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Abstrakt: 

 

I hela Norden är trenden att flyttrörelsen går från landsbygden och perifera områden till städerna. Eckerö kommun 

står inför samma utmaningar som vilken annan landsbygdskommun som helst i Norden. Kommunen bebos av en 

allt äldre befolkning, det har gjorts nedskärningar i servicenivån och de största migrationsströmmarna riktas inom 

hela närområdet (Åland) till den lokala centralorten, Mariehamn, och dess omedelbara närområden. Flera 

kommuner inom landsbygden har hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av avfolkningen. Eckerö kommuns 

befolkning har ändå ökat stadigt sedan 90-talet och arbetslösheten ligger under fyra procent.  

 

I denna avhandling jämförs flyttrörelsens allmänna trender i Norden med migrationen i en liten 

landsbygdskommun, Eckerö på Åland. En kvantitativ studie, där en enkät skickats åt respondenterna, har gjorts 

bland Eckeröborna som flyttat till kommunen under de senaste tio åren. I denna avhandling har använts ett 

liknande frågeformulär som i två tidigare liknande studier som genomförts i Sverige: I Niedomysls undersökning 

(2006) som behandlade flyttpreferenserna bland Sveriges befolkning och Länströms undersökning (2010) i 

Uddevalla kommun. Det finns inte många studier som behandlar migrationspreferenser. 

 

Enligt undersökningen är flyttorsakerna som efterfrågades i enkäten inte avgörande när respondenterna fattat beslut 

om att flytta till Eckerö. Flera respondenter svarade att de inte alls beräknat nyttoaspekterna med att flytta till 

Eckerö kommun, utan de främsta orsakerna var bl.a. att ens make/maka bodde i kommunen eller att man ärvt hus 

eller mark. Eckerö kommuns migrationsmönster skiljer sig också från det nordiska medeltalet, där de unga 

dominerar flyttrörelsen. I Eckerö var över hälften av respondenterna (i denna undersökning) över 51 år gamla. 

Kommuner vill oftast locka barnfamiljer eller entreprenörer, men dessa grupper tenderar att vilja flytta minst. Inom 

Norden är stort sett alla regioner vinnare när det gäller den internationella flyttrörelsen. För att Eckerö skulle få 

yngre invånare är min rekommendation att fokusera på internationella immigranter, eftersom det kunde vara lättast 

att locka denna grupp att bosätta sig i kommunen.  
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1. INLEDNING 

 

I hela Norden är trenden att flyttrörelsen går från landsbygden och perifera områden till städerna. 

Flera landsbygdskommuner har hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av avfolkningen. 

Trenden är att åldringar blir kvar och bor på landsbygden medan befolkningen i arbetsför ålder 

flyttar till städer eller större orter. Denna avhandling fokuserar på att jämföra flyttrörelsens trender i 

Norden med migrationen i en liten landsbygdskommun, Eckerö kommun på Åland. En kvantitativ 

studie har gjorts bland eckeröborna som flyttat till kommunen under de senaste tio åren. I denna 

avhandling har använts ett liknande frågeformulär som i två tidigare studier i Sverige: Niedomysls 

(2006) behandlade flyttpreferenserna bland Sveriges befolkning medan Länströms (2010) 

undersökning hade fokus på Uddevalla kommun i Sverige. Det finns inte många studier som 

behandlar migrationspreferenser. Att undersöka migrationstrender är inte en självständig vetenskap 

utan varje vetenskap behandlar migrationen från sin egen synvinkel. Inom t.ex. geografin är 

huvudfokus på geografiska aspekter medan de ekonomiska frågorna är viktiga inom ekonomin och 

de juridiska frågorna får huvudfokus inom rättsvetenskapen (Kytö & Kral-Leszczynska 2013:18–

19). Migration har sannolikt existerat lika länge som det har existerat människor. E.G Ravenstein 

behandlade migrationen i 1800-talets Storbritannien och hans migrationslagar är applicerbara än i 

dag.  

 

Genom att i huvudsak utgå från frågorna i Niedomysls (2006) och Länströms (2010) 

undersökningar strävar jag strävar jag efter att undersöka migrationspreferenserna i Eckerö 

kommun. Min intention är att inte ha en förutfattad mening eller synvinkel vilket kan lätt vara fallet 

när man undersöker migration inom en viss vetenskap (Kytö & Kral-Leszczynska 2013:19). 
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1.1 Syfte och problemformulering 

 

Denna avhandling reflekterar flyttrörelsens trender inom Norden och kartlägger flyttrörelsens 

konsekvenser för Eckerö, som är en liten landsbygdskommun på Åland med ca 1000 ivånare. I små 

perifera kommuner är den allmänna flyttningstrenden att unga personer i arbetsför ålder flyttar till 

städer eller större orter. Befolkningen i små kommuner förlorar invånare och den äldre befolkningen 

stannar kvar. Som metod har jag valt att utföra en kvantitativ studie för att finna egenskaper som 

människor anser viktiga när de har flyttat till Eckerö kommun. 

 

För att uppnå uppsatsens syfte avser jag att besvara följande frågeställningar: 

 

1. Vilka är flyttorsakerna till Eckerö kommun, och hurdana personer är det som vill flytta till 

Eckerö? 

2. Hur ser migrationen ut i övriga Norden i kommuner som motsvarar Eckerö? 
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2. LITTERATURÖVERSIKT 

 

2.1 Flyttrörelsen inom Norden 
 

Inom de nordiska länderna koncentrerar sig den inhemska migrationen till metropolområden och 

andra lokala centra. I stort sett är alla regioner vinnare när det gäller den internationella flyttrörelsen 

(dvs. immigrationen är större än emigrationen). De nordiska länderna attraherar immigranter från 

alla delar av världen, men immigrationen är relativt begränsad jämfört med centrala och södra 

Europa. Endast 5 % av de nordiska kommunerna hade större utvandring än invandring. De flesta av 

dessa kommuner ligger antingen i Västnorden eller i glest befolkade delar av Finland. Dessa 

regioner och kommuner saknar pendlingsmöjligheter till större arbetsmarknader och 

utbildningsmöjligheter (Nordregio 2012a:18). Studierna visar att unga vuxna dominerar 

flyttrörelsen. Varannan person som flyttar inom sitt eget land i Norden är mellan 20 och 35 år 

(Nordregio 2008:52). Emigrationen tenderar att vara hög från glest befolkade områden på 

landsbygden och perifera regioner, vilket resulterar i att befolkningens medelålder höjs i dessa 

områden (Nordregio 2008:64). 

 

Enligt Roclawski (2008:2) kommer redan befolkningsmässigt stora kommuner i Sverige att fortsätta 

att växa kraftigt under överskådlig framtid. Trenden är att utflyttningen fortsätter från mindre 

kommuner, då främst yngre flyttar till större städer för studier och arbete, och lämnar bakom sig 

medelålders och äldre. Sociala skäl, som att bo nära familj och släktingar, blir i en viss ålder helt 

enkelt viktigare än ekonomiska vinster. Detta förklarar delvis varför de flesta äldre och medelålders 

väljer att stanna kvar i sina hemorter. Dragningskraften till större kommuner beror på deras breda 

utbud av service, nöje och diversifierade och dynamiska arbetsmarknader. Mindre kommuner anser 

att trenden går att bryta genom att utöka arbetsmarknadsregioner och satsa på infrastruktur. Enligt 

rådande urbaniseringstrender anses det svårt att föreställa sig att glesbygdens förutsättningar att 

locka till sig mera människor kommer att förändras i någon större utsträckning under de närmaste 

åren (Roclawski 2008:34). 
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Karta 1. Kombination av nationell- och internatio-          Karta 2. Demografiska förändringar baserat 

              nell flyttrörelse på lokala arbetsmarknader                 på fertilitet, mortalitet och 

              (Nordregio 2012b).        migration (Nordregio 2012a:19). 

                 

 

På kartorna 1 och 2 ser man i vilka områden befolkningen ökar eller minskar i Norden. I karta 1 ser 

man hur både den internationella och nationella flyttrörelsen fungerar till de lokala 

arbetsmarknaderna. Ju större cirkeln är, desto större är den redan befintliga befolkningen i regionen. 

Enligt karta 1 har alla områden i Norden med en befolkning på över 250 000 invånare en stark 

migration till området. I kartan ser man tydligt att de största orterna, som huvudstäderna Helsingfors, 

Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Reykjavik har den största nettomigrationen. Karta 2 visar också 

att befolkningsökningen är betydlig i dessa områden. Från mindre orter tenderar befolkningen att 

emigrera (karta 1) och populationen minskar i dessa områden (karta 2), åtminstone i flera små 

regioner i Sverige och Finland.  

 

2.2 Flyttrörelsen inom Finland 
 

År 1986 frigjordes penning- och lånemarknaderna i Finland vilket ledde till att bostadspriserna 

starkt började stiga. Detta bromsade flyttrörelsen framförallt inom kommunerna och till en liten 

grad också mellan kommunerna ända till depressionen i början av 1990-talet. Bostadsprisernas 

kollaps år 1989–1990, de uppdämda flyttbehoven och ekonomins långsamma återhämtning ledde 



9 

 

till en rekordstor flyttrörelse som har fortsatt allt starkare ända till idag, bortsett ifrån några små 

nedgångar (Kytö & Kral-Leszczynska 2013:32). 

 

Migrationen till stadsaktiga kommuner var under undersökningsperioden (1987–2012) ca 30 000 

personer större jämfört med tätt bebodda kommuner och ca 90 000 personer större jämfört med 

landsbygdskommuner. Under högkonjunkturen i slutet av 1980-talet, förlorade städerna  5 000 

invånare som flyttade till landsbygden. Inflyttningen till städerna började ta fart under 1990-talets 

depression, från tätt bebodda kommuner och i synnerhet från landsbygdsaktiga kommuner. Mellan 

år 2004 och 2007 förlorade städerna invånare till tätt bebodda kommuner och mest till städernas 

kranskommuner. Under förra årtiondets slut ändrades flyttrörelsen mellan städerna och 

kranskommunerna till städernas fördel (Kytö & Kral-Leszczynska 2013:34). 

 

Under åren 2001–2012 förlorade en tredjedel av de finländska kommunerna tillsammans ca 124 500 

invånare. En fjärdedel av kommunerna som lidit förluster av utflyttningen kompenserade den med 

immigration från utlandet. 98 kommuner hade större immigration än emigration inom den 

nationella flyttrörelsen i Finland. Dessa kommuner hade en tillväxt på ca 117 000 invånare, medan 

206 kommuner förlorade lika många invånare (Kytö & Kral-Leszczynska 2013:36). 

 

Befolkningsförändringarna, flyttrörelsens styrka och förhållandet mellan dessa faktorer varierar 

enligt kommuntyp. Flyttrörelsens styrka mellan kommuner varierar enligt den naturliga 

befolkningstillväxten framför allt på tätt befolkade orter och i landsbygdskommuner. Till områden 

där den naturliga befolkningstillväxten är som starkast riktas också allmänt den nationella 

flyttrörelsen. De snabbast växande städerna hade också den största immigrationen från utlandet. 

Kommuner på landsbygden som förlorat mest invånare har ofta också fått i förhållande till 

befolkningsantalet mest nytta av immigrationen från utlandet (Kytö & Kral-Leszczynska 2013:40). 

 

2.3 Befolkningsutvecklingen i landskapet Åland och Eckerö kommun 
 

Åland är ett självstyrt, demilitariserat och enspråkigt landskap i Finland som består av över 6 700 

öar och skär. Den största ön är fasta Åland vars areal utgör ca 70 % av den totala landarealen och 

där bor 90 % av befolkningen (Ålands landskapsregering 2012). Åland har idag det största 

invånarantalet någonsin, 29 214 invånare (ÅSUB a 2017:7). Eckerö kommun är både en ö och en 

kommun i landskapet Åland. Eckerö är Ålands (och Finlands) västligaste kommun, som ligger 35 

km från Ålands enda stad Mariehamn, och som kan nås via broförbindelse. (Eckerö kommun) I 

Eckerö bor ca 928 invånare (ÅSUB a 2017:34).  



10 

 

Befolkningsutvecklingen och åldersstrukturen är av central betydelse, men kan endast i begränsad 

utsträckning påverkas av kommunerna. I hela Norden liksom på Åland lever befolkningen länge, de 

äldre åldersklasserna blir större och det föds trendmässigt färre barn. Skillnaderna är betydande 

mellan de åländska kommunerna. Kommunerna närmast Mariehamn har upplevt en enorm 

befolkningstillväxt, med betydande inflyttning av framför allt barnfamiljer, medan flera kommuner i 

skärgården och längst bort från Mariehamn kämpar med sviktande befolkningsunderlag och en 

ofördelaktig åldersstruktur (ÅSUB 2006:9). 

 

 

Graf 3. Befolkningsutvecklingen i regionerna åren 1910–2013. Delar av Jomala kommun inkorporerades 

med Mariehamn 1.1.1961, vilket förklarar svackan i grafen under ifrågavarande tidpunkt (landsbygden 

förlorade invånare till Mariehamn). (ÅSUB 2014:37) 

 

Totalt 29 214 personer bor på Åland. Av dem bor 11 565 i Mariehamn, 15 528 på landsbygden och 

2 121 i skärgården (ÅSUB 2016). 
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Ålder Antal                         År Invånarantalet i 

Eckerö                        

 

          
0-17 166  1910 1 082  

 18–64 571  1920 1 133  

65+ 210  1930 1 050  

0-6 64  1940 1 028  

7-15 84  1950 942  

16–29 129  1960 846  

30–49 237  1970 690  

50–64 223  1980 685  

65–74 115  1990 811  

75–84 61  2010 943  

85+ 34  2013 

 
2016 

 

947 

928 

 

Totalt 947     

 
Figur 1. Befolkning efter ålder     Figur 2. Eckerö kommuns befolkning åren 1910–2013   

            i Eckerö kommun år 2013                            (ÅSUB 2014:37). Invånarantalet från år 2016  

            (ÅSUB 2014:44).       (ÅSUB a 2017:34). 

 

 

Sedan 1990-talet har befolkningen ökat i Eckerö kommun med över 100 invånare (figur 2). Enligt 

befolkningsdemografin finns det fler äldre i åldern 65+ (22,2 procent av Eckerös befolkning) än 

unga i åldern 0-17 (17,5 procent av Eckerös befolkning) (figur 1). Under perioden år 2004–2013 var 

födelsenettot i Eckerö -13 personer, medan nettot av flyttrörelsen i kommunen var +59 personer 

under samma tidsperiod (ÅSUB 2014:59). Prognoserna tyder på tillväxt och år 2020 uppskattas det 

bo 961 invånare i Eckerö kommun (ÅSUB b 2017). 

 

Under de senaste 70 åren har tillväxten av den på Åland födda och boende befolkningen varit 

synnerligen obetydlig. Åren 1950–1970 minskade Ålands befolkning, och det är först under de 

senaste 30 åren som de grundläggande förutsättningarna för en stabil ekonomisk tillväxt funnits. 

Ekonomisk tillväxt förutsätter en gynnsam demografisk tillväxt, som är förbunden med expansion 

av arbetskraften (ÅSUB 2008:18). 

 

Ålands statistik- och utredningsbyrå har gjort tre scenarier för befolkningsutvecklingen i de 

åländska kommunerna. Alla scenarier tyder på befolkningstillväxt. Statistikcentralens modell från år 
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2012 förutspår även en kraftigare befolkningstillväxt på Åland än ÅSUB:s mest optimistiska 

scenarie. Flyttningsrörelsen har en central roll i utvecklingen av den framtida befolkningstillväxten, 

medan födelsenettot förutspås att bli negativt år 2030 (ÅSUB a 2015). 

 

2.4. Teoretisk referensram 
 

Flyttrörelser undersöks oftast från samhälls-, områdes- och individnivå. Det väsentligaste i 

forskningar på samhällsnivå är att iaktta befolkningens livskvalité och faktorer som inverkar på den. 

Den vanligaste metoden är att undersöka utvecklingen av näringsverksamheter och arbetsmarknader, 

och på basen av dem arbetskraftens rörlighet. I dylika undersökningar används ekonomiska teorier 

som kan klassificeras i tillväxtteorier på nationell- och lokal nivå (Kytö & Kral-Leszczynska 

2013:18). 

 

Det finns flera olika teorier och modeller gällande flyttrörelser. Modellerna kan t.ex. indelas i 

gravitationsmodeller som baserar sig på distansteorier, push and pullteorier som baserar sig på 

stokastiska modeller och sannolikhetsteorier som baserar sig på simulationsmodeller. En annan 

vanlig fördelning är mellan olika vetenskapsgrenar: ekonomiska, sociala och geografiska teorier och 

modeller. Det finns ingen entydig teori som är applicerbar på alla mänskliga flyttningsbeteenden. 

