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Abstract 
The sparsely populated areas in the country have suffered from decreased population for 
a long time. By using massive advertising and information campaigns one is trying to 
reverse this trend. From where do people obtain the information they are looking for 
when in the process of moving? This essay concentrates on the importance of the 
Internet as a source of information in this process. 

We have, in cooperation with Kommunalförbundet Dalsland, carried out a questionnaire 
among people who recently has moved to the municipalities of Bengtsfors, Åmål and 
Mellerud. The purpose of this essay is to find out which sources of information are 
relevant for people thinking of moving to a new place. It is important knowledge when 
planning how to spread information and where to allocate resources. 

The survey shows that friends and family is the dominating source of information. The 
Internet is the second source of information and is more important and affects people far 
more than other mass media channels, for example newspapers.  

Our conclusion is that the Internet is of great importance as a source of information. 
However, for the municipalities in Dalsland, the Internet is not sufficient enough to 
provide the information they need to. To really reach out with their information they 
should educate the inhabitants and develop the contacts between people as they are 
proven to be the greatest source of information.  
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Sammanfattning 
Glesbygden har länge plågats av avbefolkning. På många håll runt om i Sverige försöker 
man vända denna trend genom reklam- och informationskampanjer. Men från vilken 
informationskälla inhämtar människor information när de befinner sig i en 
flyttningsprocess? Vi har i denna uppsats tittat på om Internet är en betydelsefull 
informationskälla i denna process.  

Vi har genomfört en kvantitativ enkätundersökning bland nyinflyttade i kommunerna 
Bengtsfors, Åmål och Mellerud i samarbete med Kommunalförbundet Dalsland. Syftet 
med uppsatsen är att ta reda på vilka informationskanaler personer som funderar på att 
flytta använder i sitt sökande efter relevant information. Detta är viktigt då man planerar 
var man skall lägga sina resurser i sin strävan efter att nå ut med informationen. 

Undersökningen visar att den klart största källan för information är släkt och vänner. 
Internet kommer som andra stora informationskanal vid informationsinhämtning och är 
klart större än andra massmediala kanaler som t.ex. tidningar. Även i frågan om vilken 
källa som påverkar respondenterna mest ligger Internet i framkanten jämfört med alla 
informationskanaler utom släkt och vänner som är den obestridligt viktigaste källan. 

Vår slutsats är den att Internet har stor betydelse som informationskanal. I kommunernas 
satsningar för att nå ut med information räcker det dock inte med Internet som 
informationskanal. Om man verkligen vill nå ut med sin information gäller det att 
”utbilda” sina kommuninnevånare då det först och främst är de mänskliga kontakterna 
som ger den bästa och mest påverkningsbara informationen. 
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1 Inledning 
Glesbygderna har länge plågats av avbefolkning och svårigheter att få människor att 
flytta in. Kartan nedan visar den trend som funnits under ett antal år i Sverige. Många 
personer väljer idag att bosätta sig i storstadsregionerna. Även de regionerna med 
högskola och universitet tillhör de stora vinnarna. Förlorarna är glesbygdskommunerna 
där den negativa trenden har varit långvarig.  

DALSLAND 

 
Figur 1. Karta över befolkningsförändringarna 1996-2000. Källa: Statistiska centralbyrån (2001) data 
behandlad av författarna. 

Tittar man historiskt på befolkningsmängden i de tre Dalslandskommunerna Bengtsfors, 
Mellerud och Åmål ser man tydligt den trend som har pågått under en lång tid.  
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Figur 2. Antal innevånare i kommunerna Bengtsfors, Mellerud och Åmål i tidsintervallet 1950-2000. Källa: 
Statistiska centralbyrån (2001) data behandlad av författarna. 
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De senaste åren har dessutom innevånarantalet börjat minska i en allt större takt. Tittar 
man på de senaste årens befolkningsminskning ser man att befolkningen har minskat 
med mellan 4,7 % och 5,4 % i de tre kommuner som ingår i vår population. 
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Figur 3. Antal innevånare i kommunerna Bengtsfors, Mellerud och Åmål i tidsintervallet 1996-2000. Källa: 
Statistiska centralbyrån (2001) data behandlad av författarna. 

Nu har dock många kommuner börja tackla dessa svårigheter genom massiva 
reklamkampanjer som har till syfte att attrahera och få upp ögonen på människor att 
landskapet, eller området, har mycket att erbjuda. En del av resurserna går till att bygga 
hemsidor eller i andra fall portaler.  

Kommunalförbundet Dalsland har utifrån denna problematik velat ha reda vilken sorts 
information människor letar efter när de befinner sig i en flyttprocess. Detta för att kunna 
utforma sina reklamkampanjer på ett effektivt sett och att kunna ge den information som 
människor har behov av, i sina funderingar att flytta. Men hur använder sig egentligen 
människor de olika mediakanalerna för att hitta information. Det finns många olika 
kanaler, allt ifrån de rent mellanmänskliga (människa – människa) till de kanaler som är 
tekniska i sin natur (människa – teknik). En av dessa kanaler är Internet. Men letar 
människor i de kanaler som har mer teknisk natur när det handlar om saker som är 
viktiga i människors liv och inför beslut som påverkar hela ens framtid. Söker man då 
inte information från människor då? Dessa frågor leder in oss i vår frågeställning som vi 
hoppas kunna belysa i detta arbete. De omedelbara parterna som är intresserade av det 
resultat vi kan komma att få är Kommunalförbundet Dalsland och den reklambyrå de har 
(Clara Reklambyrå). Vi ser också andra intresserade i alla de som planerar och/eller 
bygger liknande information. 

Innan vi går vidare ska vi stannar upp lite och tittar lite på varför människor flyttar över 
huvud taget. Visst kan man fundera ut själv varför man flyttar. Det är ju något vi alla kan 
relatera till och de flesta har även erfarenhet av att flytta. Men är det så vi tror att det är? 
I de följande stycken skall vi titta på vad undersökningar i frågan säger. 

1.1 Teorier bakom orsaken till flytt. 
Karlsson & Niedomysl har i sin rapport ”Flyttningar till och från Torsby kommun under 
år 2000” gjort en sammanställning på olika teoretiska utgångspunkter som finns kring 
flyttningar. Den första utgångspunkten är ekonomiska flyttningsteorier som går ut på att 
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människor flyttar för att nyttomaximera sin situation. Ett exempel på detta är att man 
flyttar för att höja sin lön. Den andra utgångspunkten är humankapitalteorin. Denna 
liknar de ekonomiska teorierna med den skillnaden att här väger även människor in de 
psykologiska och sociala faktorerna kring en flytt. Även här ses alltså flytten som ett sätt 
för människor att maximera sin livssituation. Livscykelresonemanget är nästa 
teoribildning. Här utgår man ifrån att människor förflyttar sig beroende på livets olika 
stadier och de olika åldrarna som man befinner sig i. Den sista utgångspunkten de tar 
upp är ”livsförlopp”. Utgångspunkten här är att människor flyttar på grund av de olika 
nivåer eller karriärer som livet innehåller. Detta lämnar mer utrymme åt individens vilja 
och valmöjligheter. Valen (t.ex. utbildning) som uppstår i människors liv är också denna 
teoris kärna (Karlsson & Niedomysl, 2000) 

1.2 Varför flyttar människor? 
Orsakerna bakom en flytt är många och det kan vara svårt att lyfta ut enskilda faktorer då 
det antagligen är många faktorer som i sitt sammanhang samverkar. Viss forskning finns 
dock ämnet. Garvill, Malmberg & Westin (2000) lyfter fram följande faktorer som ligger 
till grund varför människor flyttar, rangordnat i betydelse: 

1. Byta miljö 
2. Flytta ihop 
3. Studier 
4. Annat 
5. Bytte arbete 
6. Släkt 
7. Medföljande 
8. Annat boende 
9. Fick arbete 

Vad de olika faktorerna egentligen står för kan diskuteras. Vad står ”byta miljö” för? Är 
det bostadsmiljö, naturen eller miljö i största allmänhet. Rapporten, och vi, låter detta 
vara osagt.   

En liknande rapport har Torsby kommun (Karlsson & Niedomysl, 2000) låtit göra. De 
kommer fram till följande faktorer som vanligast: 

1. Studier 
2. Arbete 
3. Flytta ihop/isär 
4. Byta miljö 

Då Karlsson m.fl. (2000) delade upp dessa faktorer i kön, ålder respektive ut- och 
inflyttare framträder en annan ordning. I vår undersökning ligger det närmast att 
fokusera på inflyttarna då det kan gå att dra paralleller från Torby kommun till vår 
population p.g.a. likheten mellan kommunerna. De viktigaste faktorerna för inflyttare 
var: byta miljö, flytta ihop/isär, arbete och studier tätt följd av släkt och vänner. Även 
vissa könsskillnader fanns. De största skillnaderna mellan könen var att kvinnor flyttar 
p.g.a. att de flyttar ihop/isär eller studier medan männen flyttar på grund av arbete eller 
byta miljö. De mest åldersrelaterade faktorerna är att de unga utflyttarna flyttar på grund 
av utbildning medan de äldre inflyttarna har flyttad på grund av miljöombyte.  

I en kvalitativ studie gjord av Borgegård, Fransson, Håkansson och Tollefsen (1993) 
som tittade på inflyttningen till Nordanstigs kommun visade det sig att bostadsskäl var 
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den vanligaste orsaken, följt av miljöskäl och arbetsskäl. Förankringsskäl kom sen, tätt 
följt av hushållsskäl. De två första nämnda skälen var absolut viktigast. Ett eget boende i 
en bra uppväxtmiljö för barna var alltså det viktigaste i deras val av bostadsmiljö. Men 
även saker som att komma ut på landet, nära till naturen och ett upplevt friare liv var 
viktigt. Även om arbetsskäl kom på tredje plats var det relativt sällan detta var ett viktigt 
skäl. 

Många uppgav att det var slumpen som avgjorde att de flyttade till just Nordanstig. Detta 
skulle betyda att det borde ha funnits ett antal platser att välja mellan. Att flytta nära 
naturen och ut på landet var alltså av större värde än det geografiska boendet. Att många 
ändå kom att flytta till Nordanstig förklaras genom att de kände till platsen. De visste 
vad de kunde förvänta sig i t.ex. kommunal service och socialt liv (Borgegård, Fransson, 
Håkansson och Tollefsen, 1993). 

1.3 Vilka flyttar? 
I Torsby kommun (Karlsson m.fl., 2000) fann man att det var i första hand de unga som 
flyttade. De flesta flyttningar sker i ålder 19-27 år. I stor del var dessa utflyttare då 
ungdomarna sökte utbildningar på annan ort. Tittar man på inflyttarna är det äldre 
människor och hela 1/3 av dessa var återinflyttare. 

