentlig service till invånare som privat/kommersiell service. I 
den offentliga servicen ingår t.ex. barnomsorg, skola, sjukvård och kommunikationer. I 
den privata/kommersiella servicen ingår t.ex. dagligvaruhandel, andra sorters butiker 
och affärer, bank, och post. 
 
Sociala nätverk – kontakter/relationer med andra människor som t.ex. släkt och vänner. 
 
Upplåtelseform – huruvida bostaden är en äganderätt, hyresrätt eller bostadsrätt. 
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2 SYFTE OCH AVGRÄNSNING 

Föreliggande kapitel beskriver först rapportens huvudsyfte, vilket sedan delas upp i 
två delsyften. Därefter tas, i avgränsningsavsnittet, upp vad som inte kommer att 
behandlas i rapporten. 
 
 
2.1 Huvudsyfte 
 
Studiens huvudsyfte är att kartlägga och lyfta fram bakomliggande faktorer som kan 
vara avgörande för val av bostadsort och färdmedel hos de personer som pendlar till 
Trollhättan. 
 
En kommun måste följa med i omvärldens snabba förändring och utvecklas i takt med 

denna. Flera av de stora förändringar som sker i det svenska samhället leder till en ökad 

konkurrens om befolkningen, vilken kan ses som en knapp resurs. I det postindustriella 

samhället har kompetent arbetskraft blivit viktigare jämfört med tidigare då råvaror var 

en viktig lokaliseringsfaktor (Borgegård, 1992). För att kunna attrahera människor att 

flytta till Trollhättans kommun är det av stor betydelse att kommunen har kunskap om 

vilka behov tänkbara inflyttare har. 

 
Denna kartläggning kommer att vara ett viktigt bidrag till kommunala beslut om 

åtgärder för att stimulera inflyttningen till Trollhättans kommun. Kommunen vill ha 

information om vad som styr inpendlarnas val av bostadsort. Denna information är ett 

viktigt tillskott till kommunen i syfte att påverka vissa områden för att göra Trollhättan 

till en mer attraktiv kommun att leva och bo i. Det kommer även i framtiden finnas de 

av inpendlarna som väljer att fortsätta pendla. Därför är det ur miljö och 

säkerhetssynpunkt viktigt att kartlägga inpendlarnas val av färdmedel. 

 
 
2.1.1 Delsyfte 1 
 
Delsyfte ett är att kartlägga bakomliggande faktorer till varför pendlaren väljer att 
pendla framför att bosätta sig i Trollhättans kommun, dvs. vilka faktorer som påverkat 
dem i deras val av bostadsort. 
 
Anledningen till varför detta är intressant att kartlägga är för att se vad som kan göras 

för att pendlaren istället för att pendla skall välja att flytta till Trollhättans kommun. 
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Bättre kunskap om vilka faktorer som är viktiga för pendlarna för var de väljer att 

bosätta sig är av stor betydelse för att satsa resurser inom rätt område. 

 
De övergripande frågeställningarna till delsyfte ett är: 

• Varför har pendlaren valt att inte bosätta sig i sin arbetsplatskommun 

(Trollhättan)? 

• Vilka förutsättningar skall finnas för att en flytt till Trollhättan skall kunna bli 

aktuell? 

 
Trollhättans kommun behöver en stabil och helst växande befolkning för att kunna 

erbjuda sina invånare god service. En grupp av tänkbara inflyttare är inpendlarna till 

Trollhättans kommun i och med att de genom sitt arbete har en anknytning till 

Trollhättan. Svar på ovanstående frågor kan bidra till ökad kunskap om varför 

inpendlaren valt att inte bosätta sig i Trollhättan, och därmed också ett underlag som 

visar i vilken utsträckning Trollhättans kommun kan påverka situationen. 

 
 
2.1.2 Delsyfte 2 
 
Delsyfte två är att kartlägga vilket färdmedel inpendlaren använder för sina resor till 
arbetsplatsen i Trollhättans kommun samt vilka faktorer som påverkar privatbilisternas 
val att inte resa kollektivt. 
 
Anledningen till varför detta är intressant att kartlägga är för att få information om vad 

som kan få fler inpendlare att resa kollektivt. Inpendlarnas resor till och från arbetet 

genererar en mängd olika miljöproblem i form av exempelvis luftföroreningar men även 

större risk för olyckor. Det är därför av stor vikt att försöka få så många som möjligt av 

de som använder bil för sina resor till och från arbetet att i större utsträckning resa 

kollektivt. 

 
De övergripande frågeställningarna till delsyfte två är: 

• Vilket färdmedel använder inpendlaren för sina arbetsresor? 

• Vilka är orsakerna till att de inpendlare som idag använder bil för sina resor till 

arbetet inte reser kollektivt (främst buss och tåg)? 
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Dessa frågor är viktiga för att först och främst kartlägga i vilken utsträckning olika 

färdmedel används av pendlarna för sina resor till och från arbetet i Trollhättan. Vidare 

kan vi genom att kartlägga vilka faktorer som påverkar privatbilisternas val att inte resa 

kollektivt få information om vilka eventuella förändringar som skulle kunna minska 

användandet av bil för resor till och från arbetet. Med denna information som underlag 

kan Trollhättans kommun tillsammans med andra aktörer (t.ex. Västtrafik) skapa 

förutsättningar för ett ökat användande av kollektivtrafik för resor till och från arbetet. 

 
 
2.2 Avgränsning 
 
Denna studie avgränsar sig till att endast behandla de pendlare som är anställda av 

Trollhättans kommun eller av Västra Götalandsregionen och som för närvarande reser 

till sitt arbete i Trollhättans kommun och är folkbokförd och bor i någon annan 

kommun. I studien behandlas inte de pendlare som bor i Trollhättans kommun och reser 

till sitt arbete i någon annan kommun. Inte heller kommer studien att beröra varför de 

som flyttat till Trollhättan har valt att göra det, eller vilka faktorer som påverkat de som 

flyttat ifrån Trollhättans kommun. 

 
För att visa på mångfalden inom alla de olika val en person som ställs inför valet att 

flytta kan behöva ta hänsyn till, kommer ett antal olika faktorer som kan ha betydelse 

vid beslut att stanna eller flytta att nämnas. Det kan finnas andra faktorer som kan 

påverka den enskilde individen och dennes hushåll men i avsnittet problemområden tas 

några av de främsta påverkansfaktorerna upp. 
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3 PROBLEMANALYS 

Föreliggande kapitel beskriver rapportens olika problemområden. Efter en 
beskrivning av problemområdena avslutas kapitlet med en utmynning i studiens 
undersökningsproblem. 
 
 
3.1 Problemområde 
 
3.1.1 Befolkningstillväxt och pendling 
 
I och med att befolkningen är att betrakta som en knapp resurs är det viktigt att veta vad 

en kommun kan göra för att locka fler invånare till sig. Kommuner med 

befolkningstillväxt kan bättre utnyttja sina resurser och investeringskostnader slås ut på 

fler personer. Ett stort befolkningsunderlag ökar också möjligheterna till god service för 

invånarna. Ökade skatteintäkter kan också göra det möjligt att utföra investeringar som 

kan göra en kommun mer attraktiv vilket i sin tur genererar nya inflyttare. För en del 

svenska kommuner kan det därför vara önskvärt att kunna påverka 

befolkningsutvecklingen genom att dra till sig människor, minska utflyttningen samt 

försöka åstadkomma en viss sammansättning på flyttströmmarna (Borgegård 1992). 

 
En anledning till att försöka attrahera inflyttare kan vara att kommuner med tillväxt i 

befolkningen antas vara attraktiva, ha livskraft och kan erbjuda företag ett stabilt och 

växande utbud av arbetskraft. Det är än viktigare för kommuner där 

befolkningstillväxten inte följt den övriga tillväxten i kommunen samt kommuner med 

ett pendlingsöverskott, dvs. fler inpendlare än utpendlare. Inpendlarna är en grupp 

tänkbara invånare där det är intressant att ta reda på vad det är som gör att dessa 

personer inte väljer att flytta till kommunen istället för att pendla. 

 
Ett överskott av inpendlare kan betraktas ur olika perspektiv. Ett första perspektiv är att 

nettoinpendlingen till en kommun är positiv i bemärkelsen att företagen i kommunen får 

tillgång till kvalificerad arbetskraft. Detta stimulerar tillväxten inom näringslivet. Ett 

andra perspektiv är att kommunen går miste om skatteintäkter från inpendlarna. Inom 

detta perspektiv ryms dessutom svårigheter med samhällsplaneringen i och med en lägre 

befolkningstillväxt än kommunens tillväxt i övrigt. I vilken utsträckning det är möjligt 
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att påverka befolkningens storlek är därför en betydande fråga för landets kommuner 

(Björnsson, 1989). 

 
 
3.1.2 Näringsliv 
 
För det lokala näringslivets utvecklingsmöjligheter är den regionala befolkningens 

utbildningsstruktur av väsentlig betydelse. För företagens konkurrensförmåga och 

tillväxtpotential är kanske den mest avgörande faktorn tillgången på kvalificerad 

arbetskraft. Den regionala utvecklingen hämmas i regioner som inte attraherar 

kvalificerad arbetskraft (Eliasson, 1998). 

 
Enligt Nutek (1997) skiljer sig närings- och sysselsättningsstrukturen åt mellan olika 

lokala arbetsmarknader. Med lokal arbetsmarknadsregion menas att en person skall 

kunna byta arbete inom regionen utan att byta bostad. Ju större variationen av branscher 

och företag är på en lokal arbetsmarknad desto tåligare är den med avseende på yttre 

störningar som exempelvis konjunkturutveckling. En lokal arbetsmarknad som präglas 

av ensidighet i näringslivsstrukturen är, enligt Nutek (1997), desto mer känslig mot yttre 

störningar. 

 
3.1.2.1 Ensidigt näringsliv 
 
Näringslivet i ensidiga lokala arbetsmarknader består ofta till stor del av branscher som 

befinner sig på ett mättat stadium och är på väg att försvinna. Företagen i dessa 

branscher har ofta en arbetskraftsstruktur som domineras av lågutbildad personal med 

en kompetens anpassad till dessa branscher. På en liten ensidig arbetsmarknad kan så 

kallade ”låsningseffekter” uppstå. Låsningseffekter innebär att det finns en risk att en 

person fastnar i det första arbetet denne tar (Nutek, 1997). 

 
3.1.2.2 Diversifierat näringsliv 
 
På diversifierade (dvs. olika företag etablerade i flera olika branscher) lokala 

arbetsmarknader finns ofta de nya kunskapsintensiva företagen där arbetskrafts-

strukturen domineras av högutbildad personal. En arbetsmarknad med ett diversifierat 

näringsliv attraherar kompetent arbetskraft genom dess större karriärmöjligheter. Det 

första arbetet som en person flyttar eller pendlar till behöver inte vara det som i första 
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hand är attraktivt, men på en stor diversifierad arbetsmarknad är möjligheterna större att 

finna det arbete som eftersöks (Nutek, 1997). 

 
Ett diversifierat näringsliv på den lokala arbetsmarknaden gynnas av karriärinflyttningar 

med högutbildad arbetskraft. Det innebär att personer flyttar från en kommun till en 

annan för att ta ett steg upp i karriären. Givetvis ges också den som vill göra karriär 

möjlighet till att pendla när en region expanderar och söker arbetskraft. Det finns 

ytterligare en stor fördel med ett diversifierat näringsliv och det är att båda makarna i ett 

hushåll har en mycket större möjlighet att erhålla relevanta arbeten. Detta gäller främst 

för högutbildad arbetskraft (Nutek, 1997). 

 
3.1.2.3 Arbetsmarknad 
 
Vilka skäl som finns till flyttning skiljer sig från person till person. Flyttningar och 

variationer i flyttströmmar till och från kommuner i Sverige, vilka sker mellan lokala 

arbetsmarknader (dvs. mer långväga flyttningar), beror främst på faktorer som har med 

arbetsmarknaden att göra. Flyttningar inom en lokal arbetsmarknad beror däremot till 

stor del på förhållanden på bostadsmarknaden. För en kommun som utgör en egen lokal 

arbetsmarknad är det främst arbetsmarknaden som är intressant för flyttningarna till och 

från denna kommun. För en kommun som däremot ingår i en lokal arbetsmarknads-

region är både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden av intresse (Brydsten, 1994). 

 
 
3.1.3 Bostadsmarknad 
 
Oftast väljer människor ny bostad endast ett begränsat antal gånger under livet. 

Omständigheterna kring varje beslut skiljer sig och olika faktorer påverkar i olika stor 

utsträckning. En faktor som påverkar beslut vid val av bostad är utbudet av bostäder, 

vilket förändras snabbt. Hur utbudet av olika bostäder ser ut är naturligtvis en viktig 

faktor för det flyttande hushållet, eftersom det påverkar deras valmöjligheter (Brydsten, 

1994). 

 



Trollhättan –bostads- eller inpendlingskommun? 

 
 

 
 
  11 

3.1.3.1 Bostadstyp och upplåtelseform 
 
Bostadstyp och dess upplåtelseform kan påverka beslutet att flytta men även valet av 

den nya bostaden. Det är därför viktigt att det finns olika alternativ för det flyttande 

hushållet att välja på. Beroende på om personen vill bo bekvämt med boendeservice, 

drift och underhåll inkluderat kanske valet faller på en hyres- eller bostadsrättslägenhet. 

Föredrar personen däremot att ha en egen trädgård är kanske den egna villan eller ett 

rad-/par- eller småhus det rätta (Brydsten, 1994; UTAB, 1998). 

 
Valet av, eller önskemålet om, bostadstyp och upplåtelseform varierar, dels mellan 

personer, dels beroende på den enskildes livssituation samt vilken fas av livscykeln 

personen befinner sig. Faktorer som påverkar individen i hans/hennes respektive 

livssituation kan vara arbetssituation, familjeförhållanden, fritidsintressen, ålder, hälsa 

och ekonomi, men även vilken typ upplåtelseform personen har för tillfället; eget hem, 

bostadsrätt eller hyresrätt (UTAB, 1998). 

 
För att uppfylla prioriterade livsvärden väljer, enligt Brydsten (1994) personen en 

bostad med en viss kombination av egenskaper. Beroende av vilket stadium i livet 

(livscykel) ett hushåll befinner sig i anpassas boendet till de förändrade krav och behov 

vilka är en följd av de olika stadierna. Ett vanligt boende att eftersträva för den 

traditionella kärnfamiljen var, enligt Brydsten (1994), det självägda huset i en av 

stadens förorter. Nu är det mer vanligt att bostadens lokalisering anpassas till två 

arbetsplatser samt att den bör ligga nära offentlig och kommersiell service (Brydsten, 

1994). Det är vår uppfattning att det kan skilja sig mellan olika hushåll. En del kanske 

prioriterar närhet till naturen högre än närhet till social och kommersiell service. Därför 

kan det vara viktigt för en kommun att kunna erbjuda olika alternativ. 

 
Andra faktorer som kan påverka vid val av boende är boendekostnad, räntenivåer, 

tillgång till eget kapital, samt ”benägenhet” att göra affärer. Betalningsförmåga i 

kombination med betalningsvilja hos den enskilde är även det en tungt vägande faktor 

vid val av bostad (UTAB, 1998). 
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3.1.3.2 Boendemiljö 
 
Vid val av bostad är bostadens egenskaper viktiga att ställning till, men även den sociala 

sammansättningen i dess omgivning. Platsen för boendet, den s.k. boendemiljön, utgörs 

av bostaden (hur vi bor) och den närmsta omgivningen, bostadsområdet (Brydsten, 

1994). För att attrahera äldre flyttare kan natursköna bostadslägen vara ett 

konkurrensmedel, medan det för yngre flyttare kan vara möjligheten till exempelvis 

vidareutbildning (Borgegård, 1992). 

 
De egenskaper som i en undersökning av Brydsten (1994) framträdde som mest 

betydelsefulla vid val av bostad var boendekostnad, kommunikation och standard. De 

egenskaper vilka framträdde som minst betydelsefulla var storlek, avstånd till skolor 

och avstånd till centrum. Bostadens egenskaper bedömdes vara mer betydelsefulla än 

omgivningen. Kostnaden är ett betydelsefullt attribut, men bedöms inte ha samma 

koppling till livsvärden utan betraktas snarare som en restriktion för valet av bostad 

(Brydsten, 1994). För flyttningar vilka sker på en lokal bostadsmarknad har bostad, 

upplåtelseform och grannskap större betydelse än vid långväga flyttningar (Stjernström, 

1998). 

 
3.1.3.3 Trygghet 
 
Bostaden har en viktig funktion i människans vardagsliv som en samlande plats. 

Bostaden kan också sägas ha en djupare betydelse som den centrala platsen i 

människors liv. Människan har sina rötter i hemmet, sitt centrum för säkerhet, trygghet, 

omsorg och engagemang. Det är i hemmet en stor del av ens liv sker. Därför är det 

viktigt att en person trivs och känner sig säker i sin omgivning (Brydsten, 1994). Vid en 

eventuell flytt skapar sig de presumtiva inflyttarna en bild av hur tryggheten på den 

tilltänkta boendeplatsen framställs. Trygghet kan uttrycka sig på olika sätt för olika 

människor. Trygghet kan exempelvis vara att en person kan känna sig säker när denne 

går hem på kvällarna, och inte behöva vara rädd. Det kan också vara att föräldrar inte 

skall behöva oroa sig för sina barn som är ute och leker (Thorell, 1998). 
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3.1.4 Sociala Nätverk 
 
Närvaron av släkt och vänner på bostadsorten kan enligt Stjernström (1998), vara en 

omständighet som inskränker individers ambitioner att flytta. Styrkan i relationen 

mellan olika medlemmar i ett socialt nätverk påverkar flyttningsbenägenheten. De 

sociala kontakterna med andra människor utgör en betydelsefull del i våra liv. Utan en 

social samhörighet förlorar människan sin förankring i samhället. Som människor är vi 

beroende av sociala kontakter och vårt behov av kontakter med andra människor är i 

vissa åldrar livsavgörande. Det är inte bara i släktrelationer som det sker sociala 

kontakter utan naturligtvis också med andra människor där släktanknytning saknas 

(Stjernström, 1998). 

 
3.1.4.1 Primära och sekundära nätverk 
 
De sociala relationernas särdrag kan klassificeras. En tillämplig klassificering är 

indelningen i primära respektive sekundära nätverk. I det primära nätverket ingår de 

mer betydelsefulla relationerna som familjeband, nära släkt och nära vänner. De 

sekundära nätverken omfattas av övrig släkt, grannar, vänner och arbetskamrater 

(Stjernström, 1998). 

 
De primära och de sekundära nätverken kan sägas vara av olika kvalitet. Nära 

släktrelationer har vanligen en benägenhet att vara mer bestående och stabila över tiden 

än relationer med andra människor. Förbindelse med den närmaste släkten har en stor 

inverkan på val av bostadsort. Med nära släktingar finns den största kontaktintensiteten 

och därför är det lättförståeligt att barn, även när de blir vuxna, och föräldrar har nära 

kontakt med varandra (Stjernström, 1998). 

 
Vilket tidigare påpekats kan de sociala nätverken på bostadsorten ha en dämpande 

verkan på ambitionen att flytta till exempelvis arbetsplatskommunen. På samma sätt kan 

sociala nätverk utöva en tilldragande kraft på individen. Släkt, vänner eller 

arbetskamrater på en annan ort bidrar då till att individen söker sig dit. För vissa 

individer kan givetvis det sekundära nätverket vara av större vikt än det primära 

nätverket. Sociala relationer kan, särskilt i vissa åldrar, också ha en motsatt i det 

närmaste avskräckande effekt. Vanligen rör det sig om ungdomar som flyttar hemifrån 

(Stjernström, 1998). 
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3.1.4.2 Tid- och rumspåverkan 
 
Ju längre tid en individ bor kvar på en ort desto djupare blir, enligt Stjernström (1998), i 

regel den sociala förankringen. Individer som bott länge på en ort och därmed förstärkt 

den sociala förankringen blir mer stabila över tiden, det vill säga sannolikheten att de 

flyttar därifrån minskar. Av de som flyttar är det endast 10 % som flyttar till en plats där 

sociala kontakter saknas. Majoriteten av dessa flyttare är relativt unga och de flyttar 

främst till något av storstadsområdena (Stjernström, 1998). Vikten av de sociala 

nätverken påverkas alltså av i vilket skede i livet individen befinner sig. 

 
Det är enligt Stjernström (1998), vanligare med kortväga flyttningar än flyttningar över 

längre avstånd. Det kan alltså rimligen förmodas att den sociala omställningen är 

mindre vid en flyttning från exempelvis Lilla Edet till Trollhättan än vid en flyttning 

från Malmö till Trollhättan. Om avståndet till den nya bostadsorten är kort kan 

individen behålla den relativa närheten till det sociala nätverket. 

 
 
3.1.5 Kultur, fritid och service 
 
För de flesta flyttare är arbetsmöjligheterna, ändrade familjeförhållanden och 

bostadsförhållandena de faktorer som i störst utsträckning påverkar flyttningar över 

kommungränser. En tredjedel av flyttarna anger arbetsmarknadsskäl för flyttning över 

kommungräns. En fjärdedel anger ändrade familjeförhållanden som skäl och knappt en 

femtedel anger byte av bostad som skäl för flytt över kommungräns (Borgegård, 1992). 

Skulle en situation uppstå där en person står inför valet att flytta till alternativa 

kommuner med i dessa avseende liknande förutsättningar kan exempelvis en kommuns 

kulturaktiviteter ha en avgörande effekt. Personer som bor i en kommun med ett rikt 

kulturliv kan vid en eventuell flytt tveka att flytta till en annan kommun med sämre 

kulturutbud (Rubenowitz & Rubenowitz, 1990). 

 
Kulturutbud som idag finns i alla kommuner är biblioteks- och musikskoleverksamhet. 

Andra exempel på kulturutbud en kommun kan ha är teaterföreställningar, museer, 

utställningar och musik. Inom musikområdet finns det konserter såväl symfoni- 

kammar- och kyrkokonserter som folkmusik och pop- rock- och jazzkonserter som kan 
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anordnas. Konstföreningar och konstutställningar är ytterligare exempel på kulturutbud 

som kan finnas i en kommun (Rubenowitz & Rubenowitz, 1990). 

 
Fritidsaktiviteter är ytterligare exempel på faktorer som kan påverka personer att flytta 

över en kommungräns. Fritidsaktiviteter, för framför allt ungdomar men även för äldre, 

som kan finnas i en kommun och verka attraherande på presumtiva inflyttare är; tillgång 

till idrottsklubbar, idrottsanläggningar, gym, cykelvägar, kvällsöppna kafé, billigare 

restauranger, dansställen, diskotek, fritidsgårdar samt biografer. Ytterligare 

fritidsaktiviteter en kommun kan ha att locka med kan vara närhet till naturen och 

möjlighet till friluftsliv, fiske osv. I vilken grad människor sedan utnyttjar de kultur- och 

fritidsaktiviteter som finns att tillgå i en kommun är naturligtvis skiftande (Rubenowitz 

& Rubenowitz, 1990). 

 
Service och god tillgänglighet till denna är en viktig faktor för en regions utveckling. 

Enligt Borgegård (1992) anges antingen flyttning av utbildningsskäl eller behov av 

service av cirka var tionde person. Servicen i en kommun kan enligt oss delas upp i dels 

offentlig service och dels privat/kommersiell service. I den offentliga servicen ingår 

exempelvis barnomsorg, skola, sjukvård och kommunikationer. En faktor som kan vara 

avgörande vid ett eventuellt val att flytta är hur barnomsorg och skola fungerar i 

kommunen familjen tänkt flytta till. I den privata/kommersiella servicen ingår 

exempelvis dagligvaruhandel, andra sorters butiker och affärer, bank, post osv. 

 
 
3.1.6 Kostnader 
 
Oberoende av om ett hushåll väljer att pendla eller att flytta anpassar de sig efter 

förändrade förutsättningar. Väljer ett hushåll att bo kvar, och därmed att pendla, leder 

detta till höga pendlingskostnader. Skulle hushållet istället välja att flytta är 

pendlingskostnaden lägre, medan kostnaden för att flytta är stor (Fransson, 1991). 

 
Det är inte bara kostnaden i form av att flytta sitt bohag från en plats till en annan som 

leder till att en flytt kostar. Skillnader i levnadskostnader varierar från kommun till 

kommun. Dessa skillnader kan gälla bostadskostnadsnivåerna och då exempelvis 

skillnader i tomtpriser, hyresnivåer och huspriser. Bostadskostnaderna påverkas av 

tillgång och efterfrågan, vilket i sin tur påverkas av t.ex. bostadens läge, standard samt 
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eventuellt närheten till service. Bostaden genererar även kostnader i form av vatten, 

avlopp och sophämtningskostnader, vilka också kan variera mellan olika kommuner. 

 
En annan kostnad som kan variera från kommun till kommun är skattesatsen. Med en 

kommuns skattesats avses den andel av medborgarnas beskattningsbara inkomst som 

kommunen tar ut i skatt (Borgegård, 1992). Kommunens skatteintäkter skall täcka 

kostnader för barnomsorg, utbildning, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, fritid, 

kultur, infrastruktur samt politisk verksamhet. Höga kostnader inom kommunens 

verksamhetsområden leder alltså till en hög skattesats (Eliasson, 1998). Via skattsedeln 

betalar invånarna till viss del för den service som kommunen skall tillhandahålla. 