Var och en har sina brister och fungerar därför bäst om de kombineras med varandra (Kytö & Kral-

Leszczynska 2013:18-19). 

 

Ravenstein anses ha lagt grunden för forskningen inom migrationen. Även om Ravensteins arbete 

behandlade migrationen i 1800-talets Storbritannien, har hans teorier endast utvecklats vidare och 

inte blivit ersatta vid något skede (Grigg 1977:54). På basen av sina egna analyser av migrationen 

på sin tid och tidigare i historien gjorde Ravenstein migrationslagar vars syfte var att beskriva 

människornas flyttrörelser oberoende av tid och plats (Brettell & Hollifield 2015:29). Dessa 

migrationslagar är: 

1. Huvuddelen av migrationen riktas till närbelägna orter. 

2. Migrationen framskrider steg för steg. 

3. Migranter som flyttar långa sträckor föredrar i allmänhet att flytta till stora centra för handel 

och industri. 

4. Varje migrationsström resulterar till en kompenserande migrationsström. 

5. De infödda i städerna migrerar mindre än människor från landsbygden. 

6. Kvinnor migrerar mer inom sitt hemland än män, men män flyttar oftare än kvinnor längre 

sträckor. 
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7. De flesta som migrerar är vuxna: familjer migrerar sällan bort från sin bostadsort. 

8. Stora städers tillväxt är framför allt ett resultat av migration, inte av födelseöverskott. 

9. Migrationen ökar i takt med att industrin, handeln och kommunikationer utvecklas. 

10. Den huvudsakliga inriktningen av migrationen är från landsbygden till industriella och 

kommersiella centrum. 

11. De främsta orsakerna för migration är ekonomiska. 

 

De flesta av Ravensteins generaliseringar av migrationsrörelser har accepterats av dagens forskare. 

Forskare som bearbetat stora mängder data gällande migration har upptäckt vikten att organisera 

data kring en eller flera teoretiska modeller (Brettell & Hollifield 2015:28-29). 

 

”Push and pull” modellen har oftast använts för att förklara flyttrörelser (Kytö & Kral-Leszczynska 

2013:19). Den utvecklades ursprungligen av Redfield (1941). ”Push and pull” modellen skiljde 

ursprungligen på den traditionella livsstilen på landsbygden och den modern livsstilen i städerna 

(Brettell & Hollifield 2015:102). Ekonomister tenderar att använda “push and pull” modeller för att 

förklara migration (Brettell & Hollifield 2015:146). Modellen har också använts mycket för att 

förklara flyttrörelser på individ- och strukturnivå. Enligt ”push and pull” modellen indelas 

människors flyttbeteende i fyra grupper: ursprungsregionens stötande kraft, den 

destinationsregionens tilldragande kraft, så kallade samtidiga händelser och individuella faktorer. 

Då människor flyttar jämför de ursprungs- och den destinerade regionens egenskaper, möjligheter 

samt för- och nackdelar. Olika personer överväger dessa faktorer olika beroende på sina egna 

erfarenheter och attityder. Olika hinder som betungande kostnader, långa avstånd och begränsningar 

gällande inflyttning inverkar på beslutet att flytta. Faktorer som underlättar flyttbeslutet är bra 

reseförbindelser och låga kostnader för att resa (Niittylahti  2013:12). Olika “push and pull” 

faktorer kan variera mycket mellan olika forskare men grundidén förblir den samma: man betraktar 

individerna inom flyttrörelsen som rationella agenter som eftersträvar att maximera nyttan av att 

flytta (Brettell & Hollifield 2015:147). 

 

Regionala flyttrörelser är ekonomiska teorier som indelas i tre grupper: regionala tillväxtteorier, 

centralsystemteorier och lägesteorier. Regionala tillväxtteorier indelas i balans- och 

kumuleringsteorier (Niittylahti 2013:13). Balansteorins grundidé är att den regionala utvecklingen 

strävar efter att ständigt vara i balans. Då en förändring sker som leder till obalans, leder detta till en 

motsatt reaktion inom regionen och strävan efter att nå ursprungsläge. Kumulativa processer 

förorsakar tillväxt inom vissa regioner, vilket leder till minskning i andra regioner. Detta betyder att 

olika regioners utveckling blir ojämlik. Myrdals center-periferiteori är den mest kända teorin om 
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kumulativ tillväxt. Teorin granskar områdets utbredning och sammandragning, dvs. hur tillväxten 

inverkar positivt och vilka de negativa speglingseffekterna är. Som speglingseffekter fungerar 

handel, migration och kapitalets rörelser (Luukko 2000:15). 

 

Centralsystemteorier är koncisare och mera statiska. Flyttrörelsen är en förutsättning för 

utvecklingen av ett centrum (Niittylahti T. 2013:14). Utvecklingen är naturlig vilket beror på 

tillväxtcentrumets inre dynamik. Utvecklingen är inte förknippad med en större regional- eller 

samhällelig utveckling. Man beaktar fokuseringen av produktionen vilket leder till multiplikations- 

och kommunikationseffekter (Luukko 2000:16). 

 

Lägesteorierna är de mest kortfattade och konkreta teorier som finns. De anses vara en under – och 

delkategori av centralsystemteorierna. Inom lägesteorierna betraktas ett områdes förutsättningar 

som är ekonomiskt mest lönsamma för individen. För det första är transportkostnaderna minimerade 

inom det mest ideala området. I det andra skedet beaktas helhetskostnaderna och deras minimering. 

I tredje skedet försöker man maximera vinsten och ta i beaktande skillnaderna mellan olika 

områden. I fjärde skedet fattar ett företag beslutet att välja sitt läge på basen av tillgång, t.ex. till 

någon viss resurs som behövs i företagets verksamhet, och på basen av förhållandet till andra 

företag (hur områdets kumulativa för- och nackdelar inverkar på företagets lönsamhet och läge) 

(Niittylahti T. 2013:14). 

 

2.5. Niedomysls metod 
 

Enligt Niedomysl kan de flesta samhälleliga fenomen gällande migration förklaras från åtminstone 

två övergripande perspektiv, beroende på filosofiska och metodiska synpunkter. Det finns två 

relativt olika sätt att närma sig attraktionen till en ort, och dessa olika strategier är viktiga för att 

förstå vad det är som gör platser attraktiva (Niedomysl 2006:17). 

Den första metoden kallas för antagandebaserad (assumption-based) attraktionskraft till en plats, 

eftersom vissa antaganden görs om varför människor dras till vissa platser. Metoden verkar vara 

mycket logisk och enkel, men det är nödvändigt att tänka på vilka antaganden som faktiskt görs och 

hur de förhåller sig till attraktionskraften hos en plats (Niedomysls 2006:17). Därför är det viktigt 

att klargöra att studier med ett makrotillvägagångssätt gör antaganden om attraktionskraft genom 

avslöjade preferenser och inte baserar sina slutsatser på människors förklarade preferenser 

(Niedomysls 2006:19). 

Den andra och alternativa metoden kan kallas för uttalandebaserad (statementbased) attraktion. An-
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tagande baserad attraktion definieras av specifika kriterier som väljs av en observatör, medan utta-

lande baserad attraktion bör ses mer som attraktionskraft som används i gemensamt vardagsspråk 

(Niedomysls 2006:19). Utmaningarna med metoden är förutom vanlig intervjueffekt, rational-

iseringar efteråt, ovilja att prata om potentiellt pinsamma frågor eller försöka undvika dem, tenden-

ser att understryka politiskt korrekta frågor eller helt enkelt ta några aspekter för givet etc. I 

Niedomysls VI artikel kommer det även fram att människor inte nödvändigtvis alltid vet om sina 

preferenser explicit (Niedomysls 2006:20). 

 

2.6. Analysmodell för flyttrörelsen 
 

I slutet av detta kapitel har jag sammanfattat flyttrörelsen i en analysmodell, figur 3. Analysmo-

dellen börjar med punkt 1 att beskriva flyttrörelsens trender, dvs. i hela Norden riktar sig flyttrörel-

sen från landsbygden och perifera områden till städerna. Utflyttningen sker från mindre kommuner, 

då främst yngre flyttar till större städer för studier och arbete, och lämnar bakom sig medelålders 

och äldre (Nordregio 2012a:18). Enligt Roclawski (2008:34) beror dragningskraften till större 

kommuner i Sverige på deras breda utbud av service, nöje och diversifierade och dynamiska ar-

betsmarknader. Enligt rådande urbaniseringstrender anses det svårt att föreställa sig att glesbygdens 

förutsättningar att locka till sig mera människor kommer att förändras i någon högre utsträckning 

under de närmaste åren. 

 

Punkt 2 (figur 3) behandlar orsakerna till flyttrörelsen. De omedelbara/direkta orsakerna beror en-

ligt Kytö & Kral-Leszczynska (2013:10) i Finland på att den ekonomiska tillväxten har stagnerat, 

från och med år 2008, och flyttrörelsen till landets städer har därmed blivit starkare. Flyttrörelsen 

till landets huvudstäder har dock accelererat betydligt i fem nordiska huvudstäder Oslo, Köpenhamn, 

Helsinki, Stockholm och Reykjavik från och med 1990-talet. Under tiden 1993–2003 har invånaran-

talet minskats i alla perifera regioner inom Norden (Nordregio 2008:45).  

 

De historiska orsakerna till att befolkningen har minskats inom landsbygden (har angetts i figur 3) 

beror på att behovet av arbetskraften har minskats inom jordbruket (Lorenz 2009:83), eftersom ma-

skiner har tagit allt större del av arbetsbördan. Industrialiseringen har lett till att behovet av arbets-

kraft drog till sig landsbygdsbefolkningen till fabriker (Lorenz 2009:71). 

 

Punkt 3 (figur 3) sammanfattar flyttrörelsens konsekvenser. Enligt Kytö & Kral-Leszczynska 

(2013:10) växer städerna i Finland medan landsbygden förlorar sin livskraft. Servicenivå, arbete 
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och kapital flyttas allt starkare till städerna medan bl.a. dessa faktorer minskar på landsbygden. 

Långsiktiga konsekvenser är att om landsbygden ska fungera (bl.a. uppehålla sin servicenivå för 

sina invånare) måste landsbygdsorter stödas allt starkare ekonomiskt (Kytö & Kral-Leszczynska 

2013:10). 

 

Nederst i figur 3 har teorier sammanfattats gällande flyttrörelsen. Dessa teorier hjälper till att 

förklara hur och varför flyttrörelsen sker i praktiken. Enligt ”push and pull” modellen indelas 

människors flyttbeteende i fyra grupper: ursprungsregionens stötande kraft, den 

destinationsregionens tilldragande kraft, så kallade samtidiga händelser och individuella faktorer. 

Då människor flyttar jämför de ursprungs- och den destinerade regionens egenskaper, möjligheter 

samt för- och nackdelar. Olika personer överväger dessa faktorer olika beroende på deras egna 

erfarenheter och attityder. Olika hinder som betungande kostnader, långa avstånd och begränsningar 

gällande inflyttning inverkar på beslutet att flytta (Niittylahti 2013:12). Olika “push and pull” 

faktorer kan variera mycket mellan olika forskare men grundidén förblir den samma: man betraktar 

individerna inom flyttrörelsen som rationella agenter som eftersträvar att maximera nyttan av att 

flytta (Brettell & Hollifield 2015:147). 

Regionala flyttrörelser är ekonomiska teorier som indelas i tre grupper: regionala tillväxtteorier 

(som indelas i balans- och kumuleringsteorier), centralsystemteorier och lägesteorier. (Niittylahti 

2013:13). Balansteorins grundidé är att den regionala utvecklingen strävar efter att ständigt vara i 

balans. Då en förändring sker som leder till obalans, leder detta till en motsatt reaktion inom 

regionen och strävan till att nå ursprungsläge (Luukko 2000:15). Inom lägesteorierna betraktas ett 

områdes förutsättningar som är ekonomiskt mest lönsamt för individen (Niittylahti 2013:14). Enligt 

den kumulativa tillväxtteorin leder tillväxt inom vissa regioner, till minskning i andra regioner 

(Luukko 2000:15). Centralsystemteorin anser att utveckling är naturligt vilket beror på 

tillväxtcentrumets inre dynamik. Utvecklingen är inte förknippad till en större regional- eller 

samhällelig utveckling (Luukko 2000:16). 

Syftet med Ravensteins migrationslagar är att beskriva människornas flyttrörelser oberoende av tid 

och plats. Enligt Ravensteins tionde migrationslag är den huvudsakliga inriktningen av migrationen 

från landsbygden till industriella och kommersiella centrum (Brettell & Hollifield 2015:29). 

Niedomysls antagandebaserad (assumption-based) attraktionskraft till en plats, går ut på att 

antaganden görs om varför människor dras till vissa platser. Metoden verkar vara mycket logisk och 

enkel, men det är nödvändigt att tänka på vilka antaganden som faktiskt görs och hur de förhåller 

sig till attraktionskraften hos en plats (Niedomysls 2006:17). Därför är det viktigt att klargöra att 

studier med ett makro tillvägagångssätt gör antaganden om attraktionskraft genom avslöjade 

preferenser och inte baserar sina slutsatser på människors förklarande preferenser (Niedomysls 
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2006:19). 

 

Analysmodellens (figur 3) idé är att ge en förenklad överblick av litteraturen som behandlats i 

denna studie. Enligt litteraturen och migrationsteorierna sker migrationen i huvudsak från lands-

bygden till städerna. Enligt Kytö & Kral-Leszczynska (2013:10) har denna trend dock blivit betyd-

ligt starkare i Finland från och med år 2008 efter att den ekonomiska tillväxten stagnerat. Enligt 

flera migrationsteorier har ekonomiska orsaker den största inverkan på migrationen. Det som jag 

försöker ta reda på är flyttorsakerna till Eckerö kommun. Eckerö kommun anses vara en lands-

bygdskommun, men i litteraturen har jag svårt att finna information om flyttorsaker till landsbygden. 

Litteraturen lägger stor vikt på ekonomin och att det finns arbetsplatser, vilket lockar personer att 

bosätta sig på en ort. En ort kan också ha andra positiva egenskaper som lockar till sig migranter, 

men en viktig orsak är i så fall att orten är inom pendlingsavstånd till arbetsplatser. Eftersom in-

formationen är mycket vag gällande flyttorsakerna till landsbygden, anser jag att min kvantitativa 

studie om Eckerö är viktig. 
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Figur 3. Analysmodell för flyttrörelsen. Modifierad från: Nordregio (2012a:18), Kytö & Kral-

Leszczynska (2013:10), Lorenz (2009:71, 83), Niittylahti  2013:12-14), Brettell & Hollifield 

2015:28-29, 147), Luukko (2000:15-16), Niedomysls (2006:17, 19) 

 

1.Beskrivning av flyttrörelsen. Flyttrörelsen går från landsbygden och perifera områden till städerna. Yngre 
personer har tendens att flytta bort från små kommuner medan de äldre blir kvar och därmed höjs 

medelåldern drastiskt inom de små kommunerna.  

 

3. Konsekvenser av flyttrörelsen. Städerna växer medan 
landsbygden förlorar sin livskraft. Servicenivån, arbeten och 

kapital flyttas allt starkare till städerna medan bl.a. dessa 
faktorer minskas på landsbygden. Långsiktiga konsekvenser. 

För att landsbygden kan fungera (bl.a. uppehålla sin 
servicenivå för sina invånare) måste landsbygdsorter stödas 

ekonomiskt allt starkare.  

 

Perspektiv/teorier: 
”Push and pull”: Individer som migrerar är rationella agenter som eftersträvar att maximera nyttan av att flytta. 

Lägesteori: Betraktar ett områdes förutsättningar som är ekonomiskt mest lönsamt för individen. 
Balansteori: Då en förändring sker som leder till obalans, leder detta till en motsatt reaktion inom regionen och strävan till att nå 

ursprungsläge. 
Kumulativ tillväxtteori: granskar områdets utbredning och sammandragning, dvs. hur tillväxten inverkar positivt och vilka är de negativa 

speglingseffekterna.  
Centralsystemteori: Flyttrörelsen är en förutsättning för utvecklingen av ett centrum. 

Ravensteins migrationslagar: Migrationen riktar sig från landsbygden till städerna. 
Niedomysls platsattraktions teori: antaganden görs varför människor dras till vissa platser. Detta kompletteras med att undersöka 

uttalandebaserad attraktionskraft, bl.a. genom att intervjua migranter.   