En majoritet av de inflyttade i studien som Borgegård m.fl. (1993) gjorde var uppväxta i 
liknande landsortsmiljö de nu flyttade till. Dessutom hade majoriteten också en direkt 
anslutning till Nordanstig. Många hade med andra ord vuxit upp eller hade anhöriga i 
Nordanstig, flyttat till annan ort och nu återvänt. Nästan alla hade innan de nu flyttat bott 
i storstadsmiljö. 

1.4 Definitioner 

1.4.1 Informationskälla 

Vi använder ordet informationskälla eller informationskanal ofta i vår uppsats. När vi 
pratar om informationskälla/informationskanal menar vi alla de olika sätt man kan få 
information ifrån. Vi menar alltså inte bara tryckta eller elektroniska medier utan även 
personlig kommunikation mellan människa – människa. 

1.4.2 Flyttningsprocess 

Med flyttningsprocess menar vi den tidsrymd som är mellan att den första tanken på att 
flytta dyker upp hos individen till denna har flyttat och känner sig hemma på den nya 
platsen. Denna process kan alltså vara mycket olika från individ till individ. 

2 Problem 
2.1 Syfte 

Denna studie har sin utgångspunkt i den vilja som Kommunalförbundet Dalsland har att 
kartlägga varför människor har flyttat in i Dalsland och hur de upplevt detta. Denna 
kunskap kan t.ex. ligga till grund för utformandet av reklamkampanjer för att locka 
människor att flytta till Dalsland men också för att förändra/förbättra den servicen som 
kommunerna har.  
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Vårt huvudsyfte i denna uppsats är att ta reda på om personer som har flyttat till 
Dalsland har använt sig av Internet i sitt sökande efter information, före och efter de 
flyttade. Intressanta utgångspunkter i vårt arbete blir naturligtvis vår frågeställning men 
även vilken sorts information de sökte (om de gjorde det) och hur de sökte för att finna 
den information de ville ha. Denna kunskap är viktig då man planerar 
informationskampanjer och står i valet vilket media som man skall lägga sina resurser 
på.  

Vårt arbete utmynnar alltså i två olika arbeten. Den första är en rapport till 
Kommunalförbundet Dalsland där alla frågor som finns med i enkäten redovisas. Den 
andra delen är vår c-uppsats. I uppsatsen analyseras primärt endast de frågor i enkäten 
som är relevanta för frågeställningen.  

2.2 Problem 
Vilken informationskälla använder människor i frågor de söker svar på i en 
flyttningsprocess?  Vi har nu fått tillgång till ”världens största bibliotek”, Internet, i våra 
vardagsrum. Men använder människor Internet för att leta information i ett livsbeslut 
som en flytt är? Kanske söker dom information på mer traditionellt sätt när det gäller 
viktiga beslut. Detta leder oss fram till den frågeställning vi skall försöka besvara i denna 
uppsats. Vår frågeställning lyder som följer: 

Hur stor betydelse har Internet haft som informationskälla för människor som 
befann/befinner sig i en flyttningsprocess?  

3 Teorianknytning 
3.1 Internets användningsområden 

3.1.1 Internets utveckling som informationskanal 

Internet kan beskrivas som en "allmän väg för information" (Mitthögskolan, 2000). Det 
är ett sorts universellt bibliotek och elektroniskt arkiv och en plattform för global 
kommunikation.  

Internet kallades från början ARPANET och var ett nätverkssystem som användes av det 
amerikanska försvaret. Efterhand fick systemet fler användare genom att universitet 
världen över kopplade ihop sina datorer till ett enda nätverk (Jonsby, 1997). Det stora 
lyftet för Internet kom 1992, då det första http-protokollet skapades. Hypertextlänkar 
gjorde att det blev lätt att använda sig av och hitta på Internet (VIDAMUS Multimedia, 
2001). Dessförinnan hade utvecklingen av Internet styrts av universitetsvärldens behov 
av kommunikations- och informationsbehov eftersom det var universiteten som från 
början använde sig av detta sätt att kommunicera (Jonsby, 1997).  

Internet är ett nytt medium som i sig inrymmer gamla medier som tidningar, radio och 
TV (Internet World Institute, 2001). Lättillgängligheten och användarvänligheten öppnar 
nya vägar för informationsspridning. 1994 var Aftonbladet först ut bland svenska 
dagstidningar att publicera sig på nätet (Gerdin, 1999). Flera andra dagstidningar följde 
Aftonbladet i spåren och 1997 hade drygt en tredjedel av tidningarna lagt ut hela eller 
delar av papperstidningens innehåll på nätet. (Alström, Enlund, Hedman & Hvitfelt, 
2001) 
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3.1.2 Internet och dess innehåll 

Idag finns det otroligt mycket att finna på Internet, allt ifrån livekonserter till 
vetenskapliga rapporter och nyheter (Österbottens högskola, 1997). Internet är främst en 
kanal för att skaffa sig information men bakom denna samlingsbeteckning döljer sig en 
mängd olika aktiviteter. Internets främsta styrka som medium är ju dess förmåga att 
dagligen kunna förändras och utökas. Elektroniskt lagrad information är enkel att 
uppdatera och bygga ut och en ständig utveckling av tekniken ger hela tiden nya 
möjligheter och användningsområden. (Höglund, 1997) 

Allt eftersom utbyggnaden av bredbandskommunikation fortsätter ökar också 
tillgängligheten till Internet. Det innebär att nätet kommer att fyllas med ett nytt sorts 
innehåll som konkurrerar med de traditionella medierna såsom tidningar, TV och radio. 
Människor kommer få ännu fler möjligheter att välja vilket media de vill använda för att 
hämta information (Alström, Enlund, Hedman & Hvitfelt, 2001). Bredband handlar ju 
om att överföra stora mängder digital information på mycket kort tid vilket kommer att 
vara en förutsättning för att framtida kommunikation och media ska fungera (IT-
kommissionen 2001). 

3.1.3 Vilka använder Internet och till vad använder de nätet? 

I augusti 2001 hade 5 627 073 svenskar tillgång till Internet i hemmet, plus 20 procent 
sedan samma månad år 2000. Antalet användare var 3 173 542 i augusti 2001, plus 20 
procent året innan (Nielsen//NetRatings, 2001). Internetanvändningen är än så länge 
starkt koncentrerad till de yngre och välutbildade medan de som är äldre och har lägre 
utbildningsnivå inte utnyttjar Internet lika frekvent. Den interaktivitet Internet erbjuder 
ger en individanpassad mediekonsumtion vad det än handlar om (Alström, Enlund, 
Hedman & Hvitfelt 2001). 

Findahl (2001) undersökningar visar att de Internetaktiviteter som ägnas mest tid är 
skolarbete, ICQ (söker kontakter), allmänt surfande, chattande, jobb som görs hemma, e-
postande och hobbies. De tio populäraste Internetaktiviteterna i rangordning är enligt 
denna undersökning: 

1. e-post 
2. söka information om hobbies 
3. surfa runt 
4. läsa tidning 
5. läsa nyheter 
6. betala räkningar 
7. information om nöje, underhållning 
8. skolarbete 
9. reseinformation 
10. information om kultur, litteratur och vetenskap  

UCLA:s undersökning (2001) gav i stora drag samma populära aktiviteter med den stora 
skillnaden att handla via nätet kom på tredjeplats. Annars är det i stort samma aktiviteter 
som hamnar i topp. 

Statistiska Centralbyrån gjorde under år 2000 en liknande undersökning som de kallar 
”IT i hem och företag”. I den tar de bl.a. upp de vanligaste användningsområdena för 
Internet bland Sveriges befolkning i åldrarna till 16-64 år. De kom fram till att Internets 
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vanligaste användningsområde är att skicka eller ta emot e-post samt att söka 
information, t.ex. läsa dokument, tidningar, nyhetsbrev, utnyttja databaser och söka i 
varukataloger (SCB, 2000). 

Ungefär 60 procent av Internetanvändarna använder Internet för att skicka eller ta emot 
e-post i arbetet eller inom ramen för en utbildning. Ungefär lika många använder Internet 
för informationssökning. Vidare använder knappt 30 procent av Internetanvändarna i 
Sverige webben till att göra bankärenden, att kommunicera med offentlig sektor samt att 
beställa varor eller tjänster via webbsidor eller e-post. Det minst vanliga 
användningsområdet är diskussionsgrupper, ”news groups”, eller e-postlistor som 
omkring 15 procent utnyttjar (SCB, 2000). 

Användandet av ovanstående sysslor är större bland män än kvinnor. Dubbelt så många 
män använder Internet till att göra bankärenden jämfört med kvinnor. Bland både män 
och kvinnor är e-post, eller att använda Internet för att söka olika typer av information, 
de mest populära användningsområdena (SCB, 2000). 

Det är även skillnad mellan män och kvinnor när det gäller att beställa varor eller tjänster 
via webbsidor eller e-post. Ungefär en tredjedel av alla män och en fjärdedel av alla 
kvinnor utnyttjar Internet till detta syfte. Vidare använder yngre människor oftare 
Internet när det gäller att söka information samt använda e-post, e-postlistor och delta i 
diskussionsgrupper. I åldrarna 20 till 54 använder man Internet till att kommunicera med 
den offentliga sektorn och banktjänster mer än under andra åldrar. Att beställa varor och 
tjänster är vanligast förekommande i åldrarna 16–44 år och avtar därefter med ökande 
ålder. Enligt SCB:s undersökning kan man konstatera att specifika nyttobetonade tjänster 
som banktjänster, att beställa varor eller tjänster via webbsidor eller e-post och att 
kommunicera med offentlig sektor är mest populära åldersgruppen 25–34 år. Det 
förekommer också skillnader i användning av Internet bland olika yrkesgrupper. Högre 
tjänstemän använder t.ex. Internet i större utsträckning än andra yrkesgrupper (SCB, 
2000). 