Resterande får invånarna betala när de skall utnyttja servicen. Detta kan till exempel 

gälla avgift för barnomsorg. Avgifterna som tas ut för servicen kan också variera från 

kommun till kommun. Med andra ord kan kostnaderna i en kommun vara en faktor som 

kan få ett hushåll att välja en annan kommun som bostadsort. 

 
 
3.1.7 Transporters miljöpåverkan 
 
När människor och gods skall transporteras skapas en mängd olika miljöproblem. 

Luftföroreningar är kanske det som mest är förknippat med biltrafik. Andra exempel på 

miljöproblem som har sitt ursprung i transporter är buller, olyckor, förbrukning av 

energi och råvaror, produktion av avfall och miljöfarligt avfall (SNF, 1994). 

 
I dagens Sverige är transportsektorn inte långsiktigt hållbar. Transportsektorn i Sverige 

baseras till nästan 100 % på bensin och diesel vilka är ändliga resurser. Förbränningen 

av dessa ändliga resurser förorsakar allvarliga skador på människor och miljö. Den 

långsiktiga klimatpåverkan som förmodas uppstå till följd av ökade utsläpp av koldioxid 

samt hoten mot människans hälsa till följd av urbana luftföroreningar och buller är de 

största och svåraste hoten. Infrastrukturens påverkan på landskap och biologisk 

mångfald är ytterligare ett hot som bedöms svårt att klara i ett långsiktigt perspektiv 

(Statens energimyndighet m.fl., 1999). Det är därför betydelsefullt att arbeta mot mer 

långsiktiga transportlösningar och även söka minska bilismen. 

 
Dagens trafikpolitik har som utgångspunkt att främja goda transporter för att bidra till 

att välfärden utvecklas, vilket fordrar att transportsystemet förbättras. På samma gång 
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måste transportsektorn uppfylla grundläggande hälso- och miljökrav (SOU 1996:124). 

En anpassning av transportsystemet i en hållbar riktning kräver åtgärder både på kort 

och lång sikt (Statens energimyndighet m.fl., 1999). 

 
3.1.7.1 Styrmedel 
 
På det nationella planet kan mängden transporter påverkas med hjälp av olika styrmedel 

såsom skatter, avgifter och regleringar. För att ytterligare försöka minska mängden 

transporter finns det olika åtgärder som kan sättas in på det regionala och kommunala 

planet. Exempel på sådana styrmedel är vägavgifter, parkeringspolitik, miljözoner och 

stöd till kollektivtrafiken (SOU 1997:35). 

 
De styrmedel som en kommun kan använda kan ha två olika utgångspunkter. För det 

första kan restriktioner användas för att påverka utvecklingen mot en minskande mängd 

transporter. När det gäller kommunala restriktioner kan de vara i form av exempelvis 

miljözoner och olika avgifter för bilisterna. Den andra gruppen styrmedel innebär att de 

som reser inom kommunen stimuleras för att nå ett visst handlingssätt. Stimulans kan 

exempelvis ske genom förbättringar av kollektivtrafiken (SOU 1997:35). 

 
3.1.7.2 Alternativ till biltrafik 
 
Alternativ till biltrafiken kan omfattas av kollektivtrafik, samåkning i bil samt cykel. 

Genom att föra över biltrafik till kollektivtrafik som exempelvis buss kan flera 

miljövinster uppnås. Främst skulle detta visa sig genom minskade utsläpp av 

luftföroreningar. Även effekter i form av reducerad energianvändning och minskad 

trängsel kan också förväntas. Om antalet passagerare i en bil kan ökas minskar mängden 

transporter samtidigt som transportbehovet tillfredsställs. En förutsättning är dock att 

det är före detta bilförare som fyller ut de tomma platserna i bilarna. Samåkning har 

störst möjlighet att öka vid resor som går regelbundet vilket är fallet med 

arbetspendling. På samma sätt som med ökad kollektivtrafik visar sig miljöeffekterna i 

form av minskade utsläpp av luftföroreningar, reducerad energianvändning och minskad 

trängsel på vägarna. Att överföra biltrafik till cykel innebär givetvis stora miljövinster i 

och med att en cykel inte genererar några större utsläpp. Åtgärder för ökat användande 

av cykel skulle också innebära positiva effekter för folkhälsan vilket gynnar både 

företagen och samhället i stort. (Trivector traffic, 1999). 
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3.1.8 Sammanfattning av problemområdena 
 
Efter att ha studerat litteratur inom studiens ämnesområde återkom vissa faktorer som 

de som har störst betydelse för ett hushåll vid beslut att stanna eller flytta och därmed 

ingår i studiens problemområde. En av dessa faktorer är bland annat näringslivets 

struktur på den lokala arbetsmarknaden. Vidare är situationen på bostadsmarknaden en 

viktig faktor, t.ex. hur utbudet ser ut med avseende på olika bostadstyper, 

upplåtelseformer, geografiskt läge samt boendemiljö. Sociala nätverk är för en person 

ofta viktigt att ta hänsyn till när denne väljer mellan att flytta eller pendla. Kulturutbud, 

fritidsaktiviteter samt tillgängligheten till service kan vara orsaker till att stanna eller 

flytta. Även kostnader i olika former för de olika handlingsalternativen, stanna eller 

flytta, tas ofta med i beräkning. 

 

Vid beslutet att inte flytta utan att istället pendla till sitt arbete skapas en mängd 

miljöproblem. Genom olika styrmedel som exempelvis parkeringsavgifter och stöd till 

kollektivtrafiken kan förutsättningar skapas för att öka andelen pendlare som reser 

kollektivt och därmed minska påverkan på miljön samt olycksrisken i trafiken. 

 
 
3.2 Undersökningsproblem 
 
Sveriges kommuner kan sägas konkurrera om en knapp resurs, dvs. befolkningen. En 

aktuell planeringsfråga för kommunerna är därför i vilken utsträckning det är möjligt att 

påverka befolkningens storlek. En kommun behöver vara kundorienterad för att vara 

attraktiv och framgångsrik med avseende på tillväxt. För att kunna uppnå tillväxt krävs 

en strategi. För utvecklandet av en strategi krävs det att kommuner måste söka ökad 

kunskap om befintliga och tänkbara invånares behov. En grupp tänkbara invånare, vars 

behov och krav är viktiga att nå ökad kunskap om, är inpendlarna (Borgegård, 1992). 
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3.2.1 Näringsliv och bostäder 
 
Att det finns företag inom en kommun som kan erbjuda arbetstillfällen är givetvis 

tvunget för att denna skall vara attraktiv att flytta till. De personer som arbetspendlar till 

en kommun har redan arbete, men ett diversifierat och växande näringsliv kan ändå 

verka attraherande för en inpendlare. Andra medlemmar i familjen får med ett 

diversifierat näringsliv större möjligheter att hitta ett relevant arbete. Detta minskar den 

nuvarande bostadsortens dragningskraft i kampen med pendlarens arbetsplatskommun. 

Möjligheten att göra karriär kan också vara attraherande för den som pendlar eller 

medlemmar i dennes hushåll. Ett diversifierat näringsliv med efterfrågan på arbetskraft 

innebär ett fördelaktigt läge för den som vill göra en yrkeskarriär. Ett brett utbud av 

karriärmöjligheter leder till att det blir lättare att se arbetsplatskommunen som en 

alternativ bostadskommun (Nutek, 1997). 

 
Kommuner är ofta stora arbetsgivare som erbjuder arbetstillfällen, men kommuner skall 

även skapa förutsättningar för andra företag inom en kommuns gränser, så att dessa 

företag kan erbjuda arbetstillfällen. Inom andra områden har kommuner enligt vår 

uppfattning större ansvar och möjligheter att tillgodose tänkbara invånares behov och 

krav, därför behövs information om detta. Ett sådant område är bostadsmarknaden där 

information behövs för att kunna erbjuda rätt utbud av bostäder med avseende på 

exempelvis bostadstyp, upplåtelseform, geografiskt läge och boendemiljö (Brydsten, 

1994). 

 
 
3.2.2 Kultur, fritid, service och kostnader 
 
God kommunal service är ytterligare en faktor som kan påverka en individ huruvida 

denne väljer att flytta eller pendla till sitt arbete i en kommun. Detta är en faktor där en 

kommun i stor utsträckning kan påverka utbudet för att tillgodose invånarnas behov. 

Skola, barnomsorg, sjukvård samt kommunikationer är grundläggande serviceområden 

en kommun skall tillhandahålla för sina invånare. Kultur- och fritidsaktiviteter är också 

faktorer där kommuner kan påverka och som i sin tur kan påverka en persons val att 

flytta eller pendla till en kommun (Rubenowitz & Rubenowitz, 1990). Kostnader i form 

av skattesats samt avgifter som tas ut för den kommunala servicen måste kommunen 

hålla på en nivå som är godtagbar för både befintliga och presumtiva invånare. 
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3.2.3 Sociala nätverk 
 
En individuell icke monetär faktor som kan vara attraherande alternativt frånstötande 

för presumtiva inflyttare är den sociala faktorn. Sociala kontakter med släkt och vänner 

är en betydelsefull del av våra liv. Förekomsten av sociala nätverk och styrkan i 

förhållandet mellan de olika medlemmarna påverkar flyttningsbenägenheten. I och med 

att denna faktor är individuell har kommunen inga möjligheter att påverka den enskilde 

individens sociala kontakter (Stjernström, 1998). Det är dock viktigt att få kunskap om 

hur viktig denna faktor är för valet av bostadsort hos de som arbetspendlar till en 

kommun så att kommunen därigenom inte inriktar sina strategiska insatser på fel 

områden. 

 
 
3.2.4 Transporters miljöpåverkan 
 
Luftföroreningar, olyckor och förbrukning av ändliga resurser är exempel på problem 

som är relaterade till transportsektorn. Transporter, såsom arbetspendling, är naturligtvis 

en förutsättning för att komma till arbetsplatsen. Samtidigt måste transportsektorn 

uppfylla grundläggande hälso- och miljökrav. Det är av stor betydelse för miljön att 

kommuner arbetar med målsättningen att förnyelsebara energikällor skall användas i 

större utsträckning samt att energihushållningen skall förbättras. Om fler inpendlare 

använder sig av kollektivtrafik eller samåkning leder det till att den skadliga 

miljöpåverkan minskas. Eftersom det finns flera faktorer som påverkar valet av färdsätt 

till arbetsplatsen är det viktigt att veta varför inpendlare föredrar ett visst färdsätt 

framför ett annat. En ökad kunskap om grunden för inpendlarnas val ger kommunen 

möjlighet att välja rätt styrmedel för att påverka inpendlarna i denna fråga. 
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4 TROLLHÄTTANS KOMMUN 
 

I följande avsnitt kommer Trollhättans kommun att beskrivas, dels en allmän 
beskrivning och dels med avseende på de faktorer som behandlats i problemanalysen. 
 
 
4.1 Trollhättans geografiska läge och kommunikationer 
 
Trollhättans kommun är belägen i Västra Götalands län och gränsar till Vänersborg, 

Uddevalla, Lilla Edet, Grästorp, Alingsås, Ale och Essunga (se bilaga 1). Kommunen 

har 53.300 invånare och är störst i fystadsregionen (Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, 

Lysekil). I centralorten bor ca 46.000 invånare (www.trollhattan.se). 

 
I Trollhättans kommun finns alla transportslag representerade, vilket gör att 

förutsättningarna för kommunikationer är bra. Riksvägarna 42, 44 och 45 vilka möts i 

Trollhättan ger vägtransportförbindelser mot Göteborg och Karlstad men även mot 

Bohuslän och Borås/Jönköping. Tågtrafiken vilken går mellan Göteborg och 

Oslo/Karlstad passerar Trollhättan. Från Göteborg till Trollhättan tar det ca 45 minuter. 

Från Stockholm till Trollhättan åker resenären antingen via Göteborg eller Herrljunga. 

Tio minuter från centrum ligger Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Från denna flygplats 

finns förbindelser till både Arlanda och Bromma samt Köpenhamn. Landvetter flygplats 

ligger drygt en timmes bilresa från Trollhättan. Genom Trollhättan centrum rinner Göta 

Älv, vilken förbinder Vänern med Västkusten och Göteborgs hamn. Trollhättans hamn 

erbjuder företagen i regionen transport- och logistiklösningar (Trollhättan 

Stadsbyggnad, 2000). 

 
 
4.2 Trollhättans mål 
 
”Trollhättan – en förebild som ledande teknik- och industrikommun i Europa” (MRP, 
2000; sid. 34). 
 
Detta är Trollhättans kommuns vision. För att försöka nå upp till denna vision arbetar 

kommunen varje år fram en mål- och resursplan. Mål- och resursplanen redogör för 

Trollhättans kommuns mål inom alla dess verksamhetsområden. Ett mål inom 

samhällsplanering innebär att skapa ”…ett långsiktigt hållbart samhälle såväl 



Trollhättan –bostads- eller inpendlingskommun? 

 
 

 
 
  22 

ekologiskt, socialt som ekonomiskt.” Ett annat mål innebär att: ”Samhällsplaneringen 

ska sträva efter att göra Trollhättan till en attraktiv kommun när det gäller 

människornas livsmiljö, regionen och näringslivet, teknikutveckling, kommunikationer, 

boendemiljö, service och kultur, natur och fritid samt utbildning.” (MRP, 2000; sid. 34). 

 
En av kommunens huvudsakliga prioriteringar är att främja näringslivet och skapa 

förutsättningar för fler arbetstillfällen i Trollhättan (MRP, 2000). Inom ramen för de 

övergripande målen ryms även strategier för att skapa ett diversifierat näringsliv och på 

så sätt minska beroendet av ett fåtal dominerande storföretag. Arbetet med att främja 

näringslivet i kommunen sker på olika sätt och bland annat har kommunstyrelsen ett 

uppdragsavtal med Företagens Hus. Företagens Hus arbetar med operativa uppgifter i 

det näringslivsbefrämjande arbetet samt strategiska näringslivsfrågor. 

 
 
4.3 Trollhättans näringsliv 
 
Trollhättans näringsliv domineras av storföretag inom transportmedelsindustrin. Denna 

industribransch ingår i tillverkningsindustrin, vilken sysselsättningsmässigt minskat de 

senaste årtiondena. Så var även fallet i Trollhättan då tillverkningsindustrin (vilken 

tillverkar högteknologiska produkter och är mycket kunskapsintensiv) stod för den 

största delen av sysselsättningsminskningen i början av 1990-talet. Till skillnad mot de 

flesta andra kommunerna i riket var det även inom Trollhättans tillverkningsindustri 

som efterfrågan på arbetskraft ökade under slutet av 1990-talet då sysselsättningsnivån 

återhämtade sig (Trollhättan Stadsbyggnad, 2000) 

 
Näringsgrenen tillverkningsindustri svarar för cirka 43 % av antalet arbetstillfällen i 

Trollhättans kommun (se tabell 4.1). Trots sysselsättningsminskningen inom 

tillverkningsindustrin sett i ett längre nationellt tidsperspektiv är alltså denna 

näringsgren klart dominerande i Trollhättan. Vid en jämförelse med Västra Götalands 

län där 23 % av antalet arbetstillfällen finns inom tillverkningsindustrin och i Sverige 

totalt 20 % blir bilden av tillverkningsindustrins dominans tydligare (AMPAK–tabell, 

2000). Denna dominans kan sammanfattas med industribranschen 

transportmedelsindustrin, vilken svarar för närmare 80 % av arbetstillfällena inom 

tillverkningsindustrin. 
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SAAB Automobile AB och Volvo Aero Corporation, vilka tillhör 

transportmedelsindustrin, sysselsätter tillsammans cirka 10.000 personer, det vill säga 

cirka 1/3 av det totala antalet arbetstillfällen i kommunen. Till detta kan också flera 

andra företag i Trollhättan och i regionen räknas vilka är underleverantörer till dessa två 

företag (Trollhättan i fickformat, 2000). Att ett fåtal företag i samma bransch dominerar 

som arbetsgivare i kommunen påverkar givetvis antalet sysselsatta vid en 

konjunkturnedgång på transportmedelsindustrins marknad. 

 
Genom länssjukhusets placering i kommunen och Vattenfalls elproduktion är vård och 

omsorg samt energi två branscher som är större än genomsnittet för både länet och riket, 

vilket åskådliggörs i tabell Nr 4.1 (Trollhättan Stadsbyggnad, 2000). 

 
Tabell 4.1. Sysselsättning uppdelat på näringsgrenar för Trollhättan och riket år 1997. 
(Källa: Trollhättan i fickformat, 2000) 
 
Sysselsättning 1997 Antal i Trollhättan % i Trollhättan % i riket 
Jord- och skogsbruk 209 0,7 2,2 
Tillverkningsindustrin 12.324 42,5 19,9 
Energi, vatten, avfall 557 1,9 1,0 
Byggverksamhet 1.163 4,0 5,5 
Handel & kommunikationer 3.185 11,0 18,7 
Finansiella- o företagstjänster 2.179 7,5 11,5 
Utbildning o forskning 1.590 5,5 7,8 
Vård och omsorg 5.599 19,3 18,5 
Personella o kulturella tjänster 1.104 3,8 6,5 
Offentlig förvaltning mm 691 2,4 5,7 
Ospecificerad verksamhet 382 1,3 2,7 
Samtliga näringsgrenar 28.983 100,0 100,0 
 
På samma sätt som Trollhättan utmärker sig positivt inom tillverkningsindustrin så är de 

privata tjänstenäringarna negativt utmärkande. Figur 4.1 visar hur personella- och 

företagstjänster ligger under riket i genomsnitt (Trollhättan i fickformat, 2000). 
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Figur 4.1. Sysselsättning 1997 uppdelat på olika näringsgrenar i Trollhättan respektive riket 
(Källa: Trollhättan i fickformat, 2000). 
 
Den största nackdelen för Trollhättan är frånvaron av ett diversifierat näringsliv. Genom 

att kommunen är mycket beroende av ett fåtal företag och branscher kan 

konjunkturförändringar leda till snabba förändringar i sysselsättningsnivån. På samma 

sätt kan de dominerande företagen i Trollhättan sägas vara en stor fördel i och med 

deras bidrag till arbetstillfällen. Företagen utgör en bas som skapar kortsiktig trygghet 

för att kunna utveckla kompletterande näringsgrenar i Trollhättan. Till viss del har 

denna utveckling inletts med ett film- och mediecentrum med Film i Väst som den 

drivande kraften. Hälften av Sveriges långfilmer producerades i Trollhättan under år 

1999 (Trollhättans kommuns årsredovisning, 1999). 

 
Ytterligare ett orosmoment är det låga nyföretagandet. Antalet nystartade företag i 

Trollhättan har gradvis minskat mellan åren 1995-1999. Detta innebär att 

nyföretagandet i Trollhättan är cirka 35 % lägre än i riket som helhet (Trollhättan 

Stadsbyggnad, 2000). 

 
 
4.3.1 Arbetsmarknad 
 
Trollhättans kommun utgör en egen lokal arbetsmarknad där Vänersborgs och Grästorps 

kommuner ingår (Svenska kommunförbundet, 1998). 

 
Arbetslöshetstalen var uppe på extremt höga nivåer i samband med att 

industrisysselsättningen minskade i början av 1990-talet. Trollhättans kommun hade då 
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en arbetslöshet på ca 17 %, dvs. 4-5 procentenheter högre än riket i genomsnitt. I takt 

med tillverkningsindustrins återhämtning minskade även arbetslöshetstalen för att idag 

vara 9,3 %. Denna siffra inkluderar även de personer som är med i olika 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den öppna arbetslösheten är 6,5 % (Löfgren, 2001). 

 
Sedan 1994 har antalet arbetstillfällen ökat varje år och för närvarande finns cirka 

31.000 arbetstillfällen i Trollhättan (Trollhättans kommuns Årsredovisning, 1999). Om 

perioden utvidgas till att omfatta åren 1990-1998 så har antalet arbetstillfällen i 

Trollhättans kommun minskat från 33.500 till 30.900 det vill säga en minskning med 

2.600 arbetstillfällen. Denna minskning på 8 % kan jämföras med en minskning med 12 

% vilket representerar riket som helhet. Reduceringen av arbetstillfällen i Trollhättan 

skedde nästan till hälften inom tillverkningsindustrin. Under senare del av denna period 

är det även inom tillverkningsindustrin som det skapats flest nya arbetstillfällen. Det är 

alltså industrins efterfrågan på arbetskraft som i hög utsträckning påverkar 

sysselsättningsutvecklingen. Den stora nedgången och senare även den stora uppgången 

i arbetskraftsefterfrågan kan direkt relateras till att tillverkningsindustrin är 

konjunkturkänslig och exportinriktad (Trollhättan Stadsbyggnad, 2000). 

 
 
4.4 Bostadsmarknaden 
 
När det gäller bostädernas ägarstruktur (se tabell 4.2) skiljer sig Trollhättans kommun, i 

det avseendet att kommunen har en jämförelsevis låg andel bostäder som är enskilt 

ägda, både från riket, och framför allt från grannkommunerna. Trollhättans kommun har 

istället en mycket tydlig överrepresentation av bostadsrättslägenheter. Andelen 

kommunägda (allmännyttiga) bostäder i kommunen är i jämförelse med riket något 

lägre, men i förhållande till grannkommunerna något högre. Kategorin övriga ägare, 

dvs. olika typer av fastighetsförvaltande bolag, innehar en relativt sett högre andel 

bostäder i Trollhättan än i riket som helhet (UTAB, 1998). 
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Tabell 4.2. Trollhättans bostadsutbud fördelat på upplåtelseformer och ägarkategori, jämfört med riket 
samt med två grannkommuner inom ”pendlingsavstånd”. Andel 1997. 
(Källa: UTAB 1998) 
 

Upplåtelseform Trollhättan Vänersborg Uddevalla Riket 
Egnahem/äganderätt 35,8 % 44,5 % 37,6 % 40,1 % 
Bostadsrätt 20,2 % 16,2 % 17,7 % 15,1 % 
Hyresrätt 42,2 % 37,2 % 42,4 % 42,1 % 
Övriga 1,7 % 2,2 % 2,3 % 2,7 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 
Varav allmännyttan 20,8 % 20,5 % 21,8 % 23,4 % 
 
Vad gäller bostadstypernas fördelning i kommunen är ca 58 % flerbostadshus medan 42 

% är småhus. I grannkommunerna är förhållandet det omvända mellan bostadstyperna, 

dvs. att småhusen utgör klart mer än hälften av bostäderna. Även i jämförelse med riket 

har Trollhättan en lägre andel småhus. Till småhus räknas här både friliggande villor 

och gruppbyggda rad-, par- och kedjehus. I jämförelse med omgivningen är de 

gruppbyggda husens andel mycket hög i Trollhättan. I förhållande till både 

grannkommunerna och riket har Trollhättan med andra ord en låg andel småhus i 

allmänhet men i synnerhet en låg andel friliggande småhus (UTAB,1998). 

 
Trollhättans kommun har ett relativt ungt bostadsbestånd. Bostadsbeståndet är 

förhållandevis nybyggt eller renoverat. De flesta bostäderna härrör från åren 1950-1975 

(Trollhättan Stadsbyggnad, 2000). I samband med moderniseringarna har andelen 

mindre bostäder (en- och tvårumslägenheter) kontinuerligt minskat. Beståndet av 

bostäder har tenderat att bestå av en allt större andel stora lägenheter medan 

genomsnittshushållet tenderat att bestå av allt färre personer. Trollhättan har dock en 

förhållandevis stor andel mindre lägenheter, framför allt tvårumslägenheter (UTAB, 

1998). 

 
Tabell 4.3. Bostadsbeståndets procentuella fördelning på storlek, med avseende på antal rum. 
(Källa: UTAB 1998) 
 
Lägenhetsstorlek Trollhättan Riket 
1 r o k 12,0 % 11,5% 
2 r o k 24,2 % 22,0 % 
3 r o k 24,5 % 24,1 % 
4 r o k 17,6 % 19,0 % 
5 + r o k 19,6 % 20,9 % 
Uppgift saknas 2,0 % 2,4 % 
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Efterfrågan på bostäder har sedan hösten 1997, i samband med en lokal arbetsmarknads- 

och högskoleutveckling, ökat i Trollhättan (UTAB, 1998). Tittar vi på uppgifter om 

antalet lediga bostäder från 1998 samt nybyggnation därefter och jämför med 

befolkningsförändringen i kommunen verkar det inte föreligga någon bostadsbrist i 

kommunen. 

 
 
4.5 Befolkning och tillväxt 
 
Invånarantalet i Trollhättans kommun har sedan 1980 ökat med 6,6 % till dagens 

invånarantal på 53.300. Kommun har haft en något högre ökning av folkmängden 

jämfört med riket i övrigt där ökningen var 6,5 %. Trollhättans folkmängd på 53.300 

personer placerar kommunen som den 40:e största av Sveriges 289 kommuner. För 

demogram se bilaga 2, figur 1 (Trollhättan Stadsbyggnad, 2000) För att säkerställa en 

av grundförutsättningarna för ett expanderande näringsliv har kommunen satt upp ett 

befolkningsmål. Detta innebär att folkmängden år 2015 bör vara 57.500 invånare och i 

ett mer långsiktigt mål skall befolkningen öka till 70.000 invånare (MRP, 2000; 

www.trollhattan.se). 