 

2. Orsaker till flyttrörelsen.  
a.) Omedelbara/direkta orsaker. Genom att den ekonomiska 
tillväxten har stagnerats i Finland från och med år 2008, har 

flyttrörelsen blivit starkare till landets städer.    
b.) Bakomliggande orsaker. Historiskt har behovet av arbetskraften 
minskats inom jordbruket på landsbygden, eftersom maskiner har 

tagit allt större del av arbetsbördan i Finland. 
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2.7. Tidigare undersökningar 
 

 

Thomas Niedomysls landsomfattande studie i Sverige, där respondenterna uppger vad som är 

viktiga faktorer i valet av en ny bostadsort, har fungerat som inspiration för min undersökning. 

Thomas Niedomysl utförde studien under år 2005. Studien presenterades 2008 som en artikel i 

Environment and Planning A, och utgjorde också en del av Niedomysls avhandling ”Migration and 

Place Attractiveness” samma år. 

Niedomysls slutsatser var att personer som håller på att migrera väljer sin nya bostadsort på basen 

av att överväga sitt hushålls behov och preferenser, samt de resurser och möjligheter som den nya 

bostadsorten har att erbjuda. Migranter har också individuella begränsningar som påverkar valet av 

flyttort. En gradvis större uppfyllelse av behov, krav och preferenser leder till ett gradvis mindre 

antal av valmöjligheter. I ju större utsträckning olika preferenser uppfylls på ett visst ställe, desto 

attraktivare anses orten. Personer kan flytta (till samma ort) av diverse- och komplexa skäl. Ett av 

Niedomysls viktigaste fynd var beaktandet av respondenternas livsskede, vilket gav struktur för 

undersökningen och ledde till minskad risk för att beakta annars alltför subjektiva preferenser 

gällande flyttort. Behov, krav och preferenser är nyttiga för att bilda en generell begreppsram. Detta 

räcker ändå inte till för att i en djupare mening förstå migranternas sökprocess och intresse för en 

specifik ort. Enligt Niedomysl har de senaste undersökningarna om migration visat att arbete varit 

den viktigaste faktorn gällande migration som skett på långa sträckor inom Sverige. Niedomysl 

anser arbete som ett krav vid val av en ny flyttningsort, men anser att det utöver detta finns flera 

andra skäl och behov att beakta vid valet av en ny bostadsort som är inom pendlingsavstånd från 

arbetet. En annan viktig upptäckt var användningen av Internet som lett till ny form av 

informationssökning bland migranterna. Internet har lett till möjligheter att hitta nya flyttorter, till 

platser som migranterna inte förr haft någon anknytning till. Personliga kontakter till specifika orter 

är ändå lika viktiga som de varit förut, oberoende av Internets ökade betydelse (Niedomysl b 

2006:13-14). 

Maria Länström har gjort en jämförande studie med Niedomysls undersökning. Länströms studie 

gjordes i Uddevalla kommun i Sverige och blev färdig 2010. Studien heter: En attraktiv kommun – 

Migration, migrationspreferenser och marknadsföring i Uddevalla kommun utifrån demografiska, 

geografiska och socioekonomiska faktorer. Resultaten i denna studie påvisade att migranter till 

Uddevalla kommun högst skattade vacker natur och möjligheten till friluftsliv. Till skillnad från 

Niedomysls undersökning lade respondenterna mindre vikt vid arbets- , studierelaterade samt 

sociala och ekonomiska faktorer. Orsaken till de avvikande resultaten i jämförelse med Niedomysls 

undersökning, uppges av Länström vara att inflyttarna till Uddevalla kommun utgjordes främst av 

unga personer med svag ställning på arbetsmarknaden (Länström 2010:3). Niedomysl drog 
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slutsatsen att migranternas livssituation har en stor betydelse i fråga om flyttpreferenser (Niedomysl 

b 2006:13), vilket Länström håller med om i sin studie. 

 

 

2.8. Förväntningar inför studien om Eckerö kommun 
 

På basen av Länströms och Niedomysls undersökningar förväntar jag mig att resultaten och svaren i 

min undersökning om Eckerö kommun, kommer att logiskt avspegla vad personer förväntas svara i 

ett specifikt livsskede. T.ex. barnfamiljer kommer sannolikt att ge höga poäng för dagvården och 

understryka dess vikt. Åldringar och anhöriga till åldringar kommer säkert också att ge höga poäng 

för åldringsvården. Det finns många pensionärer i Eckerö kommun, så jag förväntar mig att hälso- 

och åldringsvården kommer att anses vara mycket viktiga i enkäten. I Länströms undersökning om 

Uddevalla hade naturen fått de högsta poängen. Eckerö kommun är också en liten 

landsbygdskommun, så goda poäng för naturen kan också väntas i denna studie. Frågan om 

matbutiken i Eckerö kommun kommer säkert att väcka diskussion och kommunborna kommer 

sannolikt att anse den som viktig. Eckerö kommun har tidvis haft en matbutik men den har flera 

gånger tvingats stänga. Under den senaste tiden har det inte funnits en matbutik i kommunen. 

En intressant aspekt av studien är att få en inblick i varifrån inflyttningen till Eckerö sker. Jag tror 

själv att största delen av inflyttningen till Eckerö sker från andra kommuner på Åland. Enligt teorin 

sker största delen av inflyttningen från närbelägna orter. Det som jag specifikt vill veta är varför 

immigranterna valt Eckerö kommun. Har immigranterna till Eckerö kommun varit så kallade 

rationella agenter som noggrant övervägt för- och nackdelarna med att flytta till Eckerö? Är skälen 

mer komplexa vid avvägandet av flyttbeslut och finns det fler skäl att flytta än de som jag tagit upp 

i frågeformuläret? I slutet av frågeformuläret har jag en fri textdel där jag hoppas att få svar på 

dessa frågor.  
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3. DATAMATERIAL OCH METODER 

 

I detta avsnitt presenteras datamaterialet, undersökningens avgränsningar, datamaterialets 

tillförlitlighet och forskningsmetoder varefter avhandlingens resultat kommer att behandlas i 

följande avsnitt (fyra). 

 

3.1. Datamaterial 
 

I den här undersökningen används enkätformulär om migrationen till Eckerö kommun som 

datamaterial (bilaga 1). Enkäten skickades till personer som flyttat till Eckerö kommun inom de 

senaste 20 åren (7.3.1996-7.3.2016). Datamaterialet samlades under sommaren 2016 genom att 

skicka enkätformulären per post till 1.1.1920-31.12.1997 födda personer. Det viktigaste kriteriet 

gällande åldern var att respondenterna var minst 18 år gamla. Enkäten skickades till 393 

respondenter, varav 112 respondenter svarade (svarsprocent var ca 29,3 %). Respondenternas 

adressuppgifter samlades under våren 2016 från Magistraten. Enkätens centrala teman var 

personernas och hushållets livssituation samt orsakerna för flytten till Eckerö. 

 

3.2. Anonymitet och konfidentialitet 
 

Urvalet skedde från statistiska uppgifter från Magistraten. Svarsenkäten som skickats ut har varit 

anonym i den bemärkelsen att respondenterna inte ombetts uppge sitt namn eller sina 

kontaktuppgifter. Ett följebrev var också bifogat i enkäten där syftet med undersökningen 

förklarades, vilka som utförde den samt att den var frivillig. Jag uppgav också min e-postadress i 

följebrevet ifall respondenterna skulle ha frågor gällande enkäten. På enkätens sista sida frågade jag 

om respondenterna skulle vara villiga att ställa upp för en telefonintervju. Ifall respondenten 

svarade ja, bad jag personen skicka sina kontaktuppgifter per e-post till mig och meddela när det 

passade för respondenten att bli kontaktad. Jag ställde denna fråga ifall jag skulle ha fått för få svar i 

min undersökning. Undersökningen fick tillräckligt med svar och därför behövdes inte 

kompletterade intervjuer utföras. 

 

Jag har använt ordet konfidentiell i följebrevet eftersom respondenterna har svarat anonymt på 

enkäten och individer ej kan urskiljas ur materialet. Alla data presenteras i sammanställd form och 

det är därför inte möjligt att se vad någon specifik respondent har svarat. Se enkätens följebrev i 
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bilaga 1. 

 

3.3. Metod 
 

För att finna för- och nackdelar med att bo i Eckerö kommun har jag utfört en kvantitativ studie 

bland alla människor som flyttat till kommunen under de senaste tio åren. Niedomysls 

landsomfattande studie i Sverige, där respondenterna uppger vad som är viktiga faktorer i valet av 

en ny bostadsort, har varit förebild för min undersökning (Niedomysl 2008). Förutom Thomas 

Niedomysls undersökning har jag även fått idéer från Maria Länströms studie, En attraktiv kommun 

– Migration, migrationspreferenser och marknadsföring i Uddevalla kommun utifrån demografiska, 

geografiska och socioekonomiska faktorer. Länströms undersökning presenterades 2010 och hennes 

undersökning utgår ifrån Niedomysls studie.  

 

Genom att använda liknande frågor och skattningsskalor som Niedomysl och Länström använt i 

sina undersökningar hoppas jag att kunna påvisa faktorer som är framträdande för just Eckerö 

kommun. Alla tre undersökningar är ändå mycket olika och resultaten är inte direkt jämförbara.  

Enkäten som skickades i Eckerö kommun gjordes både i programmet Word och i Excel. De 

statistiska analyserna utfördes i programmet SPSS.  

 

3.4. Undersökningens skattningsskala 
 

Jag har bett respondenterna att uppge vad de tyckte var viktigt i sitt val av ny bostadsort. Detta görs 

på en skala från 1 till 5 där 1 representerar ”helt oviktigt” och 5 representerar ” helt avgörande”. 

Skalan mäter inte hur bra Eckerö kommun är på att tillfredsställa de saker som efterfrågas. Flera 

respondenter har t.ex. skrivit i slutet av kommentarerna att de flyttat till Eckerö kommun p.g.a. 

kärleken och har därför värderat flera andra faktorer som oviktiga vid flytten till Eckerö kommun. 

Min skattningsskala saknar också en negativ aspekt och därför får jag inte fram vad folk inte vill ha 

i sin boendemiljö. Om en faktor får låga poäng betyder det nödvändigtvis inte att respondenterna är 

negativt inställda till denna faktor, utan den är endast av mindre betydelse.  

 

 3.5. Urval 
 

Undersökningen avser att vara statistiskt representativ för alla vuxna, (över 18 år), som under de 

senaste 20 åren (7.3.1996-7.3.2016) flyttat till Eckerö kommun. Respondenternas adressuppgifter 
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samlades under våren 2016 från magistraten. Urvalet bestod av 393 personer. Det ursprungliga 

urvalet bestod av 394 personer, men en person måste tas bort från urvalet eftersom 

adressuppgifterna saknades. Av 393 personer svarade 112 respondenter på enkäten (svarsprocenten 

var ca 29,3 %). 

 

Det idealiska hade varit att skicka frågeformuläret till alla som flyttat nyligen (t.ex. under det 

senaste året) till Eckerö kommun. Detta var inte möjligt eftersom Eckerö är en liten kommun. 

Risken var att jag hade fått för få svar på enkäten.  

 

3.6. Reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet och validitet är sätt att kritiskt demonstrera forskningsprocesser och tillförlitligheten av 

forskningsresultat. Om forskningen skall vara till hjälp, bör den inte vara vilseledande. Enligt 

Murphy och Dingwall (2003) så räcker inte enbart procedurer för att försäkra tillförlitliga 

forskningsresultat. Reliabiliteten beskriver hur långt ett viss test, såsom en enkät, kommer att ge 

liknande resultat i olika sammanhang, förutsatt att inget har förändrats.  

Validiteten är ett mera finkänsligt koncept, som beskriver närheten till vad vi tror att vi mäter kontra 

vad vår avsikt var att mäta (Roberts et. al. 2006:41). 

 

Enligt Niedomysl (2008) är ett problem med undersökningar att svarsalternativen är valda av 

forskaren, utifrån dennes förhandsförståelse, och riskerar därför att missa aspekter som för 

informanterna är viktiga (Länström 2010:13). Genom att delvis använda samma frågor som använts 

i tidigare forskningar så kan jag lättare göra jämförande analyser och fördjupa min analys av det 

insamlade materialet. 

  

För att undvika problematiken att forskningen skulle reproducera forskarens egna åsikter och 

värderingar, utförde Niedomysl (2008) en omfattande förstudie. Han skickade frågeformulär till 800 

personer som flyttat över en kommungräns och minst 100 km inom det senaste halvåret. Han fick 

totalt 390 användbara svar. Frågeformuläret bestod av fem öppna frågor där respondenten kunde 

svara i fri text. De två första frågorna handlade om flyttorsaker och de tre sista lät respondenterna 

beskriva faktorer de ansett vara viktiga när de valt sin nya bostadsort. Svaren transkriberades och 

kategoriserades därefter beroende på meningsinnehåll (Länström 2010:14). Efter denna förstudie 

borde undersökningens frågor i huvudsak avspegla de viktigaste faktorerna vid valet av 

inflyttningsort. Det bör tas i beaktande att jag inte har en inblick i hur de olika 
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undersökningsfrågorna kategoriserades. Niedomysls förstudie eliminerar ändå risken för forskar-

kontaminering i så hög grad som kan anses möjligt. 

 

Det finns stora skillnader mellan min och Niedomysls undersökning. För det första så är 

Niedomysls undersökning nationell och man har utgått från ett statistiskt urval av Sveriges 

population oberoende av om de tillfrågade har eller har tänkt flytta. I min undersökning utgörs 

respondenterna av migranter, medan Niedomysl bad respondenterna att uppskatta hur viktiga olika 

faktorer skulle vara för respondenten i händelse av en flyttning. I en hypotetisk behöver man inte 

konkret ta hänsyn till utmaningarna inför flytten: ekonomiska, emotionella eller praktiska. I min 

undersökning har jag bett respondenterna att i efterhand motivera sitt val av bostadsort.  

 

Flera respondenter sade att de flyttat till Eckerö kommun p.g.a. kärleken. Denna egenskap fanns 

inte med i frågornas svarsalternativ, utan tolv personer skrev detta i fritexten i slutet av enkäten. 

Dessa individer hade inte alls tagit i betraktande enkätens frågor om flyttningen och hade därför 

prioriterat övriga flyttorsaker väldigt lågt. Det är förståeligt att i Niedomysls forskning angående en 

hypotetisk flyttsituation så har inte denna aspekt tagits med. Länström har i sin undersökning riktat 

frågeformuläret till migranter i Uddevalla kommun under år 2009, medan jag har riktat mitt 

frågeformulär till migranter som flyttat till Eckerö kommun under en större tidsperiod.  

 

3.7. Enkäten 
 

Jag har i stora drag utgått från liknande frågor angående flyttpreferenser som Niedomysl och 

Länström använt i sina undersökningar. Jag har gjort förändringar för att enkäten bättre skulle passa 

undersökningens syfte i undersökningen om Eckerö kommun.  

 

Enkäten inleds med tio bakgrundsfrågor (se bilaga 1), vars syfte är att ta reda på ”vem som flyttar 

till Eckerö”? Frågornas syfte är också att utreda hur respondenterna tenderar att se olika faktorer 

som viktiga för val av inflyttningsplats beroende på demografiska, socioekonomiska och 

geografiska egenskaper. Den resterande delen av enkäten (frågorna 6–13) består av värderingsfrågor 

där respondenten uppger på en skala från 1 till 5, där 1 är helt oviktigt och 5 helt avgörande, hur 

viktig de ansett en faktor när de valde att flytta till Eckerö kommun. Faktorerna är uppdelade i tre 

olika delar utifrån områdesnivå: landskaps-, kommun- och bostadsområdesfrågor. 

 Tidigare studier har visat att olika faktorer har betydelse på vilken geografisk nivå man relaterar 

dem till (Länström 2010:16). I själva enkäten hade jag inte indelat frågorna i dessa områdesnivåer, 
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vilket i efterhand kan ses som en svaghet. Indelningen kunde ha gjort enkäten tydligare för 

respondenterna. Frågorna 6–13 har uppdelats i tre geografiska nivåer för att underlätta 

presentationen av resultaten. 

 

3.8 Bakgrundsfrågor 
 

I den första frågan frågas efter kön och ålder. Jag har angett sex olika svarsalternativ för 

respondenterna när de anger vilken åldersgrupp de tillhör. Orsaken är att jag inte ansåg det relevant 

att veta respondenternas exakta ålder och för att jag ville skydda respondenternas anonymitet. 