3.1.4 Varför inte Internet? 

I en undersökning från år 2001 gjord av Findahl har man kommit fram till att det först 
och främst är det äldre som inte använder sig av Internet. En stor anledning till detta är 
att de inte har tillgång till datorer. Det finns även de som har datorer men inte finner 
någon anledning att använda sig av Internet. Orsakerna är många som t.ex. ekonomiska 
skäl eller att deras dator är för dålig. De finns också de som inte finner något intresse att 
använda Internet överhuvudtaget. Så här motiverade de med dator att de inte hade skaffat 
sig tillgång till Internet: 

1. Ej intresserad av Internet  
2. Internet är alltför dyrt 
3. Har inget modem  
4. Finns inget intressant på nätet 
5. Har dålig dator 
6. Krångligt 

(Findahl, 2001) 

Dessa faktorer bekräftas från UCLA (2001) då de kommit fram till liknande faktorer 
med det tillägget att många i deras undersökning hade svarat på att de var oroliga över 
deras diskretion på Internet.  
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3.1.5 Internet vs andra medier 

Varje nytt medium påverkar användningen av gamla medier. Internet har dock hittills 
inte generellt medfört någon drastisk påverkan på annan medieanvändning. Däremot 
hävdar Findahl (2001) att ju längre man använt Internet och ju längre tid man spenderar 
på Internet, desto mer minskar användningen av andra medier. Då är det främst TV, 
telefon och kvällstidningar som åsyftas. Ett exempel på detta är att man istället för 
telefon använder och förmedlar sig via e-post. Som informationskälla för kunskap, 
nyheter, underhållning och nöje har Internet fortfarande inte etablerat sig på samma sätt 
som traditionella medier. Dessa väger fortfarande tyngst. Internet fungerar mer som ett 
komplement utom för de allra största Internetentusiasterna. Men även för dem är andra 
informationskällor viktigast (Findahl, 2001). UCLA:s rapport, Surveying the Digital 
Future, (2001) pekar dock på att betydelsen Internet har som informationskälla ökar 
varje år. År 2001 svarade hela 60 % att Internet är viktig eller mycket viktig som 
informationskälla. Lägger man till dem som ansåg att den någorlunda viktig hamnade de 
på 91 %. Detta var en ökning från 77 % år 2000.  

3.1.6 Förtroende för Internet 

Förtroendet för Internet som media är sämre än dagstidningar och public service TV men 
bättre än reklam-TV (Findahl, 2000). Även om Internet har dåligt förtroende jämfört 
med t.ex. SVT så har det ett större förtroende än många etablerade institutioner. Samma 
undersökning visar att politiska partier och regeringen har sämre förtroende än Internet. 
På relativt kort tid har alltså Internet byggd upp ett relativt gott förtroende som media. 
Förtroendet för innehållet på Internet ökar dessutom. UCLA:s (2001) undersökning visar 
att 58 % anser att det mesta eller all information på Internet är pålitlig och riktig. Detta 
var en ökning med 3.2 procentenheter mot året innan. Endast 5.7% ansåg att en liten del 
eller ingen information gick att lita på. 

3.2 Information – vad är det? 

3.2.1 Formell och informell information 

För det utbud som finns av information kan man skilja på formell och informell 
information. De formella källorna är först och främst tryckta material som t.ex. tidningar, 
böcker, interna dokument, rapporter, statistik m.m. Inom denna sfär ligger också 
elektroniska dokument som t.ex. webbsidor, intranetsidor och databaser. De informella 
källorna är muntlig information via personliga kontakter på t.ex. sammanträden, 
konferenser, mässor etc. (Pettersson, 1998). 

Den informationen man inhämtar via de informella källorna tenderar att vara av stor 
betydelse och är av stor vikt för spridningen av information. Pettersson (1998) tar upp en 
studie som Shuchman gjort bland ingenjörer i USA. Han gick ut och frågade dessa om 
hur de fick tag i information för att lösa tekniska problem. Det visade sig att nio av tio 
hämtade informationen via muntliga kontakter med kollegor. Detta kanske inte är direkt 
revolutionerande men det pekar på den stora betydelsen som de informella källorna har 
när vi står inför ett problem. Naturligtvis beror detta till stor del även på omgivningen. 
Står man inför frågor som ingen i omgivningen kan svara på söker man sig vidare till de 
mer formella källorna i sitt letande. Man kan utifrån detta ana hur människor prioriterar, 
i sitt sökande efter adekvat vardaglig information. De informella informationskällorna 
verkar vara de som människor söker upp i första hand. Petterson (1998) skriver också om 
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ett föredrag han bevittnade med Rogers från Stanford University som tittat på skälen till 
varför Silicon Valley och dess företag hade så stora framgångar. Rogers påstod att det 
viktigaste skälet till framgångarna var den informella information, som genom starka 
samarbeten mellan de olika företagen och universiteten, kunde spridas på ett effektivt 
sett. 

3.2.2 Primära, sekundära och tertiära informationskällor 

Dessa begrepp beskriver en hierarki i informationsspridningen och dess källor. De 
primära informationskällorna är tidskrifter, rapporter och böcker m.m. (originalkällor), 
medan de sekundära källorna är t.ex. databaser med sammanfattningar av artiklar, referat 
och andra källor som hänvisar till den primära informationskällan. Den tertiära nivån är 
databaser eller index över andra databaser. Det kan även vara t.ex. informationscentraler 
som hänvisar till sekundära och primära informationskällor (Pettersson, 1998).  

3.2.3 Interna och externa informationskällor 

Man kan även skilja på interna och externa informationskällor. Den interna 
informationen är den som vi skapar och sprider inom den organisation eller grupp man 
befinner sig i. Den externa informationen skapas utanför organisationen och kan vara 
både formell och informell samt primär, sekundär och tertiär (Pettersson, 1998). 

3.3 Människans behov   
Vad är det som får människan att använda olika medier? I rapporten ”Föränderlig 
medievärld” (Alström, Enlund, Hedman & Hvitfelt 2001) för författarna ett resonemang 
kring Maslows behovsteorier och medieanvändning. Maslow delade in människans 
behov i en trappstegsmodell där man måste uppfylla den första behovstrappan för att 
kunna gå vidare. För att försöka mätta de behov som finns på varje trappsteg måste alltså 
de lägre vara tillgodosedda. Är de inte det försöker man tillgodose dessa före man går 
vidare.  De olika behovsnivåerna är: 

1. Fysiologiska behov 
2. Trygghet/säkerhetsbehov 
3. Tillhörighets-, kontakt och kärleksbehov 
4. Uppskattnings- och statusbehov 
5. Behov av självförverkligande 

Författarna i ovan nämnda rapport menar att när det gäller de tre övre (3, 4 & 5) 
trappstegen kan man hitta tydliga associationer till media medan man i de två understa 
endast använd media för en informativ grundtrygghet som man senare kan ha till hjälp 
när man agerar. Tillhörighets och uppskattningsbehoven kan fyllas med hjälp av medier. 
Ett exempel är alla de olika specialmagasin som finns både i tryckt form som 
elektronisk. Dessa skapar en känsla för tillhörighet. Det sista trappsteget, 
självförverkligande, får man i detta resonemang lämna lite utanför då man får förmoda 
att det är få förunnat att nå fram till detta steg.  
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4 Metod 
4.1 Population och urval 

4.1.1 Population 

Den avgränsade population vi valde att göra denna undersökning på är personer som är 
mantalsskrivna i Bengtsfors, Mellerud och Åmåls kommun och har fått ny adress inom 
tidsintervallet 2000-04-01 till 2001-10-02 och som är födda 1981 eller tidigare.  

Vi valde detta tidsintervall på grund av att vi antar att minnet blir suddigare ju längre 
bort man kommer ifrån flyttillfället. I detta intervall fick vi tillräckligt många för att 
genomföra undersökningen på ett bra sett och dessutom hade det inte gått längre tid efter 
flytten än att vi tror att dessa personer hade en chans att minnas vad de gjorde och 
företog sig, innan och runt flytten. 

Dessa personer finns i kommunernas register och begärdes in därifrån. I vårt samarbete 
med Kommunalförbundet Dalsland fick vi tillgång till dessa listor. Med ovanstående 
kriterier hamnade populationen på 1280 individer.  

4.1.2 Urvalet 

Vi ville ha en jämn fördelning mellan kommunerna. Därför gjorde vi ett stratifierat urval 
mellan kommunerna för att sedan göra ett systematisk slumpmässigt urval från de 
enskilda kommunerna. Anledningen till detta var att vi ville säkerställa att vi fick ett bra 
urval i alla de enskilda kommunerna. Detta för att det finns ett intresse från kommunerna 
att ta fram resultat som enbart baserades på deras kommuninnevånare. Detta kommer vi 
inte att göra i detta arbete utan det ligger i framtida uppgifter.  

Listorna vi fick var sorterade i kommunvis och varje kommunlista var sorterad i ålder. I 
en kommunlista var det även sorterat utifrån vilken ort inom kommunen de bodde i.  

Vi valde att ta ut var 5: person på kommunlistorna. Detta gjorde att vi fick ett stort urval 
samtidigt som antalet utskick var hanterbart. Proceduren gick till så att vi skrev fem 
lappar med siffrorna 1-5. Därefter drog vi slumpmässigt en lapp. Det blev nummer 1. 
Därefter började vi med det första namnet på listorna för att därefter plocka ut var 5:e 
namn. På den listan som även var sorterad i ort började vi med det första namnet i varje 
ort, därefter var 5:e. Efter urvalet skickade vi ut 276 enkäter.  

4.2 Bakgrundsinhämtning 
Bakgrundsfakta har vi sökt på bibliotek, databaser och Internet.  

 Biblioteket på HTU, Göteborgs universitet, Uddevalla och Mölndal 

 Internet med sökorden: informationskälla, informationskanal, information, 
information + flytt, info* + flytt, Internet + trovärdighet, Internet + användare, 
”Vilken betydelse har Internet som informationskälla”?, ”glesbygd statistik” 

 Databas ”Artikelsök” med sökorden: informationskälla, informationskanal, 
information, flyttningsprocess 
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En stor del av sökningen på Internet resulterar i vidarelänkning där man hoppar från den 
ena hemsidan till den andra utan att söka på nytt. Därför är det inte säkert att man hittar 
de olika referenserna på Internet vi angett via sökning på de ord vi sökte på. 

4.3 Enkätutformning 
Frågorna konstruerade vi utifrån de önskemål som Kommunalförbundet Dalsland hade 
och utifrån de faktorer vi trodde skulle ringa in och besvara vår frågeställning. Vi satte 
oss helt enkelt och ”brainstormade” frågor. I detta arbete hade vi stor hjälp av den 
intervjuguide som Borgegård, Fransson. Håkansson och Tollefsen hade i sin rapport ”Att 
flytta till glesbygden” (1993). Denna guide var avsedd för en kvalitativ intervju så vi 
modifierade om de frågorna som även var relevanta för vår del.  

Frågorna tillkom alltså från tre olika håll. Från oss själva, utifrån Kommunalförbundet 
Dalslands önskemål och från tidigare arbeten i ämnet.  

En första enkät utformades och testades på en person som befanns sig i en liknande 
situation som de i vår population. Efter denna test ändrades en del frågor utifrån den 
kritik som kom från testpersonen. Det lades även till en fråga som vi i diskussion efter 
testet kom fram till. 

Efter dessa ändringar lämnade vi enkäten till fler personer som fick komma med 
synpunkter på frågeställningar men också synpunkter på hur vi skulle kunna analysera 
resultaten från frågorna. Även Kommunalförbundet Dalsland fick ge sina synpunkter.  