 
Flyttningsnettot (skillnaden mellan antalet in- och utflyttare) i Trollhättans kommun har 

under 1980-talet visat ett ganska stadigt samband med utvecklingen på 

arbetsmarknaden. Detta visades i stora flyttningsunderskott under lågkonjunkturen i 

början av 1980-talet och flyttningsöverskott under den goda tiden i mitten och slutet av 

1980-talet. Under stora delar av 1990-talet har flyttningsnettot snarare sett ut som ett 

”varannan-års-syndrom” (se bilaga 2, figur 2). Under perioden 1980-1999 har 

Trollhättan totalt ett flyttningsunderskott på 289 personer. Ser vi bara på 1990-talet har 

de dock ett överskott på 277 personer (Trollhättan Stadsbyggnad, 2000; internt 

företagsmaterial tabell 3). 

 
 
4.6 Trollhättans in- och utpendling 
 
Trollhättans arbetsmarknad har stor regional betydelse och arbetsinpendlingen beräknas 

idag ligga runt ca 12.000 pendlare, varav nära 2/3 är män, dvs. närmare 8.000 stycken 

(Carlsson, 2001-01-25; internt företagsmaterial). Denna stora arbetsinpendling innebär 
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med andra ord att av Trollhättans ca 31.000 arbetstillfällen innehas mer än vart tredje 

arbetstillfälle av en person som bor i någon annan kommun. Inpendlingen till 

Trollhättans kommun är idag avsevärt mycket större än utpendlingen från kommunen. 

Antalet inpendlare har ökat markant medan antalet utpendlare ligger ganska konstant. 

Totala antalet utpendlare uppgick vid årsskiftet till ca 3.900 personer. Detta ger en 

nettoinpendling på ca 8.000 personer (Trollhättan Stadsbyggnad, 2000; Trollhättans 

kommuns årsredovisning 1999). 

 
Inpendlingen till Trollhättans kommun har sedan 1985 fram till 1998 ökat med 54 %, 

medan utpendlingen endast ökat med 15 % (se bilaga 2, figur 3). Här finns även ett klart 

samband till sysselsättningsutvecklingen. Pendlingens geografiska fördelning visar att 

det finns ett starkt samband med avståndet mellan arbetsplats och bostadsort. 80 % av 

inpendlarna kommer ifrån grannkommunerna (se figur 4.2). Nästan hälften av 

inpendlarna kommer ifrån Vänersborg, vilket därmed är den klart dominerande 

inpendlingskommunen (Trollhättan Stadsbyggnad, 2000). 

 

Trollhättans kommun - Inpendlingens 
geografiska fördelning 1998.

78%

6%

5%
4%

3% 3%1% Grannkommunerna

Göteborgsregionen

Dalsland

Bohuslän norra och
mellersta (exkl. U-a)
Övriga Västsvergie

Övriga riket

Södra Älvsborg

 
Figur 4.2. Inpendlingen till Trollhättans kommun, den geografiska fördelningen 1998. 
Källa: Internt företagsmaterial från Trollhättans kommun (tabell 6, inpendlingen) (egen figur). 
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4.7 Miljö i Trollhättans kommun 
 
”I Trollhättan skall vi i samverkan skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med god 
livskvalitet, där energianvändningen effektiviseras och utgår från förnyelsebara 
energikällor.” (Energiplan 98; s. 5) 
 
Ovanstående mening är Trollhättans vision gällande deras energiplanering. Det finns 

även ett antal övergripande mål som är kopplade till denna vision. Dessa mål innebär att 

Trollhättans kommun skall verka för en omställning till ett ekologiskt uthålligt 

energisystem. Vidare skall kommunen ha en säker, ekonomisk och miljöanpassad 

energiförsörjning. Ett tredje övergripande mål är att kommunen skall ta ett lokalt ansvar 

inom energi- och miljöområdet (Energiplan 98). 

 
För att nå dessa mål och förverkliga visionen har kommunen lagt upp en strategi med ett 

antal projekt och åtgärder. Denna strategi omfattar bland annat 16 projekt som skall 

bidra till bättre energihushållning. Kommunen skall med dessa projekt arbeta aktivt för 

en övergång till förnyelsebara energikällor samt en bättre energihushållning. Detta 

arbete skall ske inom alla områden där energi används, dvs. uppvärmning, 

industriprocesser, transporter m.m. (Energiplan 98). 

 
Transportsektorn står för en avsevärd andel av energiförbrukningen och 

luftföroreningarna. Genom att effektivisera energianvändningen inom transportsektorn 

blir energihushållningen bättre samt att det också leder till minskade utsläpp, vilket gör 

detta till en angelägen uppgift i den kommunala energiplaneringen (Energiplan 98). 

Genom att bland annat minska sin användning av icke förnyelsebar energi med minst 90 

% fram till år 2010 skall den kommunala verksamheten vara föregångare i detta 

omställningsarbete (Energiplan 98). 

 
Styrmedel i olika former kan, vilket vi tidigare nämnt, användas på det lokala och 

regionala planet för att påverka mängden av transporter. Trollhättans kommun har inom 

vissa områden ett gynnsamt läge för att bidra till en omställning till ett ekologiskt 

uthålligt energisystem, medan det är andra aktörer som har bättre villkor för att bidra till 

omställningen inom andra områden. Det är givetvis viktigt att kommunen samverkar 

med andra intressenter (Energiplan 98). 
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De projekt som Trollhättans kommun har dragit igång för att få en bättre 

energihushållning gäller som sagt alla områden där energi används. För att förändra 

utvecklingen i transportsektorn har kommunen startat följande projekt: främja 

kollektivtrafiken, transportminskning med arbetsplatsen som utgångspunkt, bilpool i 

Trollhättan, miljöanpassade transporter inom Trollhättans tätort, cykelkampanj, 

samåkning, utbyggnad av genare länkar i huvudnätet samt utbyggnad av gång- och 

cykelvägnätet (Energiplan 98). 

 
Arbetspendlingen in till Trollhättans kommun, vilken räknas in i transportsektorn, 

innebär givetvis ett ökat antal transporter i kommunen. Dessa transporter påverkar 

miljön i Trollhättans tätort och kommunen i övrigt. För kommunen är det angeläget att 

transportmängden som utgörs av arbetspendling, till största delen sker med cykel, 

kollektivtrafik alternativt genom samåkning. Att biltrafik överförs till andra fordonssätt 

såsom cykel, tåg och buss eller utnyttjas mer effektivt i form av samåkning ligger inom 

ramen för Trollhättans mål om ett hållbart ekologiskt samhälle. Pendling över 

kommungräns med cykel kan låta egendomligt men är fullt realistiskt. Exempelvis kan 

Stallbacka industriområde nämnas vilket gränsar till Vänersborgs kommun och medför 

att invånare i Vänersborgs kommun kan ha cykelavstånd till sin arbetsplats på detta 

industriområde. 
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5 METOD 

Under metodavsnittet följer en beskrivning av, för genomförandet av undersökningen 
alternativa metoder och av de metoder som använts i studiens undersökning samt 
motiveringar till dessa val. Även tillvägagångssätt vid insamling av information 
redovisas. 
 
 
5.1 Undersökningens upplägg 
 
5.1.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Det finns två huvudsakliga inriktningar eller synsätt inom vetenskapen. Dessa är 

hermeneutiskt respektive positivistiskt synsätt. Positivistiskt synsätt har sina rötter i 

naturvetenskaplig tradition och syftar till att bygga på positiv, dvs. säker, kunskap. I 

renodlad form bygger positivismen på experiment och kvantitativ (matematisk, 

statistisk metod) mätning och logiska resonemang. Ett hermeneutiskt synsätt har sina 

rötter i teologi och humanvetenskaper och bygger på att tolka och förstå andra 

människors handlingar. Inom positivismen beskrivs och förklaras de fenomen som 

studeras till skillnad från hermeneutiken inom vilket synsätt forskaren i stället söker en 

helhetsförståelse, en insikt (Patel & Davidson, 1994). 

 
Denna studie bygger på ett positivistiskt synsätt. Motivet till detta val är att vi vill 

beskriva ett problemområde, inte att söka en förståelse. 

 
Det finns även två tillvägagångssätt vid en undersökning, induktion eller deduktion. 

Studiens undersöknings präglas av ett induktivt tillvägagångssätt, den går från 

observationer i verkligheten till mer generella utsagor (teorier, modeller) (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 1997). Vid det induktiva tillvägagångssättet finns sällan någon helt 

precis problemformulering innan forskaren ger sig ut i verkligheten och undersöker 

fenomenet. (Halvorsen, 1992) Motivet till induktivt tillvägagångssätt är att studien 

grundar sig på en undersökning i verkligheten vars resultat sedan används för att 

generalisera för hela studiens population Teori används som stöd för resultatet (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 1997). 
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5.1.2 Studiens ansats 
 
Undersökningar kan utformas på tre sätt: explorativ, deskriptiv och förklarande ansats 

(Kinnear & Taylor, 1996). Explorativ, upptäckande, ansats är lämplig att använda sig av 

i ett tidigt stadium av undersökningsprocessen. En explorativ undersökning ger en 

förståelse för problemområdet samt identifierar olika handlingsalternativ. Informationen 

samlas in både via primär- och sekundärdata. När problemet blivit klart definierat 

övergår underökningen ofta till att bli deskriptiv. Deskriptiva undersökningar är 

beskrivande och kartläggande och används när problemet är ganska klart strukturerat 

men forskaren inte har för avsikt att undersöka orsaksförhållanden (Christensen m fl., 

1998; Eriksson & Wiedersheim, 1997). Syftet i dessa undersökningar är, enligt Lekvall 

& Wahlbin (1993), att beskriva hur något ser ut, inte att försöka förklara varför. I den 

här typen av studier är olika typer av statistiska urval- och analysmetoder vanliga. 

Förklarande undersökningar bygger oftast på explorativa och beskrivande 

undersökningar, men går ett steg längre och identifierar anledningen till varför 

någonting äger rum, dvs. orsaken till en viss verkan (Christensen m fl., 1998; Eriksson 

& Wiedersheim, 1997). 

 
Föreliggande studie är huvudsakligen deskriptiv. Normalt genomförs en explorativ 

undersökning för att skapa en övergripande bild av problemområdet. Eftersom vi med 

denna undersökning vill beskriva bakomliggande faktorer som påverkar valet av 

bostadsort hos Trollhättans inpendlare, är en deskriptiv undersökning det som passar 

vårt syfte bäst (Christensen m fl., 1998). 

 
 
5.1.3 Metodval 
 
Kvalitativ och kvantitativ  metod är två olika metodiska angreppssätt. Den viktigaste 

skillnaden mellan dessa två metoder är hur siffror och statistik används. De två 

metoderna kan även kombineras (Halvorsen, 1992; Holme & Solvang, 1997). 

 
Kvalitativ metod är i liten grad formaliserad. Metodens primära syfte är att skapa en 

ökad förståelse av det fenomen som studeras. Kvalitativa data och metoder har sin 

styrka i att de visar på totalsituationen, en helhetsbild. Forskaren intresserar sig för att 

genom få undersökningsenheter erhålla många upplysningar, och härigenom se det 
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unika och säregna hos den enskilda enheten och dennes speciella livssituation. 

Undersökningen präglas av djup istället för bredd. Dessa faktorer gör att behandlingen 

av insamlad data bör bevaras oförändrad och inte omkodas till siffror. Kvalitativ metod 

kännetecknas av närhet och förståelse mellan forskaren och undersökningsenheterna 

(Halvorsen, 1992; Holme & Solvang, 1997). 

 
Kvantitativ metod är mer formaliserad och strukturerad. Metodens syfte är att söka 

förklaringar (positivismen) och få fram det genomsnittliga i den aktuella situationen. 

Genom att använda denna metod vill forskaren genomföra formaliserade analyser, göra 

jämförelser och pröva om de resultat som kommit fram gäller alla enheter i 

populationen. Forskaren intresserar sig här, till skillnad från i kvalitativ metod, för att 

genom många undersökningsenheter erhålla få upplysningar, vilket möjliggör statistiska 

generaliseringar. Metoden präglas av bredd istället för djup. Vid behandling av erhållen 

data omkodas svaren med fördel till siffror. Kvantitativ metod kännetecknas av distans 

och neutralitet mellan forskaren och undersökningsenheterna. En svaghet med denna 

metod är att det inte finns någon garanti för att den insamlade informationen är relevant 

för forskarens fråga (Halvorsen, 1992; Holme & Solvang, 1997). 

 
För att möjliggöra en generalisering av den insamlade informationen och därmed 

uppfylla syftet med studien används kvantitativ metod. Vi är intresserade av att beskriva 

det gemensamma, det genomsnittliga och det representativa för den population vi 

studerar. Representativiteten anses viktig då vi avser att skaffa kunskap om varför 

populationen väljer att pendla till sitt arbete. Genom att kvantitativ metod möjliggör 

statistiska generaliseringar kommer vi med en viss säkerhet kunna uttala oss om 

uppfattningar och åsikter hos alla de enheter utifrån vilka vårt urval görs. En del 

kvalitativ data används i form av de öppna frågor vi använder i enkätformuläret, där 

respondenterna tillåts lämna kommentarer vilka inte lika lätt kan kodas. Eftersom 

kvalitativ metod bygger på tolkning och förståelse (hermeneutiken) av det fenomen som 

studeras är denna metod inte av intresse för denna studie. 
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5.1.4 Informationsinsamling 
 
Data kan delas in i två typer, nämligen primärdata och sekundärdata. Primärdata är 

data som en person själv samlar in till ett bestämt ändamål. De vanligaste kvantitativa 

metoderna för datainsamling inom marknadsundersökningar är enkät och intervju 

(Halvorsen, 1992). Fördelarna med enkäter är att en eventuell intervjupåverkan undviks, 

dvs. att respondenten svarar det denne tror intervjuaren förväntar sig samt att 

respondenten i lugn och ro kan fylla i enkäten när det passar. Att respondenterna är 

anonyma är en annan fördel vilket ökar möjligheten att de svarar sanningsenligt, vilket 

är en fördel framförallt vid känsliga frågor. Nackdelar med postenkät är framför allt att 

det kan ta lång tid att få in alla svar från respondenterna och att svarsfrekvensen ofta är 

sämre än vid t.ex. en strukturerad telefonintervju. Respondenten har inte heller någon 

som kan förklara eventuella oklarheter i enkäten. Detta kan dock undvikas genom att 

enkla frågor ställs (Christensen m.fl., 1998). En studie där intervju används för 

informationsinsamling har bland annat fördelarna att intervjuaren kan förklara vid 

oklarheter och att följdfrågor kan ställas. En nackdel med intervju är risken för 

intervjuareffekt samt att det är kostsamt både i form av tid och pengar (Wärneryd, 

1993). 

 
Det finns goda möjligheter att via registerdata se befolkningsförändringar. Uppgifter 

som kan finnas i registerdata är fakta om flyttströmmar, kännetecken på flyttarna (kön, 

ålder, utbildning och inkomst). Vissa uppgifter kan dock endast erhållas genom att fråga 

människorna, såsom uppgifter om deras uppfattning till flyttning och kvarboende. 

Motivet till att vi använder oss av enkäter är att de till skillnad från intervjuer är 

självadministrerande, dvs. respondenterna läser själva igenom frågorna och skriver ned 

sina svar på enkätformuläret. Det är även ett mindre kostsamt alternativ både i form av 

tid och pengar. Att enkäter är självadministrerande är en fördel då ett stort antal 

respondenter finns i urvalet samt att dessa kan vara utspridda över ett stort geografiskt 

område, vilket är fallet i denna undersökning. För att minska detta eventuella problem 

informeras tydligt på enkäten om var de kan nå oss för att få eventuella frågor 

förklarade. Något vi inte kan kontrollera är vem som faktiskt besvarar vår enkät. 

 
Sekundärdata är data som redan finns, eftersom de samlats in tidigare för något annat 

ändamål av någon annan. Sekundärdata kan delas upp i intern sekundärdata respektive 
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extern sekundärdata. Intern sekundärdata är sådan information som finns tillgänglig 

inom en organisation, medan extern sekundärdata är data tillgänglig utanför 

organisationen. Sekundärdata används oftast före primärdata eftersom det är både 

snabbare, enklare och billigare att använda redan befintliga uppgifter (Eriksson & 

Wiedersheim, 1997; Halvorsen, 1992). Nackdelarna kan, enligt Kinnear & Taylor 

(1996) vara att sekundärdata kanske inte finns om det som eftersöks. Det kan vidare 

vara svårt att avgöra exaktheten i den information som finns samt att det kan vara länge 

sedan informationen samlades in. Det är vid användande av sekundär information 

viktigt att i första hand söka information i originalkällorna eftersom all information 

finns där samt att informationen inte riskerat att förvrängas på vägen. 

 
I föreliggande studie används både primär- och sekundärdata. Sekundärdata används 

främst för att få kunskap om de områden som ligger till grund för studien och härmed 

öka vår förståelse för undersökningsproblemet. Sekundärdata används även för att få 

kunskap om teorier på områden för att kunna stödja resultatet på. Extern sekundärdata 

används i form av böcker, artiklar och information från Internet. Den interna 

sekundärdatan består av internt material från kommunen, samt personallistor från 

organisationerna vilka ingår i studien. Sekundärdatan kommer nästan uteslutande från 

originalkällorna och endast i något enstaka fall används andrahandskälla pga. att 

originalkällan inte finns tillgänglig. Primärdata används i studien där vi saknar 

information i sekundärkällor bland annat i form av samtal och brev via e-post med 

uppdragsgivaren. Primärdata samlas även in från respondenterna genom utskick av 

postenkäter för att få svar på studiens syftefrågeställningar. 

 
 
5.1.5 Datainsamlingstekniker/Mätinstrument och frågekonstruktion 
 
För att svara på studiens syfte kommer en surveyundersökning att göras. 

Surveyundersökningar kännetecknar, enligt Lekvall & Wahlbin (1993), bl.a. intresset att 

uttala sig, inte bara om de undersökta respondenterna utan även om en bakomliggande 

population som respondenterna antas representera. Surveyundersökningar är typiska för 

undersökningar där syftet är deskriptivt. Utmärkande för surveyundersökningar är, 

enligt de föregående att forskaren vill kunna dra slutsatser om en population, men av 

olika skäl inte kan eller vill undersöka samtliga enheter. 
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Frågekonstruktionen i en enkät kan skapas antingen med öppna frågor eller med givna 

svarsalternativ. I surveyundersökningar är det vanligt att frågorna har givna svar och att 

de vid behov kompletteras med öppna frågor. Ett skäl till detta är hanteringen. Både 

kodning och bearbetning av materialet underlättas, vilket vid öppna frågor kan vara 

mycket tid- och därmed kostnadskrävande (Lekvall & Wahlbin, 1993). 

 
Enkäten har till största delen fasta svarsalternativ. Motivet till fasta svarsalternativ är att 

vi har ett antal faktorer som vi genom förstudierna har fått kunskap om är bland de 

vanligaste påverkansfaktorerna när det gäller beslut att flytta eller pendla. En annan 

anledning är att för att lättare kunna hantera och analysera svaren eftersom antalet svar 

begränsas. Metoden gör att vi kan utnyttja bearbetningsmetoder som ADB och 

statistiska metoder för att analysera materialet. Genom de begränsade svar en 

enkätundersökning ger kan vi lättare dra generella slutsatser om den population studien 

bygger på. I de fall där det är svårt att täcka in alla tänkbara svarsalternativ finns ett 

”annat”-alternativ där respondenten kan ange om och i så fall vad denne saknar för 

svarsalternativ. I slutet av enkäten ställs en öppen fråga där respondenten kan ange fria 

kommentarer. 

 
5.1.5.1 Mätskalor 
 
Kinnear & Taylor (1996) redovisar fyra skalor vilka används vid mätning av olika 

marknadsfenomen. Dessa mätskalor är: nominal, ordinal, intervall och kvotskalor. 

 

Nominalskalor används för den enklaste formen av mätning, nämligen klassifikation 

och identifikation, t.ex. bostadskommun och kön. I ordinalskalor är avstånden mellan 

de olika svarsalternativen okända och det är endast möjligt att rangordna alternativen, 

t.ex. dålig, varken bra eller dåligt, bra. Det går alltså att säga vilket värde som är högst 

eller lägst, men inte hur mycket högre eller lägre. Mätvärdena i en intervallskala kan 

rangordnas. Avstånden mellan alla mätvärden är detsamma och därmed kan skillnader 

mellan de olika mätvärdena mätas. Intervallvariabler har ingen absolut nollpunkt, t.ex. 

Celsiusskalan. Mätvärdena i en kvotskala kan även de rangordnas. Även här är 

avstånden mellan alla mätvärden detsamma och skillnaderna kan mätas. Skillnaden från 

en intervallskala är att en kvotskala har en absolut nollpunkt vilket gör att förhållandet 
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mellan de olika mätvärdena kan jämföras, exempelvis inkomst (Kinnear & Taylor, 

1996). 

 
I enkätformuläret används nominal och ordinalskala. Nominalskalan används för att 

klassificera respondenterna i olika kategorier som t.ex. män och kvinnor, civilstånd och 

bostadskommun. Ordinalskalan används för att mäta de faktorer som spelar in för val av 

bostadsort samt val av färdmedel till arbetsplatsen. Motivet till detta val av skala är att 

kunna urskilja och rangordna de viktigaste faktorerna vid val av bostadsort och val av 

färdmedel. Den ordinalskala som används för svarsalternativen i studien bygger på olika 

nivåer. De olika svarsalternativ vi använder i enkätformuläret vid frågorna om i vilken 

grad olika faktorer påverkar valet att inte bosätta sig i Trollhättan är: stor betydelse, 

ganska stor betydelse, ganska liten betydelse, liten betydelse, ingen betydelse samt vet 

ej/har ingen uppfattning. 

 
5.1.5.2 Enkätformulärets utformning 
 
Det kan vid kvantitativa undersökningar finnas en risk att informationen som samlats in 

inte överensstämmer med vad forskaren med hjälp av enkätformuläret avsett att samla 

in och därmed inte svarar på den frågeställning som finns uppställd. Upptäcks detta t.ex. 

först under insamlingen av enkäterna så är det för sent att göra något åt. Vår enkät 

utformades i samråd med Göran Carlsson, planeringssekreterare på 

Stadsbyggnadskontoret i Trollhättans kommun. Eftersom vi inte kan sluta oss till att 

våra respondenter lägger samma innebörd i begrepp som vi gör är det viktigt att 

definiera begreppen och testa enkäten innan de skickas ut. Ett antal testrespondenter 

fick fylla i enkäten för att sedan lämna sina synpunkter (se vidare under avsnitt 5.1.7.2). 

 
Den slutgiltiga enkäten bestod av 30 frågor (se bilaga 3) och var indelad i sex block. 

Första blocket bestod av personuppgifter för kategorisering av kön, ålder civilstånd, 

barn och utbildning. Andra och tredje blocket innehöll frågor om bostadsförhållande 

respektive arbetsförhållande. Syftet med dessa bakgrundsfrågor var att kategorisera 

inpendlarna samt få möjlighet att studera om några skillnader förekom gällande 

flyttningsbenägenhet beroende på individegenskaper. Fjärde blockets frågor avsåg 

respondenternas uppfattning om Trollhättan som bostadsort och är den del som 

framförallt motsvarar första delsyftets frågeställningar. Femte blocket motsvarade 
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frågeställningarna i andra delsyftet och innehöll frågor om hur respondenterna färdades 

till sitt arbete. I sjätte och sista blocket av enkäten fick respondenterna svara på vad de 

ansåg om att fylla i enkäten och de kunde även skriva ner andra synpunkter. 

 
Enkäten bestod vilket tidigare nämnts, främst av fasta svarsalternativ men med 

möjlighet för kompletteringar till en del av frågorna. Vi var väl medvetna om att 

negationer i frågor bör undvikas men såg inte några bättre alternativ i detta fall, då 

studien handlar om att ta reda på varför respondenterna faktiskt valt att inte flytta till sin 

arbetsplatskommun Trollhättan. 

 
 
5.1.6 Population och urval 
 
Vid marknadsundersökningar finns olika urvalskoncept att skilja mellan: element, 

population, urvalsenhet, urvalsram samt studiens population. Element är den enhet 

forskaren söker information om och den utgör grunden för den analys som skall 

genomföras. Det vanligaste elementet i marknadsundersökningar är individer. 

Population är det totala antalet element som definierats innan urvalet skett. Urvalsenhet 

är alla de element i populationen som finns tillgängliga för att väljas ut vid något 

tillfälle i urvalsprocessen. Urvalsenhet och element kan i de enklaste urvalsprocesserna 

vara samma. Urvalsram är en lista över alla för urvalet tillgängliga urvalsenheter i en 

population, vilken kan komma att väljas vid ett tillfälle i urvalsprocessen. Exempel på 

urvalsram kan vara en klasslista eller en telefonkatalog. Studiens population är de totala 

elementen, från vilket urvalet verkligen väljs, t.ex. en uppdaterad gällande 

medlemsförteckning (Kinnear & Taylor, 1996). 