Eckerö är en så liten kommun att det på basen av någons ålder kunde vara lätt att lista ut vem som 

har svarat på enkäten.  

 

Härnäst frågas det i enkäten: ”Hur många gånger har du bytt bostadsort (flyttat till en annan 

kommun) de senaste 10 åren”. Meningen med att specificera frågan, med meningen som är inom 

parentes, var att endast beakta längre flyttar som har betydelse för kommunen och specificera vad 

som räknas som flytt. Länström påpekar att det finns tidigare forskningar som visar att de flesta 

flyttar inom ett begränsat område och dessa flyttar påverkar inte samhället i någon större 

utsträckning. Enligt tidigare forskningar är man under vissa tidsperioder i livet mera benägen att 

flytta, främst i åldern 18–25. Därför kändes det på sin plats att ha en tidsbegränsning i frågan. 

Länström lyfter fram ett hypotetiskt exempel på en 70 årig man som under sin livstid flyttat 20 

gånger varav 15 var i åldern 18–30. Om personens alla flyttar skulle räknas med, så säger det inte så 

mycket hur benägen han skulle vara att flytta i dagsläget jämfört med sin livssituation som yngre 

(Länström 2010:16). 

 

Fråga nummer tre handlar om tidigare kopplingar till Eckerö kommun. Enligt Länström är man 

mera benägen att flytta till ett ställe som man sedan tidigare känner till. Frågan är säkert också 

viktig för kommunen då det undersöks hur man ska locka fler att bosätta sig inom kommunen 

(Länström 2010:17). T.ex. kan det hända att Eckerö kommun blir bekant för flera som semesterort 

och på det sättet blir sommargäster nyfikna på att senare flytta till Eckerö. 

 

Följande fråga ”Varifrån flyttade du?”, tillade jag som en kompletterande bakgrundsfråga. Jag ansåg 

det viktigt att veta ungefär varifrån migrationen riktas till Eckerö. Min mening var att utreda: sker 

migrationen i huvudsak inom Åland eller flyttar folk till Eckerö från andra orter än Åland? Som 

svarsalternativ har jag angett: en annan kommun inom Åland, Sverige, Finland och ett annat land. 
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Fråga nummer fem handlade om familjesituationen. Länström anser att många flyttar orsakas av 

förändrade familjeförhållanden, och då kan det mest avgörande för valet av bostad vara hur 

familjesituationen ser ut efter flytten (Länström 2010:17). I fråga nummer fem står det i första 

alternativet ”Ensamstående utan barn Ensamstående med hemmaboende barn”. Fast det borde 

egentligen ha endast stått ”Ensamstående utan barn”. Det har skett ett tryckfel i min enkät, vilket 

också flera respondenter har lagt märke till. Alla respondenterna som valde det första alternativet 

har som tur dragit med penna över ”Ensamstående med hemmaboende barn”. i fråga fems första 

svarsalternativ: I frågan om familjesituation hade jag fem olika svarsalternativ i min enkät. Vid 

presenterandet av resultaten ändrade jag svarsalternativen till tre stycken. I efterhand kändes det 

meningsfullt att förenkla presentationen, för att det som intresserar mig mest är antalet barnfamiljer. 

I mitt första värde subtraherade jag enkätsvaren ”ensamstående med hemmaboende barn” 

med ”sambo/gift/registrerad med hemmaboendebarn” för att motsvara faktorn ”barnfamiljer”. 

Faktorn ”annat” motsvarade faktorn saknade värden. ”Sambo/gift/registrerad partner utan barn” och 

”ensamstående utan barn” motsvarade faktorn ”familjer utan barn” i tabell 1.  

 

Fråga sex ”Vilken boendetyp flyttade du till?”. Enligt Länström är tillgång på bostäder en av de 

mest grundläggande förutsättningarna för att en bostadsort ska kunna komma i fråga som 

destination vid migration (Länström 2010:17). 

 

Följande fråga handlar om utbildningsgrad, som är delad i fem svarsalternativ: grundskola, 

gymnasium/yrkesskola, efter gymnasial-/yrkesutbildning ej högskola, högskola/eftergymnasial- 

eller yrkesutbildning 3 år eller mindre samt högskola mer än 3 år.  

 

Frågorna nio och tio handlar om inkomst. Enligt Finlands statistikcentral år 2014 ligger 

medianlönen kring 2 647 euro/mån (dvs. 31 764 euro/år) i kommuner med färre än 10 000 invånare. 

Jag angav att medelinkomsttagarnas årsinkomster låg mellan 23 500-35 500 euro/år. I 

enkätformuläret gjorde jag felet med att inte ange någon valuta. Det känns som en självklarhet att 

man på Åland använder euron. Flera av undersökningens respondenter har dock flyttat från Sverige 

och en av respondenterna undrade i kommentarernavilken valuta det var fråga om i undersökningen 

(i frågorna nio och tio).  

 

Länström anser att den individuella inkomsten är en stark indikator på konsumtionsmönster och 

preferenser när individen ingår i en större enhet. Att analysera två låginkomsttagare varav den andra 

ingår i en höginkomsttagarfamilj kan leda till en potentiell felkälla (Länström 2010:18). 
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3.9 Landskapsfrågor 
 

I avsnittet om närområde har jag använt fyra frågor (vänner, släkt/familj, arbetsmöjligheter och 

karriärmöjligheter). Med ordet landskap, i denna rubrik, har jag inte gjort någon geografisk 

avgränsning gällande vilket område det skulle vara fråga om. Min mening är att respondenterna 

anger vilka preferenser som varit viktiga vid flytten till Eckerö kommun, med tanke på att 

preferenser som efterfrågas ligger nära respondenterna. Ordet landskap avspeglar i detta fall 

respondentens eget intresseområde, det vill säga hur han eller hon upplever att någonting är nära 

beläget (inom landskapet Åland).   

 

3.10 Kommunfrågor 
 

Under kommunfrågorna har jag bett respondenterna poängsätta följande preferenser: vacker natur, 

friluftsliv, kommunalskatt, affärsutbud, kommunikationer, vård och omsorg, privattrafik, 

kollektivtrafik, äldreomsorg, barnomsorg, hälso- och sjukvård, fritids- och sportaktiviteter inom 

pendlingsavstånd, samt kommunala avgifter och ett attraktivt kommuncentrum. Därnäst behandlar 

jag några kommunfrågor utförligare. 

 

I min undersökning frågar jag också hur viktigt det är att det finns ett bra utbud på affärer i Eckerö 

kommun. Under de senaste åren har det inte funnits en matbutik i Eckerö kommun. Ett sort antal 

respondenter har i kommentarerna påpekat att detta är mycket beklagligt. Den närmaste matbutiken 

för eckeröborna, ligger i Hammarland kommun, ca 16 km från Eckerö kommuncentrum.  

 

Jag valde att i min enkät inte fråga om utbildningsmöjligheter eftersom det i Eckerö kommun endast 

finns grundskola. Därför ansåg jag att en fråga gällande utbildningsutbud inte var av betydelse vid 

valet att flytta till Eckerö kommun.  

 

Jag beslöt att inte fråga respondenterna hur viktigt är det att bo vid havet, eftersom Åland består av 

öar där alla kommuner är belägna vid havet. Frågan skulle inte ha differentierat Eckerö kommun på 

något sätt i jämförelse med de andra kommunerna på Åland. I bostadsområdesfrågorna efterfrågas 

vikten av  att bostaden har havsutsikt, vilket jag anser som ett ändamålsenligare sätt att ställa frågan 

i undersökningen om Eckerö kommun. Jag har inte heller frågat om kulturutbud, nöjesutbud och 

festivalutbud. Dessa tre frågor anser jag att på sätt och vis ingår i min undersökningsfråga om 
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fritids- och sportaktiviteter. Eckerö kommun är befolkningsmässigt väldigt liten så det kändes inte 

ändamålsenligt att fråga noggrannare ifall utbudet på olika kulturella aktiviteter är en flyttorsak till 

kommunen.  

 

3.11 Bostadsområdesfrågor 
 

I bostadsfrågorna behandlade jag: barnvänlighet, rykte, bostadspris, havsutsikt, centralt läge, 

naturnära, kommunalt vatten/avlopp, fiberkabel, cykel- och gångbanor, villor/villatomter, 

hyresrätter och fjärrvärme.  

 

I den nästsista frågan frågas det om respondenten är villig att ge en telefonintervju. Jag tillade 

frågan endast för den händelse att enkäten skulle ha besvarats av ett alltför få antal personer. Därför 

var jag färdig att komplettera min undersökning med en kvalitativ del bestående av telefonintervjuer. 

Enkäten fick tillräckligt många svar (112 stycken) så det blev inte aktuellt att intervjua respondenter 

per telefon. Denna fråga kommer därför inte att analyseras närmare i undersökningen.  

 

Sist i enkäten finns det utrymme för respondenten att fritt formulera sitt val att flytta till Eckerö 

kommun. 
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4 RESULTAT 
 

Under denna rubrik presenterar jag resultaten i undersökningen om Eckerö. Jag har också jämfört 

resultaten med Länströms och Niedomysls undersökningar. Bl.a. frågeformulären och 

respondentgrupperna skiljer sig stort i alla tre undersökningar och är inte direkt jämförbara med 

varandra. I resultatdelen jämför jag ändå undersökningarna, eftersom att det är intressant att se hur 

undersökningen i Eckerö kommun ser ut jämförd med Niedomysls undersökning som reflekterar ett 

urval av hela Sveriges befolkning medan respondenterna i Länströms undersökning är från en 

landsbygdskommun, Uddevalla (i Sverige). Både min och Länströms undersökningar har hämtat 

inspiration från Niedomysls undersökning. Därför har alla tre undersökningar mycket gemensamt 

med varandra. 

 

4.1 Demografiska egenskaper 
 

Könsfördelningen inom respondentgruppen var 42 % kvinnor och 58 % män. Könsfördelningen i 

Niedomysls respondentgrupp var 45 % kvinnor och 55 % män och i Länströms undersökning 67 % 

kvinnor och 32 % män. 

 

Över hälften av respondenterna i Eckerö tillhörde antingen gruppen 51–64-åringar eller gruppen 

65+ åringar. Grupperna 31–40 och 41–50 åringar var ungefär lika stora, och till dem tillhörde över 

35 % av respondenterna. De yngsta grupperna 18–24 och 25–30 åringar bestod av lite under 10 % 

av respondenterna. Grupperna 25–30 år, 30–40 år samt 41–50 år är ungefär lika stora i Niedomysls 

och min undersökning. De största skillnaderna mellan undersökningarna förekommer i grupperna 

18–24 år, 51–64 år och 65+ år. Niedomysls undersökning består av ett större antal yngre, medan 

min undersökning av ett större antal äldre respondenter.  

 

Länströms undersökning består av en större mängd av 18–24 och 25–30 åringar än min 

undersökning. 18–24 åringarna utgör den största åldersgruppen i Länströms undersökning (25 %), 

medan denna grupp är den minsta i min undersökning (1,8 %). Gruppen 31–40 år är ungefär lika 

stora i min och Länströms undersökningar, medan de äldre åldersgrupperna (41–50, 51–64 och 65-) 

är betydligt större i min undersökning. 
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4.2 Socioekonomiska egenskaper 
 

Det finns betydande skillnader mellan de socioekonomiska egenskaperna mellan undersökningarna. 

Jag instämmer med Länström (2010:21) om att de socioekonomiska skillnaderna kan härledas 

främst från olikheterna mellan åldersgrupperna. I min undersökning finns det mest 

medelinkomsttagare medan låginkomsttagarna utgör över 55 % av respondenterna i Länströms 

undersökning. I Länströms undersökning består den största åldersgruppen av 18–24 åringar. Det är 

rimligt att respondenterna består till största delen av låginkomsttagare och att största gruppen valt 

utbildningsgraden som låg i Länströms undersökning, eftersom en stor del av respondenterna är 

mycket unga (18–24 år).  

 

I min undersökning finns det flera medelinkomsttagare 41,1 % och färre höginkomsttagare 19 %. 

Niedomysl har delat in sina inkomstgrupper i ungefär tre lika stora grupper. I frågan om 

utbildningsgraden är största skillnaderna mellan antalet medelutbildade i min undersökning 33,0 % 

gentemot Niedomysls 40,2 %, medan antalet lågutbildade var 32,1 % i min undersökning och 26,3 

% i Niedomysls. 

 

I fråga om sysselsättning är det mest iögonfallande att ingen har angett sig vara arbetslös i min 

undersökning, medan 4% av respondenterna är arbetslösa i Niedomysls undersökning och i 

Länströms undersökning 9,3 %. I Eckerö finns det väldigt många egenföretagare, 10,7 %, medan 

denna siffra är betydligt lägre i Niedomysls och Länströms undersökningar. I min undersökning 

finns det betydligt flera äldre än i de andra undersökningarna, men bara 11,6 % är pensionärer vilket 

är ca 2 % färre än i både Niedomysls och Länströms undersökningar. Det finns mest studerande i 

Länströms undersökning, 13,2 % medan denna siffra är 8,2 % i Niedomysls undersökning. I min 

undersökning finns det ca 1 % färre studerande än i Niedomysls undersökning. 
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 Absolut  Andel  Niedomysls  Länströms 

 tal (N=112) (%) Andel (%) Andel (%) 

Kön         

Man 47 41,9 % 45,2 % 32,1 % 

Kvinna 65 58,1 % 54,8 % 67,4 % 

Saknade värden       0,5 % 

     

Ålder         

18-24 2 1,8 % 9,0 % 25,0 % 

25-30 9 8,0 % 9,6 % 20,1 % 

31-40 20 17,9 % 18,2 % 19,0 % 

41-50 21 18,8 % 19,4 % 12,5 % 

51-64 31 27,7 % 33,5 % 12,5 % 

65- 27 24,7 % 10,4 % 9,8 % 

Saknade värden 2 1,8 % 0,0 % 1,1 % 

     

Familjesituation         

Barnfamiljer 23 20,5 % 39,6 % 30,4 % 

Familjer utan barn 77 68,8 % 59,3 % 66,8 % 

Saknade värden 12 10,7 % 1,1 % 2,7 % 

     

Utbildningsgrad         

Låg 36 32,1 % 26,3 % 42,9 % 

Medel 37 33,0 % 40,2 % 38,0 % 

Hög 32 28,6 % 33,0 % 19,0 % 

Saknade värden 7 6,3 % 0,5 % 0,0 % 

     

Sysselsättning         

Anställd 69 61,6 % 57,3 % 51,6 % 

Egenföretagare 12 10,7 % 6,9 % 3,8 % 

Pensionär 13 11,6 % 13,9 % 14,3 % 

Studerande 8 7,1 % 8,2 % 13,2 % 

Arbetslös 0 0 % 4,0 % 9,3 % 

Annan 6 5,4 % 7,0 % 7,1 % 

Saknade värden 4 3,6 % 2,7 % 1,1 % 

     

Inkomst         

Låg 40 35,7 % 33,2 % 55,4 % 

Medel 46 41,1 % 33,3 % 28,3 % 

Hög 22 19,6 % 33,2 % 12,5 % 

Saknade värden 4 3,6 % 0,3 % 3,8 % 

 

 

Tabell 1. Respondenternas demografiska och socionomiska egenskaper, i min, Länströms och 

Niedomysls undersökningar. 

 



32 

 

4.3 Geografiska egenskaper 
 

I det följande presenteras resultaten gällande de geografiska egenskaperna. I frågorna gällande 

bostadstyp och antalet gånger respondenterna har flyttat så verkar det som att respondenternas ålder 

har haft en stor betydelse.  

 

Största gruppen av respondenterna (33,9 %) i min undersökning har inte haft någon tidigare 

koppling till Eckerö kommun när de flyttat. Den näst största gruppen i min undersökning har haft en 

tidigare koppling till Eckerö. I min undersökning utgörs kopplingen ”fritidsboende/semester” av 

17,9 % av respondenterna.  

 

Ca 70 % av respondenterna i min undersökning har flyttat färre än 2 ggr. I mitt tycke kan denna 

relativt låga siffra bero på att jag frågar hur många gånger man flyttat till en annan kommun (d.v.s. 

att flytta inom Eckerö kommen inte räknades som en flytt). En annan orsak till att respondenterna i 

min undersökning har flyttat mycket litet kan vara den höga medelåldern (ca 2/3 av respondenterna 

är över 41 år gamla). Personer i åldern 18-25 år har en större benägenhet att flytta (Länström 

2010:16). Det kan också vara möjligt att ålänningarna överlag har en mindre benägenhet att flytta, 

eftersom Åland består av öar. De flesta ålänningarna har bil och körsträckorna är inte väldigt långa 

på huvudön (det tar under 1 h att från Mariehamn köra med bil till vilken annan kommun som helst 

på Ålands huvudö).  