Enkäten utformades med tanke på våra två olika syften. Det första syftet handlade om 
populationens situation, i stort, före och efter flytten. Det andra syftet handlade enbart 
om deras informationssökande före och runt flytten. Vi lade upp enkäten så frågorna i 
största möjliga mån skulle gå i kronologisk ordning. Frågorna kom då att hamna i tre 
huvudblock.  Det första blocket tar upp bakgrundfakta och frågor som i huvudsak 
handlar om deras situation före flytten.  Det andra blocket handlade om deras 
informationssökning. För att framhäva att dessa frågor enbart handlade om 
informationssökning inledde vi detta block med en förklarande text. Vi ville på dessa sätt 
fokusera personen som fyllde i enkäten vid att det just handlade om deras 
informationssökande och inget annat. Det tredje och sista blocket handlade om 
situationen efter flytten och allmänna attityder och synpunkter om Dalsland. Även detta 
block inleds med en förklarande text så att personerna ändrar fokus. 

4.4 Tillvägagångssättet 
Enkäten skickades ut till urvalsgruppen den 27 november 2001. En första påminnelse 
skickades ut till dom som inte skickat in enkäten efter en vecka. Efter ytterliggare en 
vecka skickades enkäten ut på nytt till dem som inte inkommit med sin enkät. De 
svarskuvert (med porto) som vi bifogat var kodat så vi kunde koppla inkomna enkäter till 
personer på listan. Detta gjordes enbart för att vi skulle slippa onödiga påminnelser. Så 
fort vi fått in enkäten strök vi personer på listan och kastade svarskuvertet. På detta sett 
kunde vi inte koppla enkäten till enskilda individer när vi väl hade kastat svartkuvertet.  
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4.5 Resultatredovisning (analys) 

4.5.1 Inhämtning och katalogisering 

I vår enkät finns det både fördefinierade och öppna svarsalternativ. I vår bearbetning av 
resultatet kvantifierade vi all data vi fått in. I de fördefinierade svarsalternativen bringade 
detta inga problem. I de öppna svartalternativ som fanns katalogiserade vi svaren utifrån 
de mönster som framkommer vid bearbetningen. Av de frågor vi använd oss av i c-
uppsatsen är alla fördefinierade. Den ovan nämnda katalogisering tillkommer enbart i 
rapporten till Kommunalförbundet Dalsland. 

4.5.2 Analys 

I vårt resultat använder vi oss av en deskriptiv statistik. Vi beskriver alltså den data vi 
fått fram. Till vår hjälp för att sammanställa data har vi haft programvaran SPSS 11. I 
våra frågor kan man hitta två olika datanivåer. De flesta frågor hamnar på nominaldata 
och i dessa frågor kan vi bara hämta typvärdet (det värde som förekommer flest gånger) 
och se inbördes rangordning. Det finns även frågor som innehåller ordinaldata och då har 
vi kunnat räkna ut medianen (det mittersta värdet) förutom typvärdet (Rudberg, 1993). 
Där vi har kunnat titta på korrelationen (samband) mellan frågorna har vi gjort detta. 

Utifrån dessa statistiska uppställningar har vi sedan dragit slutsatser utifrån den enskilda 
frågan. För att besvara vår frågeställning har vi analyserat och tolkat svaren på de 
enskilda frågorna tillsammans.  

4.6 Undersökningens trovärdighet 

4.6.1 Validiteten 

Undersökningens validitet, dvs. att undersökningen verkligen mäter det vi vill 
undersöka, har vi strävat efter att hålla så högt vi kan. Det finns dock vissa saker man 
skall hålla i minnet och som kan påverka validiteten. En sådan faktor kan vara 
tidsfaktorn. De frågor som vi använt oss av handlar i de flesta om att respondenterna 
skall tänka tillbaka på hur de sökte information för så långt tillbaka som 1.5 år sedan. Då 
kan man förmoda att minnet kan svika och rent av förvanskas av en mängd olika faktorer 
och det ligger en risk i att respondenterna helt enkelt har glömt eller kommer ihåg fel. 
Detta var en faktor till varför vi valde att avgränsa oss till denna tidsperiod och inte gå 
ännu längre tillbaka. Ju längre tillbaka i tiden man frågar ökar risken för glömska och 
förvanskningar.  

Det finns alltså en risk att vi har undersökt vilka informationskanaler respondenterna 
minns att de använt. Inte vilka de faktiskt använd sig av. För att mäta detta skulle man 
antagligen vara tvungen att använda andra undersökningsmetoder som i realiteten skulle 
vara mycket svåra att genomföra. Undersökningen ger oss en vägvisning hur framtidens 
flyttare inhämtar information då vi kan anta att det inte skiljer så mycket mellan dessa 
olika ”flyttare”. 

En faktor som vi tror (men inte kan styrka) kan inverka är att människor kan ta in 
information medvetet men också omedvetet. Den omedvetna informationen kan ha stor 
påverkan på beslut som människor tar. Den information en människa tar emot omedvetet 
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är mycket svår att mäta i en undersökning och vi kan bara lita på att respondenterna tänkt 
till ordenligt i sina försök att minnas sin informationsinhämtning.    

I vår undersökning frågar vi de personer som redan har klarat av den största delen av sin 
flyttningsprocess för att komma fram till hur de personer som i framtiden skall flytta 
söker information. Det ligger en svårighet att dra slutsatsen att de som redan har flyttat 
letade information på samma sätt som de framtida flyttarna. Vi lever i en tid där 
mediestrukturerna och dess olika former ändras i en snabb takt. Det kommer nya 
informationskanaler som inte har varit tillgängliga tidigare. Alla får dock inte tillgång till 
dess källor. En del människor i samhället får snabbt tillgång till dessa medan andra inte 
har de resurser som det nya mediet kräver. Vi kan dock anta att vårt resultat kan ge oss 
ledtrådar om hur de flyttar inom en snar framtid letar information. Hur lång denna 
framtid sträcker sig är mycket svårt att sia om. Bakgrundfaktorerna som styr detta är allt 
för många för att man skall kunna besvara det. 

Även respondentens tolkning av frågorna kan ha en inverkan på validiteten. I de fall vi 
har kunna kontrollerna hur svaren på frågorna stämmer inbördes, har vi gjort detta. Ett 
exempel på detta är frågorna 12-15. Om respondenterna har tolkat dessa frågor rätt skall 
alternativen de ha valt i frågorna 12, 14 och 15 finnas med som alternativ i fråga 13 
också. Gör det inte det finns en klar risk att frågorna har misstolkats och vi kan inte vara 
säkra på att validiteten är hög. Denna kontroll visade dock att de allra flesta hade följd 
den logiska strukturen på frågorna. Därför kan vi anta att respondenterna har förstått 
frågorna på ett tillfredställande sätt. 

4.6.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten i undersökningen, eller noggrannheten som man kan översätta det till, 
(Rudberg, 1993) har vi tillgodosett genom att skicka ut enkäten samtidigt till alla i 
populationen. Alla har fått likadana försättsblad och information i samband med enkäten.  

5 Resultat  
Vi har valt att dela upp resultatet i fyra olika delar. Detta för att förtydliga oss och för att 
få läsaren/läsarna att förstå vårt tankesätt. Vi börjar med att jämföra olika 
informationskanaler mot varandra. Därefter plockar vi ut de som har använt sig av 
Internet som informationskanal och redovisar hur och till vad de använde Internet. Efter 
det kommer ett stycke om vilken betydelse man tror att Internet har som 
Informationskälla. Sista delen behandlar hur man informerar sig via Internet efter själva 
flytten. 
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Figur 4a Inkomna enkäter uppdelat på man/kvinna (till vänster) och 4b. Hela populationen uppdelat på 
man/kvinna (till höger).  

Av 110 inkomna enkäter var 51 stycken från män och 48 från kvinnor. På 11 enkäter var 
frågan inte ifylld. Åldersfördelningen representerar populationen väl med en liten 
överrepresentation i åldersintervallet 1929-53. Observera att det yngsta och det äldsta 
inte har samma åldersspann som de övriga. Varför detta har uppkommit tas upp i 
metoddiskussionen. 
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Figur 5a. Inkomna enkäter uppdelat på ålder (till vänster) och 5b Hela populationen uppdelat på ålder (till 
höger). 
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Figur 6. Varifrån de inflyttade kom ifrån. 

Figur 6 visar på var de svarande flyttade ifrån. 40 % kom ifrån någon kommun som inte 
ligger i Västa Götaland. 25 % flyttade från någon kommun inom Västa Götaland 
(Dalsland borträknat) medan hela 18 % flyttade in från något annat land. 16 % flyttade 
inom Dalsland. 

5.1 Olika informationskanaler vägda mot varandra. 
Här presenteras svaren på de frågor som har med olika informationskanaler att göra. Vi 
har med följande frågor försökt att få en förståelse för vilka informationskanaler man 
använder och vilka som är av störst betydelse.  

På frågan vilka informationskanaler de använt i sitt sökande efter information svarar 
nästan hälften att de använt släkt och vänner som informationskanal. Detta var alltså den 
klart dominerande kanalen. Lite mindre än en tredjedel hade använt Internet. Under 
”övrigt” fanns det alternativ som låg nära alternativet ”släkt och vänner”.  ”egna 
erfarenheter” var också vanligt. En del kryssade också i övrigt om de inte sökt någon 
information. De traditionella massmedierna kom långt ner när de sökte information 
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Figur 7. Källor de letade i före själva flytten. Alla. 
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På ovanstående fråga har hela 52 % angett att de har informerat sig via släkt och vänner. 
29 % har angett Internet och tidningar och tryckt informationsmaterial har vadera 15 %. 
Låga procenttal fick andra myndigheter (6 %) och bibliotek (3 %). 8 % angav att de hade 
kontaktat någon/några representanter från kommunen för att få information. Självklart är 
det många som har kryssat i flera alternativ vilket är helt tillåtet på denna fråga.  
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Figur 8. Källor de letade i före själva flytten uppdelat på män/kvinnor. 

För att se om det är någon skillnad mellan mäns sätt att informera sig gentemot kvinnors 
har vi delat upp dem för sig i ovanstående diagram. Anmärkningsvärt är att det är fler 
kvinnor än män som informerar sig via Internet medan männen använder sig mer 
frekvent av tidningar som informationskälla. Kvinnorna använder sig av tryckt 
informationsmaterial i större utsträckning än männen.  
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Figur 9. Källor de letade i före själva flytten uppdelat på varifrån de flyttade. 

För att se om det är någon skillnad i vilka informationskanaler man söker i beroende på 
var man flyttar ifrån, så har vi ovan slagit ihop graferna varifrån man flyttade och vilka 
informationskanaler man använde. Som man kan utläsa av diagrammet ovan så är släkt 
och vänner den viktigaste informationskällan för samtliga grupper. Intressant är att de 
som har flyttat inom samma kommun har näst efter släkt och vänner bara informerat sig 
via Internet (33 %). Men de som har flyttat inom Dalsland har inte använt sig av Internet 
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i någon form utan informerat sig via tidningar (50 %). De övriga grupperna har ganska 
liknande fördelningar på vilka informationskanaler de använder.  