 
Urval är nödvändigt då en studies population är oändlig eller mycket stor. Några 

fördelar som uppnås genom urval är kostnadsbesparingar, informationen erhålls 

snabbare samt att de felkällor som ligger i att samla in stora datamängder reduceras 

(Halvorsen, 1992; Kinnear & Taylor, 1996). 

 
Studiens frågeställningar kräver att respondenterna pendlar till Trollhättans kommun vid 

tillfället för undersökningen, dvs. våren 2001, och därmed har kännedom om hur det är 

att inte bo i arbetsplatskommunen utan att istället pendla dit. Härigenom är det endast 

Trollhättans inpendlare våren 2001, som är av intresse och därmed utgör de studiens 
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element. Populationen (totala antalet element) i undersökningen omfattar samtliga 

inpendlare till Trollhättans kommun vid tillfället för undersökningen och ligger runt ca 

11.200 inpendlare (1999 års siffror). Ansvariga inom kommunen anser att detta är den 

viktigaste gruppen att studera. Urvalsenheter i studien är inpendlarna som är anställda 

av Trollhättans kommun eller av Västra Götalandsregionen. Urvalsram är personallistor 

hos de i studien deltagande organisationerna, dvs. Trollhättans kommun och Västra 

Götalandsregionen. Studiens population bygger på ovanstående urval av organisationer, 

vilka lämnat listor över anställda, varifrån sedan urvalet kan göras. 

 
Det finns två huvudsakliga former av urval; urval som inte baseras på slumpmässighet, 

dvs. ick-sannolikhetsurval och urval som baseras på slumpmässighet, dvs. 

sannolikhetsurval. Bedömningsurval är en form av icke-sannolikhetsurval där forskaren 

själv väljer ut enheterna på basis av sin kunskap av hur typiska de är för hela 

populationen. Icke-sannolikhetsurval är oftast mindre kostnads- och tidskrävande än 

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval kan utgöras bland annat av stratifierat urval där 

enheterna i populationslistan grupperas i olika strata/kategorier utifrån de upplysningar 

som finns om dem. Sannolikhetsurval används när forskaren vill skaffa garantier mot 

alltför stora felmarginaler och även kunna fastställa hur stora dessa är (Holme & 

Solvang, 1997). 

 
Motivet till att föreliggande studie bygger på ett urval av Trollhättans ca 11.200 

inpendlare är framför allt att det skulle vara ett mycket tidskrävande och nästintill 

omöjligt arbete att få fram uppgifter om alla Trollhättans inpendlare, skicka enkäter, 

sammanställa och analysera informationen. Detta skulle även leda till en mycket stor 

kostnad. De två medverkande organisationerna i studien valdes ut av ansvariga inom 

kommunen med Göran Carlsson (Planeringssekreterare) som representant, ett s.k. 

bedömningsurval. 

 
Ytterligare en organisation valdes ut att medverka, SAAB, men de drog sig ur. Tanken 

var att det i studien skulle ingå en organisation från kommun, landsting samt privat 

tillverkning. Kommunen, Västra Götalandsregionen och SAAB är några av de största 

arbetsgivarna i Trollhättans kommun. Ansvariga inom kommunen anser att enheter från 

dessa grupper ger användbara resultat för denna studie. Ett sådant här bedömningsurval 
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kallas enligt Kinnear & Taylor (1996) ett icke-sannolikhetsurval Grundtanken var att 

undersökningen skulle omfatta 700 respondenter, varav 350 respondenter från SAAB. 

Eftersom SAAB drog sig ur bestämdes urvalets storlek i samråd med Göran Carlsson 

till 350 respondenter. Uppdragsgivaren har som målsättning att komplettera denna 

undersökning med respondenter från SAAB och därför ansågs det för denna 

undersökning räcka med 350 respondenter. 

 
Efter att personallistor erhållits från de två organisationerna inordnades enheterna i 

respektive organisation i 8 strata utifrån stratifieringsvariabeln bostadskommun: Ale, 

Alingsås, Essunga, Grästorp, Lilla Edet, Uddevalla, Vänersborg samt Övriga. Det 

bestämdes att från de kommunalt anställda skulle 210 respondenter dras och 140 

respondenter från de regionalt anställda. Med hänsyn till resurser, både i form av tid och 

pengar, anses detta antal respondenter utgöra ett bra underlag för undersökningen både 

från vår synpunkt och från ansvariga på kommunens synpunkt. Från varje strata drogs 

ett proportionerligt stort urval i varje grupp utefter hur det såg ut i den totala 

populationen, genom ett, enligt Holme & Solvang (1997) obundet slumpmässigt urval 

(sannolikhetsurval). Könsfördelningen på de respondenter som valdes ut blev: kvinnor 

76 % och män 24 %. Detta stämde som sagt var inte med könsfördelningen i den totala 

populationen inpendlare, men med inpendlarnas fördelning i de två organisationerna. 

 
 
5.1.7 Reliabilitet och Validitet 
 
En studies tillförlitlighet bestäms av hur valid och reliabel undersökningen är (Kinnear 

& Taylor, 1996) 

 
5.1.7.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument (t.ex. ett enkätformulär) ska ge tillförlitliga och 

stabila utslag, dvs. hur pålitliga mätningarna är. Reliabiliteten bestäms av hur 

mätningarna utförs och hur noggrant bearbetningen av informationen genomförs. För att 

pröva reliabilitet kan oberoende undersökningar av samma företeelse göras. Hög 

reliabilitet betyder att oberoende mätningar av ett och samma fenomen skall ge ungefär 

identiska resultat. Detta kan dock sällan ske. Det viktigaste sättet att nå hög reliabilitet 

är att vara så noggrann och uppmärksam som möjligt under hela forskningsprocessen. 
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Reliabiliteten kan ökas genom att vi exempelvis kontrollerar att inga felaktiga 

inmatningar sker i datorn, vilket kan ske vid stora informationssammanställningar 

(Holme & Solvang, 1997). 

 
Huruvida en enkät skall anses reliabel eller inte kan vi enligt Patel & Davidson (1994) 

inte uttala oss om förrän vi sett hur den blivit besvarad. Fanns det frågor som många 

hoppade över? Var fler alternativ än vi bett om markerade? Hade vi fått med alla 

möjliga svarsalternativ eller har nya skrivits dit av respondenterna? Först efter att vi sett 

resultatet av enkäterna kan vi uttala oss om den. 

 

När vi granskade det inkomna materialet noterade vi att begränsningen till max tre kryss 

på frågan om vilka orsakerna var till att respondenten inte reste kollektivt, inte skulle ha 

varit med. Flera respondenter hade kryssat i fler alternativ än tre. De som lämnade för 

många svarsalternativ registrerade vi som fel svar. Ett fast svarsalternativ som vi skulle 

kunna ha haft med var att kollektivtrafik saknas där respondenterna bor, eftersom flera 

lämnade kommentarer om detta på annat alternativ. I och med att det på varje sådan 

alternativfråga fanns ett annat alternativ fångade vi även upp dessa orsaker. En annan 

fråga vilken kunde formulerats annorlunda för att öka vår kontrollmöjlighet var frågan 

om det bor barn under 16 år i hushållet (fråga 4) och frågan om betydelsen att bo kvar 

för att barnen skall få gå klart grund-/gymnasieskolan (fråga 20). Genom att vi här hade 

två olika åldrar fanns ingen kontrollmöjlighet på dessa frågor. 

 
Det var också viktigt att de organisationer som valdes att medverka med personal i 

studien (se vidare under urval) inte gav oss felaktiga och ofullständiga personallistor. 

Detta var inget vi kunde kontrollera men vi förlitade oss på att organisationerna hade 

fullt uppdaterade personallistor. Det visade sig att en del före detta anställda fanns med, 

men dessa sorterade vi bort så fort vi fick reda på dem. Antalet respondenter sjönk då 

till 341 av de från början 350. 

 
Att testa reliabiliteten i vår studie genom att sända ut ett likadant enkätformulär en gång 

till och sedan jämföra resultaten var inte ett alternativ för oss. Istället koncentrerade vi 

oss på att få ett så bra enkätformulär som möjligt. I enkätformuläret gavs 

respondenterna alternativ och hela tiden där vi ansåg att det kunde finnas andra 
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svarsalternativ fanns ett ”annat”-alternativ. För att minimera risken för felaktiga 

inmatningar registrerade vi båda tillsammans alla enkätsvar. Analysprogrammet hade 

även till viss del en kontrollfunktion genom att inte vilka siffror som helst kunde matas 

in, beroende på vad vi själva lagt in i programmet. 

 
De resultat vi erhöll från vårt urval av inpendlare gäller för de inpendlare vilka arbetade 

kommunalt och regionalt och som reste till Trollhättans kommun våren 2001. 

Anledningen till att vi inte kan generalisera till hela populationen inpendlare till 

Trollhättans kommun, är framför allt snedfördelningen vad gäller kön. Som vi tidigare 

nämnde var könsfördelningen 2/3 män då det gäller alla inpendlare, men i de två 

studerade organisationerna fanns en mycket högre andel kvinnor än män, vilket 

resulterade i att vårt urval endast bestod av 24 % män. Svarsfrekvensen män och 

kvinnor stämmer dock överens med urvalet, ingen märkbar avvikelse fanns. 

 
5.1.7.2 Test av enkätformuläret 
 
Vid användande av enkät har vi, enligt Patel (1994), den minsta möjligheten att i förväg 

kontrollera tillförlitligheten. Det vi kunde göra var att på alla sätt försäkra oss om att 

respondenterna uppfattade enkäten som vi tänkt oss. För att försäkra oss om att svaren i 

enkäten och därmed resultatet blev pålitligt använde vi oss av ett lättbegripligt språk. På 

så sätt minskade risken för missuppfattningar och misstolkningar. 

 
För att ytterligare minska risken för eventuella feltolkningar testades enkäten på ett antal 

testrespondenter. Anledningen till att testa enkäten var att upptäcka eventuella 

oklarheter och liknande och för att minska risken för missuppfattningar pga. frågornas 

formuleringar samt för att se huruvida det fanns frågor som kunde strykas eller där fler 

svarsalternativ borde finnas med. Testet gav oss möjlighet att göra ändringar i 

enkätformuläret för att öka tydligheten. Testrespondenterna bestod av personer som 

motsvarade de tänkta respondenterna. Testrespondenterna fick fylla i var sin enkät och 

sedan diskuterades var fråga för sig igenom. Bland annat tittat vi på hur antalet grader i 

svarsalternativen uppfattades. Även enkätens utformning diskuterades. Vi var även noga 

med instruktionerna på enkäten och till de enskilda frågorna, där exempel fanns inom 

parentes för klargörande av vad vi avsåg med begreppen. För att försäkra oss om att 

enkäten var bra utformad och att den mätte vad vi avsåg granskade och kritiserade även 
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både handledare och uppdragsgivare enkätformuläret. Layouten bearbetades för att göra 

den lätt att besvara. 

 
Hur respondenterna upplevde enkäten kan vi eventuellt, utöver hur vi ser hur 

respondenterna besvarat enkäten, även få svar på genom de två sista frågor till 

respondenterna: ”Tycker Du att några frågor var svåra, dåliga eller oklara?”  

 
Tabell 5.1. Respondenternas svarsfördelning gällande fråga 29: svåra/dåliga/oklara frågor (egen tabell). 
 
Svåra/dåliga/oklara frågor Procent 
Nej 78,2% 
Ja 10,0% 
Inget svar 11,7% 
Totalt 100% 
 
Utöver kryssfrågan lämnades även ett antal rader öppna för respondenterna att tycka till. 

Många tyckte att frågorna inte riktigt rörde dem, bland annat pga. att de aldrig funderat 

på att flytta till Trollhättan eller att detta val gjordes för länge sedan. Ett flertal skrev 

också att de inte ville flytta eftersom de trivs där de bor. Andra hade blivit 

”tvångsförflyttade” till NÄL efter nedläggningen i Uddevalla men hade hellre arbetat 

kvar i Uddevalla. Ett antal respondenter kommenterade att de cyklar till arbetet en stor 

del av året. En del kommenterade också att det var lite krångligt att förstå när det var 

negationer i frågan, vilket vi var medvetna om. 

 
5.1.7.3 Validitet 
 
Begreppet validitet innebär giltighet, relevans (Halvorsen, 1992). Validitet kan 

definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det vi avser att mäta, dvs. att 

mätningen är fri från både systematiska och slumpmässiga fel. Validiteten är beroende 

av vad som mäts och om detta är preciserat i frågeställningen. Validitet avser hur 

begrepp och de mätbara definitionerna av dem stämmer överens. Ju mer entydiga 

begrepp, desto mer precisa svar kan erhållas (Eriksson & Wiedersheim, 1997; Holme & 

Solvang, 1997). Det mest fördelaktiga sättet att försäkra sig om att det som avses att 

undersökas verkligen är det som undersöks, är enligt Patel & Davidson (1994) att låta 

någon utomstående som är insatt i problemområdet att granska mätinstrumentet. 
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Förekommande begrepp i studien förklarades i begreppsanalysen samt i vissa fall 

definierades de allteftersom de dök upp. För att sätta sig in i de syftefrågeställningar 

som tas upp under respektive delsyfte i studien användes såväl primära som sekundära 

källor. Den kunskap vi sedan fick användes för att utforma ett enkätformulär (se bilaga 

3) för att med hjälp av detta få svar på våra delsyften och därmed huvudsyftet. Studier 

av tidigare forskning bidrog också till att vi kunde ställa relevanta frågor med 

tillhörande relevanta svarsalternativ. De begrepp som användes i enkäten 

exemplifierades under respektive begrepp i enkäten. För att undvika att enkätfrågorna 

inte stämde överens med vad vi avsåg testades och diskuterades enkätformuläret i 

studien med ett antal testrespondenter innan de skickades ut (se mer utförligt under 

avsnitt 5.1.7.2). 
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5.2 Studiens Genomförande 
 
Vi började denna undersökning med att göra en skrivbordsundersökning utifrån 

sekundärdata. Denna förundersökning låg sedan till grund för skapandet av en enkät och 

utveckling av teoriavsnitt. För att få svar på studiens syfte och frågställningar valde vi 

att använda oss av postenkäter. 

 
Undersökningen genomfördes som en postenkätundersökning till ett urval av de 

kommunalt och regionalt anställda inpendlarna. Utskick skedde tisdagen den 5 juni 

2001. Som sista svarsdag angavs den 19 juni. Den 15 juni skickades en påminnelse ut 

till de som ännu inte svarat fram till denna dag. Innan den riktiga enkätundersökningen 

genomfördes testades enkäten på ett antal testrespondenter som motsvarade 

målpopulationens respondenter. Även representanter för uppdragsgivaren granskade 

enkäten. För att öka svarsfrekvensen erbjöd vi de som svarade på enkäten att vara med i 

ett lotteri av trisslotter. 15 st trisslotter delades ut; 9 st till de kommunalt anställda som 

svarade och 6 st till de som svarade av de regionalt anställda. 

 
 
5.2.1 Analysmetod 
 
Eftersom insamlad data i sig självt inte ger några svar på frågeställningarna måste datan 

analyseras och tolkas. Kodningen av svaren skedde genom att varje variabel tilldelades 

ett värde. Då öppna frågor användes i enkätformuläret skrev vi in alla respondenternas 

kommentarer i datorn för att sedan kategorisera svaren och ta med de vanligast 

förekommande. Det analysprogram som användes var Tieto Enators Analysen. 

 
Allt resultat som framkom sammanställdes i tabeller där procentenheter användes för att 

bättre åskådliggöra resultatet och underlätta jämförelse. Genom korstabulering kunde 

olika data jämföras för att se samband och skillnader mellan de faktorer som 

undersöktes och de grupper (kommunindelning) respondenterna kunde delas in i. 

Samtliga tabeller finns i bilaga 4. 
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5.2.2 Bortfall 
 
Hur lyckad en datainsamlingsprocedur har varit uttrycks i svarsprocenten. Effekten av 

icke-svar är, enligt Halvorsen (1992) beroende av hur många de är och om dessa 

systematiskt avviker från urvalet. Variabelbortfall föreligger när respondenterna t.ex. 

inte besvarat vissa frågor, dvs. att uppgifter saknas gällande enskilda enheter på enskilda 

variabler. När en frekvensuppställning görs bör variablerna tittas igenom för att se om 

det finns någon som har ett extra stort bortfall eller om det är några speciella grupper 

som inte svarat. 

 
Efter utskick av påminnelsebrevet (bilaga 3) fick vi, av de 350 enkäterna som skickades 

ut (210 st till kommunanställda och 140 st till regionanställda), in 239 stycken (68,3 %) 

tillbaka rätt ifyllda. 7 stycken (2 %) returnerades direkt ”åter avsändare”. 8 personer (2,3 

%) bodde i Trollhättans kommun eller arbetade inte längre i kommunen. 1 person (0,3 

%) hade gått i pension. 95 enkäter (27 %) uteblev trots påminnelsen. Det totala 

bortfallet stannade vid 31,7 %, vilket gav en svarsfrekvens på 68,3 %. Bortser vi ifrån 

de personer som pga. att de inte längre arbetade i Trollhättan samt de personer som 

redan bodde i Trollhättan och som därmed inte skulle svara på denna enkät ligger 

svarsfrekvensen på 70 %. Detta ansåg vi vara en tillfredsställande svarsfrekvens. Att 

ytterligare försöka trycka på icke-svararna ansåg vi inte behövas eftersom bortfallet inte 

var större. 

 
Ett antal respondenter valde att inte fylla i hela enkäten, flertalet med motiveringen att 

de inte hade för avsikt att flytta och därmed inte ansåg att enkäten rörde dem. Det 

förekom även ett fåtal som inte hade svarat på vissa frågor men det var ingen specifik 

fråga som var drabbad. 

 
 
5.2.3 De svarande 
 
I tabell 5.2-5.6 finns sammanställningar av de som svarade på enkäten med fördelning 

på kön, civilstånd, ålder, bostadskommun och utbildning. Som framgår av tabell 5.2 är 

majoriteten av de som svarade på enkäten kvinnor med 75,7 %. Andelen män som 

svarade är 23,8 %. Att kvinnorna är överrepresenterade kan förklaras med att båda 

urvalsenheterna och i synnerhet regionen har många kvinnor anställda. Urvalet bestod 
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som tidigare nämnts av 76 % kvinnor och 24 % män. I tabell 5.3 framgår att en stor 

andel av de svarande (81,6 %) är gifta eller sambos. 

 
Tabell 5.2. Fördelning av de svarande med Tabell 5.3. Fördelning av de svarande med 
avseende på kön (egen tabell). avseende på civilstånd (egen tabell). 
 
Kön Procent  Civilstånd Procent 
Kvinnor 75,7%  Ensamstående 13,0% 
Män 23,8%  Gift/Sambo 81,6% 
Inget svar 0,4%  Särbo 3,8% 
   Boende i föräldrahemmet 1,7% 
 
Åldersfördelningen på respondenterna visas i tabell 5.4 och här ser vi att över hälften av 
respondenterna befinner sig i åldrarna 41-60 år. Resultatet på frågan om 
respondenternas bostadskommun (tabell 5.5) visar att cirka 80 % kommer från 
grannkommunerna, vilket stämmer med fördelningen på Trollhättans inpendlare i stort 
och urvalet. 
 
Tabell 5.4. Fördelning av de svarande med Tabell 5.5. Fördelning av de svarande med  
avseende på ålder (egen tabell) avseende på bostadskommun (egen tabell). 
 
Ålder Procent  Bostadskommun Procent 
    -20 0,4%  Ale 0,8% 
21-30 15,1%  Alingsås 1,3% 
31-40 21,3%  Essunga 2,5% 
41-50 24,3%  Grästorp 5,9% 
51-60 31,8%  Lilla Edet 9,2% 
61- 6,7%  Uddevalla 14,6% 
Inget svar 0,4%  Vänersborg 45,6% 
   Övrig 20,1% 
 
Vidare framgår i tabell 5.6 att en övervägande del av de svarande (74,1 %) har 

utbildning från högskola/universitet. Näst störst är den grupp som har gymnasial 

utbildning (15,5 %). 

 
Tabell 5.6. Fördelning av de svarande med 
avseende på utbildning (egen tabell). 
 
Utbildning Procent 
Inget svar 0,4% 
Grundskola 3,3% 
Gymnasium/Komvux 15,5% 
Högskola/Universitet 74,1% 
Annan 6,7% 
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5.3 Metoddiskussion 
 
Att använda enkäter innebär alltid en risk. Risken finns, trots noggrant utformade 

frågor, att respondenterna styrs av frågor som i viss mån kan vara ledande. Detta anser 

vi dock att vi undvek genom att ha ett brett spektra med många olika svarsalternativ och 

genom att vi testade enkäten innan utskick. I de flesta frågor fanns även ett ”annat”-

alternativ, vilket respondenterna hade möjlighet att använda sig av, ifall de inte kände 

sig tillfredsställda med de svarsalternativ som gavs. Vi ser inte intervju som ett 

alternativ till enkät pga. att det är för tidskrävande och förmodligen skulle få betydligt 

färre respondenter att ställa upp. En kvalitativ metod hade varit aktuell om 

undersökningen syftat till att få fram de orsaker som skiljer sig från mängden, men detta 

är inte fallet i föreliggande studie. 

 
Kritik i uppsatsen kan riktas mot att så få män varit med i urvalet men detta urval anses 

trots detta vara representativt då det är övervägande andel kvinnor som arbetar i 

kommunen och regionalt. Så är även fallet med åldersfördelningen, då det är 

övervägande andel äldre som arbetar i dessa två organisationer och som pendlar. 
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6 TEORI 

I följande avsnitt kommer de teorier som studien stödjer sig på presenteras. Teorier 
kring migration, dvs. vad som påverkar människor vid val att stanna eller flytta kommer 
att beskrivas. Slutligen kommer även tidigare forskning behandlas. 
 
 
6.1 Migrationsteorier 
 
Migration kan i ekonomisk teori studeras med utgångspunkt i ett makroteoretiskt och ett 

mikroteoretiskt perspektiv. När migration studeras ur ett makroteoretiskt perspektiv ses 

flyttningarna som ett medel för att uppnå balans mellan lokala arbetsmarknader. Den 

enskilde individen studeras inte utan migrationen ses som stora flöden vilka kan variera 

över tid och rum. Uppkomsten och variationen av dessa flöden förklaras exempelvis av 

arbetslöshetsskillnader och löneskillnader mellan olika områden. I det ekonomiska 

mikroteoretiska perspektiv studeras migration genom att individen ses som en enskild 

beslutsfattare (Svenska kommunförbundet, 1998). 

 
 
6.1.1 Push-pull 
 
Den förste som formulerade några direkta teorier om migration var Edward G. 

Ravenstein (Svenska kommunförbundet, 1998). Han introducerade på 1880-talet push-

pull-teorin, vilken sedan dess varit en av de mest använda migrationsteorierna inom 

framförallt ekonomisk och kulturgeografisk forskning. Denna teori har utvecklats av 

andra forskare, bl.a. Everett S. Lee. Push-pull teorin innebär att det är skillnader av 

framförallt ekonomisk och social art mellan olika områden som ger upphov till 

flyttningsströmmar (Nyman-Kurkiala, 1999). 

 
Om en medlem i ett hushåll får ett arbete på annan ort än bostadsorten ställs hushållet 

inför alternativet att flytta eller bo kvar. I hushållets process för att fatta ett beslut ingår 

en beräkning av för- och nackdelar med det ena eller andra handlingsalternativet; att 

flytta eller bo kvar. En mängd olika faktorer kan påverka hushållets beslut. I push-pull- 

teorin har de faktorer som inverkar på hushållens val positiva respektive negativa 

effekter på deras beslut. Faktorerna kan gälla dels för den nya orten och dels för den 

nuvarande orten (Fransson, 1992). De förväntade positiva förhållandena på den nya 
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orten kan benämnas som attraherande faktorer. Dessa faktorer omfattas av alla 

tilldragande kännetecken som finns på den nya orten som exempelvis möjlighet till 

arbete, lägre skatt och bättre bostadsområden. De negativa förhållandena på den nya 

orten kan benämnas repellerande faktorer (Fellman, 1999). Ett exempel på detta kan 

vara bristen på passande arbetstillfällen för medföljande medlemmar i det flyttande 

hushållet. 

 
Attraherande respektive repellerande faktorer hänvisar alltså till den nya orten. För den 

nuvarande bostadsorten används begreppen kvarhållande respektive påskjutande 

faktorer. Kvarhållande faktorer på den nuvarande bostadsorten kan uppfattas både som 

positiva och negativa. Positiva faktorer kan exempelvis vara det sociala nätverket med 

släkt och vänner. Faktorer som hushållet uppfattar som negativt men ändå kvarhållande 

kan till exempel vara att hushållet beslutat att flytta men inte hittar någon som vill köpa 

det nuvarande bostadshuset. Negativa förhållanden på den nuvarande bostadsorten som 

driver på beslutet att flytta kan benämnas som påskjutande faktorer. Dessa faktorer kan 

exempelvis utgöras av brist på arbete, frånvaron av karriärmöjligheter och bristfällig 

kommunal barnomsorg (Fransson, 1992). 