 

Enligt Ravenstains första migrationslag riktas huvuddelen av migrationen till närbelägna orter. Den 

största gruppen, 47,3 %, i min undersökning utgörs av personer som flyttat inom Åland. I min 

undersökning var det överraskande många som flyttat från Sverige till Eckerö kommun, 35,7 % 

medan inflyttare från Finland (fastlandet) var 10,7 %. Som Finlands västligaste kommun har Eckerö 

en snabb sjöförbindelse till Sverige (Grisslehamn). Turismen är också betydande i Eckerö kommun, 

så Eckerö kan vara välkänt bland svenskarna. En annan orsak kan vara att flera ålänningar antingen 

flyttat till Sverige eller Finland (fastlandet) och nu har flyttat tillbaka till Eckerö.  

 

Ifråga om bostadstyp bor den överlägsna majoriteten (72,3 %) av respondenterna i Eckerö i villor. 

Boende i hyresrätt kommer på andra plats (19,6 %). Största grupperna i min undersökning är äldre 

och medelinkomsttagare, så det känns naturligt att den överlägsna majoriteten har valt villaboende i 

en liten landsbygdskommun som Eckerö.  
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T.ex. i Länströms undersökning är den största åldersgruppen och en betydande del av 

respondenterna studerande. Unga har oftast sämre inkomster än äldre, vilket kan förklara att 

majoriteten bor på hyresrätt i Länströms undersökning (Länström 2010:23). 
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 Absolut  Andel  

 tal (N=112) (%) 

Tidigare koppling     

Bosatt 29 25,9 % 

Fritidsboende/semester 20 17,9 % 

Arbetat 2 1,8 % 

Annat 15 13,4 % 

Ingen tidigare koppling 38 33,9 % 

Saknade värden 8 7,1 % 

   

Flyttat från     

inom Åland 53 47,3 % 

Sverige 40 35,7 % 

Finland 12 10,7 % 

annat land 5 4,5 % 

Saknade värden 2 1,8 % 

   

Flyttat till bostadstyp     

Villa 81 72,3 % 

Bostadsrätt 1 0,9 % 

Hyresrätt 22 19,6 % 

Annat 8 7,1 % 

Saknade värden 0 0,0 % 

   

Flyttat antal ggr     

Färre än 2 ggr 78 69,6 % 

Mellan 3 och 5 ggr 6 5,4 % 

6 ggr eller fler 2 1,8 % 

Saknade värden 6 5,4 % 

   

Flyttat antal ggr     

0 ggr 37 33,0 % 

1 gång 41 36,6 % 

2 ggr 20 17,9 % 

3 ggr 3 2,7 % 

4 ggr eller fler 5 4,5 % 

Saknade värden 6 5,4 % 

 

Tabell 2. Respondenternas tidigare koppling till Eckerö kommun, geografiska egenskaper, flyttat till 

  hurdan bostadstyp och antalet flyttgånger. 
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4.4 Landskapsnivå  
 

På landskapsnivå ansågs vänner som viktigast i min undersökning, medan släkt/familj kom som 

näst viktigast. Arbetsmöjligheter kom på tredje plats (av fyra) medan karriärmöjligheter kom på 

fjärde plats i min undersökning.  

 

4.5 Kommunal nivå 
 

Vacker natur har varit den viktigaste preferensen i min undersökning på kommunal nivå. I Eckerö 

kommun fick privattrafiken de näst bästa poängen medan friluftsliv kom poängmässigt lite efter. 

Kollektivtrafiken fick de sämsta poängen på kommunnivå. Äldreomsorg, barnomsorg, fritids- och 

sportaktiviteter ansågs vara viktiga i Eckerö kommun. Hälso- och sjukvården placerades på sjunde 

plats (av tolv). För att få den bästa hälso- och sjukvården på Åland borde man bo nära ett sjukhus 

(som finns i Mariehamn), eller nära ett universitetssjukhus i Åbo stad för att få snabb tillgång till 

specialsjukvård. 

 

Affärsutbud hade fått överraskande dåliga poäng i min undersökning och placerades på nionde plats. 

En stor del av kommentarerna som respondenterna lämnat var att det är problematiskt att det inte 

finns en matbutik i Eckerö kommun. Under de senaste åren har Eckerö kommun inte haft en 

matbutik. Då respondenterna flyttade till Eckerö fanns det sannolikt ännu en, och vid 

flyttningsskedet var det kanske inte så viktigt med ett bra utbud av affärer (så som frågan är uttryckt 

i enkäten). En möjlighet är att en matbutik med basvaror var viktig och kanske även togs för given i 

Eckerö kommun.  

 

På sämsta plats inom kommunfrågorna i Eckerö kom kommunala avgifter, attraktivt 

kommuncentrum och kollektivtrafik.  

 

 

4.6 Bostadsområdesnivå 
 

I min undersökning har naturnära fått de bästa poängen. Till följande uppskattades inom 

bostadsområdesfrågorna högst. Kommunalt vatten/avlopp, fiberkabel, cykel- och gångbanor, 

värderades högt i Eckerö och placerades mellan andra och fjärde plats. Havsutsikt kom på femte 

plats (av tolv) inom bostadsområdesfrågorna, medan barnvänlighet och villor/villatomter kom på 

följande plats och värdesattes poängmässigt mycket nära varandra.  
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Bostadspriser hade ungefär fått en medelhög ranking i min undersökning. Detta kan bero på att i 

landsbygdskommuner tenderar bostadspriserna vara mycket låga, medan bostadspriserna i städer är 

höga och leder till betydande restriktioner gällande bostadsval. 

 

Centralt läge värdesattes inte högt i Eckerö. Detta torde bero på att Eckerö är en liten kommun, vars 

kommuncentrum består endast av ett fåtal byggnader. Centralt läge har därmed inte väldigt stor 

betydelse. Fjärrvärme kom på sista plats inom bostadsområdesfrågorna och fick de sämsta poängen 

i hela undersökningen. 
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   Rank 

 Medelvärde Eckerö 

Landskap     

Vänner 3,02 1 

Släkt/Familj 2,76 2 

Arbetsmöjligheter 2,55 3 

Karriärmöjligheter 2,20 4 

   

Kommun     

Vacker natur 4,06 1 

Privattrafik 3,83 2 

Friluftsliv 3,82 3 

Äldreomsorg 2,7 4 

Barnomsorg 2,65 5 

Fritidsaktiviteter 2,65 5 

Hälso- o sjukvård 2,64 7 

Kommunalskatt 2,52 8 

Affärsutbud 2,48 9 

Kommunala avgifter 2,45 10 

Attraktivt kommuncentrum 2,32 11 

Kollektivtrafik 2,31 12 

   

Bostadsområde     

Naturnära 4,26 1 

Kommunalt vatten/avlopp 3,65 2 

Fiberkabel 3,15 3 

Cykel- gångbanor 2,93 4 

Havsutsikt 2,80 5 

Barnvänligt 2,49 6 

Villor/villatomter 2,45 7 

Bostadspris 2,223 8 

Hyresrätter 2,17 9 

Centralt läge 2,10 10 

Rykte 2,09 11 

Bostadsrätter 1,82 12 

Fjärrvärme 1,72 13 

 

Tabell 3. Huvudrubrikerna i denna tabell har indelats i: Landskaps-, kommun- och 

bostadsområdesnivå. Avsikten har varit att kartlägga respondenternas boendepreferenser 

utifrån indelningen av de olika områdesnivåerna. 
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4.7 Demografiska faktorer 
 

Under denna rubrik jämför jag resultaten för boendepreferenserna mellan följande 

respondentgrupper, baserade på: kön, ålder och familjesituation (om det finns/inte finns 

hemmaboende barn). Dessa jämförelser baserar sig på tabellerna 4, 5 och 6. 

 

4.7.1 Kön 
 

58 % av respondenterna är kvinnor. Åldersmässigt finns det ungefär dubbelt mera kvinnor mellan 

18–40 år än män, medan i åldersgrupperna 41–50 och 65+ finns det lite mera män än kvinnor. I 

åldersgruppen 51–64 är 61 % av respondenterna kvinnor. Den ungefärliga medelåldern, på basen av 

de sex åldersgrupper som respondenterna kunde välja mellan, var 43 år för kvinnor och 47 år för 

män.  

 

De största socioekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor är att 70 % (28 st.) av 

låginkomsttagarna är kvinnor medan 70 % (14 st.) av höginkomsttagarna är män. Om man räknar 

enligt hushållets nettoinkomst består däremot 70 % (14 st.) av denna kategoris höginkomsttagare av 

kvinnor. Det i mest iögonfallande är också att 66 % (21 st.) är kvinnor som studerat vid högskola 

mer än 3 år, samt att 8 kvinnor var studerande medan denna siffra var 0 för männen. Dessa resultat 

kan till en viss del förklaras med att kvinnorna är fler i de yngre åldersgrupperna. 

 

De första anmärkningsvärda resultaten i tabell 5 är att skillnaderna mellan poängsättningen mellan 

preferenserna är väldigt små mellan kvinnor och män. Män har poängsatt arbetsmöjligheterna lite 

högre, medan kvinnorna har i sin tur gett högre poäng för karriärmöjligheter. För männen är 

släkt/familj lite viktigare än för kvinnor, medan vänner har fått samma poäng av båda könen.  

 

Traditionellt har kvinnor ansetts vara mera familjorienterade och värdesätta sina vänner högre än 

män. Enligt Nilsson (2003), Fischer och Malmberg (2001) är kvinnor som har familjeförbindelser 

(barn och/eller partner) mindre benägna på att flytta än män i samma situation (Niedomysl* 

2006:11). I min undersökning gav männen högre poäng för släkt/familj, medan kategorin vänner 

poängsattes lika av både män och kvinnor. 

 

Bland respondenterna i Eckerö har männen poängsatt privattrafiken högre än kvinnorna. Enligt 

SIKA 2005 (Swedish Institute for Transport and Communications Analysis) föredrar kvinnorna 
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mera kollektivtrafik medan män hellre kör bil (Niedomysl* 2006:11).  

 

I min undersökning har männen gett lite högre poäng än kvinnorna för äldreomsorg, hälso- och 

sjukvård. Enligt medeltalet är männen 10 % äldre än kvinnorna och det finns fler över 65 åriga män 

än kvinnor i undersökningen fast kvinnorna är betydligt fler till antalet. P.g.a. ålderdom så kan det 

hända att männen därför har poängsatt äldreomsorg samt hälso- och sjukvård högre än kvinnorna.  

Kvinnorna poängsatte högre: barnomsorg, attraktivt centrum, gång- och cykelbanor, havsutsikt och 

fjärrvärme. Männen poängsatte i sin tur högre: vacker natur, kommunalskatt, kommunala avgifter, 

friluftsliv, rykte, villor/tomter, naturnärhet, vatten/avlopp och fiberkabel. Skillnaderna mellan 

poängen var överlag väldigt små mellan männen och kvinnorna. 

 

4.7.2 Ålder 
 

Under livets olika skeden kan olika preferenser ändras betydligt. Statistiskt sett finns det betydliga 

skillnader mellan preferenserna mellan åldersgrupperna. Tyvärr fanns det endast två respondenter i 

åldern 18–24 år. Denna åldersgrupps preferenser har jag därför varit tvungen att utesluta från 

undersökningen.  

 

Det mest utmärkande för gruppen 31–40 åringar var deras höga poäng för arbetsmöjligheter och 

vänner, jämfört med alla andra grupper. 31–40 åringarnas grupp poängsatte också högst: 

barnomsorg, barnvänlighet och bostadsrätter. Niedomysl hävdar att yngre värdesätter sina vänner 

högre än vad äldre personer gör, medan äldre personer i sin tur mer än yngre värdesätter släkt/familj. 

Grupperna 31–40 och 41–50 åringarna hade gett de högsta poängen för karriärmöjligheter medan 

31–40 åringar hade poängsatt arbetsmöjligheterna högst. 

  

Privattrafiken har i min undersökning fått lika höga poäng inom grupperna 31–40 samt 65+ åringar. 

41–50 åringarna poängsatte affärsutbud högst. 65+ åringarna hade gett lite högre poäng för 

kollektivtrafiken än vad respondenterna hade poängsatt den i medeltal. Denna grupp hade också gett 

enligt förväntningarna de högsta poängen för både hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Andra 

faktorer som 65+ åringarna poängsatte högst var vacker natur, kommunala avgifter, friluftsliv, rykte, 

havsutsikt, villor/tomter, naturnärhet, närhet till centrum och fiberkabel. 25–30 åringar hade gett de 

högsta poängen för gång- och cykelbanor. 
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4.7.3 Barnfamiljer 
 

Barnfamiljerna utgör ca 21 % av respondenterna medan ca 51 % av familjerna saknar minderåriga 

barn. Respondenterna inom barnfamiljerna har värdesatt arbetsmöjligheter samt släkt/familj högt. 

Kategorin karriärmöjligheter fick lite högre poäng, medan vänner var poängsatt endast tre 

decimalenheter högre än medeltalet av genomsnittet av respondenterna. Barnfamiljer gav relativt 

höga poäng för alla frågorna i enkäten. Det mest iögonfallande är de högsta poängen för 

kollektivtrafiken, attraktivt kommuncentrum, kommunalskatt, kommunalavgifter samt gång- och 

cykelbanor, högre än någon annan grupp i enkäten. Det var inte överraskande att barnomsorgen och 

barnvänlighet fick de allra högsta poängen inom barnfamiljerna. Hälso- och sjukvården samt 

äldreomsorgen poängsattes också väldigt högt, nästan lika mellan grupperna barnfamiljer, 65+ och 

pensionärer.  

Respondentgruppen, familjer utan barn hade poängsatt överlägset flesta kategorier betydligt lägre 

än gruppen barnfamiljer. Familjer utan barns preferenser skilde sig inte skilde sig inte medeltalet av 

alla respondenter. 

 

4.8 Socioekonomiska faktorer 
 

Till följande jämför jag resultaten om boendepreferenser mellan följande respondentgrupper, 

baserade på: Utbildningsgrad, sysselsättning och inkomst. Dessa jämförelser baserar sig på 

tabellerna 4, 5 och 6. 

 

 

4.8.1 Utbildningsgrad 
 

Respondenternas utbildningsgrad har fördelats mellan låg, medel och hög i enkätsvarens slutliga 

tabeller. Gruppen lågutbildade har gett låga poäng för arbets- och karriärmöjligheter, samt för 

barnomsorg och barnvänlighet. Medelutbildade verkar vara mest noggranna om sina pengar 

eftersom de har gett de högsta poängen för bostadspris, kommunalskatt och – avgifter. 

Medelutbildade har också överlag poängsatt högst den lokala servicen så som: hälso- och sjukvård, 

äldreomsorg, affärsutbud, attraktivt centrum, vatten och avlopp. Gruppen medelutbildade har också 

gett de högsta poängen för havsutsikt, villor och tomter. 
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4.8.2 Sysselsättning 
 

Den överlägsna majoriteten ca 62 % av respondenterna har ett arbetsförhållande där de är anställda. 

Alla andra gruppernas (egenföretagare, pensionär, studerande och annat) storlek ligger mellan ca 5-

12 %. Eftersom dessa andra grupper är relativt små så är svaren inte närapå statistiskt lika 

signifikanta som för gruppen anställda. Ingen har angett sig som arbetslös i enkäten.  

Gruppen anställda har angett lite högre poäng för arbets- och karriärmöjligheter än vad som är 

medeltalet i enkäten. Gruppen annat har gett exceptionellt låga poäng för släkt/familj, arbets- och 

karriärmöjligheter, medan vänner har också fått en aning låga poäng av denna grupp. Barnomsorg 

och barnvänlighet har poängsatts lågt av grupperna annat och pensionärer medan anställda har 

värderat dessa faktorer högst. Gruppen annat har gett de bästa poängen för vacker natur, friluftsliv 

och naturnärhet. Överraskande nog har pensionärerna gett väldigt höga poäng för privattrafiken.  