5.1.1 Olika åldrar 

För att belysa att man informerar sig olika beroende på ålder, har vi delat in 
respondenterna i tre grupper. Första gruppen är född mellan 1974 till 1983. Andra 
gruppen är född mellan 1949 och 1973. Tredje gruppen är födda 1900 till 1948. 
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Figur 10. Källor de letade i före själva flytten uppdelat på ålder. 1974-81 

Figur 10 visar hur och i vilken mån de som är födda mellan 1974 till 1981 har svarat på 
vilka informationskanaler de har använt. Denna figur visar tydligt att den främsta 
informationskanalen är det personliga kontaktnätet såsom släkt och vänner. God tvåa är 
Internet på 34 %. Det är lite över genomsnittet på 29 % för hela populationen. Därefter 
kommer tidningar och tryckt informationsmaterial på vardera 14 %. Märkbart är att 
ingen har svarat biblioteket som tänkbar informationskanal. De yngre i undersökningen 
kontaktar inte heller representanter för kommunen eller andra myndigheter i stor 
utsträckning. Båda dessa informationskanaler fick bara 3 % av respondenternas svar.  
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Figur 11. Källor de letade i före själva flytten uppdelat på ålder. 1949-73 
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Detta diagram visar hur de som är födda mellan 1949 till 1973 har informerat sig i en 
flyttningsprocess. Även här har hälften kontaktat släckt och vänner för att få information. 
Internet har 39 % kryssat för att dom använt sig av. Det är mer än föregående grupp av 
respondenter och hela 10 % mer än medelvärdet för samtliga svarande. I denna ålder har 
man dessutom använt sig av fler medier för att få information. Tidningar utgör 11 % och 
tryckt informationsmaterial är 16 %. Det är dessutom många som har vänt sig till olika 
myndigheter (13 %) eller representanter för kommunen (8 %). Inom denna åldersgrupp 
finns även de enda som kryssat i att de informerat sig via biblioteket (8 %).  
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Figur 12. Källor de letade i före själva flytten uppdelat på ålder. 1900-48 

Diagrammet visar hur respondenterna i åldersgruppen 1900 till 1948 har informerat sig.  
Precis som i de andra två åldersgrupperna har släkt och vänner fått flest svarningar (50 
%). Internet har inte använts i samma mån som hos de övriga grupperna. Bara 13 % har 
angett att de använt Internet för att söka information i flyttningsprocessen. Istället har 
tidningar fått 22 % och tryckt informationsmaterial 16 %. Pratat med representanter från 
kommunerna eller andra myndigheter har 8 % gjort. 

5.1.2 Hur informerar man sig och vilken informationskanal är bäst och påverkar en mest? 

Följande tre diagram är till för att se om det är någon skillnad i hur man söker och hur de 
olika kanalerna påverka de svarande. Med hjälp av dem skulle man också kunna tyda 
vilka informationskanaler som är bäst och vilka man söker först på. En djupare analys 
om detta finns i resultatdiskussionen. 
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Figur 13. Informationskanalen de letade i FÖRST. 

Diagrammet ovan visar vilket som var det första stället man sökte information på. 41 % 
kontaktade släkt och vänner först. 15 % sökte information på Internet som första 
alternativ. 7 % har angett att dom sökte i tidningar och bara 1 % sökte i tryckt 
informationsmaterial först. 4 % angav att det första stället de letade information på var vi 
kontakt med någon kommunrepresentant. Avslutningsvis var det 5 % som kontaktade 
någon myndighet först. 
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Figur 14. Den informationskälla där de hittade den BÄSTA informationen. 

På frågan var man hittade den bästa informationen var det 40 % som angav släkt och 
vänner. 14 % angav Internet och tidningar fick bara 3 % av de svarande. Tryckt 
informationsmaterial fick 5 %. 6 % tyckte att man fick den bästa informationen genom 
representanter för kommunen. Ytterst få hade kontaktat andra myndigheter eller 
biblioteket.  

_______________________________________________________________________________________ 
 2002 Tobias T Johansson, Urban Strömberg & Elin Lundén 

19



Internet som informationskälla för personer i en flyttningsprocess! 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Övrigt

Släkt och vänner

Andra myndigheter

Pratat med represent

Tryckt informationsm

Tidningar

Internet

Pr
oc

en
t

60

50

40

30

20

10

0

20

56

553

10

 
Figur 15. Informationskällan som PÅVERKADE de mest 

På frågan om vilken informationskälla som påverkade mest kan vi urskilja att släkt och 
vänner är rekord högt på hela 56 %. Internets stapel har åkt ner något till 10 % medans 
de andra källorna är gaska oförändrade. Ee analys av de tre ovanstående diagrammen 
finns i resultatdiskussionen.  

5.2 Internet som informationskanal 
I denna resultatdel förekommer bara de av respondenterna som har använt sig av Internet 
i deras informationssökande. Vi har med hjälp av följande frågor försökt få reda på 
vilken information man har sökt, samt vilka vägar man har gått för att finna 
informationen. 
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Figur 16. Vad de sökte efter på Internet. 

Ovanstående diagram visar vad de som använt Internet sökte efter innan flytten. Lediga 
bostäder är absolut vanligast (66 %). Bostad/tomtpriser, arbetstillfällen och 
fritidsaktiviteter har alla fått runt 30 % svaren. Utbildningsmöjligheter ligger på 22 % 
och barnomsorg och pendlingsmöjligheter har vardera 15 %. Även på denna fråga var 
det tillåtet att sätta fler än ett kryss. Det var hela 24 % som sökte efter ekonomiska 
fördelar på Internet före själva flytten svarsalternativen. 

_______________________________________________________________________________________ 
 2002 Tobias T Johansson, Urban Strömberg & Elin Lundén 

20



Internet som informationskälla för personer i en flyttningsprocess! 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Annat
Myndighetssaijer

Kommunens hemsida
På portaler

Via sökmotor

Pr
oc

en
t

50

40

30

20

10

0

13
11

42

11

24

 
Figur 17. VAR sökte de först på Internet 

Denna fråga är till för att se om hur de som använder Internet söker. Ett alternativ var 
tillåtet som svar på denna fråga. Det var hela 42 % som gick direkt till kommunens 
hemsida. 11 % angav att de gått till portaler eller myndigheters hemsidor. 24 % letade 
via sökmotorer efter information i flyttningsprocessen. 
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Figur 18. Hittade de informationen de sökte? 

På frågan om de svarande hittade den information de sökte var det få som svarade. 
Bortfallet blev stort av någon anledning, så ovanstående diagram kan vara lite 
missvisande. Det interna bortfallet var på hela 61 %. Av dem som svarade var det ändå 
förhållandevis många som ansåg att de i stort sätt hittade det de sökte. Medianen 3.00 
och medelvärdet blev 2,76. 

5.3 Vad tror de att Internet har för betydelse? 
Denna del tar upp vilken attityd man har gentemot Internet som informationskanal och 
hur de tillfrågade tror att Internet påverkar människor i en flyttningsprocess. 
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Figur 19. Internets upplevda betydelse som informationskälla. 

Som linjediagrammet visar har många antytt att Internet är av stor eller relativt stor 
betydelse som informationskälla i en flyttningsprocess. Om man tycker att Internet är av 
stor betydelse har man satt en etta och ju mindre betydelse man tycker att Internet har ju 
högre siffra har man satt. Skalan går mellan ett till sex. Medianen är 3,00 och 
medelvärdet är 2,78 

5.4 Informationsökning EFTER själva flytten. 
Den grundläggande anledningen till denna del är att se om respondenterna informerar sig 
mer eller mindre via Internet i slutet av en flyttningsprocess då man redan har tagit de 
viktigaste besluten. Är Internet av större betydelse vad det beträffar att leta allmän 
information som inte behöver ligga till grund för stora beslut? 
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Figur 20. Letar de information om Dalsland efter flytten? 

Diagrammet talar för sig själv 56 % fortsätter att leta information om Dalsland efter 
flytten. 44 % gör det inte. 
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Figur 21. Källor där de letade efter information efter flytten. 

Diagrammet ovan visar på var de svarande respondenterna ledade information efter 
själva flytten. Märkbart är att tidningar har fått 87 % och att annan tryckt 
informationsmaterial har hela 50 %. Anledningen till detta kommer att tas upp under 
resultatdiskussionen. Även bibliotek har ett högt procenttal på 27 %. Kontakten med 
representanter och andra myndigheter är liten jämfört med de andra 
informationskanalerna. På denna fråga var det tillåtet att kryssa i flera svarsalternativ. 
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Figur 22. Vilken sorts information letade de efter flytten? 

Diagrammet ovan visar på vilken sorts information respondenterna söker, efter själva 
flytten. Även denna fråga tillät flera svarsalternativ. Fritidsaktivitet/kultur visar sig vara 
det främsta på hela 84 %. Högt kom även lokala erbjudanden på 55 %. Av de höga 
procenttalen kan man urskilja att respondenterna informerar sig om många olika 
aktiviteter och möjligheter. 
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6 Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 

Vi har i efterhand och under arbetets gång fått känna av svårigheten att göra en 
enkätundersökning. En enkätundersökning på ett så stort urval som vi haft hade inte gått 
att genomföra utan den ekonomiska uppbackning vi fått från Kommunalförbundet 
Dalsland. Dessutom har vi fått lära oss den programvara (SPSS) som vi använt oss av i 
datainsamlingen, under arbetets gång. Detta har i stort sätt varit lärorikt men det har 
också ibland varit en bromskloss under arbetet. På grund av dessa bristande förkunskaper 
i SPSS har vi inte lyckas utforma diagrammen som vi önskat. Vi hittade ingen funktion 
för att få samma skala på samtliga diagram. Därför kan maxprocenttalet ibland vara t.ex. 
60 % och på andra ställen 50 %. Programmet har valt ut passande skala efter den högsta 
och minsta stapeln. Men med hjälp av den flytande texten under varje graf bör det ändå 
bli ganska lättolkade. I de flesta fall är det inte till nackdel då det på detta sätt är som 
mest lättläst. 

Ett fel i åldersfördelningen har också smugit sig in. Detta p.g.a. ett tankefel av oss 
rapportskrivare. Det yngsta åldersintervallet är 2 år mindre än de övriga. Detta ger en 
klar skev bild när vi dragit ut diagrammet. Tidsskäl har gjort att vi inte åtgärdat felet. Vet 
man dock om att så är fallet påverkar det inte vårt resultat.  

Den kvantitativa metod vi använt i denna undersökning anser vi nu efteråt varit den 
riktiga för att få den information som vi och Kommunalförbundet Dalsland varit ut efter. 
Vi har inte i detta skede varit ute efter någon djupare förståelse utan har haft som mål att 
titta på generella faktorer utifrån vår och Kommunalförbundet Dalslands 
frågeställningar. Vi har nu en god grund för vidare forskning i ämnet som kan gå djupare 
i frågeställningen.  