 
Everett S Lee:s modell för migrantens beslutssituation visar en uppdelning i fyra 

grupper med de faktorer som påverkar migrationsbeslutet och migrationsprocessen 

(Nyman-Kurkiala, 1999). 

 
1. Faktorer på utflyttningsorten 

2. Faktorer på inflyttningsorten 

3. Mellanliggande hinder 

4. Personliga faktorer 

 
De tre första återges schematiskt i figuren nedan. På utflyttningsorten finns de 

kvarhållande och påskjutande faktorerna som i figuren är symboliserade med K 

respektive P. På inflyttningsorten finns de attraherande och repellerande faktorerna 

vilka symboliseras av A respektive R i figuren. På både ut- och inflyttningsorten finns 

faktorer som upplevs som neutrala och dessa är symboliserade med N i figuren. 

Individens bedömning av de olika faktorerna avgörs av personliga faktorer. Slutligen 
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finns det mellanliggande hinder som till exempel avstånd och flyttningskostnader, vilka 

även de påverkar vid ett beslut att flytta eller stanna (Nyman-Kurkiala, 1999). 

 

             Utflyttningsort       Mellanliggande hinder            Inflyttningsort 
 
Figur 6.1. Modell för migrantens beslutssituation i push-pull teorin. 
Källa: (Nyman-Kurkiala, 1999). 
 
 
6.1.2 Place utility 
 
Den teoretiska utgångspunkten i place utility teorin är att flyttning inte är ett mål i sig, 

utan individen flyttar för att denne har för avsikt att erhålla någonting. Det centrala 

begreppet för denna teori är ”place utility”, vilket ursprungligen formulerades av Julian 

Wolpert (Fransson, 1992). Place utility, s.k. platsnytta, är den slutliga 

sammansättningen av en plats funktionella användbarhet och den grundas på individens 

tillfredsställelse respektive icke tillfredställelse med platsen (Wolpert, 1965). 

 
Platsnyttan återspeglas av skillnaden mellan ett hushålls behov och vad platsen har att 

erbjuda. En bostadsort där denna skillnad är liten har en hög platsnytta och en 

bostadsort där skillnaden är stor har en låg platsnytta (Brown & Moore, 1970). I de fall 

när platsnyttan på bostadsorten inte överensstämmer med individens behov, kommer 

individen att beakta ett sökande för en ny lokalisering för sin bostad och på så sätt öka 

platsnyttan. Genom att flytta kan en individ anpassa sig till en förändrad situation då 

bytet av bostadsort uppfyller behoven. Förändringar i omgivningen genom förändrad 

bostadsmarknad, skattelagstiftning och arbetsmarknad är exempel på händelser som kan 

minska platsnyttan och leda fram till beslutet att flytta (Fransson, 1992). 

 
L. A. Brown och E. G. Moore (1970) har vidareutvecklat Wolperts ansats i en modell 

där flyttningsbeslutsprocessen delas upp i två faser. Den första fasen innebär att 

hushållet beslutar att söka en ny bostad. Omgivningen bidrar med en oavbruten ström 

P K P 
K N K P K 
P K P K N 

K N K 

A R A 
R N R A R 
A R A R N 

N A R 
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med stimuli (något som utlöser en reaktion) som hushållet reagerar på. Ett antal av 

dessa stimuli fungerar som stressfaktorer för vissa hushåll. Med andra ord uppfattas 

dessa stimuli antingen som störande eller som hotande att störa hushållets etablerade 

och önskvärda livsmönster. Konsekvensen av detta blir att hushållet hamnar i ett 

tillstånd av stress. Det är viktigt att poängtera att uppfattningen av olika stimuli från 

omgivningen och reaktionen på dessa varierar från hushåll till hushåll. Ett hushåll som 

befinner sig i en situation där det utsätts för stress har, enligt Brown och Moore, tre 

möjligheter att behålla en tolerabel stressnivå eller reducera den. För det första kan 

hushållet justera sina behov. För det andra kan hushållet bearbeta eller ändra 

omgivningen så att den tillfredställer hushållets behov på ett bättre sätt. Den sista 

möjligheten för hushållet är att det beslutar sig för att flytta (Brown & Moore, 1970). 

 
De hushåll som väljer att stanna kvar på den nuvarande bostadsorten kan delas upp i tre 

olika kategorier. Den första kategorin omfattas av de som anser att platsnyttan på den 

planerade platsen inte är tillräckligt tillfredställande, men ändå fortsätter att söka. Den 

andra kategorin är de hushåll som slutgiltigt avbrutit sökprocessen eftersom hushållet 

har uppfattningen att det inte är sannolikt att de kan öka sin platsnytta. Slutligen finns 

den kategorin som aldrig har startat sökprocessen trots att de utsatts för ovan nämnda 

stressfaktorer. En förklaring till detta beteende är att de uppfattar sin befintliga 

levnadsnivå som helt tillfredställande trots det faktum att hushållet genom en flyttning 

kan öka sin platsnytta. Ytterligare en faktor som kan förklara att sökprocessen inte 

initieras är tillgängligheten på information samt eventuellt förmågan att ta till sig 

informationen (Fransson, 1992). 

 
Den andra fasen i flyttningsbeslutsprocessen är omlokaliseringsfasen. I denna fas söker 

hushållet efter bostad och utvärderar de valmöjligheter som finns. I detta läge är det av 

stor vikt att hushållet fastställer inom vilket område det kan tänka sig att bo. Hushållen 

har för avsikt att minimera osäkerheten genom att avgränsa sökområdet till platser de är 

bekanta med (Fransson, 1992). 

 
Brown och Moore (1970) poängterar informationens betydelse för val av bostadsort. 

Den primära källan för information finns i aktivitetsrummet, vilket är det område som 

individen vistas i dagligen samt väl känner till. De sekundära informationskällorna finns 
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i det indirekta kontaktrummet. Indirekta informationskanaler kan exempelvis vara 

massmedia och personliga kontakter. Individen handlar även aktivt när det gäller att 

motta och värdera information samt välja informationskanaler och intensitet i sökandet 

efter ny bostadsort (Brydsten, 1994). 

 
 
6.1.3 Humankapital 
 
Den som var först med att föreslå en teoretisk uppbyggnad för påståendet att individer 

flyttar med förväntningen att få det bättre var Sjaastad (1962). Han påstod att individer 

eller hushåll flyttar för att förbättra sitt humankapital. Med humankapital menas både 

fysiska och psykiska intäkter som tillsammans ger en högre livskvalitet. Humankapitalet 

förbättras genom att individen flyttar och detta resulterar i en högre fysisk och psykisk 

inkomstnivå för individen under sin levnadstid. Enligt humankapitalmodellen skall en 

flytt ses som en investering eftersom fördelarna med en flytt inte visar sig med en gång 

utan kommer under en längre tidsperiod. En flytt är en aktivitet där kostnader uppstår 

direkt vid genomförandet. Eftersom vinsten med flytten framträder under en längre 

tidsperiod ger detta delvis en förklaring till varför individer flyttar i mindre utsträckning 

ju äldre de blir. Längden på den period då de framtida vinsterna kan inhämtas minskar 

givetvis när individen åldras (Sjaastad, 1962). 

 
Humankapitalet omfattas inte enbart av monetära kostnader och vinster utan även av 

ickemonetära faktorer. Ickemonetära kostnader är psykiska kostnader såsom exempelvis 

att lämna släkt och vänner eller förlusten av viss lokal service. De ickemonetära 

fördelarna kan exemplifieras motsatsvis såsom att flytta närmare släkt och vänner eller 

en förbättring av den lokala servicen. En grundläggande humankapitalmodell innebär att 

intäkter på den nuvarande bostadsorten jämförs med intäkter på den nya bostadsorten 

samt att kostnaderna för den faktiska flytten beaktas (Clark, 1986). 

 
 
6.1.4 Familjemigration 
 
När ett hushåll med flera familjemedlemmar beslutar att flytta ger det effekter för 

samtliga medlemmar i hushållet. Eftersom beslutet om att flytta tas på hushålls- eller 

familjenivå krävs det att beslutet också analyseras på hushålls- eller familjenivå. För att 
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få en möjlighet att bättre förstå flyttarbeteendet hos de hushåll där fler än en person är 

förvärvsarbetande konstrueras teorier för hur familjer tar sina beslut om att flytta eller 

inte. I vår tids moderna samhälle får förändringar i familjemönstret och omfattningen av 

kvinnligt förvärvsarbetande stor betydelse för flyttbenägenheten för berörda familjer 

(Svenska kommunförbundet, 1998). 

 
Familjemigrationsteorin kan beskrivas som en utveckling av humankapitalmodellen. 

Humankapitalmodellen ser en flytt som en investering för individen medan 

familjemigrationsteorin ser en flytt som en investering för familjen. En investering i den 

ena makens humankapital måste vägas mot en eventuell försämrad inkomst för den 

andre maken. I familjemigrationsteorin beaktas även barnen. Kostnaden i form av att 

barnen flyttar ifrån sina vänner och en känd skolmiljö är också viktig att ta hänsyn till 

(Clark, 1986). 

 
En familjemigrationsmodell är en utveckling av en grundläggande humankapitalmodell, 

där hänsyn tas till familjens alla medlemmar. Både monetära och icke monetära 

kostnader/intäkter beaktas i modellen. En grundläggande familjemigrationsmodell 

innebär att familjens nettointäkter på den nuvarande bostadsorten jämförs med familjens 

nettointäkter på den nya bostadsorten samt att kostnaderna för den faktiska flytten 

beaktas (Clark, 1986). 

 
 
6.1.5 Livscykel 
 
Livscykelteorin innebär att hushåll anpassar sitt boende till de förändrade krav och 

behov som uppkommer som en följd av olika stadier i livet. Rörlighet är den mekanism 

som ett hushåll använder sig av för att anpassa sig efter hushållets behov. Kraven på 

boendet fastställs primärt av hushållets sammansättning. Familjer förändras när de 

passerar en livscykel av utveckling och tillbakagång. Storleken på ett hushåll ändras 

hastigt när barn föds. Krav på boendet förändras snabbt under denna period när behovet 

av större bostadsyta ökar samtidigt som familjen blir mer känslig för den sociala och 

fysiska miljön kring bostaden. Det här är den period i en familjs livscykel som 

hushållets krav, pga. de snabba förändringar som sker, sannolikt är minst 

överensstämmande med hushållets faktiska situation. I detta skede flyttar ett hushåll 



Trollhättan –bostads- eller inpendlingskommun? 

 
 

 
 
  55 

vanligtvis från mindre till större bostäder samt till områden där många barnfamiljer bor 

(Rossi, 1980). 

 
När hushållet passerat den del av livscykeln där familjestorleken påtagligt visar en 

ökning tenderar behoven att stabiliseras. Att familjens bostad motsvarar kraven uppnås 

genom successiva flyttningar tills en bostad som i det närmaste uppfyller kraven hittas. 

Slutligen, när barnen lämnar hushållet eller när någon av makarna avlider minskar 

kravet på en stor bostad samt att hushållet blir mindre känsligt för den sociala och 

fysiska miljön i området (Rossi, 1980). 

 
De hushåll som dock har tillmötesgått behovet av större bostad när barnen växte upp ser 

inte storleken på bostaden som något problem, utan det är snarare en fråga om att detta 

behov är mer än väl tillgodosett. Det är dessutom svårare att anpassa sig och flytta till 

en mindre bostad än tvärtom. Bostadens storlek är den viktigaste faktorn till missnöje 

över att behoven inte uppfyllts under olika perioder av livscykeln. Detta är dock behov 

som är lätta att observera och tydligast framhävs av hushållen. Andra händelser under 

livscykeln förändrar andra sorters behov, vilka är svårare att upptäcka för den som 

observerar. Åldern på hushållets medlemmar och de sociala behov som följer med de 

olika åldrarna är andra viktiga aspekter beträffande behoven i olika perioder av 

livscykeln (Rossi, 1980). 

 
 
6.2 Nyttoteori 
 
Nationalekonomen Stanley Jevons införde begreppet nyttoteori i nationalekonomin. 

Han menar att människans mål är att maximera nettosumman av lust och olust. Att 

bestämma hur det går till är nationalekonomins centrala problem. Enligt Jevons finns 

det inga förutsättningar för att sätta pris på upplevelsen av lust och olust annat än via 

våra handlingar. Våra beslut antyder vilka handlingar vi värdesätter mest ur 

lustprincipens synpunkt. Istället för att föra en diskussion med begreppen lust och olust 

menar Jevons att ekonomen bör rikta sin uppmärksamhet mot de föremål och 

handlingar vilka ger upphov till lust och olust. Ju mer glädje ett föremål skänker en 

individ, desto större nytta ger det individen. (Pålsson Syll, 1999) 
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6.3 Sammanfattning av studiens teorier 
 
Push-pull-teorin var, i sitt ursprung, en ekonomisk makroteori men genom Everett S 

Lee’s utveckling av Push/Pull teorin och uppkomsten av Place utility teorin sattes 

individen i fokus. Rationella, nyttomaximerande individer gör medvetna val om att 

flytta eller att inte flytta med avsikten att erhålla maximal nytta av sitt handlande. 

Genom att jämföra för- och nackdelar mellan nuvarande bostadsort och alternativa 

bostadsorter får individen en grund för sitt beslutsfattande. Individens valmöjligheter 

påverkas dock av strukturella faktorer såsom arbetsmarknad och bostadsmarknad. 

 
Individen sätts i centrum även i Humankapitalmodellen. Denna teori har dock 

utvecklats så att även andra faktorer än rent ekonomiska faktorer beaktas för att se vilka 

faktorer som påverkar individens val att flytta eller stanna. I familjemigrationsteorin 

studeras flyttningar fortfarande ur ett mikroteoretiskt perspektiv fast det har skett en 

förflyttning från att studera migrationen på individnivå till familje-/hushållsnivå. Även 

livscykelteorin har ett mikroteoretiskt utgångsläge. Här tas hänsyn till förändringar i 

olika stadier i livet för att förklara varför individer väljer att flytta eller stanna kvar. 

Nyttoteorin innebär att människans mål är att maximera nettosumman av lust och olust. 

Våra beslut antyder vilka handlingar vi värdesätter mest ur lustprincipens synpunkt. 

 
 
6.4 Tidigare forskning och studier 
 
Forster & McCleery (red. Borgegård m.fl. 1997) har utifrån ett antal tidigare studier 

analyserat motiveringsfaktorer genom att värdera hur viktiga faktorer som 

sysselsättning, boendekarriär och livskvalitet är när det gäller beslut att flytta. De har 

beaktat både strukturella och individuella orsaker. De skriver i sin analys att det 

framkommit att det tidigare var arbetsmarknaden som var det största skälet till att 

människor flyttade. I dag är dock inte detta antagande accepterat sedan fler 

undersökningar har skett på området, där det framkommit att det finns andra lika viktiga 

orsaker till att människor flyttar. En av dessa orsaker är att människor idag i större 

utsträckning vill maximera sin livskvalitet. Även bostadsfaktorer, såsom storlek och typ 

av boende, samt var en person befinner sig i sin livscykel har enligt Forster & McCleery 

(1997) blivit viktiga faktorer. 
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Många forskare (speciellt ekonomer) anser, enligt Forster & McCleary (1997), att 

mobilitet främst beror på arbetsmarknaden. Det har förekommit många diskussioner om 

sysselsättningens påverkan för flyttningar. Sysselsättning är dock främst en 

påverkansfaktor för personer som flyttar långa sträckor, men inte ens i denna grupp av 

flyttare behöver sysselsättningen vara den främsta orsaken till flytt. I en undersökning 

gällande personer som flyttar långt i Skottland (mer än 250 km) framkom det att 

orsakerna till flytt skiljer sig beroende på hur långt hushållet flyttar. Resultatet stöds 

även av andra undersökningar, där det visats att flytt över långa avstånd är mer 

relaterade till sysselsättningsorsaker i motsats till flytt över korta avstånd där boende, 

sociala faktorer samt miljöfaktorer spelar större roll. Det har också visats att de flesta 

flyttningar sker över korta avstånd och en svensk flyttar under sin livstid i genomsnitt 

mindre än två gånger mellan lokala arbetsmarknader (Forster & McCleery, 1997). 

 
Det har i undersökningar som den ovan (Skottland) framkommit att 

sysselsättningsförändringar på arbetsmarknaden är viktiga orsaker till flytt vid långa 

avstånd, ca 60 % av orsakerna är att hänföra till arbetsmarknaden. Fyrtio procent är 

dock att hänföra till andra orsaker. I liknande svenska undersökningar (Holm & Öberg, 

1984) har det framkommit att orsakerna till flytt inte är vare sig helt eller huvudsakligen 

att hänföra endast till sysselsättning och arbetsmarknaden. De personer som flyttar 

endast pga. att de fått ett jobb i en annan stad är i minoritet bland långdistans flyttarna. 

Med andra ord kan sysselsättningen ifrågasättas som det primära motivet till att flytta. 

Det är fortfarande en viktig faktor så tillvida att sysselsättning är tätt relaterat till 

inkomst samtidigt som det råder ett komplext förhållande mellan bostads- och 

arbetsmarknaden. Även inkomst är en faktor som påverkar människor att flytta (Forster 

& McCleery, 1997). 

 
Undersökningar visar också att orsakerna till flytt beror mycket på i vilket stadie i 

livscykeln ett hushåll befinner sig. Beroende på om hushållet är en familj eller en 

ensamstående person eftersöks olika kriterier vid flytt. Det är i vissa stadier i livet 

naturligt att flytta, som exempelvis vid giftermål, födslar, när vuxna barn flyttar 

hemifrån och pensionering. Holm & Öberg (1984), betonar vikten av 

”livscykelperspektivet” för flyttningar. Människor vill idag öka sin livskvalitet, vilket 
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därmed är ytterligare en faktor som bidrar till att människor flyttar (Forster & 

McCleery, 1997; Stjernström, 1998). 

 
De senaste åren har det inom migrationsforskningen blivit mer intressant att se på 

individers preferenser, sociala relationer och omgivningsbilder. I dag uppmärksammas 

alltmer komplexiteten i flyttningsbeslut vid val av ny bostadsort. Forskning inom både 

kulturgeografin och andra samhällsvetenskapliga discipliner har visat på vikten av de 

mellanmänskliga kontakterna för flyttningar i de mest skilda sammanhang. 

(Stjernström, 1998). Tilly & Brown (1967) har vidare visat huruvida de sociala 

nätverkens inverkan på migrationen även beror på den flyttandes ålder, yrkeskategori 

och socioekonomiska status. Stjernströms analys visar att betydelsen av de sociala 

nätverkens riktning är ganska tydlig för val av destination vid en flyttning. Det är få 

som flyttar till en ”socialt” okänd plats. Den närmaste släkten har störst betydelse av de 

sociala kontakterna för flyttningens riktning, men betydelsen av sociala nätverk varierar 

beroende på i vilket stadie av livscykeln personen befinner sig. 

 
I Stjernströms undersökning analyserades även skäl till val av prefererad ort (kommun) 

genom rangordning. Motiven till val av prefererad kommun skiljer sig på några punkter 

mellan stannargruppen respektive flyttargruppen. De högst rangordnade skälen var dock 

samma mellan de två grupperna och var i fallande ordning; miljöskäl (naturen, vacker 

och frisk miljö), närhet till släkt, arbete (tillgång till arbete och trivsel i arbetet), närhet 

till vänner och bekanta osv. De skäl som rangordnats lägst skilde sig åt förutom det skäl 

som rangordnats allra lägst -anonymitet. I flyttargruppen var det sedan skäl som 

sommarminnen, långt från staden, närhet, frihet, bra kommunikationer, bra service och 

studier som i stigande skala nedifrån hamnat på listan. I stannargruppen var skälen 

istället trygghet, boendemiljön, långt från staden, nära ”hem”, studier, frihet samt 

kulturmiljö. Mellan dessa lägst rangordnade skäl till val av kommun och de högst 

rangordnade återfinnes skäl som exempelvis utbud av kultur och nöjen, bra bostad, 

trygghet för barnen, låg skatt och billigare boende, stadsmiljö osv. (Stjernström, 1998). 

 
I en magisteruppsats framlagd vid Göteborgs Universitet har författaren kartlagt vilka 

de primära flyttmotiven är för att flytta ifrån Lilla Edets kommun. Det främsta motivet 

till att flytta ifrån kommunen var familjeskäl, följt av arbetsskäl. Det tredje vanligaste 
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flyttmotivet var pga. utbildning. När de bidragande orsaker som var vanligast 

förekommande till respektive flyttmotiv redovisades var det några få faktorer som 

utmärkte sig. Främst handlar det om att personerna vill slippa att pendla, ha ett större 

utbud av både offentliga tjänster, affärer och kultur, avsaknad av miljö, kunna utöva 

fritidsaktiviteter samt komma närmare vänner och umgänge (Strand, 1999/00). 

 
I tabell 6.2 sammanfattas forskningsartiklarna och de tidigare studierna. 
 
Tabell 6.2. Kort sammanfattning över tidigare forskning och studier (egen tabell). 
 
Forster & McCleary (1997) Maximerandet av livskvalitet har blivit viktigare än arbetsmarknaden 

som skäl för flyttning. Även bostadsfaktorer och en persons 
livscykelstadie har ökat i betydelse. Orsakerna till flytt skiljer sig 
beroende på flyttens avstånd. Sysselsättningen främst påverkansfaktor för 
långdistansflyttarna. 

Holm & Öberg (1984) Betonar vikten av ”livscykelperspektivet” och ökad livskvalitet som 
faktorer vid flytt. 

Stjernström (1998) Undersökt skäl till val av bostadsort. Har funnit att betydelsen av de 
sociala nätverken är ganska tydlig för val av destination vid flytt, men 
valet påverkas också av i vilket stadie av livscykeln personen befinner sig 
i. 

Strand (1999/00) Främsta flyttmotiv att flytta ifrån L-E’s kommun: familjeskäl, arbetsskäl, 
utbildning. Bidragande orsaker till flyttmotiven: slippa pendla, få större 
utbud av offentliga tjänster, affärer och kultur, avsaknad av miljö, osv. 
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7 RESULTAT 

I följande avsnitt kommer resultatet och analysen av det insamlade materialet, som 
bedöms vara mest utmärkande och som skall svara mot studiens syfte, att redovisas. En 
koppling till teori kommer även att göras. 
 
 
Studiens huvudsyfte är att kartlägga och lyfta fram bakomliggande faktorer som kan 

vara avgörande för val av bostadsort och färdmedel hos de personer som pendlar till 

Trollhättan. De viktigaste resultaten som framkom i undersökningen är: 

• Sociala faktorer har störst betydelse för valet att inte flytta. 

• Utbud av bostäder i visst geografiskt läge, med viss upplåtelseform och 

boendemiljö har näst efter sociala faktorer störst betydelse för valet att inte 

flytta. 

• Majoriteten av respondenterna pendlar ensamma i bil till arbetet. 

• Den främsta anledningen till att kollektivtrafiken inte utnyttjas är att turtiderna 

inte stämmer med arbetstiderna och att kollektivtrafiken tar för lång tid. 

 

Resultatet av de utskickade enkäterna redovisas i följande avsnitt med uppdelning på 

våra frågeställningar i respektive delsyfte. Resultatet av enkätundersökningen har i 

bilaga 4 sammanställts i tabeller. 190 respondenter (av 239) har tyckt att en eller flera 

faktorer nämnda i enkäten har (har haft) stor eller ganska stor betydelse för deras val att 

inte flytta till Trollhättan. De faktorer där en stor del av respondenterna svarat stor eller 

ganska stor betydelse har var fråga för sig (enkätfrågorna 13, 15-17, 19-20) jämförts 

(korstabulerats) med individegenskaperna, dvs. respondenternas kön, ålder, 

bostadskommun osv. Hänvisning till dessa tabeller redovisas i texten inom parentes. I 

vissa tabeller blir totalsumman på procentsatserna större än 100. Det är på frågor där 

respondenterna tillåtits ge mer än ett svar och här visas då den procentuella 

svarsfrekvensen för varje svarsalternativ. De respondenter som markerat fler än 

”tillåtet” antal alternativ har registrerats som fel svar. 
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7.1 Faktorer för val av bostadsort 
 
7.1.1 Faktorers betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättan 
 

• Varför har pendlaren valt att inte bosätta sig i sin arbetsplatskommun 
(Trollhättan)? 

 
De frågor som ligger till grund för att besvara vilken betydelse olika faktorer har för 

pendlarens val att inte bosätta sig i sin arbetsplatskommun är frågorna 13 till och med 

24 (endast a-frågorna). 