 

4.8.3 Inkomst 
 

Inkomsttagarna har indelats i tre grupper: låg-, medel- och höginkomsttagare. Låginkomsttagare 

visar mera intresse för affärsutbud, vänner och kollektivtrafik medan privattrafiken hade mindre 

betydelse. Låginkomsttagarna poängsätter högst: hyresrätter, bostadspris, centralt läge, gång- och 

cykelvägar. I min undersökning hade låginkomsttagare även gett de högsta poängen för 

bostadsrätter samt för villor/tomter. Låg- och medelinkomsttagare värdesätter arbetsmöjligheter lika 

mycket, medan låginkomsttagare värdesätter karriärmöjligheter högst.  
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 Arbets- Karriär- Släkt/   

 möjligheter möjligheter familj Vänner 

Kön         

Man 2,58 2,12 2,82 3,02 

Kvinna 2,53 2,25 2,72 3,02 

     

Ålder         

18-24 2,00 2,00 3,50 3,50 

25-30 2,56 2,44 2,22 2,44 

31-40 3,89 3,32 3,47 4,00 

41-50 3,24 2,62 2,67 2,95 

51-64 2,13 1,83 2,58 2,58 

65+ 1,40 1,21 2,80 3,14 

     

Familjesituation         

Barnfamiljer 3,32 2,57 3,22 3,05 

Familjer utan barn 2,31 2,17 2,65 2,87 

     

Utbildningsgrad         

Låg 2,16 1,63 2,83 2,78 

Medel 2,64 2,36 2,70 2,94 

Hög 2,86 2,52 2,63 3,20 

     

Sysselsättning         

Anställd 2,62 2,33 2,84 2,83 

Egenföretagare 3,18 2,27 2,58 3,17 

Pensionär 1,00 1,00 2,17 3,18 

Studerande 3,75 3,00 3,00 4,25 

Annat 1,40 1,40 1,80 2,60 

     

Inkomst         

Låg 2,67 2,37 2,77 3,24 

Medel 2,67 2,23 2,82 2,91 

Hög 2,24 2,00 2,48 2,81 

 

Tabell 4. I tabellerna 4-6 jämförs alla respondentgrupper med enkätens flyttpreferenser.



             

 Kollektiv- Privat- Hälso- Äldre- Barn- Affärs- Attraktiv Vacker Kommunal- Kommunala      

 trafik trafik sjukvård omsorg omsorg utbud centrum natur skatt avgifter Friluftsliv Rykte 

Kön                         

Man 2,05 4,00 2,70 2,91 2,63 2,31 2,23 4,20 2,68 2,57 3,91 3,09 

Kvinna 2,54 3,68 2,59 2,53 2,67 2,59 2,39 3,95 2,41 2,35 3,75 2,62 

Ålder                         

18-24 3,50 4,00 2,00 1,50 1,50 3,00 2,00 4,00 3,50 3,00 4,00 2,00 

25-30 2,33 3,56 2,22 2,33 2,67 1,56 1,56 3,67 2,44 2,11 3,44 2,22 

31-40 2,59 4,35 2,82 3,06 4,12 2,94 2,47 4,18 2,53 2,53 3,59 2,82 

41-50 2,38 3,71 2,67 2,67 3,67 2,48 2,38 4,10 2,62 2,38 3,86 2,9 

51-64 2,00 3,20 2,23 2,23 2,26 2,45 2,43 3,84 2,50 2,43 3,71 2,66 

65+ 2,43 4,35 3,25 3,25 1,27 2,35 2,26 4,35 2,35 2,48 4,20 3,32 

Familjesituation                         

Barnfamiljer 2,82 4,23 3,17 3,26 4,27 3,45 3,00 4,09 3,04 2,95 3,61 3,27 

Familjer utan barn 2,06 3,83 2,60 2,46 2,10 2,22 2,12 3,89 2,46 2,41 3,77 2,51 

Utbildningsgrad                         

Låg 2,17 3,53 2,58 2,68 1,97 2,32 2,03 3,73 2,13 2,11 3,5 2,74 

Medel 2,43 3,95 2,86 2,97 2,70 2,73 2,57 4,35 2,89 2,76 3,81 2,95 

Hög 2,10 3,93 2,33 2,27 3,03 2,21 2,07 3,93 2,34 2,28 4,00 2,76 

Sysselsättning                         

Anställd 2,21 3,82 2,46 2,73 3,03 2,56 2,23 3,94 2,67 2,60 3,72 2,66 

Egenföretagare 2,42 3,25 2,42 2,50 2,17 2,75 3,00 4,25 2,18 1,90 3,67 3,09 

Pensionär 2,45 4,38 3,31 3,00 1,23 2,00 2,15 4,31 2,42 2,36 4,23 3,23 

Studerande 3,00 3,88 3,12 2,25 3,63 2,63 2,25 3,75 2,13 2,13 3,50 2,63 

Annat 2,83 4,00 2,80 2,80 1,60 1,80 1,60 4,50 2,20 2,40 4,80 3,33 

Inkomst                         

Låg 2,76 3,78 2,89 2,74 2,27 2,81 2,62 4,15 2,49 2,44 4,05 2,81 

Medel 2,20 4,00 2,56 2,89 2,88 2,43 2,16 4,25 2,63 2,57 3,61 2,95 

Hög 2,33 3,87 2,64 2,71 2,65 2,49 2,33 4,08 2,56 2,48 3,82 2,86 

Tabell 5. I tabellerna 4-6 jämförs alla respondentgrupper med enkätens flyttpreferenser. 
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 Barn- Gång- Bostads- Havs- Hyres- Bostads- Villor/ Natur- Närhet till Vatten/ Fiber-   

 vänligt cykelbanor pris utsikt rätter rätter tomter närhet centrum avlopp kabel Fjärrvärme 

Kön                         

Man 2,41 2,86 2,32 2,77 2,19 1,80 2,59 4,34 2,02 3,83 3,20 1,49 

Kvinna 2,55 2,98 2,15 2,82 2,15 1,84 2,35 4,19 2,16 3,52 3,11 1,89 

Ålder             

18-24 2,50 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 2,50 4,50 4,00 1,50 

25-30 2,56 3,44 2,00 1,44 2,33 2,00 2,33 3,44 1,56 3,00 2,22 1,56 

31-40 3,82 3,41 3,06 2,59 2,82 2,26 3,42 4,05 2,21 3,47 3,42 1,89 

41-50 3,05 2,81 2,52 2,95 2,52 1,90 2,52 4,33 2,10 3,76 3,52 2,14 

51-64 2,06 2,74 1,97 3,03 1,77 1,43 1,93 4,3 1,90 3,47 2,68 1,53 

65+ 1,61 2,74 1,91 3,17 1,95 1,87 2,38 4,52 2,38 3,96 3,36 1,54 

Familjesituation             

Barnfamiljer 3,91 3,36 2,91 2,95 2,27 2,10 2,87 4,22 2,65 3,57 3,14 1,86 

Familjer utan barn 1,88 2,65 1,85 2,75 1,69 1,52 2,13 4,21 1,83 3,80 3,25 1,59 

Utbildningsgrad             

Låg 1,90 2,70 1,79 2,45 2,18 1,87 2,21 3,89 2,18 3,60 2,74 1,78 

Medel 2,68 2,84 2,70 3,16 2,46 2,03 2,95 4,51 2,16 3,81 3,14 1,81 

Hög 2,70 2,87 1,97 2,83 1,50 1,39 2,16 4,32 1,83 3,45 3,52 1,55 

Sysselsättning             

Anställd 2,84 3,06 2,24 2,75 2,15 1,80 2,53 4,29 2,13 3,66 3,19 1,68 

Egenföretagare 1,83 2,75 2,55 2,75 2,36 2,09 2,91 4,27 2,09 4,18 2,83 1,91 

Pensionär 1,31 2,69 1,62 2,69 1,67 1,54 1,31 4,31 2,00 3,54 3,08 1,08 

Studerande 3,38 3,25 2,63 2,63 2,88 2,38 3,00 3,25 2,25 3,00 3,00 2,38 

Annat 1,80 2,20 1,60 4,00 2,80 1,60 2,40 4,83 1,80 4,17 4,00 2,40 

Inkomst             

Låg 2,32 3,19 2,36 2,54 2,47 2,03 2,61 4,08 2,57 3,62 3,11 1,95 

Medel 2,68 2,84 2,30 2,98 2,09 1,80 2,43 4,35 1,89 3,65 3,26 1,72 

Hög 2,51 2,95 2,26 2,83 2,14 1,83 2,45 4,25 2,13 3,64* 3,17 1,74 

 

Tabell 6. I tabellerna 4-6 jämförs alla respondentgrupper med enkätens flyttpreferenser.



5 BESVARANDE AV AVHANDLINGENS UNDERSÖKNINGSFRÅGOR 
 

I detta kapitel kommer jag att besvara avhandlingens frågeställningar, sammanfatta de viktigaste 

aspekterna i min undersökning samt göra en sammanfattning. Som sist i denna analysdel finns en 

tabell där det framgår vilka egenskaper respondenterna värdesätter mest i sin hemkommun i Eckerö. 

 

5.1 Vad är migrationen/emigrationen i Eckerö kommun och hur fungerar den 

jämfört med andra kommuner i Norden? 
 

Enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå kommer befolkningsmängden att fortsätta växa på 

Åland. Ökningen bestäms i hög grad av tillgången till arbete och bostäder i landskapet. Av de 

åländska kommunerna ser det ut som att Sottunga (som är en skärgårdskommun) är den enda 

kommunen där befolkningen kommer att minska (ÅSUB a 2015). 

 

År 2008 hade Eckerö kommun brottats med flera år av underskott vilket till slut ledde till att 

kommunen förberedde sig för det värsta och initierade ett krisprogram. Enligt Eckerö 

kommundirektör Jörgen Lundqvist (den 28 januari 2011) har omorganiseringen och utflaggningen 

av passagerarfartyg och färjor i Östersjötrafiken från den åländska flaggan till den svenska i slutet 

av 2000-talet) påverkat kommunen i flera avseenden med som: förlorade skatteintäkter, utebliven 

nyrekrytering till färjorna, samhällsservice och osäkerhet kring bygdens utveckling. 

Rederiaktiebolaget Eckerö står för kommunens största del av indriven bolagsskatt som minskat från 

400 000 euro inbetalt år 2005 till 90 000 euro inbetalt år 2010. I och med utflaggningen har Eckerö 

kommun också förlorat huvuddelen av besättningens inkomstskatt som nu betalas i Sverige 

(Svadling 2011:12). 

 

Den offentliga servicen har inte påverkats av utflaggningen eftersom landskapsregeringens stöd för 

den kommunala verksamheten har förändrats och bidragit till upprätthållandet av standarden i den 

kommunala servicen. Med skattehöjningar och befolkningsökning har Eckerö kommun ersatt en del 

av de förlorade inkomsterna. När intervjun gjordes med Lundqvist (den 28.1.2011) var 

arbetslösheten i kommunen 6 %. Lundqvist kunde inte säga om siffran berodde på utflaggningen, 

men uppger att nyrekryteringen i Sverige väcker frågor. År 2008 var den öppna arbetslösheten 1,9 % 

(Svadling 2011:12). I augusti 2015 var arbetslösheten i Eckerö kommun 3,8 % (ÅSUB b 2015:4).  
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Eckerö kommuns ekonomiska läge och arbetslöshet korrelerar inte direkt med flyttröresiktlsen till 

kommunen. Fast det ekonomiska läget var dåligt åren före och efter år 2010 har Eckerö kommun 

ändå haft en blygsam befolkningstillväxt. Befolkningstillväxten fortsätter i Eckerö kommun än idag 

och under de senaste fem åren har arbetslösheten också sjunkit betydligt. Den minskade 

arbetslösheten är en tydlig ”pull” faktor till kommunen, eftersom den tyder på att 

kommuninvånarnnna lyckas finna arbete. 

 

Enligt Håkan Häggblom (28.4.2017), löneräknare för Eckerö kommun, pendlar ett stort antal 

Eckeröbor till andra åländska kommuner, framför allt till Mariehamn, till sina arbetsplatser. 

Häggblom förklarar att största delen av Eckerö kommuns inkomster kommer från kommunborna i 

form av kommunalskatt. Näringsgrenarna i Eckerö består idag av jordbruk, stuguthyrning till 

turister och en fiskodling. Fiskodlingen byggs nu på land och har i utsikt att anställa mellan 15–20 

nya arbetare. Eckeröbor arbetar också på fartyg, men rederierna som opererar från Berghamn 

betalar inte sina skatter till Eckerö kommun. Turismen är stark under sommarmånaderna, men den 

utgör inte huvudsyssla för någon och enligt Häggblom lämnar turismen inte något betydande spår i 

kommunens skatteintäkter. Turismen bidrar med arbete under sommarmånaderna inom 

serviceindustrin (kaféer, museer, restauranger mm.). Säsongarbetare från de baltiska länderna 

brukar hjälpa till inom jordbruket under somrarna (Häggblom intervju 2017). 

 

Ravensteins första migrationslag är att huvuddelen av migrationen riktas till närbelägna orter. Detta 

syns tydligt i Eckerös fall då inflyttningen år 2013 var 55 invånare och av dessa 29 inflyttare kom 

från en annan ort på Åland. Samma år var utflyttningen från Eckerö kommun 61 invånare och 41 av 

dem flyttade till en annan ort på Åland. År 2013 led Eckerö kommun en migrationsförlust på 6 

personer (ÅSUB 2014:67).  

 

Ravenstains tionde lag, om att den huvudsakliga migrationen riktas från landsbygden till 

industriella och kommersiella centrum, ser ut att också stämma väl på Åland. Enligt ÅSUB a:s 

(2015) scenario för befolkningstillväxten år 2030 är befolkningstillväxten störst i Ålands enda stad, 

Mariehamn och i Mariehamns angränsande kommuner: Jomala, Lemland och Hammarland. Eckerö 

kommuns befolkningstillväxt ser ut att enligt ÅSUB:s (2015) prognoser vara likadan som för andra 

åländska landsbygdskommuner. Den mest betydande faktorn som verkar differentiera Eckerö från 

de andra åländska landsbygdskommunerna är färjförbindelsen till Grisslehamn som erbjuder bra 

pendlingsmöjligheter till Sverige.  
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När man betraktar flyttrörelsen i ett nordiskt perspektiv så är Eckerö kommun i ett bra läge med 

tanke på att det finns pendlingsmöjligheter till större arbetsmarknader och utbildningsmöjligheter 

inom Åland. Dock studerar flera ålänningar även på fastlandet i Finland och i Sverige. 5 % av de 

nordiska kommunerna och regionerna hade större utvandring än invandring. De flesta av dessa 

regioner ligger antingen i Västnorden eller i glest befolkade delar av Finland, och saknade 

pendlingsmöjligheter till större arbetsmarknader och utbildningsmöjligheter (Nordregio 2012a:18). 

Migrationen tenderar att i Norden accelerera från glest befolkade områden på landsbygden och 

perifera regioner, vilket resulterar till att befolkningens medelålder höjs i dessa områden när de 

unga emigrerar och de äldre blir kvar i landsbygdskommunerna (Nordregio 2008:64). Fast 

befolkningsökningen har varit så positiv i Eckerö kommun så säger Håkan Häggblom att 

befolkningsökningen i Eckerö bl.a. kan förklaras med att många som tidigare emigrerat till Sverige 

(under 50- och 60-talet), under de senaste årtiondena har flyttat tillbaka till Eckerö. Dessa tidigare 

Sverige-emigranter äger mark eller fastigheter i Eckerö och flera av dem har för avsikt att nu 

spendera sina pensionsdagar i Eckerö. Dessa inflyttare förklarar delvis också den höga medelåldern, 

dvs. över hälften av Eckeröborna är över 50 år gamla (ÅSUB 2014:44). Därmed brottas Eckerö 

kommun dels med samma problem som flera andra landsbygdskommuner i Norden, där en allt 

föråldrande befolkning riskerar att förminska livskraften inom kommunerna.    

 

5.2 Vad får människor att flytta till Eckerö kommun, och hurdana personer är det 

som vill flytta till Eckerö? 
 

Enligt Ravensteins första migrationslag kommer huvuddelen av migrationen från närbelägna orter. 

Som förväntat har den största gruppen av respondenterna flyttat inom Åland till Eckerö, men en stor 

del (ca 36 %) av respondenterna har flyttat från Sverige, medan endast ca 11 % har flyttat från 

fastlandet i Finland. Geografisk närhet och båtförbindelserna är mycket bra till Sverige från Eckerö. 

Ravensteins första migrationslag kan förklara att svenskarna ser Eckerö som en närbelägen ort. 