I vår teoriinhämtning sökte vi efter de psykologiska faktorer som kan styra en människas 
val och sökning efter information utan att hitta tillräcklig bra sådan information. Detta 
tror vi skulle vara en mycket intressant diskussion. Den infallsvinkel som vi trots tar upp 
är den som Alström, Enlund, Hedman & Hvitfelt (2001) tar upp i sin rapport 
”Föränderlig medievärld” angående behovsteorier kontra medieanvändning.  

6.2 Bortfallsanalys 
Vi fått in 40 % eller 110 st. av de utskickade 276 enkäterna, vilket får anses som en 
relativt bra siffra.  

Det bortfall vi hade på enkäten får räknas som rätt normal i undersökningar som liknar 
vår. Det finns några faktorer utöver människors ovilja att fylla i enkäter som är värt att ta 
upp. Den första är tidpunkten. Enkäten gick ut mitt i julruschen då människor är som 
mest stressade. Detta kan ha haft en negativ påverkan på vår svarsfrekvens. Det andra 
kan vara den utformning på enkäten vi valde. Vi hade med rätt många öppna frågor som 
ställde krav på respondenten att tänka till och ta sig tid att skriva. Även detta kan ha 
medfört ett visst bortfall. Vidare hade vi ingen övre gräns i ålder för dem som ingick i 
populationen. En del av dessa har vi fått reda på hade för dålig hälsa för att kunna fylla i 
enkäten. I stora drag får vi dock vara nöjda med den svarsfrekvens vi hade. Det finns en 
liten snedfördelning på ålder i de enkäter vi fått in. Det verkar som de i äldre 
medelåldern har haft en större benägenhet att skicka in enkäten. Snedfördelningen är 
dock inte stor. De inkomna enkäterna representerar alltså urvalet i tillräcklig grad. 
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6.2.1 Internt bortfall 

På en del frågor hade vi ett mycket stort internt bortfall. Detta gäller framförallt fråga 
nummer 19 där det interna bortfallet blev över 60 %. På fråga 14, 15 och 20 låg bortfallet 
på 20-30 % Detta tror vi har att göra med frågornas inbördes ordning och att de ställer 
stora krav på att fundera på, och tolka sitt eget beteende. Detta kan verka både jobbigt 
och svårt för många. 

6.3 Resultatdiskussion 

6.3.1 Olika informationskanaler vägda mot varandra 

Figur 3 illustrerar frågan ”Varifrån flyttade de?”. Denna fråga tog vi med för att få en 
inblick i varifrån respondenterna flyttade. Men även för att kunna jämföra om man 
kunde urskilja några trender i hur man söker information beroende på varifrån man 
flyttar. Om just denna fråga kommer en diskussion lägre fram i arbetet.  

På frågan ”Vilka informationskanaler användes före själva flytten”?  (figur 4) var det 
tillåtet att kryssa i mer än en ruta. Resultatet är väldigt entydigt. Över 50 % har kryssat i 
att de använt sig av släkt och vänner. Av denna höga siffra kan man anta att de flesta 
anser att det personliga kontaktnätet är det som ger mest betydelsefull information när 
man står i en flyttningsprocess. Detta ligger helt i linje med Petterssons (1998) 
diskussion om Shuchmans undersökning som visade på betydelsen av de informella 
informationskällorna som släkt och vänner är. Har man tillgång till information via dessa 
informella källor tenderar man att använda sig av dessa först och främst. På god andra 
plats kommer Internet. Hela 29 % har angett att de har sökt information via nätet. Vi 
kommer tillbaka till detta i diskussionen om figur 7, 8 och 9. 15 % har angett att de sökte 
i tidningar och lika många sökte i andra tryckta informationsmaterial. Det är en hög 
siffra jämfört mot de resterande alternativ men ändå en låg siffra jämfört med Internet 
och personligt kontaktnät. Det kan bero på att de flesta har nöjt sig med den information 
de fått av släckt och vänner och eventuellt Internet. När vi tittade på skillnaden mellan 
kvinnor och män som svarat på frågan såg vi att både männen och kvinnorna i allmänhet 
hade släkt och vänner som den främsta informationskanalen. Värt att notera är att 
kvinnorna använder sig av Internet som informationskanal i större utsträckning än 
männen. Denna information är intressant för i de studier vi har tagit del av i bakgrunden 
till denna uppsats så har de inte antytt en sådan trend. Det är snarare så att männen 
använder sig av Internet mer frekvent än kvinnor enligt de undersökningarna (SCB, 
2000). Det kan vara så att kvinnorna är mer nöjda med den informationen de finner på 
nätet och anser därmed att de inte behöver så mycket mer information. Kvinnorna 
informerar sig mer genom tryckt informationsmaterial än vad männen gör. De letar 
hellre information i tidningar och har mer kontakt med myndigheter och representanter 
för kommunen. Varken männen eller kvinnorna använde sig i något större utsträckning 
av biblioteket som informationskälla.  

Figur 6 visar skillnaden på var man söker information beroende på varifrån man flyttar. 
Märkbart är att stapeln för släkt och vänner är hög på samtliga områden. Det kan betyda 
att de som flyttar till Dalsland har goda kontaktnät var man än bodde innan eller att de är 
återflyttare. De som flyttade inom samma kommun de redan bodde i informerade sig 
bara via Internet och/eller släkt och vänner. Det bör dock understrykas att uppdelningen i 
så många olika grupper kan leda till att populationen i varje grupp blir ganska låg. Det i 
sin tur kan leda till ett något missvisande resultat.  
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De som har flyttat mellan olika kommuner inom Dalsland har nöjt sig med att söka 
information via släkt och vänner samt i tidningar. Märkbart är att de inte har informerat 
sig på annat sätt förutom en liten grupp som har kryssat i att de pratat med representanter 
för kommunerna. Detta kan förklaras med att det är små avstånd mellan kommunerna 
och man vet ofta vad man får om man flyttar till grannkommunen. Ofta har man även 
tillgång till just de tidningar som berör Dalsland om man redan bor där. Det kan leta till 
att man nöjer sig med den informationen. De andra grupperna har ganska liknande 
spridning på sina svar.  

Figur 7, 8 och 9 visar vilka informationskällor man använder innan själva flytten 
beroende på ålder. Det visade sig inte helt oväntat att de två yngsta åldersgrupperna 
använde Internet mer frekvent i sitt sökande. Detta kan stärkas med en rapport som vi 
tagit del av från SCB (2000) som säger att i åldrarna mellan 16 och 64 år söker man mest 
information på Internet. I vår tredje åldersgrupp som är födda mellan 1900 och 1948 har 
bara 13 % angett att de använt Internet som informationskälla. Det kan bero på att de helt 
enkelt inte har för vana att använda nätet eller att de inte har tillgång till det. De förlitar 
sig hellre på äldre och mer traditionella medier som tidningar och tryckt 
informationsmaterial. I åldersgruppen som är födda mellan 1949 till 1973 har man 
använt sig av Internet mest frekvent. Man har även använt sig av de andra 
informationskanalerna mer än den yngsta gruppen (1974 till 1981). Dessutom har man i 
större utsträckning varit i kontakt med representanter från kommunen och andra 
myndigheter. Sammantaget kan man säga att de i medelåldern informerar sig på fler sätt 
än vad de yngre och äldre gör. Samtidigt som de yngre och de i medelåldern informerar 
sig mer genom Internet än vad de äldre gör. 

Vi frågade även efter det första stället de vände sig till för att söka information. På denna 
fråga var det 41 % som kontaktade släkt och vänner först. Som god två på 15 % kom 
Internet. De andra informationskanalerna fick ganska låga procenttal med undantag från 
tidningar som fick 7 %. Det är för oss ganska anmärkningsvärt att så många har gått ut 
på nätet först innan de kollat upp i andra medier. Vi trodde att de skulle kontakta släkt 
och vänner i den mån de gjorde men även hålla sig till mer traditionella metoder som 
tidningar och kontakta myndigheter. 

Var hittade de då den bästa informationen (figur 11)? Denna fråga fick ungefär samma 
utfall som ovanstående. Respondenterna uttrycker att släkt och vänner ger den bästa 
informationen men även att Internet ger god information. Detta tyder på att människor 
litar på den information de hittat på Internet. Det kan visa att Internets pålitlighet numera 
är hög tvärt emot Findahl (2000) som kom fram till att Internet har rätt dåligt förtroende.  

Vilken information påverkade mest (figur 12)? Detta var för oss en mycket viktig fråga. 
Den skulle med hjälp av ovanstående kunna besvara en del av vår frågeställning. Här 
kom det verkligen fram att den viktigaste och den informationskälla som påverkar mest 
är det personliga kontaktnätet. Men intressant är att så många som 10 % hävdade att 
Internet var den informationskanalen som påverkade mest. Om man lägger ihop det med 
att det var 15 % som svarade att Internet var den första informationskanalen de sökte på 
och 14 % som tyckte att det var den källa som gav bäst information, så gör detta att 
Internet blir den klart största informationskällan efter släkt och vänner. För oss betyder 
det att Internet är av stor betydelse som informationskälla när människor står i en 
flyttningsprocess. Det kan också vara så att Internet är av stor betydelse i många beslut, 
stora som små. Enligt UCLA:s (2001) undersökning så kommer Internets betydelse 
också öka för varje år. Vårt resultat är helt i linje med deras undersökning och vi tror att 
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kommunernas satsningar på bra och givande hemsidor är av stor betydelse även i 
framtiden. 

Vi trodde inte att Internet skulle ha en sådan hög inverkan på människan och speciellt 
inte när det kommer till så stora beslut som att flytta. Hur vi än har försökt vrida och 
vända på siffrorna pekar allt på att Internet är en väldigt viktig informationskanal. 

6.3.2 Internet som informationskanal 

För oss var det även intressant att se vad och hur respondenterna sökte information på 
Internet. Följande diskussion berör fortfarande frågor innan själva flytten. 