 
I den gjorda studien framkom att behovet av närhet till släkt och vänner, att 

make/maka/sambo arbetar i annan kommun samt att barnen skall få gå klart i nuvarande 

skola är de tre viktigaste faktorerna för valet att inte bosätta sig i sin arbetsplatskommun 

(se tabell 7.1). 38,5 % av de svarande anser att närheten till släkt och vänner har stor 

eller ganska stor betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättan. Det kunde 

observeras att av de som svarat på denna fråga var svarsfrekvensen relativt sett högre i 

åldersgrupperna upp till 40 år och lägre i åldersgrupperna över 41 år (tabell 44). Att 

maka/make/sambo arbetar i annan kommun ansågs av 28,4 % vara av stor eller ganska 

stor betydelse. Här kan vi observera att åldersgruppen 21-30 år har en relativt sett lägre 

svarsfrekvens (tabell 2). Betydelsen av att barnen skall få gå klart i nuvarande skolan 

var av stor eller ganska stor betydelse för 26 % av de svarande. Relativt sett var det fler 

kvinnor som markerat detta (tabell 52). Vad gäller dessa tre sociala faktorer fann vi 

genom korstabuleringar inga signifikanta avvikelser (tabell 1-8 och 43-60), utöver det 

ovan redovisade samt avståndet till arbetet vilket redovisas i tabell 7.2. 
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Tabell 7.1. Respondenternas uppfattning om vilken betydelse närheten till släkt och vänner, betydelsen 
av arbetande maka/make/sambo i annan kommun samt betydelsen av att barnen skall få gå klart i skolan, 
har för valet att inte flytta till Trollhättan (egen tabell). 
 
  

Släkt och vänner 
Arbetande 

maka/make/sambo i 
annan kommun 

 

Barnen få gå klart 
i nuvarande skola 

Stor betydelse 21,3% 18,8% 17,2% 
Ganska stor betydelse 17,2% 9,6% 8,8% 
Ganska liten betydelse 13,4% 7,5% 3,3% 
Liten betydelse 8,4% 3,8% 3,8% 
Ingen betydelse 34,3% 11,7% 25,9% 
Vet ej/har ingen uppfattning 2,1% 2,5% 3,3% 
Inget svar 3,3% 1,3% 7,1% 
Skall ej svara 0% 44,8% 30,5% 
Totalt 100% 100% 100% 
 
Genom att korstabulera de respondenterna som svarat stor eller ganska stor betydelse på 

de i tabell 7.1 viktiga sociala faktorerna med avståndet för respondenterna till deras 

arbete framkom det en avvikelse i gruppen >46 km (tabell 7.2). Här framgår att 

faktorerna släkt och vänner samt arbetande maka/make/sambo i annan kommun har en 

högre svarsfrekvens i denna grupp. Faktorn att barnen skall få gå klart i nuvarande skola 

är dock inte av betydelse för lika många i denna grupp. Resultatet av en korstabulering 

av bostadskommun och de tre faktorerna ger likvärdiga resultat då avstånd till arbetet 

och bostadskommun hänger ihop. 

 
Tabell 7.2. Respondenternas avstånd till arbetet totalt sett samt i jämförelse med avståndet till arbetet för 
de respondenter som svarat stor eller ganska stor betydelse på frågorna om släkt och vänner, om 
make/maka/sambo arbetar i annan kommun samt att barnen skall få gå klart i nuvarande skola (egen 
tabell). 
 

Avstånd till arbetet 
Avstånd till 

arbetet 

6 
 

Släkt och 
vänner 

Arbetande 
maka/make/sambo i 

annan kommun 

 

Barnen få gå klart i 
nuvarande skola 

Inget svar 0,8% 1,1%   

  0-15 km 23,8% 22,8% 16,2% 24,2% 

16-30 km 36,0% 29,3% 27,9% 32,3% 

31-45 km 17,2% 15,2% 16,2% 25,8% 

  > 46 km 22,2% 31,5% 39,7% 17,7% 

Totalt 100% 100% 100% 100% 

 
Utöver de sociala faktorernas betydelse framkom det i den empiriska undersökningen 

att frågor gällande boendet är viktiga faktorer för val av bostadskommun. I 

nedanstående tabell (7.3) ser vi att utbud av bostäder i ett visst geografiskt läge, utbud 

av önskad boendemiljö samt utbud av upplåtelseform har i fallande ordning betydelse 
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för val mellan flytt och pendling. Vi har inte sett något utmärkande vid korstabulering 

av bostadsfrågorna och individegenskaperna (tabell 10-39). 

 
Tabell 7.3. Respondenternas uppfattning om vilken betydelse utbud av önskad boendemiljö, utbud av 
bostäder i ett visst geografiskt läge samt utbudet av upplåtelseform har för deras val att inte flytta till 
Trollhättan (egen tabell). 
 
 Utbud av bostäder i 

ett visst geografiskt 
läge 

Utbud av önskad 
boendemiljö 

Utbud av 
upplåtelseform 

Stor betydelse 9,6% 8,8% 7,9% 
Ganska stor betydelse 11,7% 11,7% 7,9% 
Ganska liten betydelse 9,2% 7,5% 6,7% 
Liten betydelse 8,4% 8,4% 8,4% 
Ingen betydelse 41,0% 41,4% 36,8% 
Vet ej/har ingen uppfattning 15,1% 15,9% 25,9% 
Inget svar 4,6% 5,4% 6,3% 
Fel svar 0,4% 0,8%  
Totalt 100% 100% 100% 
 
Det var få respondenter som ansåg att övriga faktorer vi frågade om hade vare sig stor 

eller ganska stor betydelse (tabell 9, 40-42, 61-70). Det var faktorerna om arbetet i 

Trollhättan endast var tillfälligt (tabell 9), tillgången till kulturutbud (tabell 61-63) och 

tillgången till fritidsaktiviteter (tabell 64-65). Även utbud av service och den 

kommunala kostnadsnivån (tabell 66-70) är faktorer vilka inte har någon större 

betydelse för respondenternas val att inte flytta till Trollhättan. Däremot verkar 

kostnadsnivån på bostäder ha viss betydelse och där gäller framför allt att 

respondenterna anser att huspriserna är för höga (tabell 40-42). 

 
 
7.1.2 Förutsättningar för att en flytt till Trollhättan skall bli aktuell 
 

• Vilka förutsättningar skall finnas för att en flytt till Trollhättan skall kunna bli 
aktuell? 

 
Det framkom att 20,5 % av respondenterna kan tänka sig att flytta till Trollhättan. 41,4 

% kan inte tänka sig att flytta till Trollhättan medan 37 % var tveksamma. De frågor 

som ligger till grund för att svara på vilka förutsättningar som skall finnas för att en 

flyttning till Trollhättan skall kunna bli aktuell för respondenterna är frågorna 15-24 

(endast b-frågorna). I tabell 7.4 framgår att 41,2 % av respondenterna saknar bostäder i 

närheten av vatten i Trollhättans kommun. Bostäder med närhet till naturen, centrala 
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staden samt till arbetsplatsen är också geografiska lägen respondenterna saknar. Annat 

är bland annat havet och kusten samt önskan att bo på landet. 

 
Tabell 7.4. De geografiska utbud respondenterna saknar i Trollhättans kommun (egen tabell). 
 
Vilket utbud av bostäder i ett visst geografiskt saknas Procent 
Närhet till vatten 41,2% 
Närhet till naturen 37,3% 
Närhet till centrala staden 21,6% 
Närhet till arbetsplatsen 19,6% 
Närhet till kommersiell service 7,8% 
Närhet till offentlig service 2,0% 
Annat 25,5% 
Inget svar 23,5% 
Fel svar 2,0% 
 
I tabell 7.5 kan utläsas att gällande önskad boendemiljö anser respondenterna främst att 

Trollhättan utgör en otrygg miljö för hushållens medlemmar. Undersökningen visade 

även att respondenterna uppfattade bostadsområdenas utformning som en negativ faktor 

beträffande boendemiljön. Dessutom ansåg respondenterna att Trollhättans stadsmiljö 

inte är tilltalande i allmänhet. Annat i tabellen innehåller bland annat att boendemiljön 

upplevs segregerad, att invandrartätheten är för hög samt avsaknad av lugna 

bostadsområden med ”stil”. 

 
Tabell 7.5. Vad respondenterna anser är negativt med boendemiljön i Trollhättan (egen tabell). 
 
Vad är negativt med boendemiljön i Trollhättans kommun Procent 
Otrygg miljö för hushållens medlemmar 69,4% 
Bostadsområdenas utformning 28,6% 
Ej tilltalande stadsmiljö i Trollhättan i allmänhet 24,5% 
Annat 20,4% 
Bostäder med låg standard 12,2% 
Avsaknad av grönområden i form av parker 10,2% 
Dålig luft/Bullrig miljö 8,2% 
Inget svar 28,6% 
Fel svar 2,0% 
 
Den bostadstyp som främst saknades var tillgången på villor, vilket framgår av tabell 

7.6 nedan. Även tillgången på villatomter i mindre tätort eller på landsbygden samt i 

centralorten saknas av respondenterna. Några av de kommentarer som givits är att det 

saknas tillgång på tomter i närhet till vatten och ovanliga hus i kulturmiljö. 
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Tabell 7.6. Utbud bostadstyp respondenterna saknar i Trollhättans kommun (egen tabell). 
 
Vilket utbud av bostadstyp saknas Procent 
Tillgången på villor 34,2% 
Villatomter i mindre tätort eller på landsbygd 28,9% 
Annat 15,8% 
Villatomter i centralorten 13,2% 
Rad-/kedje-/parhus med bostadsrätt 13,2% 
Små hyreslägenheter (1-2 r o k) 10,5% 
Stora bostadsrättslägenheter (3 r o k eller större) 7,9% 
Rad-/ kedje-/parhus med äganderätt 7,9% 
Stora hyreslägenheter (3 r o k eller större) 5,3% 
Rad-/kedje-/parhus med hyresrätt 2,6% 
Små bostadsrättslägenheter (1-2 r o k) 2,6% 
Inget svar 34,2% 
 
 
7.2 Färdmedel till arbetsplatsen 
 

• Vilket färdmedel använder inpendlaren för sina arbetsresor? 

De frågor som ligger till grund för att besvara vilket färdmedel inpendlaren använder för 

sina arbetsresor är frågorna 25-27. 

 
Resultatet av denna fråga framgår av tabell 7.7. Där ser vi att mer än hälften (57,3 %) av 

pendlarna reser ensamma i bil och att 23,4 % av pendlarna samåker i bil. Endast 13,8 % 

reser med kollektivtrafiken. 

 
Tabell 7.7. Vilket färdsätt respondenterna använder till och från arbetet (egen tabell). 
 
Färdsätt Procent 
Ensam i bil/tjänstebil 57,3% 
Samåkning i bil 23,4% 
Kollektivtrafik 13,8% 
Moped, cykel 2,1% 
Fel svar 2,5% 
Inget svar 0,8% 
Totalt 100,0% 
 
De respondenter vilka reser med bil till arbetet fick i fråga 26 svara på hur många 

personer som vanligtvis finns med i bilen. Av figur 7.1 framgår att av alla arbetsresor 

som sker med bil reser 70 % av inpendlarna ensamma. Endast 8 % reser tillsammans 

med 2 eller fler. 
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Antal passagerare i bilen vid samåkning

2%

70%

20%

6%

2%

Inget svar

0

1

2

3 eller fler

 
 
Figur 7.1. Antal passagerare i bilen förutom föraren vid resan till och från arbetet (egen figur). 
 
 
Av tabellen 7.8 framgår att hela 47 % av de som reser med bil till arbetet i dag kan 

tänka sig att resa med annat färdmedel än bil. Det är dock en högre procent (47,5 %) 

som inte kan tänka sig annat färdsätt. 

 
Tabell 7.8. Bilpendlande respondenters åsikt om att använda annat färdsätt än bil till och från arbetet 
(egen tabell). 
 
Annat färdsätt Procent 
Inget svar 1,5% 
Ja 47,0% 
Nej 47,5% 
Vet inte/Har ingen uppfattning 3,5% 
Fel svar 0,5% 
 
 

• Vilka är orsakerna till att de inpendlare som idag använder bil för sina resor till 

arbetet inte reser kollektivt (främst buss och tåg)? 

 
Resultatet av orsakerna till varför de inpendlare som idag använder bil för sina resor till 

arbetet inte reser kollektivt grundas på fråga 28. I studien framkom att den främsta 

orsaken till varför respondenterna inte reser kollektivt är att kollektivtrafikens turtider 

inte stämmer med respondenternas arbetstider. Nästan hälften (46,6 %) av de som 

svarade ansåg detta vara en orsak till att de reser med bil. Den näst viktigaste orsaken 

till att respondenterna väljer bort kollektivtrafiken är som framgår i tabell 7.9 att 

kollektivtrafiken tar för lång tid, tätt följt av att det saknas direktförbindelser och därför 

krävs för många byten. Andra skäl respondenterna angett till varför de inte reser 

kollektivt är framför allt att det inte finns någon kollektivtrafikförbindelse där de bor 
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samt av bekvämlighet. Annat skäl kan i stor utsträckning översättas till de fasta 

svarsalternativen. Detta gäller exempelvis att kollektivtrafiken tar för lång tid samt att 

turtiderna inte stämmer med arbetstiderna. Detta innebär att de två främsta orsakerna 

ytterligare förstärks. 

 
Tabell 7.9. Andel bilpendlande respondenter om orsaken till varför de inte åker buss/tåg till arbetet i 
dagsläget. 
 
Färdsättsorsak Procent 
Turtiderna stämmer inte med mina arbetstider 46,6% 
Kollektivtrafiken tar för lång tid 32,1% 
Ingen direktförbindelse/kräver för många byten 31,6% 
Annat skäl 17,1% 
Har ingen hållplats i närheten av bostaden 15,5% 
Krångligt att uträtta ärenden när man åker kollektivt 14,5% 
Använder bilen för att lämna/hämta barn på väg till/från arbetet 13,5% 
För få rutter/turer 9,8% 
Bilen används i tjänsten 8,8% 
Kollektivtrafiken är för dyr 6,7% 
Obekvämt/dålig komfort att resa kollektivt 2,1% 
För lite kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar 1,0% 
Inget svar 1,0% 
Fel svar 8,3% 
 
 
7.3 Koppling mellan resultat och teori 
 
Teorin stödjer det resultat som kommit fram så till vida att sociala faktorer och faktorer 

rörande bostadsförhållande påverkar valet av bostadsort. Att flera inpendlare angett att 

maka/make/sambo arbetar i annan kommun har stor eller ganska stor betydelse stöds av 

familjemigrationsteorin. Investeringen i den ena makens humankapital i form av att 

slippa pendla måste vägas mot försämringen i den andre makens humankapital i form av 

att han/hon måste börja pendla. Resultaten beträffande faktorerna att behålla närhet till 

släkt och vänner samt att barnen skall få gå klart i nuvarande skolan stöds även de av 

familjemigrationsteorin. Att barnen skall få gå klart skolan stöds också av 

livscykelmodellen, eftersom inpendlaren befinner sig i den del av livscykeln där de har 

barn i skolåldern blir denna faktor av stor eller ganska stor betydelse. 

 
Att faktorer rörande bostadsförhållanden är av stor eller ganska stor betydelse stöds av 

push-pull-teorin. Exempelvis bostadsmiljön upplevs av en del av inpendlarna som en 
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repellerande faktor i Trollhättan och som en kvarhållande faktor i sin nuvarande 

bostadskommun. 

 
Undersökningens resultatet stöds av tidigare forskning, och då bl. a. av Stjernströms 

undersökning där det framkom att betydelsen av de sociala nätverken är stor för valet att 

flytta. Betydelsen av att behålla närheten till släkt och vänner var en av de faktorer i vår 

undersökning som hade störst betydelse för respondenternas val att inte flytta till 

Trollhättan. Som kunde ses i resultatet fanns även likheter när det gäller i frågan om 

betydelsen av närheten till släkt och vänner att det finns en viss skillnad i 

åldersgrupperna, vilket även stöds av Stjernström. Det verkar relativt sett vara viktigare 

för yngre än för äldre med närhet till släkt och vänner. 
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8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I följande avsnitt redovisas de slutsatser vi av resultatet kan sluta oss till samt 
rekommendationer till Trollhättans kommun. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt 
forskning. 
 
 
8.1 Slutsatser 
 
Syftet med denna undersökning har varit att kartlägga och lyfta fram bakomliggande 

faktorer som kan vara avgörande för val av bostadsort och färdmedel hos de personer 

som pendlar till Trollhättan. De viktigaste slutsatserna från undersökningens resultat är: 

• Hos den grupp som anser att de sociala faktorerna är av stor betydelse för valet 

att inte bosätta sig i Trollhättans kommun har kommunen små möjligheter att 

fatta direkta beslut om åtgärder för att stimulera inflyttningen till Trollhättan. 

• I och med att faktorer kopplade till bostäder var av stor betydelse för 

respondenternas val att fortsätta pendla ges kommunen inom detta område en 

stor möjlighet att fatta beslut om åtgärder, för att stimulera inflyttningen till 

Trollhättan. 

• Kollektivtrafiken har svårt att konkurrera med bilen och då i synnerhet med 

bilens flexibilitet. 

 
Slutsatserna kommer nedan att presenteras med uppdelning på undersökningens två 

delsyften. 

 
Delsyfte ett utformades för att kartlägga bakomliggande faktorer till varför pendlaren 

väljer att pendla framför att bosätta sig i Trollhättans kommun, dvs. vilka faktorer som 

påverkat dem i deras val av bostadsort. Vilket Ni kunde läsa om i teoriavsnittet ansågs 

arbetsmarknaden tidigare vara det främsta flyttmotivet, idag har flyttmotiven ändrat 

karaktär och faktorer som en god boendemiljö väger tyngre än närhet till arbetsplats. 

Flyttmotiven är idag mer komplexa och det finns sällan endast en orsak till att 

människor flyttar. Att undersökningens tre sociala faktorer var de faktorer som hade 

störst betydelse förstärker dock vikten av sociala relationers betydelse för valet av 

bostadsort. För kommunen är det svårt att vidta åtgärder som direkt minskar betydelsen 

av dessa faktorer. 
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Faktorer kopplade till bostäder var också betydelsefulla för inpendlarnas val av 

bostadsort. Många inpendlare ansåg att det saknades bostäder i ett visst geografiskt läge. 

Vi kan dra slutsatsen att Trollhättan inte har tagit tillvara på sin närhet till vatten för 

bostadsbyggande. Bostäder i närhet till naturen och bostäder i närhet till centrala staden 

var två andra bostadslägen som respondenterna ansågs sakna. Det är viktigt att betona 

att det är väldigt varierande vilket geografiskt läge som efterfrågas, vilket därmed kan 

innebära att det krävs nya bostäder i olika geografiska lägen i Trollhättan. 

 
Det som respondenterna ansåg vara negativt med boendemiljön i Trollhättan var 

framförallt att det upplevdes som en otrygg miljö för hushållens medlemmar. Vi anser 

att detta kan kopplas samman med den faktiska mängd av problem som finns men även 

att detta förstärks genom stort utrymme i massmedia pga. problemens karaktär, t.ex. de 

stora bråken i Kronogården. Utöver detta angavs även bostadsområdenas utformning 

över vad som anses negativt med boendemiljön. Denna faktor kan kopplas till 

miljonprogramområdena från 1960- och 1970- talen, där det ofta finns lediga 

lägenheter. 

 
Utbud av bostadstyp/upplåtelseform angavs även det ha betydelse för respondenternas 

val att inte flytta till Trollhättan. Här var det då framför allt tillgången på villor och 

villatomter som saknades. Populationens åldersmässiga fördelning kan här behöva 

beaktas då flertalet av respondenterna är över 40 år. 

 
Få av inpendlarna ansåg att kostnadsnivåerna i Trollhättan var av betydelse. Den 

kostnad som dock utmärkte sig mer än de andra var kostnaderna på bostäder. Eftersom 

respondenterna ansåg att faktorer gällande bostäder var viktiga för deras val att inte 

bosätta sig i kommunen kan vi anta att de är mer uppdaterade på kostnaderna gällande 

bostäder än andra kostnader. 

 
Övriga faktorer såsom service, kultur och fritid var inte heller särskilt betydelsefulla för 

inpendlarnas val av bostadsort. Ett rimligt antagande är att individer med särskilda 

intressen för exempelvis kultur i större utsträckning värderar en kommuns kulturutbud 

vid ett ställningstagande om att flytta eller inte. Individer med mindre kulturellt intresse 

ser inte primärt på en kommuns kulturella utbud i samband med flytt utan bildar sig en 

uppfattning om detta efter att ha flyttat. 
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Delsyfte två utformades för att kartlägga vilket färdmedel inpendlaren använder för sina 

resor till arbetsplatsen i Trollhättans kommun samt vilka faktorer som påverkar 

privatbilisternas val att inte resa kollektivt. 

 
70 % ensamåkare bland bilpendlarna är en ganska hög siffra men det är framför allt 

denna grupp kommunen bör försöka påverka att minska sitt bilresande eller att öka 

samåkningen. Att nästan hälften av respondenterna som reser med bil till och från 

arbetet kan tänka sig att använda annat färdsätt för sina resor är positivt. Det ger 

kommunen stora möjligheter att påverka för att fler skall använda sig av 

kollektivtrafiken. 

 
När det gäller orsakerna till att bilen används som färdmedel är det främst pga. att 

kollektivtrafikens turtider inte stämmer med pendlarens arbetstider. Vidare ansågs 

kollektivtrafiken vara tidskrävande och att det krävs för många byten för att ta sig fram 

och tillbaka till arbetet. Vår slutsats är att kollektivtrafiken har svårt att konkurrera med 

bilen och då i synnerhet med dess flexibilitet. Dessutom har bilen tidsåtgången som en 

konkurrensmässig fördel framför kollektivtrafiken. 

 
 
8.2 Rekommendationer 
 
Våra rekommendationer kan sammanfattas i två punkter innan vi går in mer detaljerat 

på rekommendationerna: 

• Trollhättans kommun bör ta vara på sin närhet till vatten samtidigt som hänsyn 

tas till att bostädernas läge fördelas mellan centrum och landsbygd. 

• Kommunen bör tillsammans med berörda kollektivtrafikbolag och företag i 

kommunen arbeta fram gemensamma planer på förbättring av kollektivtrafiken 

med inriktning på att anpassa turtider till olika arbetstider på arbetsplatser i 

kommunen. 

 
Kommunen har inga direkta möjligheter att påverka för att minska de sociala 

faktorernas betydelse för inpendlarna. I och med att dessa faktorer var de mest 

betydelsefulla måste kommunen beakta detta och istället satsa på faktorer där de har 

direkt möjlighet att påverka. Kommunen kan dock indirekt påverka betydelsen av de 
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sociala faktorerna genom att skapa en allmänt trivsam miljö i kommunen. En trivsam 

miljö kan skapa bra rykte för kommunen. Vidare kan kommunen skapa förutsättningar 

för ett diversifierat näringsliv och arbeta för en bättre skola. Exempelvis kan den näst 

största faktorn av betydelse vilket framkom i resultatet –att maka/make/sambo arbetar i 

annan kommun- genom skapandet av ett diversifierat näringsliv påverkas. Skulle båda 

makar arbeta i samma kommun är möjligheten större att de flyttar dit än när endast en 

av dem arbetar där. Detta skulle bidra till att möjligheten ökar att de som idag pendlar 

lockas till Trollhättan. 

 
Bostadsbyggande och närmiljön är två områden där kommunen har stor frihet att 

påverka och utveckla. Ett problem är dock att en god närmiljö har olika innebörd för 

människor men det går att hitta vissa gemensamma drag. Att bygga bostäder i närheten 

av älven och utveckla detta område är något som kommunen skulle prioritera. Önskan 

av en del respondenter att bo nära kusten och havet är dock ett för Trollhättans kommun 

oöverstigligt hinder. Att bättre utnyttja vattnet är något extra kommunen skulle kunna 

utmärka sig med för att locka till sig inflyttare. Eftersom olika geografiska lägen 

efterfrågas för framför allt villor bör kommunen se över möjligheten att släppa tomter 

på olika ställen. Ifall närheten till vatten och centrum tas tillvara i ett område kan ett 

annat område ligga mer på landsbygden. 

 
När nya områden planeras bör kommunen lägga stor vikt vid bostadsområdenas 

utformning för att skapa en attraktiv och trygg boendemiljö. De problem som 

förekommit i vissa områden i Trollhättan, vilket kan vara en anledning till att många 

finner att boendemiljön i Trollhättan inte känns trygg, är viktiga för kommunen att lösa. 

Den polisiära verksamheten ligger utanför kommunens kontroll men det finns andra 

områden där de kan arbeta för förbättringar. Inom den sociala verksamheten kan 

kommunen arbeta för ökad integration samt förebyggande arbete med ungdomar. 

 
När det gäller pendlingen anser vi att det är positivt att det är en så pass stor del av de 

pendlare som reser med bil som kan tänka sig att använda annat färdmedel. Kommunen 

kan tillsammans med berörda bussbolag och företagen i kommunen arbeta fram 

gemensamma planer på förbättring av kollektivtrafiken. Det är svårt att precisera 

åtgärder men arbetet bör inriktas på att i större utsträckning anpassa turtider till de stora 
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företagens arbetstider. Ytterligare något kommunen skulle kunna arbeta för är ökad 

samåkning. Detta skulle kunna ske genom en sida på Internet där pendlarna kan lägga in 

uppgifter om sina resrutter och söka andra pendlare för samåkning. 