Enligt Håkan Häggblom är största delen av de svenska immigranterna tidigare Eckeröbor som 

under de senaste årtiondena flyttat tillbaka. Dessa tidigare Eckeröbor äger antingen mark eller 

fastighet i kommunen (Häggblom intervju 2017). Till fastlandet på Finland är förbindelserna 

betydligt bättre på östra delen av Åland, vid Mariehamn. Östra delen av Åland kunde anses som en 

mera närbelägen ort för migrerande finländare som flyttat från fastlandet.  

 

Håkan Häggblom förklarade att flera tidigare Eckeröbor som har flyttat till Sverige under de senaste 

årtiondena nära sin pensionsålder flyttat tillbaka till Eckerö, vilket bl.a. förhöjt medelåldern i 

kommunen (Häggblom intervju 2017). Singelhushåll är generellt också mer mobila än personer som 
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delar sitt hem med en partner (Länström 2010:43). 21 % av respondenterna i min undersökning har 

barnfamilj, vilket tyder på att personer med barnfamilj inte är benägna på att flytta. 

 

När man sammanfattar vem som flyttar till Eckerö så är de mest sannolika faktorerna att personen 

är: singel, kvinna, medelinkomsttagare med fast anställning och över 31 år gammal. När man tittar 

noggrannare på utbildning så har den största gruppen gått i högskola mer än 3 år. Största gruppen av 

respondenterna har flyttat inom Åland och har inte haft tidigare kopplingar till Eckerö. Den 

överlägsna majoriteten av respondenterna (över 70 %) har flyttat till villa efter flytten till Eckerö. 

Ca 12 % av respondenterna har angett i kommentarerna att de flyttat till Eckerö kommun p.g.a. 

kärlek och flera av dessa personer skrev att de inte ens funderat på de flyttorsaker som efterfrågas i 

enkäten. I flera kommentarer kommer det fram att respondenterna inte har räknat ut var det lönar 

sig att bo. De främsta orsakerna för en del respondenter har varit att flytta till Eckerö p.g.a. kärlek, 

ärvd bostad eller att de råkat hitta en passlig bostad i kommunen. I ett par kommentarer nämns det 

att respondenterna i efterhand har börjat reflektera närmare på flyttorsaker som nämns i enkäten och 

att man först långt senare har börjat tänka mera logiskt på sin bostadsort. 

 

De fem faktorer som respondenterna har poängsatt högst och som fått mer än 3,50 poäng i medeltal 

var: naturnära, vacker natur, privattrafik, friluftsliv och kommunalt vatten/avlopp. Respondenterna 

värdesätter alltså naturen högst både i kommunen och i sin omedelbara näromgivning. 

Privattrafiken är också viktig, vilket tyder på att broförbindelsen till huvudön på Åland är oerhört 

viktig. Friluftslivet har fått mycket höga poäng, vilket kanske kan sammankopplas med att naturen 

också poängsatts högt i undersökningen. De höga poängen för friluftslivet beror kanske också på att 

Eckerö kommun har mycket sportaktiviteter att erbjuda bl.a. golf, en mycket stor idrottshall och en 

stor utelekpark för barn (belägen bredvid golfbanan).  

 

Ca 10 % av respondenterna skrev i kommentarerna att absolut borde finnas en matbutik i Eckerö. 

Ca 7 % skrev i kommentarerna att servicen överlag är dålig i Eckerö kommun, förutom att matbutik 

fattas så fattas en bank eller bankautomat. Dessa faktorer verkar inte vara avgörande vid beslutet att 

flytta till Eckerö kommun, eftersom t.ex. affärsutbudet fått endast medelmåttliga poäng, 2,48 i 

medeltal. En annan orsak kan ha varit att det fanns både en matbutik och en bank när flera 

respondenter flyttade till kommunen. Kanske respondenterna har tagit denna service för given och 

kanske därför inte gett höga poäng för t.ex. betydelsen av affärsutbud. 

 

Häggblom förklarar att man vid flera tillfällen försökt etablera matbutiker på Eckerö, men 

verksamheten har visat sig vara olönsam. En stor del av kommuninvånarna arbetar i Mariehamn och 
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brukar upphandla sina dagliga varor därifrån under sin hemresa. En lokal butik i Eckerö har ingen 

chans att konkurrera med priserna i de stora butikerna i Mariehamn. Med alla turister under 

sommaren skulle en butik i Eckerö vara lönsam, men turistsäsongen varar endast ca två månader. I 

grannkommunen, Hammarland finns det också en större matbutik samt bank och post. Enligt 

Häggblom är det även svårt att få en bankautomat till Eckerö eftersom att det är mycket dyrt och 

kräver många uttag per dygn (Häggblom intervju 2017). 

 

5.3 Analys 
 

Niedomysl drog slutsatsen att migranternas livssituation har en stor betydelse i fråga om 

flyttpreferenser (Niedomysls b 2006:13), vilket Länström håller med om i sin studie. Detta 

påstående stämmer överens även med denna studie om Eckerö kommun. Barnfamiljerna lägger vikt 

vid barnomsorgen och åldringar ger höga poäng för äldreomsorgen. För att planera en kommuns 

verksamhet är det oerhört viktigt att veta olika respondentgruppers preferenser. För att nämna ett 

annat exempel så pekar migrationsforskningen på att personer som håller på att bilda familj eller är 

gifta, är mindre benägna att flytta än alla andra grupper. Ändå försöker kommuner i sina 

markandsföringskampanjer rikta sig till barnfamiljer (Länström 2010:50). Generaliseringarna 

gällande migration som Länströms- och Niedomysls gör i sina undersökningar stämmer väl överens 

med studien om Eckerö kommun. Till skillnad från Länström och Niedomysl ifrågasätter jag ändå 

metoden som vi alla använt, nämligen att undersöka flyttpreferenserna bland immigranter. Frågorna 

i enkäterna utgår enligt mitt tycke från att respondenterna vill maximera nyttan genom att välja sin 

bostadsort. Jag argumenterar, på basen av studien om Eckerö kommun, att ett stort antal av 

respondenterna har bara en eller två flyttorsaker när de väljer bostadsort. Respondenterna inser 

möjligen först vid ett senare skede vikten av att överväga även flera preferenser vid val av 

bostadsort. 

 

När man jämför med respondenternas flyttpreferenser i min, Länströms och Niedomysls studier, så 

kan man grovt säga att resultaten är mycket lika mellan min och Länströms studie medan 

flyttpreferenserna ser mera olika ut i Niedomysls studie. I min och Länströms studier har man 

undersökt flyttpreferenserna i små landsbygskommuner, medan Niedomysls har gjort en nationell 

studie i Sverige gällande en hypotetisk flytt. En av de mest iögonfallande skillnaderna att vänner har 

fått de högsta poängen i både min och Länströms studier, medan arbetsmöjligheter har varit den 

viktigaste preferensen i Niedomysls studie. I kommunkategorin har vacker natur fått höga poäng i 

alla tre studier, medan överraskande nog har hälso- och sjukvård endast fått medelmåttliga poäng i 
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min studie. Denna preferens har varit mycket viktig i både Länströms och Niedomysls 

undersökningar. Ifråga om bostadsområde har naturnära fått de högsta poängen i min och Länströms 

studier, medan i Niedomysls studie har naturnära endast medelmåttiga poäng. Rykte har fått hög 

placering i Länströms och Niedomysls studier, men i min studie har den kommit på tredje plats från 

slutet. 

 

I hela Norden är trenden att flyttrörelsen går från landsbygden och perifera områden till städerna. 

Eckerö kommun står inför samma utmaningar som vilken annan landsbygdskommun som helst i 

Norden.  Syftet med detta arbete var att kartlägga flyttrörelsens trender inom Norden och 

flyttorsakerna till glesbygden med fokus på Eckerö kommun på Åland. Undersökningens resultat 

tyder alltså på att respondenterna inte verkar försöka maximera nyttan genom att välja sin 

bostadsort. Valet av att bosätta sig i Eckerö beror enligt undersökningens resultat främst på att man 

verkar ha anknytningar till kommunen, t.ex. att man ärvt hus eller att ens make/maka bor i 

kommunen. En del av respondenterna har också råkat hitta lämpligt boende i Eckerö som motsvarat 

deras önskemål och därför flyttat dit. Som en liten landsbygdskommun är det svårt för Eckerö att 

tävla med en centralorts (i detta fall Mariehamns) dragningskraft gällande migrationen. Eckerö 

kommun ligger ändå inom rimligt pendlingsavstånd till den lokala centralorten. Enligt den 

genomförda litteraturstudien har små orter i Norden, som är belägna inom pendlingsavstånd till 

städer, goda förutsättningar att öka i invånarantal. Små skärgårdskommuner som inte har 

broförbindelse med huvudön på Åland, har däremot stora svårigheter att klara sig. Deras 

invånarantal har kontinuerligt minskat. Detta bekräftas även av litteraturstudien där flera dragit 

slutsatser om att perifera regioner har svårt att klara sig i Norden. 

 

Eftersom att glesbygdskommuner kommer att i allt större grad tävla med varandra om att locka till 

sig invånare, krävs det större ansträngningar från kommunens sida att med begränsade resurser göra 

kommunen en attraktiv plats att bosätta sig i. Därför anser jag att undersökningar gällande plats-

attraktionskraft är viktiga. Till exempel skrev en respondent, som pendlar till Mariehamn till sitt 

arbete, att det skulle vara ändamålsenligt med daghemmet närmare huvudvägen närmare huvudvä-

gen. Respondenten sade att daghemmet är beläget mycket avsides i Eckerö. Flera föräldrar är bo-

satta i Eckerö, men arbetar i Mariehamn.  
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 Medelvärde Rank 

Naturnära 4,26 1 

Vacker natur 4,06 2 

Privattrafik 3,83 3 

Friluftsliv 3,82 4 

Kommunalt vatten/avlopp 3,65 5 

Fiberkabel 3,15 6 

Vänner 3,02 7 

Cykel- gångbanor 2,93 8 

Havsutsikt 2,80 9 

Släkt/Familj 2,76 10 

Äldreomsorg 2,70 11 

Barnomsorg 2,65 12 

Fritids- o sportaktiviteter** = Fritidsaktivite-
ter 2,65 12 

Hälso- o sjukvård 2,64 14 

Arbetsmöjligheter 2,55 15 

Kommunalskatt 2,52 16 

Barnvänligt 2,49 17 

Affärsutbud 2,48 18 

Kommunala avgifter 2,45 19 

Villor/villatomter 2,45 20 

Attraktivt kommuncentrum 2,32 21 

Kollektivtrafik 2,31 22 

Bostadspris 2,22 23 

Hyresrätter 2,17 24 

Centralt läge 2,10 25 

Rykte 2,09 26 

Bostadsrätter 1,82 27 

Fjärrvärme 1,72 28 

 

Tabell 7. I denna tabell har alla faktorer rangordnats enligt vad respondenterna har värdesatt mest.  
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6 SLUTDISKUSSION 
 

 

I Eckerö kommun är man intresserad av att veta vilka orsaker som lockar människor att flytta till 

kommunen. Som de flesta andra kommuner är Eckerö intresserad av att locka nya invånare till sig. 

Fler invånare betyder större skatteintäkter för kommunen och dessutom att servicen inom kommu-

nen kan försäkras eller tom. förbättras. 

 

Enligt Håkan Häggblom har Eckerö kommun inte gjort synliga marknadsföringskampanjer för att 

öka inflyttningen till Eckerö kommun, p.g.a. att det har varit mycket svårt för icke-ålänningar att 

köpa fastighet eller mark på Åland. Dessa regler har ändå luckrats upp under de senaste åren. Där-

emot är Eckerö kommun väldigt hjälpsam med att hitta både tomt och bostad för dem som vill flytta 

till Eckerö (Häggblom intervju 2017). För flera stadsbor eller personer som bott sitt liv på större 

orter kan det vara svårt att föreställa sig att man kan få hjälp av kommunen i bostadsfrågor. Det är 

en stor fördel att kommunen hjälper personer som vill bosätta sig där.  

 

Länström drar i sin undersökning slutsatsen att tidigare marknadsföringskampanjer från kommuner 

att öka inflyttningen inte haft någon större framgång. Målgrupperna man ofta riktar sig till är barn-

familjer eller entreprenörer. Unga och personer med svag koppling till arbetsmarknaden är ändå 

mest benägna att flytta. I sin undersökning föreslår därför Länström att man i stället borde fokusera 

på dessa grupper i kommunernas marknadsföringskampanjer eftersom dagens unga är morgonda-

gens barnfamiljer och de arbetslösa kan vara blivande entreprenörer. Risken är att dessa grupper är 

mobila och snart flyttar bort från kommunen. Men benägenheten att bosätta sig på ett ställe är större 

om man redan har koppling dit (Länström 2010:50).  

 

När jag påbörjade min undersökning utgick jag ifrån att respondenternas flyttbeslut fattas logiskt 

och att både för- och nackdelar begrundas noggrant. I kommentarfältet angav flera respondenter att 

flyttorsaken till Eckerö kommun var att man ärvt hus, ägde mark i kommunen eller att man flyttat 

p.g.a. kärleken (oftast ville maken bo i kommunen). Det finns en risk att frågorna som ställdes i 

undersökningens enkätformulär inte har haft en väldigt stor betydelse för en stor del av responden-

terna.  

 Eckerö kommuns migrationsmönster skiljer sig stort från det nordiska medeltalet, där de unga do-

minerar flyttrörelsen. I Eckerö var över hälften av respondenterna i denna undersökning) över 51 år 

gamla. Enligt Häggblom är en stor del av de äldre migranterna före detta Eckeröbor som bott i Sve-
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rige och som nu flyttar tillbaka till sin hemkommun under sina pensionsdagar. För att kommunen 

skulle bevara sin livskraft skulle det vara viktigt med flera yngre immigranter. Några familjer, som 

tidigare sommararbetat inom jordbruket, har redan flyttat från Baltikum till Eckerö kommun p.g.a. 

den högre levnadsstandarden (Häggblom intervju 2017). Enligt Nordregio (2012a:18) i stort sett 

alla regioner inom Norden vinnare när det gäller den internationella flyttrörelsen. Internationella 

immigranter kunde vara en stor resurs om de får arbete och trivs på sin nya hemort.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 

Min rekommendation till Eckerö kommun är att det är viktigt att granska marknadsföringskam-

panjernas inverkan vid sådana kampanjer i framtiden som syftar till att locka nya invånare till 

kommunen. Enligt Niedomysls och Länström har marknadsföringskampanjer inte haft någon större 

effekt utan främst varit resurskrävande. Ifall fortsatta undersökningar om flyttpreferenser bland mi-

granter görs, vill jag varna för att alla frågor i enkäten kan bli av sekundär betydelse för responden-

terna, om dessa har en annan orsak att flytta än det som nämns i enkäten. 

 

Vidare forskning kunde också bestå av att undersöka hur digitala tjänster inom kommunen kunde 

utvecklas. Digitaliseringen av tjänster kan föra med sig kostnadseffektiva innovationer som bör 

beaktas i dagens allt mera digitaliserade samhälle. Flera respondenter har beklagat sig över att ser-

vicen inom Eckerö kommun har skurits ner. I dagens läge är digitaliseringens möjligheter ett alter-

nativ att utveckla servicen och skära ner på kostnader. Niedomysls lyfter bl.a. fram Internets ökade 

betydelse i sin undersökning.  

  

 

 



54 

 

7  KÄLLOR 
 

 

Backteman F. & Östman S. (2009) Platsmarknadsföringens roll för kommuner. Nerladdat från 

http://epubl.ltu.se/1402-1552/2009/014/index-en.html, uppsökt 14.5.2015. 50 s. 

 

Brettell C.B. & Hollifield J.F. (2015) Migration theory – talking across disciplines. 3rd ed, USA: 

Routledge. ISBN: 978-0-415-74202-3 

 

Crawley M.J. (2005) Statistics : an introduction using R. Imperial College London, UK. ISBN 0-

4700-02297-3. 

 

Eckerö kommun. Nerladdat från http://www.eckero.aland.fi/kommunen, uppsökt 11.5.2015. 129 s. 

 

Eckerö kommun (2013) – Budget 2014. Nerdladdat från 

http://www.eckero.aland.fi/images/stories/fullmaktige/budgetboken_2014.pdf, uppsökt 16.9.2015 

 

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation]. ISSN=1799-0076. Helsinki: 

Statistikcentralen, uppsökt 13.9.2016. Nerladdat från: http://www.stat.fi/til/pra/index.html 

 

Fjertorp J. (2012) Bör kommuner eftersträva befolkningstillväxt? Nerladdat från 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3132593&fileOId=3132594, 

uppsökt 9.4.2015. 7 s. 