Vad sökte de för information på Internet (figur 13)? Inte helt oväntat sökte väldigt 
många efter lediga bostäder (66 %). I Borgegård, Fransson, Håkansson och Tollefsens 
rapport från 1993 kan man läsa att bostadsskäl var den viktigaste anledningen till en 
flytt. Detta kan stärka att så många i vår undersökning letade efter lediga bostäder på 
Internet. En annan betydande faktor för att flytta enligt deras rapport var arbetsskäl. 
Även denna orsak kan stärkas med vårt resultat där hela 32 % angav att de letar efter 
arbetstillfällen på Internet. I ovannämnda rapport angavs även att barnomsorg var en 
viktig faktor i beslutet om vart man ska flytta. I vår undersökning har dock bara 15 % 
angett att de letar efter just denna faktor på Internet. Det kan finnas många förklaringar 
till detta förutom att den är starkt åldersrelaterad. Det kan vara så att denna faktor är så 
viktig så att man vill informera sig via verbala kanaler eller att man helt enkelt inte hittar 
bra information om just det på Internet. Förvånande många sökte efter fritidsaktiviteter 
och kultur. Det var fler som sökte efter det än t.ex. barnomsorg och bostads/tomtpriser. 
Resten av staplarna är ganska jämna. Att lägga märke till på denna fråga är att många har 
valt att kryssa i flera alternativ. Det är ett tecken på att de tillfrågade använder Internet 
till att informera sig på många olika områden. I jämförelse med Maslows behovstrappa 
(Alström m.fl., 2001) är det inte förvånande att många sökte på just bostad och arbete då 
dessa faktorer är centrala för att mätta de behov som ligger längst ner i trappmodellen. 
Man tenderar alltså att söka information för att mätta de behov man har i just den 
livssituation man befinner sig i. Inte så konstigt kanske, men ändå en sak man kan ha i 
minnet då man ringar in de målgrupper man skall nå i t.ex. en annonskampanj. 

Var sökte du först på Internet (figur 14)? Denna fråga tillkom för att få reda på vilka 
vägar respondenterna söker på Internet. Hela 42 % angav att det första de gjorde var att 
gå till kommunens hemsida. Detta är ännu ett resultat som förvånar oss. Det innebär att 
de tillfråga måste ha känt till att kommunen har en hemsida och dessutom kunna 
adressen dit. Dalsland har satsat stora resurser på sin webbplats och den har funnits med 
i reklamkampanjer och i tryckt informationsmaterial. Det verkar som om människor har 
uppmärksammat detta och vänder sig alltså i hög grad direkt till hemsidan. Vi trodde att 
de svarande först och främst skulle söka sig fram via sökmotorer. Det var 24 % som 
gjorde det, alltså närmare hälften så många som gick direkt till kommunens hemsida. 
Detta kan tyda på att man har en ganska god vana vid Internet och att man vet om att det 
går snabbare att gå direkt till de givna adresserna. Det kan också vara så att man utgår 
från att alla kommuner har en hemsida och prövar först med att gå direkt till den. Detta 
är intressanta uppgifter som borde undersökas på mer. Det kan ju vara så att sökmotorer 
anses ge dåliga träffar och att människan börjar söka på andra sätt. 

Figur 15 visar resultatet på frågan ”Hittade de den information de sökte”? Det är svårt att 
veta om denna graf talar för hela populationen på grund av det stora bortfallet. Det var 
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ett bortfall på hela 61 %. Det kan bero på att enkäten var otydlig just där och många 
förstod inte vad de skulle göra eller så var de helt enkelt inte intresserade av just den 
frågan. De som svarade verkar ändå i stor mån ha hittat det de sökte. Det kan bero på att 
kommunernas hemsidor ger bra information eller att de svarande är goda sökare på nätet.  

6.3.3 Vad tror de att Internet har för betydelse? 

Denna fråga tillkom för att vi undrade över vilken attityd man har till Internet. Vi trodde 
att många skulle svara att Internet är av väldigt stor betydelse på grund av att massmedia 
har blåst upp det till att vara just det. Men om man lägger ihop alla de frågor om hur 
respondenterna använder Internet som informationskanal med att de flesta hade svarat att 
de tyckte att det var av stor betydelse, så fann vi ändå att det nog är så. Det kanske inte 
bara är en bubbla utan innehåll, utan snarare ett nytt väletablerat media som många 
använder sig av även vid stora beslut. Det vi kan urskilja av våra mätningar är att för 
dem som befinner sig i en flyttningsprocess, så är Internet av stor betydelse för att söka 
information. Enligt en rapport från UCLA (2001) som vi tagit del av är det runt 90 % 
som anser att Internet är av stor eller någorlunda stor betydelse som informationskälla. 
Detta stärker våra respondenters svar.   

6.3.4 Informationssökning efter själva flytten 

Hela 56 % angav att de letade efter information om Dalsland efter flytten (figur 17). På 
frågan om var de letar information (figur 18) angav hela 87 % att de letade i tidningar 
och 50 % letade i tryckt informationsmaterial. Att ovanstående kanaler fick så höga 
procent kan förklaras med att man har större tillgång av dem när man har flyttat. Man 
läser tidningar som berör Dalsland, och dess närhet, i första hand. De har alltså inte alltid 
aktivt sökt information utan fått det ”gratis” via de tidningar de läser. Mer 
anmärkningsvärt är istället att hela 40 % angav att de fortsatte leta information om 
Dalsland via Internet. Det som gör det så anmärkningsvärt är att det krävs en helt annan 
insats för att informera sig via nätet. Man får inte informationen ”gratis” utan man är 
tvungen att själv söka upp den. Det stärker även vår nyblivna teori om att Internet har en 
stor betydelse som informationskanal. Kanske kan det vara så att Internet i detta skede 
fyller de mänskliga behov som ligger som steg 3 och 4 i Maslows behovstrappa (Alström 
m.fl., 2001). Nu när det inte är lika viktigt att uppfylla de fysiska behoven och 
trygghetsbehoven, använder människor i större utsträckning Internet på ett annat sätt än 
när man befinner sig i en situation innan man flyttat. En fingervisning som pekar mot 
detta är att karaktären på den information man söker har ändrats. Nu, efter flytten, söker 
man först och främst efter fritids- och kulturinformation. Hela 84 % söker denna typ av 
information. Högt kom även lokala erbjudanden på 55 %. 

6.4 Sammanfattande resultatdiskussion. 
Summan av alla frågor och svar leder oss in på att Internet verkligen är av stor vikt som 
informationskanal. Det är många som använder det och det är många som anser att de får 
viktig information genom det. Hur man än vänder på våra data så menar våra 
respondenter att Internet är den viktigaste informationskällan näst efter släkt och vänner 
när det är i en flyttningsprocess. Internet är den i särklass viktigaste formella 
informationskanalen. Huruvida detta gäller andra typer av beslut är svårt att säga. Det 
kan ju vara så att det gäller bara våra respondenter men det kan även tänkas att man 
anser att Internet är av stor betydelse även vid andra beslut. Det vi kan urskilja av vårt 
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resultat är att Internet är en betydelsefull informationskälla för dem som befinner sig i en 
flyttningsprocess till/inom Dalsland. 

6.5 Allmän diskussion. 
Diskussionerna vi hade runt vårt ämne innan vi gjorde undersökningen var många. Men 
kontentan av alla samtal var att vi trodde att Internet inte skulle var en så stor 
informationskälla för människor i en flyttningsprocess. Vi trodde att de skulle, i första 
hand, informera sig via det personliga kontaktnätet. Vi trodde att man snarare skulle 
kontakta representanter eller läsa tidningar om kommunen man skulle flytta till än att gå 
ut på nätet för att söka information. Men när vi sammanställt all data så såg vi snart att 
Internet är av stor betydelse. Många använder det och många anser att det ger bra och 
tillräcklig information. Det verkar som om många litar på vad de hittar och tillsammans 
med den informationen de får av släkt och vänner så räcker det för att kunna flytta. Detta 
arbete skulle kunna ligga till grund för vidare forskning. Det skulle vara intressant att 
veta om resultatet skulle bli det samma vid andra beslut än vid en flyttningsprocess. 
Kommer Internet att vara lika eller till och med av ännu större betydelse i framtiden? I 
vår rapport till Dalslands kommunförbund kommer vi att belysa vikten av att ha god och 
rätt information på deras hemsidor. Det kommer även att nämnas att det är viktigt vad 
släkt och vänner säger.  

7 Slutsats  
Vi har med denna undersökning kommit fram till att Internet är en stor och välanvänd 
källa för information även i så stora beslut som att flytta. Många använder sig av Internet 
för att informera sig. Man söker mer information på Internet än i de traditionella 
medierna. Den absolut mest betydande informationskällan är dock det personliga 
kontaktnätet. Det är även den källan som påverkar mest för människor i en 
flyttningsprocess. Vi har märkt att det är skillnad på män och kvinnors sätt att informera 
sig. Männen använder sig av fler medier medan kvinnorna nöjer sig mer ofta med färre 
källor. Kvinnorna använder sig i större utsträckning av Internet för att informera sig i en 
flyttningsprocess. Svaret på vår frågeställning om hur stor betydelse Internet har som 
informationskälla för människor som befann/befinner sig i en flyttningsprocess blir 
avslutningsvis att:  

1 Den viktigaste informationskällan för människor i en flyttningsprocess är 
släkt och vänner.  

2 Internet är av stor betydelse som informationskanal. Många använder 
nätet för att söka information och många anser att det är bra det de 
finner. 

3 Traditionella medier som t.ex. tidningar är inte av mindre betydelse som 
informationskällor för människor i en flyttningsprocess. 
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Frågor & Svar

Var fick ni tag i mitt namn?
Ert namn har slumpvis valts ifrån de listor 
som kommunerna har på inflyttade.  

Kan enkäten spåras till mig?
Så fort vi fått in enkäten tar vi bort de 
uppgifter vi har. De uppgifter vi har behan-
dlas konfidentiellt och vi kopplar inte 
enkäten till enskilda individer. Vi följer 
de allmäna etiska regler som gäller vid 
liknande undersökningar.

Kan jag ta del av resultatet?
Vårt examensarbete är offentligt och går 
att hitta på högskolan i Uddevalla efter att 
det godkänts. En delrapport kommer att 
lämnas till Kommunförbundet Dalsland. 
Ring något av nämnda kontaktpersoner 
frågor kring den.

Vilka får enkäten?
Av de 2000-2500 personer som senaste 
flyttat till/inom Dalsland har cirka 250 
personen slumpmässigt valts ut och fått 
enkäten.

Varför Dalsland?
Vi är tre studenter vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla som i 
samarbete med Kommunalförbundet Dalsland genomför denna 
enkätundersökning. Resultatet av undersökningen kommer att 
ligga till grund för vårt examensarbete i informatik. Den 
kommer även att användas av kommunförbundet Dalsland i 
syfte att göra Dalsland mer attraktivt. 

Genom att svara på denna enkät har Ni som boende i Dalsland 
möjlighet att påverka och förbättra utvecklingen i regionen. 

Vi hade varit mycket glada om Ni tog er tid att fylla i denna 
enkät. Returnera den sedan i  medföljande svarskuvert så snart 
som möjligt.

Vi ber att få tacka Er på förhand för den tid Ni lagt ner 
på oss!

Har Ni frågor är Ni hjärtligt välkomna att kontakta:

Tobias T Johansson (Student)
0530-921 71
Lisbeth Möller, Kommunalförbundet Dalsland
0530-351 11

Tack för Er medverkan!