 
 
8.2.1 Allmänna rekommendationer 
 
Kommunen bör satsa på att få ut information till invånarna respektive tänkbara 

inflyttare om vad som händer i kommunen, såväl kortsiktigt som långsiktigt (se figur 

8.1). Kommunen bör ta alla tillfällen i akt att marknadsföra sina fördelar. Det är även 

viktigt att kommunen satsar på nya projekt vilka visar att det händer något i kommunen. 

Det kan vara ett sätt för kommunen att skilja sig ifrån andra kommuner och därigenom 

bli mer attraktiv. Ett förslag på vad en kommun kan göra för att skapa intresse är att 

anordna en bomässa. 

 
 

 
     Långsiktig strategi. 

 
    Kortsiktig strategi. 
 Information 
 

Medborgarna 
 
Figur 8.1. Figur över en hur en kommun bör informera medborgarna om sina strategier (egen figur). 
 
Dessutom kan kommunen upprätta ett forum där invånarna själva kan påverka genom 

att lämna synpunkter på saker och ting som händer i kommunen, men även förslag på 

sådant de anser bör hända. Detta kan ske genom en e-postbrevlåda där medborgarna kan 

lämna förslag och där ansvariga kan ta upp dessa synpunkter och förslag på möten. 

Efter att dessa synpunkter och förslag beaktats skall information lämnas på webbsida 

där personer kan gå in och se hur deras synpunkter/förslag blev emottagna. Det är 

viktigt att skapa interaktion med invånarna för att kunna jobba både på kort och på lång 

sikt. Tas deras synpunkter/förslag till vara skapas en positiv attityd gentemot 

kommunen och invånarna känner att det finns en möjlighet att påverka. 
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8.3 Fortsatt forskning 
 
Under tiden för undersökningen har vi funnit ett intresse av att studera vad det är som 

gör att folk faktiskt väljer att bosätta sig i Trollhättans kommun, både de som arbetar i 

kommunen och de som arbetar i annan kommun. Det är även av intresse att utreda vad 

invånarna som bor i Trollhättan uppfattar som positivt respektive negativt med att bo 

och leva där. 
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 Karta över Trollhättan och dess grannkommuner. 
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Figur 1. Flyttnettot, dvs. det sammanlagda antalet in- och utflyttare, till och från Trollhättans kommun åren 1990-
1999. Källa: internt företagsmaterial, tabell 3. 
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Figur 2. In- och utpendlingen till och från Trollhättans kommun, samt nettopendlingen, åren 1985-1998. Källa: 
Internt företagsmaterial, tabell 3 
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Bäste Pendlare!    Uddevalla 2001-06-01 
 
Vi är två studenter som skriver examensarbete i Marknadsföring på Högskolan 
Trollhättan/Uddevalla. På uppdrag av Trollhättans kommun skall vi göra en undersökning 
för att ta reda på vilka faktorer som avgör en pendlares val av bostadsort och färdmedel till 
sin arbetsplats. (Se bifogat brev från Trollhättans kommun för ytterligare beskrivning) 
Därför ber vi nu om Din hjälp med att svara på ett antal frågor. 
 
Respondenternas svar är konfidentiella och Trollhättans kommun kommer endast att få del av 
slutprodukten. Dina svar är mycket viktiga för undersökningens kvalitet och trovärdighet, 
varför vi på förhand än en gång tackar för Din medverkan. 
 
Vi ser tacksamt fram emot ett snabbt svar, och som tack för Din medverkan kommer Du 
att ingå i ett lotteri med trisslotter. 
 
Vill Du ta del av resultatet av undersökningen kan Du kontakta biblioteket på Högskolan i 
Uddevalla i början av hösten 2001. 
 
Har Du några funderingar eller vill veta mer – hör gärna av Dig till oss. 
Du kan nå oss på tfn:  0702-88 40 57,  0739-97 92 10. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Mattias Hagelberg    Vanessa Karlsson 
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Stadsbyggnad 
 

Gärdhemsvägen 9 l 461 83 Trollhättan l Telefon 0520 - 49 50 00 l  Fax 0520 - 49 74 66 
trollhattans.kommun@trollhattan.se l www.trollhattan.se 

Postgiro 323 43-6 l Bankgiro 992-3252 

 
 

 
 
 
 

UNDERSÖKNING OM INPENDLING TILL TROLLHÄTTAN 
 
Många av regionens invånare sysselsätts på Trollhättans arbetsmarknad. Av dessa bor över 11 000 i andra kommuner. 
Trollhättan har haft en omfattande inpendling sedan en lång tid tillbaka och inpendlingen har ökat under senare år i 
takt med antalet arbetstillfällen.  
 
Vi tror att inflyttningen har med tillgången på bostäder att göra, men det finns säkert fler orsaker till att många väljer 
att pendla. En del av de faktorer som gör kommunen attraktiv som bostadsort kan förhoppningsvis påverkas genom 
åtgärder som förbättrar service och levnadsförhållanden för invånarna. Vi i Trollhättan är av flera skäl intresserade av 
att veta mer om vad som styr människornas val av bostadsort i regionen. 
 

• Kommunen strävar efter en god service till sina invånare. För att finansiera denna behövs en stabil och helst 
växande befolkning. 

• Vår arbetsmarknadsregion är beroende av ett fåtal större företag och branscher. Näringslivet behöver för sin 
utveckling kunna rekrytera personal med de kunskaper och den kompetens som krävs. En viktig 
förutsättning för att regionen skall vara intressant för satsningar och investeringar är tillgången till 
trivsamma och väl fungerande bostäder och boendemiljöer i företagens närhet som kan underlätta 
rekryteringen. 

• Omfattande arbetsresor innebär mycket trafik och därmed miljöbelastning. Kan detta trafikarbete minska till 
följd av att fler bosätter sig nära sin arbetsplats är det posit ivt både för miljö och säkerhet. 

 
Vi vill också veta vad inpendlarna anser om färdsättet till arbetsplatsen. Givetvis måste många pendla även i 
framtiden. Då är det viktigt, bl a av miljöskäl, att det finns en fungerande kollektivtrafik så att så många som möjligt 
kan använda den. En god kollektivtrafik i regionen förbättrar också möjligheterna för företagen att rekrytera personal. 
 
Vi har valt att, med hjälp av Högskolan i Trollhättan-Uddevalla, göra en undersökning bland ett urval inpendlare till 
Trollhättans kommun. Undersökningen omfattar totalt ca 700 personer. Vår förhoppning är att Du som blivit utvald 
också vill medverka i vår undersökning. Dina svar och synpunkter är viktiga i arbetet för Trollhättan som en trivsam 
kommun att bo i. 
 
Tack på förhand! 
Trollhättan 2001-05-08 
 
 
 
Gert-Inge Andersson 
Kommunalråd 
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INPENDLARUNDERSÖKNING 
TROLLHÄTTANS KOMMUN 2001 

 
Vänligen besvara och returnera enkäten i det frankerade kuvertet snarast möjligt. Ditt svar vill vi 
ha senast tisdagen den 19 juni 2001. Vi är mycket tacksamma för Din medverkan! 
 
PERSONUPPGIFTER 
 
Fråga 1.  Kön:  Kvinna  Man 
 
Fråga 2.  Åldersgrupp:  -20 år 21-30 år 31-40 år 

 41-50 år 51-60 år 61- år 
 
Fråga 3.  Civilstånd/Hushållstyp: Ensamstående Gift/Sambo 

Särbo  Boende i föräldrahemmet 
 
Fråga 4.  Bor det barn under 16 år i hushållet? Ja Nej 
 
 
Fråga 5.  Vilken utbildning har Du? (Fyll i det senast avslutade.) 
   Grundskola  Gymnasium/Komvux 
   Högskola/Universitet Annan. Ange vilken………… 
 
 
BOSTADSFÖRHÅLLANDE 
 
Fråga 6.  Bor i kommun: 

Ale  Alingsås  Essunga 
Grästorp  Lilla Edet  Uddevalla 
Vänersborg  Annan kommun. Vilken?……………………………...…. 

 

Fråga 7.  Hur länge har Du bott i Din nuvarande bostadskommun? 
 Mindre än 1 år 1-5 år  Mer än 6 år. 
 
Fråga 8.  Har Du tidigare bott i Trollhättans kommun? 

Ja  Nej 
 
Fråga 9. Skulle Du kunna tänka Dig att i framtiden flytta till Trollhättans kommun? 

Ja  Nej  Vet inte 
 
 
ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
 
Fråga 10.  Hur länge har Du arbetat i Trollhättans kommun? 
 Mindre än 1år 1-5 år  Mer än 6 år. 
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Fråga 11.  Hur långt har Du från Din bostad till Din arbetsplats? 
   0-15 km  16-30 km 

31-45 km  46 km eller längre 
 
Fråga 12.  Arbetar Din make/maka/sambo? (Besvaras endast av Dig som har 

           make/maka/sambo.) 
Ja, i Trollhättans kommun. 
Ja, i annan kommun än Trollhättan. 
Nej, han/hon arbetar inte. 

 
 
UPPFATTNING OM TROLLHÄTTAN SOM BOSTADSORT 
 
Vilken betydelse har följande faktorer haft för Ditt val att inte bosätta Dig i Din 
arbetsplatskommun Trollhättan? 
 

               Stor      Ganska       Ganska        Liten       Ingen     Vet ej/ 
             bety-     stor             liten             bety-       bety-      har ingen 
             delse     betydelse    betydelse     delse       delse     uppfattning 

Fråga 13.  Make/maka/sambo 
har arbete i annan kommun 

 än Trollhättans kommun? 
 (Besvaras endast av Dig som 
 har make/maka/sambo som 
 arbetar i annan kommun än  
 Trollhättan.) 
 
Fråga 14.  Du avser inte att  
 stanna någon längre tid på 
 arbetsplats i Trollhättans 
 kommun? 
 (Besvaras endast av Dig som 
 inte har avsikt att jobba kvar i 
 Trollhättans kommun.) 

 
Fråga 15 a.  Utbud av önskvärd 
 bostadstyp/upplåtelseform 
 i Trollhättans kommun? 
 (t ex tomter, villor och hyres- 
 /bostadsrättslägenheter) 
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Fråga 15 b.  Om du svarat ”stor/ganska stor betydelse” på föregående fråga, vilken 
bostadstyp/upplåtelseform är det Du finner ett för litet utbud av i Trollhättans 
kommun? (Kryssa i ett eller högst tre alternativ.) 

 
Villatomter i centralorten 
Villatomter i mindre tätorter eller på landsbygden 
Tillgången på villor 
Rad-/kedje-/parhus med hyresrätt 
Rad-/kedje-/parhus med bostadsrätt 
Rad-/kedje-/parhus med äganderätt 
Små hyreslägenheter (1-2 r o k) 
Små bostadsrättslägenheter (1-2 r o k) 
Stora hyreslägenheter (3 r o k eller större) 
Stora bostadsrättslägenheter (3 r o k eller större) 
Annat. Ange vad…………………………………………………………………….. 

 
 
Vilken betydelse har följande faktor haft för Ditt val att inte bosätta Dig i Din 
arbetsplatskommun Trollhättan? 

 
               Stor      Ganska       Ganska        Liten       Ingen     Vet ej/ 

             bety-     stor             liten             bety-       bety-      har ingen 
             delse     betydelse    betydelse     delse       delse     uppfattning 

Fråga 16 a.  Utbud av önskad 
 boendemiljö i 
 Trollhättans kommun? 
 (t ex bostäders standard, 
 bostädernas omgivning, 
 nivå av trygghet i  
 samband med boende) 
 

Fråga 16 b.  Om du svarat ”stor/ganska stor betydelse” på föregående fråga vad är det Du 
anser vara negativt med bostadsmiljön i Trollhättans kommun? (Kryssa i ett eller högst tre 
alternativ.) 
 

Bostäder med låg standard 
Avsaknad av grönområden i form av parker 
Ej tilltalande stadsmiljö i Trollhättan i allmänhet 
Dålig luft / Bullrig miljö 
Bostadsområdenas utformning 
Otrygg miljö för hushållets medlemmar 
Annat. Ange vad………………..………………………………………………….. 
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Vilken betydelse har följande faktor haft för Ditt val att inte bosätta Dig i Din 
arbetsplatskommun Trollhättan? 

 
               Stor      Ganska       Ganska        Liten       Ingen     Vet ej/ 

             bety-     stor             liten             bety-       bety-      har ingen 
             delse     betydelse    betydelse     delse       delse     uppfattning 

Fråga 17 a.  Utbud av bostäder 
 i ett visst önskvärt 
 geografiskt läge? 
 (t ex närheten till 
  exempelvis Din 
 arbetsplats, naturen, 
 centrum, service) 
 
Fråga 17 b.  Om Du svarat ”stor/ganska stor betydelse” på föregående fråga, vad är det för 
läge Du saknar utbud av i Trollhättans kommun? (Kryssa i ett eller högst tre alternativ.) 
 

Närhet till arbetsplatsen 
Närhet till naturen 
Närhet till vatten 
Närhet till centrala staden 
Närhet till offentlig service (t ex barnomsorg, skola, sjukvård) 
Närhet till kommersiell service (t ex butiker, affärer, bank, post) 
Annat, nämligen…………...………………………………………………………….. 

 
 
Vilken betydelse har följande faktor haft för Ditt val att inte bosätta Dig i Din 
arbetsplatskommun Trollhättan? 
 

               Stor      Ganska       Ganska        Liten       Ingen     Vet ej/ 
             bety-     stor             liten             bety-       bety-      har ingen 
             delse     betydelse    betydelse     delse       delse     uppfattning 

Fråga 18 a.  Kostnadsnivån 
 på bostäder i 
 Trollhättans kommun? 
 
Fråga 18 b.  Om du svarat ”stor/ganska stor betydelse” på föregående fråga, vilken/vilka 
kostnad/kostnader när det gäller bostäder är det som Du anser vara för höga? (Kryssa i ett 
eller högst två alternativ.) 
 

Hyresnivå 
Bostadsrättsnivå 
Huspriser 
Tomtpriser 
Annan kostnad, nämligen………………………………………………...…………… 
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Vilken betydelse har följande faktorer haft för Ditt val att inte bosätta Dig i Din 
arbetsplatskommun Trollhättan? 

 
               Stor      Ganska       Ganska        Liten       Ingen     Vet ej/ 

             bety-     stor             liten             bety-       bety-      har ingen 
             delse     betydelse    betydelse     delse       delse     uppfattning 

Fråga 19.  Att kunna behålla 
 närheten till släkt 
 och/eller vänner? 

 
Fråga 20.  För att barnen 
 skall få gå klart 
 grund-/gymnasieskolan? 
 (Besvaras endast av Dig 
 som har barn.) 
 
Fråga 21 a.  Tillgången på 
 kulturutbud i 

Trollhättans kommun? 
 (t ex bibliotek, musik, teater) 
 
Fråga 21 b.  Om Du svarat stor/ganska stor betydelse på föregående fråga, vilken form av 
kulturutbud anser Du det är för dålig tillgång till i Trollhättans kommun? (Kryssa i ett eller 
högst tre alternativ.) 
 

Bibliotek 
Teaterföreställningar 
Museer 
Konserter 
Konstutställningar 
Annat. Ange vad…………………………………………………………………. 

 
 
Vilken betydelse har följande faktor haft för Ditt val att inte bosätta Dig i Din 
arbetsplatskommun Trollhättan? 
 

               Stor      Ganska       Ganska        Liten       Ingen     Vet ej/ 
             bety-     stor             liten             bety-       bety-      har ingen 
             delse     betydelse    betydelse     delse       delse     uppfattning 

Fråga 22 a.  Tillgången till 
 fritidsaktiviteter i 
 Trollhättans kommun? 
 (t ex idrottsanläggningar 
 nöjesställen, friluftsområden) 
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Fråga 22 b.  Om Du svarat stor/ganska stor betydelse på föregående fråga, vilken form av 
fritidsaktivitet/-er anser Du det är för dålig tillgång till i Trollhättans kommun? (Kryssa i ett 
eller högst tre alternativ.) 
 

Idrottsklubbar 
Idrottsanläggningar 
Badhus 

 Gym 
Caféer 
Restauranger 
Dansställen 
Diskotek 
Biografer 
Friluftslivsområden 
Annan. Ange vilken/vilka………………………………………………………..…… 

 
 
Vilken betydelse har följande faktor haft för Ditt val att inte bosätta Dig i Din 
arbetsplatskommun Trollhättan? 

 
               Stor      Ganska       Ganska        Liten       Ingen     Vet ej/ 

             bety-     stor             liten             bety-       bety-      har ingen 
             delse     betydelse    betydelse     delse       delse     uppfattning 

Fråga 23 a.  Utbud av service 
 i Trollhättans 
 kommun? 
 (t ex barnomsorg, 
 skola, sjukvård 
 affärer, bank, post) 

 
Fråga 23 b.  Om Du svarat stor/ganska stor betydelse på föregående fråga, vilken form av 
service anser Du det är för dålig utbud av i Trollhättans kommun? (Kryssa i ett eller högst 
tre alternativ.) 
 

Barnomsorg 
Grundskola/Gymnasium 
Högskola 
Sjukvård 
Affärer/butiker 
Bank 
Post 
Annat. Ange vad……………………………………………………………………. 
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Vilken betydelse har följande faktor haft för Ditt val att inte bosätta Dig i Din 
arbetsplatskommun Trollhättan? 

 
               Stor      Ganska       Ganska        Liten       Ingen     Vet ej/ 

             bety-     stor             liten             bety-       bety-      har ingen 
             delse     betydelse    betydelse     delse       delse     uppfattning 

Fråga 24 a.  Den kommunala 
 kostnadsnivån i 
 Trollhättans kommun? 
 (t ex kommunal skattesats, 
 kostnader för offentlig 
 service såsom barnomsorg) 
 
Fråga 24 b.  Om Du svarat ”stor/ganska stor betydelse” på föregående fråga, vilken/vilka 
kostnad/-er anser Du vara för höga i Trollhättans kommun? (Kryssa i ett eller högst tre 
alternativ.) 
 
 Den kommunala skattesatsen 
 Kostnaden för vatten/avlopp och sopor 

Kostnaden för barnomsorg 
Annan kostnad. Ange vilken/vilka………………………………………………….. 

 
 
HUR TAR DU DIG TILL JOBBET? 
 
Fråga 25.  Vilket färdsätt använder Du främst för resor till och från arbetet? 
 Ensam i bil/tjänstebil  Samåkning i bil 
 Kollektivtrafik  Moped, cykel 
 
 
Frågorna nedan besvaras endast av Er som ovan angivit bil som färdmedel för resor till och 
från arbetet (inklusive Er som samåker i bil). 
 
Fråga 26.  Hur många personer förutom Du själv finns vanligtvis med vid någon del av 
bilresan till och/eller från arbetet? 
 0 1 2 3 eller fler 
 
Fråga 27.  Kan Du i dagsläget tänka Dig att helt eller delvis använda annat färdsätt än bil till 
och/eller från arbetet? 
 Ja  Nej Vet inte/Har ingen uppfattning. 
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Fråga 28.  Vilken är den främsta orsaken till att Du inte åker kollektivt (buss, tåg) till 
arbetet i dagsläget? (Kryssa i ett eller högst tre alternativ.) 
 
  Bilen används i tjänsten. 
  Krångligt att uträtta ärenden när man åker kollektivt. 
  Använder bilen för att lämna/hämta barn på väg till/från arbetet. 
  Obekvämt/dålig komfort att resa kollektivt. 

Har ingen hållplats i närheten av bostaden. 
Kollektivtrafiken tar för lång tid. 
Ingen direktförbindelse/kräver för många byten. 
För få rutter/turer. 
Turtiderna stämmer inte med mina arbetstider. 
Kollektivtrafiken är för dyr. 
Har inte tillräckligt med kunskap om hur kollektivtrafiken kan 
användas för resor till och från min arbetsplats. 
Annat. Ange vad………………………………………………… 

 
 
NÅGRA FRÅGOR OM HUR DET VAR ATT FYLLA I BLANKETTEN. 
 
Fråga 29.  Nu har Du fått svara på en hel del frågor. Tycker Du att någon/några 
fråga/frågor var svåra, dåliga eller oklara? 
  Ja! Nej! 
 
 
Fråga 30.  Om ja, skriv upp frågans/frågornas nummer och vad Du tyckte var 
svårt/dåligt/oklart. Har du några andra synpunkter får Du gärna skriva ned dem. 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
 
Kontrollera gärna att Du inte glömt att svara på någon fråga och stoppa sedan in enkätsvaret i 
svarskuvertet och posta det, helst idag. 
 
Tack för DIN medverkan! Lycka till i lotteriet! 
 
Om du har frågor kring undersökningen eller om något i enkäten är oklart vänd Dig gärna till 
Mattias Hagelberg tfn. 0702-884057 
Vanessa Karlsson tfn. 0739-979210 alternativt 

Göran Carlsson, planeringssekreterare Trollhättans kommun tfn. 0520-497962. 
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Bäste pendlare!     Uddevalla 2001-06-15 
 
För några dagar sedan fick Du en enkät från oss angående vilka faktorer som avgör en 
pendlares val av bostadsort och färdmedel till arbetet. Eftersom Ditt svar är viktigt 
för undersökningens kvalitet och trovärdighet ber vi Dig att inom de närmaste 
dagarna fylla i enkäten och skicka in den till oss. Vi vill återigen påminna om att Dina 
svar är konfidentiella och Trollhättans kommun kommer endast att få ta del av 
slutprodukten. I den händelse den tidigare utsända enkäten förkommit, vänligen ring 
eller skicka ett e-brev så skickar vi en ny. 
 
Vi vill också påminna Er om att Ni kommer att vara med i vår utlottning av Trisslotter. 
 
Ifall Ni sänt iväg blanketten under de senaste dagarna så ber vi om överseende med 
denna påminnelse. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Mattias Hagelberg  Vanessa Karlsson 
( 0702-884057  ( 0739-979210 
 
E-post: hagelberg@yahoo.com 
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I enstaka kolumner i nedanstående tabeller kan procenttalen skilja på +/- 0,1, eftersom vi 
använt oss av automatisk minskning av decimaler. 
 
Tabell 1. Respondenternas fördelning efter kön av 
de som svarat att faktorn maka/make/sambo arbetar 
i annan kommun har stor eller ganska stor betydelse 
för valet att inte bosätta sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 2. Respondenternas fördelning efter 
åldersgrupp av de som svarat att faktorn maka/ 
make/sambo arbetar i annan kommun har 
stor eller ganska stor betydelse för valet att inte 
bosätta sig i Trollhättans kommun.

 
Kön Procent  Åldersgrupp Procent 
Kvinna 72,1%  < 20 år 1,5% 
Man 26,5%  21-30 år 8,8% 
Inget svar 1,5%  31-40 år 25,0% 
Totalt 100,0%  41-50 år 29,4% 
   51-60 år 29,4% 
   > 61 år 5,9% 
   Totalt 100,0% 
 
 
Tabell 3. Respondenternas fördelning efter 
utbildning av de som svarat att faktorn 
maka/make/sambo arbetar i annan kommun har stor 
eller ganska stor betydelse för valet att inte bosätta 
sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 4. Respondenternas fördelning efter 
bostadskommun av de som svarat att faktorn maka/ 
make/sambo arbetar i annan kommun har stor eller 
ganska stor betydelse för valet att inte bosätta sig i 
Trollhättans kommun. 

 

 
 
Tabell 5. Respondenternas fördelning efter antal år 
i bostadskommun av de som svarat att faktorn 
maka/make/sambo arbetar i annan kommun har stor 
eller ganska stor betydelse för valet att inte bosätta 
sig i Trollhättans kommu n. 

Tabell 6. Respondenternas fördelning efter frågan om 
de kan tänka sig att flytta till Trollhättan av de som 
svarat att faktorn maka/ make/sambo arbetar i annan 
kommun har stor eller ganska stor betydelse för valet 
att inte bosätta sig i Trollhättans kommun

 

 
 
 
 

Utbildning Procent  Bostadskommun Procent 
Grundskola 2,9%  Ale 1,5% 
Gymnasium/Komvux 7,4%  Alingsås 1,5% 
Högskola/Universitet 82,4%  Grästorp 4,4% 
Annan 5,9%  Lilla Edet 7,4% 
Inget svar 1,5%  Uddevalla 20,6% 
Totalt 100,0%  Vänersborg 30,9% 
   Övrig 33,8% 
   Totalt 100,0% 

Antal år i bostadskommun Procent  Flytta till Trollhättans kommun Procent 
1-5 år 10,3%  Ja 17,6% 
> 6 år 89,7%  Nej 47,1% 
Totalt 100,0%  Vet inte 33,8% 
   Inget svar 1,5% 
   Totalt 100,0% 



Bilaga 4  Tabeller 

 

 
Tabell 7. Respondenternas fördelning efter om de 
tidigare bott i Trollhättans kommun av de som 
svarat att faktorn maka/make/sambo arbetar i 
annan kommun har stor eller ganska stor betydelse 
för valet att inte bosätta sig i Trollhättans kommun. 
 

Tabell 8. Respondenternas fördelning efter antal 
arbetsår i Trollhättans kommun av dem som svarat att 
faktorn maka/make/sambo arbetar i annan kommun  
har stor eller ganska stor betydelse för valet att inte 
bosätta sig i Trollhättans kommun 
.