 

Fjertorp J. et al. (2012) Kommunal tillväxt – Konsten att hantera lokala förutsättningar. Nerladdat 

från http://www.natkom.se/PDF/Rapporter/007.pdf, uppsökt 13.5.2015. 76 s. 

 

Grigg D.B. (1977) E.G. Ravenstein and the ”laws of migration”. Nerladdat från 

http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/2584/Grigg%20on%20Ravenstein.p

df, uppsökt 29.8.2015. 13 s. 

 

Kettunen Vesa (2008) Laadunhallinta ketterissä menetelmissä. Nerladdat från 

http://www.soberit.hut.fi/espa/publications/kettunen_kandi_laadunhallinta.pdf, uppsökt 19.9.2015. 

37 s. 

 

Kytö Hannu & Kral-Leszczynska Monika (2013). Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät – Tutkimus 

alueiden välisistä muuttovirroista. Nerladdat från 

http://www.kaks.fi/sites/default/files/TutkJulk_76_net.pdf, uppsökt 7.11.2017. 125 s. 

 

Lorenz Uthardt (2009) Jordbrukaren mellan tradition och förnyelse – En studie av syd- och 

västfinländska jordbrukare i EU-Finland. Nerladdat från: 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/50690/UthardtLorenz.pdf?sequence=3, uppsökt 

25.3.2018. 272 s. 

 

Luukko J. (2000) Muuttoliikkeen syyt ja teoriat Päijät-Hämeen tapaustutkimus. Nerladdat från: 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/8636/juhaluuk.pdf?sequence=1, uppsökt 

29.8.2015. 68 s. 

 

http://epubl.ltu.se/1402-1552/2009/014/index-en.html
http://www.eckero.aland.fi/kommunen
http://www.eckero.aland.fi/images/stories/fullmaktige/budgetboken_2014.pdf
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3132593&fileOId=3132594
http://www.natkom.se/PDF/Rapporter/007.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/2584/Grigg%20on%20Ravenstein.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/2584/Grigg%20on%20Ravenstein.pdf
http://www.soberit.hut.fi/espa/publications/kettunen_kandi_laadunhallinta.pdf
http://www.kaks.fi/sites/default/files/TutkJulk_76_net.pdf
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/50690/UthardtLorenz.pdf?sequence=3
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/8636/juhaluuk.pdf?sequence=1


55 

 

Länström Maria (2010) En attraktiv kommun – migration, migrationspreferenser och 

marknadsföring i Uddevalla kommun utifrån demografiska, geografiska och socionomiska faktorer. 

Nerladdat från 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/23101/1/gupea_2077_23101_1.pdf , uppsökt 8.9.2016. 69 s.  

 

Niedomysl T. a (2006) Migration and place attractiveness. Geografiska regionstudier 68. Uppsala, 

Sverige. ISBN 91-506-1875-X. 

 
Niedomysl T. b (2006) Migration and place attractiveness. Geografiska regionstudier 68. Bilaga: 

Niedomysl T. (2006), Paper V, ”Resiential preferences for interregional migration in Sweden: 

demographic, socio-economic and geographical determinants". Uppsala, Sverige. ISBN 91-506-

1875-X. 

 

Niittylahti T. (2013) Muuttoliikkeet seutukunnittain. Nerladda från 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/41698/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-

201306051907.pdf?sequence=1, uppsökt 29.8.2015. 78 s. 

 

Nordregio (2012a) Att möta demografiska förändringar; En handbok för inspiration till handling i 

nordiska kommuner och regioner. Nerladdat från  

http://www.nordregio.se/Global/Publications/Publications%202012/NR2012_05_Handbook_Finnis

h_2012_06_28.pdf, uppsökt 9.4.2015. 82 s. 

 

Nordregio (2012b) Net Migrationen per main components 2007-2011. Karta 1. Nerladdat från 

http://www.nordregio.se/en/Maps/01-Population-and-demography/Net-Migration-per-main-

components-2007-2011/, uppsökt 1.11.2017. 

 

Nordregio (2008) The Demographic Challenge to the Nordic Countries. Nerladdat från 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:700391/FULLTEXT01.pdf, uppsökt 9.4.2015. 154 s. 

 

Roberts P. et. al. (2006) Reliability and validity in research. Nerladdat från 

http://journals.rcni.com/doi/pdfplus/10.7748/ns2006.07.20.44.41.c6560, uppsökt 8.9.2016. 5 s. 

 

Roclawski K. (2008) Från samtid till framtid – Den demografiska prognosen som underlag för 

modern kommunal planering. Nerladdat från http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:206251/FULLTEXT01.pdf, uppsökt 9.4.2015. 43 s. 

 

Svadling Per (2011) Utflaggning och omstrukturering. Sju verksamheter på sjöfatsintesiva Åland 

berättar om sina upplevelser. Nerladdat från: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:412767/FULLTEXT01.pdf, uppsökt 16.9.2015. 26 s. 

 

Vertainen M. (2014) Kuntarakenteen muuttamisen oikeudelliset edellytykset taloudellisesta 

näkökulmasta. Nerladdat från http://tampub.uta.fi/handle/10024/96438, uppsökt 17.5.2015. 91 s. 

 

ÅSUB (2008) Den åländska flyttningsrörelsen ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Nerdladdat från 

http://www.asub.ax/files/Rapport2008.8.pdf, uppsökt 14.9.2015. 81 s. 

ÅSBU (2012) Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn – hösten 2012. Nerladdat från 

http://www.asub.ax/files/rapport_2012_5_1.pdf, uppsökt 14.9.2015. 

 

ÅSUB (2006) Kommunreform på Åland? En förstudie. Nerdladdat från 

http://www.asub.ax/files/rapport_2006_5.pdf, uppsökt 10.5.2015. 53 s. 

 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/41698/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201306051907.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/41698/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201306051907.pdf?sequence=1
http://www.nordregio.se/Global/Publications/Publications2012/NR2012_05_Handbook_Finnish_2012_06_28.pdf
http://www.nordregio.se/Global/Publications/Publications2012/NR2012_05_Handbook_Finnish_2012_06_28.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:700391/FULLTEXT01.pdf
http://journals.rcni.com/doi/pdfplus/10.7748/ns2006.07.20.44.41.c6560
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:206251/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:206251/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:412767/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:412767/FULLTEXT01.pdf
http://tampub.uta.fi/handle/10024/96438
http://www.asub.ax/files/rapport_2012_5_1.pdf
http://www.asub.ax/files/rapport_2006_5.pdf


56 

 

ÅSUB (2014) Statistisk årsbok för Åland 2014. Nerladdat från 

http://www.asub.ax/files/statistisk_arsbok_for_aland_2014.pdf, uppsökt 9.4.2015. 256 s. 

 

 

ÅSUB a (2015) Nyheter – Kommunala befolkningsscenarier 2015. Nerdladdat från 

http://www.asub.ax/archive.con?iPage=12&art_id=1645, uppsökt 16.9.2015 

 

ÅSUB b (2015) Statistiskmeddelande – Arbetsmarknad 2015:8. Nerladdat från 

http://www.asub.ax/files/arblos_08_2015.pdf, uppsökt 16.9.2015. 6 s. 

 

ÅSUB (2016) Invånarantalet 31.12.2016.  Nerladdat från: 

https://www.asub.ax/sv/statistik/invanarantalet-31122016, uppsökt 20.12.2018. 

 

ÅSUB a (2017) Befolkningen 2016. Nerladdat från: 

http://www.asub.ax/sites/www.asub.ax/files/statistics/befolkningen_2016.pdf, uppsökt 3.11.2017. 

66 s. 

 

ÅSUB b (2017) Befolkningsprognos efter kommun 2015–2040. Nerladdat från: 

https://www.asub.ax/sites/www.asub.ax/files/attachments/page/be37.xlsx, uppsökt 20.12.2018. 

 

 

 

http://www.asub.ax/files/statistisk_arsbok_for_aland_2014.pdf
http://www.asub.ax/archive.con?iPage=12&art_id=1645
http://www.asub.ax/files/arblos_08_2015.pdf
https://www.asub.ax/sv/statistik/invanarantalet-31122016
http://www.asub.ax/sites/www.asub.ax/files/statistics/befolkningen_2016.pdf
https://www.asub.ax/sites/www.asub.ax/files/attachments/page/be37.xlsx


57 

 

8  BILAGOR 

 
 

Bilaga 1. Följebrev och enkät 



58 

 

 

Bilaga 1 Följebrev och enkät 

 

 

 

 
28.4.2016 
 
 
 

Hej! 
Ni är en av flera kommunbor i Eckerö kommun som med statistiska metoder valts ut 
för att medverka i denna studie. Eckerö kommun arbetar aktivt för att kommunen ska 
bli ännu mer attraktiv att flytta till och därför är det viktigt för kommunen att veta vad 
det var som gjorde att ni valde att bo i Eckerö kommun. Er medverkan är frivillig, men 
det vore viktigt att ni deltar. Jag ber er att besvara frågorna och skicka den ifyllda 
frågeblanketten i det bifogade portofria svarskuvertet så snart som möjligt. Alla svar 
behandlas konfidentiellt och svaren behandlas så att individer inte kommer att kunna 
urskiljas i rapporteringen.  
Jag, Markus Harhio, studerar vid Åbo akademi och utför denna studie i samarbete 
med Eckerö kommun. Denna studie är en del av min magisteravhandling på linjen 
ledarskap i offentlig förvaltning. Jag hoppas att ni tar er tid att besvara frågorna. På 
detta sätt bidrar ni med att ge underlag åt er kommun i arbetet med att förbättra 
kommunen för invånarna. Har ni frågor om undersökningen, datainsamlandet eller 
några andra synpunkter i övrigt så skicka gärna e-post till mig eller lämna ett ringbud 
på min e-post, markus.harhio@abo.fi. Jag vill även gärna intervjua deltagare till 
undersökningen per telefon, så kryssa gärna i alternativet i slutet av enkäten där ni 
går med på att delta i en telefonintervju. 
Jag behöver Ert svar senast 6 juni 2016. Tack på förhand för Er medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Markus Harhio 

 

mailto:markus.harhio@abo.fi
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DIN BAKGRUND                 

 1. Kön / Ålder Kvinna Man 18-24 25-30 31-40 41-50 51-64 65- 

                  

 

2.  Hur många gånger har du bytt bostadsort (flyttat till en annan kommun) de senaste 10 åren:    

       

       

3. Hade du kopplingar till Eckerö   Ja, jag har tidigare varit bosatt    

kommun innan du flyttade till hit?  Ja, jag har tidigare varit fritidsboende/semestrat i Eckerö    

  Ja, jag har tidigare arbetat men ej bott i Eckerö   

  Ja, jag har tidigare studerat men ej bott i Eckerö   

  Ja, jag har annan tidigare koppling till Eckerö   

    Nej, jag har ingen tidigare koppling till Eckerö   

       

4. Varifrån flyttade du? 
 

En annan kommun inom Åland 
  

  Sverige   

  Finland   

    Ett annat land   

    

5. Hur såg din familjesituation  
ut direkt efter att du flyttat?   

Ensamstående utan barn Ensamstående med 
hemmaboende barn   

Flera alternativ kan anges.   
 Ensamstående med hemmaboende barn 
   

   
 Sambo/gift/registrerad partner utan barn  
   

   

Sambo/gift/registrerad partner med hemmaboende 
barn  
   

    
Annat 
  

       

BOENDE                 

6. Vilken typ av boendeform  Villa   

flyttade du till?  Bostadsrätt   

  Hyresrätt    

    Annat    
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UTBILDNING OCH ARBETE                 

7. Vilken var din högsta avslutade  Grundskola   

utbildning när du flyttade?  Gymnasium/Yrkesskola   

  Efter gymnasial-/yrkesutbildning, ej högskola    

  Högkola/eftergymnaial- eller yrkesutbildning 3 år eller mindre  

    Högskola mer än 3 år   

 

       

8. Vilken var din huvudsakliga  Anställd    

sysselsättning vid tidpunkten före  Egenföretagare   

flytten?  Pensionär   

  Studerande   

  Arbetslös    

    Annan    

 

       

9. Vad var din årsinkomst före  Under 23 500   

skatt det år du flyttade?  23 500 – 35 500    

    Mer än 35 500    

 

       

10. Hur stor var hushållets  Under 41 000   

årsinkomst det år du flyttade?  41 000 – 61 000    

    Mer än 61 000    

 
 
 
 

VAL AV BOSTADSORT      

11. När du valde att flytta till Eckerö, hur viktiga var följande saker för dig?      

 Svara i en skala från 1 till 5 där 1  är helt oviktigt och 5 helt avgörande       

       

11.1  Att det finns goda arbetsmöjligheter inom pendlingsavstånd  1 2 3 4 5 

      

11.2  Att det finns goda karriärmöjligheter inom pendlingsavstånd 1 2 3 4 5 

      

 11.3  Det finns ett bra utbud av fritids- och sportaktiviteter inom pendlingsavstånd  1 2 3 4 5 

      

11. 4  Att du har släkt i området  1 2 3 4 5 

      

11.5  Att du har vänner i området  1 2 3 4 5 
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12. När du valde att flytta till Eckerö, hur viktiga var följande saker för dig?      

 Svara i en skala från 1 till 5 där 1  är helt oviktigt och 5 helt avgörande       

       

12.1 Att det är enkelt att ta sig till, från och inom kommunen med hjälp av buss  1 2 3 4 5 

      

12.2 Att det är enkelt att ta sig till, från och inom kommunen med hjälp av bil  1 2 3 4 5 

      

12.3 Att det inom kommunen finns väl fungerande hälso- och sjukvård  1 2 3 4 5 

      

12.4 Att det inom kommunen finns en väl fungerande äldreomsorg  1 2 3 4 5 

      

12.5 Att det inom kommunen finns en väl fungerande barnomsorg  1 2 3 4 5 

      

12.6 Att det finns ett bra utbud av affärer i kommunen 1 2 3 4 5 

      

12.7 Att kommunen har ett attraktivt kommuncentrum  1 2 3 4 5 

      

12.8 Att kommunen har en vacker natur  1 2 3 4 5 

      

12.9 Nivån på kommunalskatten  1 2 3 4 5 

      

12.10 Nivån på kommunala avgifter  1 2 3 4 5 

      

12.11 Att det inom kommunen finns goda möjligheter till friluftsliv såsom  1 2 3 4 5 

fiske, bär-/svampplockning, vandringsleder etc.      

 
 
 

13. När du valde att flytta till Eckerö, hur viktiga var följande saker för dig?      

 Svara i en skala från 1 till 5 där 1  är helt oviktigt och 5 helt avgörande       

       

13.1 Att området har gott rykte  1 2 3 4 5 

      

13.2 Att området är barnvänligt. Att det finns bra lekplatser, förskolor  1 2 3 4 5 

och skolor etc., i närheten av bostadsområde      

      

13.3 Att det finns bra gång-/cykelbanor i anslutning till bostadsområdet  1 2 3 4 5 

      

13.4 Priset på bostäder i området  1 2 3 4 5 

      

13.5 Att bostaden har havsutsikt  1 2 3 4 5 

      

13.6 Att det finns tillgång på hyresrätter i bostadsområdet  1 2 3 4 5 

      

13.7 Att det finns tillgång på bostadsrätter i bostadsområdet  1 2 3 4 5 
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13.8 Att det finns tillgång på villor/ villatomter i bostadsområdet  1 2 3 4 5 

      

13.9 Att bostaden har närhet till naturen 1 2 3 4 5 

      

13.10 Att bostaden har närhet till kommuncentrumet  1 2 3 4 5 

      

13.11 Att det finns/ går att få kommunalt vatten/avlopp i anslutning till bostaden  1 2 3 4 5 

      

13.12 Att det finns/ går att få fiberkabel i anslutning till bostaden  1 2 3 4 5 

      

13.13 Att det finns/ går att få fjärrvärme i anslutning till bostaden  1 2 3 4 5 

 
 

14. Är du villig att ställa upp för en telefonintervju och diskutera ditt boende i Eckerö kommun?  Ja Nej 

 
Ifall du svarat ja, skicka e-post till mig markus.harhio@abo.fi. Ange namn, telefonnummer och tidpunkt när 
det skulle passa med en telefonintervju.  
 
 
Finns det faktorer som inte tagits med i enkäten som du känner varit viktiga för dig i ditt val att flytta till 
Eckerö kommun eller finns det någon du tillägga något om så är du varmt välkommen att använda denna 
sida (använd även baksidan av detta papper ifall raderna inte räcker till). Tack för din medverkan! 

        
  
      _________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

      _________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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