En attityd och informatikundersökning.

Varför Dalsland?

Bilaga 1



Varför Dalsland? 
Denna enkät har blandade typer av frågor. En del är mycket enkla och rena “kryssa i frågor” medan andra 
kräver en del eftertanke och att Ni skriver i Ert svar själva. Vi ber Er att försöka beskiva Era tankar på ett så 
direkt och kortfattat sätt som möjligt. Tänk på att Ni genom denna enkät har möjligheten att påverka Era 
politiker och visa på hur nyinflyttade Dalslänningar upplever Dalsland.

TACK FÖR ATT NI FYLLER I DENNA ENKÄT!

1. När är Ni född?
19__

2. Är du...?
Man  Kvinna

3. I vilken kommun bor Ni?

Svar:________________________

4. Vilken kommun betraktar Ni som Er uppväxtkommun?

Svar:________________________

5. I vilken miljö är Ni uppväxt? (Ett kryss)

På landet
I mindre samhälle
I en medelstor stad
I en storstad

6. Vilken utbildning har Ni? (Ett kryss)

Högskola (minst 80 poäng)
Gymnasieskola
Grundskola
Övrigt: ____________________________________________________________________________

7. Vilket påstående stämmer bäst in på Er? (Ett kryss)

Jag flyttade själv 
Jag flyttade själv till någon som redan bodde i Dalsland
Jag flyttade med min partner
Jag flyttade med min partner samt barn
Jag flyttade själv med mina barn
Jag flyttade själv med mina barn till någon som redan bodde i Dalsland                                                             
Annat:_________________________________________________________________________

8. Från vilken kommun flyttade Ni?

Svar:_________________________

9. Hade Ni något alternativt område i åtanke innan Ni bestämde dig för att flytta till Dalsland? (Ett kryss)

Ja, inom den kommunen jag flyttade till.
Ja, utanför den kommunen jag flyttade till men inom Dalsland
Ja, utanför Dalsland men inom Västra Götaland
Ja, annat område, nämligen________________________________________________
Nej
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10. Vilket var det viktigaste skälet till att Ni flyttade?

Svar:______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

11. Fanns det andra skäl som också vägde in? 
Nej
Ja, nämligen:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

De flesta av följande frågor handlar om hur ni letade information FÖRE ni flyttade!

12. Vilket var det första stället Ni sökte information på när ni började fundera på att flytta? (Ett kryss)

Internet
Tidningar
Tryckt informationsmaterial (broschyrer etc.)
Pratat med representant för kommunen/kommunerna
Andra myndigheter (arbetsförmedling, skattekontoret)
Biblioteket
Släkt och vänner (personligt kontaktnät)
Övrigt:________________________________________

13. Vilka av nedanstående informationskällor använde Ni er av när ni sökte efter information? 
(Flera kryss är tillåtna)

Internet
Tidningar
Tryckt informationsmaterial (broschyrer etc.)
Pratat med representant för kommunen/kommunerna
Andra myndigheter (arbetsförmedling, skattekontoret)
Biblioteket
Släkt och vänner (personligt kontaktnät)
Övrigt:________________________________________

14. Var fann Ni den bästa informationen? (Ett kryss)

Internet
Tidningar
Tryckt informationsmaterial (broschyrer etc.)
Pratat med representant för kommunen/kommunerna
Andra myndigheter (arbetsförmedling, skattekontoret)
Biblioteket
Släkt och vänner (personligt kontaktnät)
Övrigt:________________________________________

15. Vilken informationskälla påverkade dig mest i ditt beslut att flytta? (Ett kryss)

Internet
Tidningar
Tryckt informationsmaterial (broschyrer etc.)
Pratat med representant för kommunen/kommunerna
Andra myndigheter (arbetsförmedling, skattekontoret)
Biblioteket
Släkt och vänner (personligt kontaktnät)
Övrigt:______________________________________________________________
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16. Om Ni ej använt Er av Internet som informationskälla, vilket påstående stämmer bäst in på Er? (Ett kryss)

Jag har ej tillgång till Internet
Jag har tillgång till Internet men använder mig inte av det.
Jag använder mig av Internet men inte i denna fråga.
Annat:______________________________________________________________

17. Om ni använt Er av Internet i ert informationssökande (i samband med flytten), vilken typ av 
information sökte Ni efter? (Flera kryss är tillåtna)

Arbetstillfällen 
Utbildningsmöjligheter
Barnomsorg
Fritidsaktiviteter/kultur
Pendlingsmöjligheter
Lediga bostäder
Bostads/tomtpriser
Ekonomiska fördelar
Annat:_____________________________________________

18. På vilket sätt sökte Ni först när Ni letade information på Internet? (Ett kryss)

 Via sökmotor  (ex. www.altavista.com , www.google.com  etc.) 
 På portaler  (ex. www.spray.se , www.dalsland.se  )
 Gick direkt till kommunens hemsida. (ex. www.farjelanda.se )
 Letade på myndigheters hemsidor ( ex. www.ams.se, Arbetsförmedlingen)
 Annat:_____________________________________

19. Hittade Ni den information Ni sökte?
(Sätt ett kryss på följande skala.)

Ja, allt                                             Nej, ingenting

20. Vilken betydelse tror Ni att Internet har som informationskälla för människor som funderar på att 
flytta? 

 (Sätt ett kryss på följande skala.)

Stor betydelse                                             Ingen betydelse alls

21. Brukar Ni letar efter information om Dalsland eller vad som händer i Dalsland efter flytten.
 Ja
 Nej

22. Om ja på fråga nr 21, var letar Ni efter den informationen ? (Flera kryss är tillåtna)

Internet
Tidningar
Tryckt informationsmaterial (broschyrer etc.)
Pratar med representant för kommunen/kommunerna
Pratar med representanter för andra myndigheter (arbetsförmedling, skattekontoret)
Biblioteket
Släkt och vänner (personligt kontaktnät)
Övrigt:________________________________________

 
23. Om ja på fråga nr 21, vilken typ av information brukar ni då leta efter? 
(Flera kryss är tillåtna)

Arbetstillfällen 
Utbildningsmöjligheter
Kommunala frågor
Fritidsaktiviteter/kulturaktiviteter
Lokala erbjudande
Lediga bostäder
Annat:_________________________________________________________________________
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De flesta av de frågor som följer nedan handlar om hur Ni uppfattat den tid som har gått 
EFTER Ni flyttat. Vissa frågor handlar om hur Ni hade det innan flytten men då är de direkt 
relaterade till den fråga som följer efter den. 

24. Vilket påstående stämmer bäst in på kommunens mottagande av Er som nyinflyttad? (Ett kryss)

Jag blev bra mottagen av kommunen som nyinflyttad
Jag blev inte uppmärksammad alls som nyinflyttad
Ingen åsikt

25. Vilken sysselsättning hade Ni innan flytten? (Ett kryss)

Anställd inom den offentliga sektorn (Kommun/statsanställd)
Anställd inom den privata sektorn
Egen företagare
Arbetslös
Studerande
Annat:________________________________________

26. Vilken sysselsättning har Ni efter flytten? (Ett kryss)

Anställd inom den offentliga sektorn (Kommun/statsanställd)
Anställd inom den privata sektorn
Egen företagare
Arbetslös
Studerande
Annat:________________________________________

27. Hade Ni arbetet ordnat innan flytten? (Ett kryss)

Ja
Ja, men inte för min partner
Ja, för min partner men inte för mig
Ja, för både mig och min partner
Nej

28. Om Ni bodde i eget hushåll innan flytten, bodde Ni då i: 
 Hyresrätt
 Bostadsrätt
 Villa
 Jag hade inget eget (bodde hos mina föräldrar, eller liknande)
 Annat:_____________________________

29. Om Ni bor i eget hushåll idag, efter flytten, hur bor Ni då? (Ett kryss)

 Hyresrätt
 Bostadsrätt
 Villa
 Jag har inget eget (inneboende, bor hos mina föräldrar eller liknande)
 Annat:_____________________________

30. Hur har Er bostadssituation som helhet förändrats efter flytten? ? 

(Sätt ett kryss på följande skala.)

Mycket bättre                                             Mycket sämre

31. Hur har Er boendekostnad förändrats efter flytten??
 (Sätt ett kryss på följande skala.)

Mycket större                                             Mycket mindre
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32. Vilka fördelar/nackdelar har området Ni bor i nu, jämfört med det område Ni bodde i innan flytten?

Fördelar:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Nackdelar:_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

33. Är utbudet av fritidsaktiviteter tillräckligt för att uppfylla Ditt/familjens behov och intressen? 
(Sätt ett kryss på följande skala.)

Ja, helt                                            Nej, inte alls

34. Om ni saknar fritidsaktiviteter, vad är det då ni saknar?

Svar:______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

35. Är kulturutbudet tillräckligt för att uppfylla Ert/familjens behov?
(Med kultur menar vi t.ex. möjligheten att titta på teater, bio, dans, musik m.m.)

 (Sätt ett kryss på följande skala.)
 
 Ja, helt                                            Nej, inte alls

36. Om Ni saknar någon form av kultur, vad är det då Ni saknar?
(Med kultur menar vi t.ex. möjligheten att titta på teater, bio, dans, musik m.m.)

Svar:______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

37. Motsvarar den kommunala servicen de behov Ni har? 
 (Sätt ett kryss på följande skala.)
 
 Ja, helt                                            Nej, inte alls

38. Om svaret är “Nej” hur kan den då förbättras?

Svar:______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

39. Hur har Er totalekonomi förändrats efter flytten? (Ett kryss)

 (Sätt ett kryss på följande skala.)
 
 Mycket bättre                                              Mycket sämre

40. Hur tycker Ni att Er livskvalité har förändrats efter flytten? (Ett kryss)

 (Sätt ett kryss på följande skala.)
 
 Mycket bättre                                              Mycket sämre
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41. Planerar Ni att bo kvar i Dalsland i framtiden? Motivera gärna ert svar. (Ett kryss)

Ja 
Nej
Vet ej
Motivering:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

42. Vilka fördelar/nackdelar ser Ni med att bo i Dalsland?

Fördelar:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Nackdelar:___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

43. Vad tycker Ni att man ska lyfta fram i en eventuell reklamkampanj för Dalsland?

Svar:  _______________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Övriga synpunkter

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Tack för Ert deltagande!
Vi uppskattar att Ni lagt ner tid och kraft för att hjälpa oss i vårt arbete. 
Om Ni har frågor eller vill diskutera enkäten kan Ni vända Er till:

Tobias T Johansson (Rapportskrivare)
0530-921 71, 0707-57 08 55

Urban Strömberg (Rapportskrivare)
031-41 04 03, 0707-73 84 79 

Elin Lundén (Rapportskrivare)
0736-34 46 95 

Lisbeth Möller, Kommunalförbundet Dalsland
0530-351 11
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