 

 
 
Tabell 9. Betydelsen av att arbetet i Trollhättans kommun  
endast är tillfälligt för respondenternas val att inte bosätta  
sig i Trollhättans kommun. 
 
Betydelsen av att arbetet i 
Trollhättans kommun endast är 
tillfälligt Procent 
Skall ej svara 65,7% 
Stor betydelse 3,3% 
Ganska stor betydelse 2,1% 
Ganska liten betydelse 2,1% 
Liten betydelse 2,5% 
Ingen betydelse 15,1% 
Vet ej/Har ingen uppfattning 6,7% 
Inget svar 2,1% 
Fel svar 0,4% 
Totalt 100% 
 
 
Tabell 10. Respondenternas fördelning efter kön av 
de som svarat att faktorn utbud av bostadstyp/upp-
låtelseform har stor eller ganska stor betydelse 
för valet att inte bosätta sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 11. Respondenternas fördelning efter 
åldersgrupp av de som svarat att faktorn utbud av 
bostadstyp/upplåtelseform har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun.

 
Kön Procent  Åldersgrupp Procent 
Kvinna 68,4% 21-30 år 15,8% 
Man 28,9% 31-40 år 15,8% 
Inget svar 2,6% 41-50 år 23,7% 
Totalt 100,0% 51-60 år 34,2% 
 > 61 år 10,5% 
 Totalt 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 

Bott i Trollhättans kommun Procent  Arbetsår i Trollhättans kommun Procent 
Ja 20,6%  < 1 år 10,3% 
Nej 79,4%  1-5 år 36,8% 
Totalt 100,0%  > 6 år 52,9% 
   Totalt 100,0% 

     



Bilaga 4  Tabeller 

 

 
Tabell 12. Respondenternas fördelning efter 
civilstånd av de som svarat att faktorn utbud av 
bostadstyp/upplåtelseform har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun. 

Tabell 13. Respondenternas fördelning efter 
utbildning av de som svarat att faktorn utbud av 
bostadstyp/upplåtelseform har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun.

 
Civilstånd Procent  Utbildning Procent 
Ensamstående 13,2% Grundskola 2,6% 
Gift/Sambo 81,6% Gymnasium/Komvux 18,4% 
Särbo 2,6% Högskola/Universitet 71,1% 
Boende i föräldrahemmet 2,6% Annan 5,3% 
Totalt 100,0% Inget svar 2,6% 
 Totalt 100,0% 
 
 
Tabell 14. Respondenternas fördelning efter 
bostadskommun av de som svarat att faktorn utbud 
av bostadstyp/upplåtelseform har stor eller ganska 
stor betydelse för valet att inte bosätta sig i 
Trollhättans kommun. 

Tabell 15. Respondenternas fördelning efter antal år i 
bostadskommun av de som svarat att faktorn utbud av 
bostadstyp/upplåtelseform har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun.

 
Bostadskommun Procent  Antal år i bostadskommun Procent 
Alingsås 2,6% < 1 år 2,6% 
Essunga 2,6% 1-5 år 18,4% 
Grästorp 10,5% > 6 år 78,9% 
Lilla Edet 18,4% Totalt 100,0% 
Uddevalla 7,9%  
Vänersborg 44,7% 
Övrig 13,2% 
Totalt 100,0% 
 
 
Tabell 16. Respondenternas fördelning efter om de 
tidigare bott i Trollhättans kommun av de som 
svarat att faktorn utbud av bostadstyp/-
upplåtelseform har stor eller ganska stor betydelse 
för valet att inte bosätta sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 17. Respondenternas fördelning efter frågan 
om de kan tänka sig att flytta till Trollhättan av de 
som svarat att faktorn utbud av bostadstyp/ 
upplåtelseform har stor eller ganska stor betydelse för 
valet att inte bosätta sig i Trollhättans kommun.

 
Bott i Trollhättans kommun Procent  Flytta till Trollhättans kommun Procent 
Ja 39,5% Ja 44,7% 
Nej 60,5% Nej 26,3% 
Totalt 100,0% Vet inte 28,9% 
 Totalt 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4  Tabeller 

 

Tabell 18. Respondenternas fördelning efter  
antal arbetsår i Trollhättans kommun av de som 
svarat att faktorn utbud av bostadstyp/ 
upplåtelseform har stor eller ganska stor betydelse 
för valet att inte bosätta sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 19. Respondenternas fördelning efter avstånd 
till arbetet av de som svarat att faktorn utbud av 
bostadstyp/upplåtelseform har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun.

 
Arbetsår i Trollhättans kommun Procent  Avstånd till arbetet Procent 
< 1 år 18,4% 0-15 km 26,3% 
1-5 år 21,1% 16-30 km 36,8% 
> 6 år 60,5% 31-45 km 21,1% 
Totalt 100,0% > 46 km 15,8% 
 Totalt 100,0% 
 
 
Tabell 20. Respondenternas fördelning efter kön 
av de som svarat att faktorn utbud av önskad 
boendemiljö  har stor eller ganska stor betydelse för 
valet att inte bosätta sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 21. Respondenternas fördelning efter 
åldersgrupp av de som svarat att faktorn utbud av 
önskad boendemiljö  har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun.

 
Kön Procent  Åldersgrupp Procent 
Kvinna 75,5% 21-30 år 16,3% 
Man 24,5% 31-40 år 20,4% 
Totalt 100% 41-50 år 26,5% 
 51-60 år 28,6% 
 > 61 år 8,2% 
 Totalt 100% 
 
 
Tabell 22. Respondenternas fördelning efter  
civilstånd av de som svarat att faktorn utbud av 
önskad boendemiljö  har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun. 

Tabell 23. Respondenternas fördelning efter 
utbildning av de som svarat att faktorn utbud av 
önskad boendemiljö  har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun.

 
Civilstånd Procent  Utbildning Procent 
Ensamstående 16,3% Grundskola 2,0% 
Gift/Sambo 77,6% Gymnasium/Komvux 18,4% 
Särbo 2,0% Högskola/Universitet 77,6% 
Boende i föräldrahemmet 4,1% Inget svar 2,0% 
Totalt 100% Totalt 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4  Tabeller 

 

Tabell 24. Respondenternas fördelning efter  
bostadskommun av de som svarat att faktorn utbud 
av önskad boendemiljö  har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun. 

Tabell 25. Respondenternas fördelning efter antal år i 
bostadskommun av de som svarat att faktorn utbud av 
önskad boendemiljö  har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun.

 
Bostadskommun Procent  Antal år i bostadskommun Procent 
Ale 2,0% < 1 år 4,1% 
Essunga 4,1% 1-5 år 14,3% 
Grästorp 10,2% > 6 år 81,6% 
Lilla Edet 10,2% Totalt 100% 
Uddevalla 12,2% 
Vänersborg 46,9% 
Övrig 14,3% 
Totalt 100% 
 
 
Tabell 26. Respondenternas fördelning efter om de 
tidigare bott i Trollhättans kommun av de som 
svarat att faktorn utbud av önskad boendemiljö  har 
stor eller ganska stor betydelse för valet att inte 
bosätta sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 27. Respondenternas fördelning efter frågan 
om de kan tänka sig att flytta till Trollhättan av de 
som svarat att faktorn utbud av önskad boendemiljö  
har stor eller ganska stor betydelse för valet att inte 
bosätta sig i Trollhättans kommun.

 
Bott i Trollhättans kommun Procent  Flytta till Trollhättans kommun Procent 
Ja 38,8% Ja 24,5% 
Nej 61,2% Nej 40,8% 
Totalt 100% Vet inte 34,7% 
 Totalt 100% 
 
 
Tabell 28. Respondenternas fördelning efter antal 
arbetsår i Trollhättans kommun av de som svarat 
att faktorn utbud av önskad boendemiljö  har stor 
eller ganska stor betydelse för valet att inte bosätta 
sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 29. Respondenternas fördelning efter avstånd 
till arbetet av de som svarat att faktorn utbud av 
önskad boendemiljö  har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun.

 
Arbetsår i Trollhättans kommun Procent  Avstånd till arbetet Procent 
< 1 år 16,3% 0-15 km 18,4% 
1-5 år 24,5% 16-30 km 44,9% 
> 6 år 59,2% 31-45 km 20,4% 
Totalt 100% > 46 km 16,3% 
 Totalt 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4  Tabeller 

 

Tabell 30. Respondenternas fördelning efter kön av 
de som svarat att faktorn utbud av bostäder i ett 
visst önskvärt geografiskt läge har stor eller ganska 
stor betydelse för valet att inte bosätta sig i 
Trollhättans kommun. 

Tabell 31. Respondenternas fördelning efter 
åldersgrupp av de som svarat att faktorn utbud av 
bostäder i ett visst önskvärt geografiskt läge har stor 
eller ganska stor betydelse för valet att inte bosätta sig 
i Trollhättans kommun.

 
Kön Procent  Åldersgrupp Procent 
Kvinna 70,6% 21-30 år 11,8% 
Man 29,4% 31-40 år 13,7% 
Totalt 100% 41-50 år 29,4% 
 51-60 år 35,3% 
 > 61 år 9,8% 
 Totalt 100% 
 
 
Tabell 32. Respondenternas fördelning efter 
civilstånd av de som svarat att faktorn utbud av 
bostäder i ett visst önskvärt geografiskt läge har 
stor eller ganska stor betydelse för valet att inte 
bosätta sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 33. Respondenternas fördelning efter 
utbildning av de som svarat att faktorn utbud av 
bostäder i ett visst önskvärt geografiskt läge har stor 
eller ganska stor betydelse för valet att inte bosätta sig 
i Trollhättans kommun.

 
Civilstånd Procent  Utbildning Procent 
Ensamstående 17,6% Grundskola 5,9% 
Gift/Sambo 70,6% Gymnasium/Komvux 15,7% 
Särbo 7,8% Högskola/Universitet 70,6% 
Boende i föräldrahemmet 3,9% Annan 5,9% 
Totalt 100% Inget svar 2,0% 
 Totalt 100% 
 
 
Tabell 34. Respondenternas fördelning efter 
bostadskommun av de som svarat att faktorn utbud 
av bostäder i ett visst önskvärt geografiskt läge har 
stor eller ganska stor betydelse för valet att inte 
bosätta sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 35. Respondenternas fördelning efter antal år i 
bostadskommun av de som svarat att faktorn utbud av 
bostäder i ett visst önskvärt geografiskt läge har stor 
eller ganska stor betydelse för valet att inte bosätta sig 
i Trollhättans kommun.

 
Bostadskommun Procent  Antal år i bostadskommun Procent 
Alingsås 2,0% < 1 år 2,0% 
Essunga 2,0% 1-5 år 17,6% 
Grästorp 5,9% > 6 år 80,4% 
Lilla Edet 15,7% Totalt 100% 
Uddevalla 17,6% 
Vänersborg 39,2% 
Övrig 17,6% 
Totalt 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4  Tabeller 

 

Tabell 36. Respondenternas fördelning efter om de 
tidigare bott i Trollhättans kommun av de som 
svarat att faktorn utbud av bostäder i ett visst 
önskvärt geografiskt läge har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun. 

Tabell 37. Respondenternas fördelning efter frågan 
om de kan tänka sig att flytta till Trollhättan av de 
som svarat att faktorn utbud av bostäder i ett visst 
önskvärt geografiskt läge har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun.

 
Bott i Trollhättans kommun Procent  Flytta till Trollhättans kommun Procent 
Ja 35,3% Ja 37,3% 
Nej 64,7% Nej 29,4% 
Totalt 100% Vet inte 33,3% 
 Totalt 100% 
 
 
Tabell 38. Respondenternas fördelning efter antal 
år i Trollhättans kommun av de som svarat att 
faktorn utbud av bostäder i ett visst önskvärt 
geografiskt läge har stor eller ganska stor betydelse 
för valet att inte bosätta sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 39. Respondenternas fördelning efter avstånd 
till arbetet av de som svarat att faktorn utbud av 
bostäder i ett visst önskvärt geografiskt läge har stor 
eller ganska stor betydelse för valet att inte bosätta sig 
i Trollhättans kommun.

 
Arbetsår i Trollhättans kommun Procent  Avstånd till arbetet Procent 
< 1 år 13,7% 0-15 km 17,6% 
1-5 år 25,5% 16-30 km 45,1% 
> 6 år 60,8% 31-45 km 15,7% 
Totalt 100% > 46 km 19,6% 
 Inget svar 2,0% 
 Totalt 100% 
 
 
Tabell 40. Betydelsen av faktorn kostnadsnivån på 
bostäder i Trollhättans kommun för 
respondenternas val att inte bosätta sig i 
Trollhättans kommun. 

Tabell 41. Vilka kostnader respondenterna ansåg vara 
för höga.

 
Betydelse av kostnadsnivån på  
bostäder i Trollhättans kommun Procent 

 
Kostnader Procent 

Stor betydelse 9,6%  Skall ej svara 80,8% 
Ganska stor betydelse 5,0%  Hyresnivå 4,6% 
Ganska liten betydelse 11,3%  Bostadsrättsnivå 2,1% 
Liten betydelse 7,5%  Huspriser 10,9% 
Ingen betydelse 46,4%  Tomtpriser 2,9% 
Vet ej/Har ingen uppfattning 15,5%  Annan kostnad 0,4% 
Inget svar 4,6%  Fel svar 0,4% 
Totalt 100%  Inget svar 4,6% 
 
 
Tabell 42. Andra kostnader när det gäller bostäder 
som anses vara för höga. 
 
Annan bostadskostnad Procent 
Skall ej svara 99,6% 
Allting, inte mycket billigare än att 
pendla. 0,4% 
Totalt 100% 
 



Bilaga 4  Tabeller 

 

 
Tabell 43. Respondenternas fördelning efter kön av 
de som svarat att faktorn att kunna behålla 
närheten till släkt och/eller vänner har stor eller 
ganska stor betydelse för valet att inte bosätta sig i 
Trollhättans kommun. 

Tabell 44. Respondenternas fördelning efter 
åldersgrupp av de som svarat att faktorn att kunna 
behålla närheten till släkt och/eller vänner har stor 
eller ganska stor betydelse för valet att inte bosätta sig 
i Trollhättans kommun.

 
Kön Procent  Åldersgrupp Procent 
Kvinna 76,1% < 20 år 1,1% 
Man 23,9% 21-30 år 19,6% 
Totalt 100,0% 31-40 år 27,2% 
 41-50 år 23,9% 
 51-60 år 22,8% 
 > 61 år 5,4% 
 Totalt 100,0% 
 
 
Tabell 45. Respondenternas fördelning efter 
civilstånd av de som svarat att faktorn att kunna 
behålla närheten till släkt och/eller vänner har stor 
eller ganska stor betydelse för valet att inte bosätta 
sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 46. Respondenternas fördelning efter 
utbildning av de som svarat att faktorn att kunna 
behålla närheten till släkt och/eller vänner har stor 
eller ganska stor betydelse för valet att inte bosätta sig 
i Trollhättans kommun.

 
Civilstånd Procent  Utbildning Procent 
Ensamstående 17,4% Grundskola 2,2% 
Gift/Sambo 76,1% Gymnasium/Komvux 9,8% 
Särbo 4,3% Högskola/Universitet 82,6% 
Boende i föräldrahemmet 2,2% Annan 4,3% 
Totalt 100,0% Inget svar 1,1% 
 Totalt 100,0%
 
 
Tabell 47. Respondenternas fördelning efter 
bostadskommun av de som svarat att faktorn att 
kunna behålla närheten till släkt och/eller vänner 
har stor eller ganska stor betydelse för valet att inte 
bosätta sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 48. Respondenternas fördelning efter antal år i 
bostadskommun av de som svarat att faktorn att kunna 
behålla närheten till släkt och/eller vänner har stor 
eller ganska stor betydelse för valet att inte bosätta sig 
i Trollhättans kommun.

 
Bostadskommun Procent  Antal år i bostadskommun Procent 
Ale 1,1% < 1 år 2,2% 
Alingsås 2,2% 1-5 år 9,8% 
Essunga 3,3% > 6 år 88,0% 
Grästorp 6,5% Totalt 100,0% 
Lilla Edet 7,6%   
Uddevalla 13,0%   
Vänersborg 39,1%  
Övrig 27,2% 
Totalt 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4  Tabeller 

 

Tabell 49. Respondenternas fördelning efter  
om de tidigare bott i Trollhättans kommun av de 
som svarat att faktorn att kunna behålla närheten 
till släkt och/eller vänner har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun. 

Tabell 50. Respondenternas fördelning efter frågan 
om de kan tänka sig att flytta till Trollhättan av de 
som svarat att faktorn att kunna behålla närheten till 
släkt och/eller vänner har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun.

 
Bott i Trollhättans kommun Procent  Flytta till Trollhättans kommun Procent 
Ja 17,4%  Ja 10,9% 
Nej 82,6%  Nej 54,3% 
Totalt 100,0%  Vet inte 32,6% 
  Inget svar 2,2% 
  Totalt 100,0% 
 
 
Tabell 51. Respondenternas fördelning efter antal 
arbetsår i Trollhättans kommun av de som svarat 
att faktorn att kunna behålla närheten till släkt 
och/eller vänner har stor eller ganska stor betydelse 
 för valet att inte bosätta sig i Trollhättans kommun. 
 
Arbetsår i Trollhättans kommun Procent 
< 1 år 9,8 % 
1-5 år 42,4% 
> 6 år 47,8% 
Totalt 100,0% 
 
 
Tabell 52. Respondenternas fördelning efter kön av 
de som svarat att faktorn att barnen skall få gå klart 
grund-/gymnasieskolan har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun. 

Tabell 53. Respondenternas fördelning efter 
åldersgrupp av de som svarat att barnen skall få gå 
klart grund-/gymnasieskolan har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun.

 
Kön Procent  Åldersgrupp Procent 
Kvinna 83,9% 21-30 år 8,1% 
Man 16,1% 31-40 år 30,6% 
Totalt 100,0% 41-50 år 40,3% 
 51-60 år 19,4% 
 > 61 år 1,6% 
 Totalt 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4  Tabeller 

 

 
Tabell 54. Respondenternas fördelning efter 
civilstånd av de som svarat att faktorn att barnen 
skall få gå klart grund-/gymnasieskolan har stor 
eller ganska stor betydelse för valet att inte bosätta 
sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 55. Respondenternas fördelning efter 
utbildning av de som svarat att barnen skall få gå 
klart grund-/gymnasieskolan har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun.

 
Civilstånd Procent  Utbildning Procent 
Ensamstående 8,1% Grundskola 3,2% 
Gift/Sambo 87,1% Gymnasium/Komvux 16,1% 
Särbo 4,8% Högskola/Universitet 79,0% 
Totalt 100,0% Inget svar 1,6% 
 Totalt 100,0% 
 
 
Tabell 56. Respondenternas fördelning efter 
bostadskommun av de som svarat att faktorn att 
barnen skall få gå klart grund-/gymnasieskolan har 
stor eller ganska stor betydelse för valet att inte 
bosätta sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 57. Respondenternas fördelning efter antal år i 
bostadskommun av de som svarat att barnen skall få 
gå klart grund-/gymnasieskolan har stor eller ganska 
stor betydelse för valet att inte bosätta sig i 
Trollhättans kommun.

 
Bostadskommun Procent  Antal år i bostadskommun Procent 
Ale 1,6% < 1 år 1,6% 
Alingsås 1,6% 1-5 år 3,2% 
Essunga 3,2% > 6 år 95,2% 
Grästorp 11,3% Totalt 100,0% 
Lilla Edet 3,2%  
Uddevalla 16,1%  
Vänersborg 48,4% 
Övrig 14,5% 
Totalt 100,0% 
 
 
Tabell 58. Respondenternas fördelning efter  
om de tidigare bott i Trollhättans kommun av de 
som svarat att faktorn att barnen skall få gå klart 
grund-/gymnasieskolan har stor eller ganska stor 
betydelse för valet att inte bosätta sig i Trollhättans 
kommun. 

Tabell 59. Respondenternas fördelning efter frågan 
om de kan tänka sig att flytta till Trollhättan av de 
som svarat att barnen skall få gå klart grund-
/gymnasieskolan har stor eller ganska stor betydelse 
för valet att inte bosätta sig i Trollhättans kommun.

 
Bott i Trollhättans kommun Procent  Flytta till Trollhättan Procent 
Ja 25,8% Ja 21,0% 
Nej 74,2% Nej 50,0% 
Totalt 100,0% Vet inte 27,4% 
 Inget svar 1,6% 
 Totalt 100,0% 
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Tabell 60. Respondenternas fördelning efter  
antal arbetsår i Trollhättans kommun av de som svarat att 
faktorn att barnen skall få gå klart grund-/ 
gymnasieskolan har stor eller ganska stor betydelse 
för valet att inte bosätta sig i Trollhättans kommun. 
 
Arbetsår i Trollhättans kommun Procent 
< 1 år 8,1% 
1-5 år 35,5% 
> 6 år 56,5% 
Totalt 100,0% 
 
 
Tabell 61. Betydelsen av tillgången på kulturutbud 
i Trollhättans kommun för respondenternas val att 
inte bosätta sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 62. Vilken form av kulturutbud 
respondenterna ansåg det var för dålig tillgång till.

 
Kulturutbud Procent  Kulturutbud Procent 
Stor betydelse 1,7%  Skall ej svara 90,8% 
Ganska stor betydelse 2,9%  Teaterföreställningar 2,9% 
Ganska liten betydelse 12,6%  Museer 0,8% 
Liten betydelse 10,0%  Konserter 4,2% 
Ingen betydelse 55,2%  Konstutställningar 0,4% 
Vet ej/Har ingen uppfattning 13,0%  Annat 1,3% 
Inget svar 4,6%  Fel svar 0,4% 
Totalt 100%  Inget svar 4,6% 
 
 
Tabell 63. Annat kulturutbud som efterfrågas. 
 
Annat kulturutbud Procent 
Dansföreställningar 0,4% 
Opera, musikal 0,4% 
Uteställen med rätt musik och folk  0,4% 
Skall ej svara 98,7% 
Totalt 100,0% 
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Tabell 64. Betydelsen av tillgången till 
fritidsaktiviteter i Trollhättans kommun för 
respondenternas val att inte bosätta sig i 
Trollhättans kommun. 

Tabell 65. Vilken form av fritidsaktiviteter 
respondenterna ansåg det var för dålig tillgång till.

 
Fritidsaktiviteter Procent  Fritidsaktiviteter Procent 
Stor betydelse 2,1%  Skall ej svara 92,1% 
Ganska stor betydelse 1,7%  Idrottsanläggningar 1,3% 
Ganska liten betydelse 12,6%  Idrottsklubbar 1,3% 
Liten betydelse 10,5%  Restauranger 1,3% 
Ingen betydelse 55,6%  Biografer 1,3% 
Vet ej/Har ingen uppfattning 13,0%  Friluftslivsområden 1,3% 
Fel svar 0,4%  Caféer 1,3% 
Inget svar 4,2%  Fel svar 0,4% 
Totalt 100%  Inget svar 4,6% 
 
 
Tabell 66. Betydelsen av utbud av service i 
Trollhättans kommun för respondenternas val att 
inte bosätta sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 67. Vilken form av service respondenterna 
ansåg det var för dåligt utbud av.

 
Serviceutbud Procent  Service Procent 
Stor betydelse 3,3% Skall ej svara 89,5% 
Ganska stor betydelse 2,5% Barnomsorg 1,7% 
Ganska liten betydelse 10,5% Grundskola 2,9% 
Liten betydelse 9,6% Sjukvård 1,3% 
Ingen betydelse 55,2% Affärer/Butiker 1,3% 
Vet ej/Har ingen uppfattning 13,8% Bank 1,3% 
Fel svar 0,4% Post 0,4% 
Inget svar 4,6% Annat 0,8% 
Totalt 100% Fel svar 0,4% 
 Inget svar 4,6% 
 
 
Tabell 68. Annat serviceutbud som efterfrågas. 
 
Annat serviceutbud Procent 
Skall ej svara 99,2% 
Skola som barnen är vana att gå i. 0,4% 
Specialskola 0,4% 
Totalt 100,0% 
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Tabell 69. Betydelsen av kommunal kostnadsnivå i 
Trollhättans kommun för respondenternas val att 
inte bosätta sig i Trollhättans kommun. 

Tabell 70. Vilka kommunala kostnader 
respondenterna ansåg var för höga.

 
Kommunal kostnadsnivå Procent  Kommunal kostnadsnivå Procent 
Stor betydelse 0,4%  Skall ej svara 92,9% 
Ganska stor betydelse 2,9%  Den kommunala skattesatsen 1,7% 
Ganska liten betydelse 10,0%  Kostnaden för vatten/avlopp och sopor 1,3% 
Liten betydelse 9,2%  Kostnaden för barnomsorg 1,7% 
Ingen betydelse 56,1%  Annan kostnad 0,4% 
Vet ej/Har ingen uppfattning 17,2%  Inget svar 3,8% 
Inget svar 4,2%  Totalt 100% 
Totalt 100%    
 
 
Tabell 71. Andra kostnader som anses vara för höga. 
 
Annan kostnad Procent 
Skall ej svara 99,6% 
Billigare el bl.a. 0,4% 
Totalt 100% 
 


