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Sammanfattning 
I slutet av 2008 går Sverige in i en recession som främst är till följd av den finanskris som 

utlösts i USA. Sverige hade dessförinnan under en längre tid erfarit en stark konjunktur. I 

uppsatsen analyseras rörlighetens utveckling under åren 2006-2011. Perioden som innefattar 

både tillväxt och stagnation lämpar sig bra för att undersöka hur befolkningens rörlighet 

påverkas av en ekonomisk kris. 

 

Skälen till varför individer flyttar är många och varierar också beroende på livssituation men 

det finns faktorer som mer eller mindre påverkar de flesta flyttbeslut. I analysen har sju stycken 

allmänna faktorer inkluderats som valts utifrån teori och tidigare studier. Medelinkomst och 

arbetslöshet är två exempel. Analysen är uppdelad i fyra åldersgrupper (18-29, 30-41, 42-53 

och 54-65 år) för att utreda om det finns skillnader i rörlighet med hänsyn till livssituation och 

om denna rörlighet förändras beroende på det ekonomiska läget. Den rörlighet som analyseras 

är de flyttningar som går mellan Sveriges kommuner. 

 

Resultatet av analysen visar att förändringen i det ekonomiska läget endast hade en signifikant 

effekt på åldersgruppen 30-41 år. Det är åren 2008-2010 som hade en signifikant negativ effekt 

på flyttningarna i denna åldersgrupp. En möjlig förklaring som diskuteras, är åldersgruppens 

relativt stora investeringar som begränsar mobiliteten i ekonomiskt svårare tider. Ett något 

överraskande resultat var att arbetslöshet och medelinkomst som är centrala inom teorin visar 

sig ha relativt svag påverkan i alla åldersgrupper. Medelålder visar sig däremot ha en stark 

påverkan bland alla åldersgrupper. Detta tolkas som en indikation på att individerna i de olika 

åldersgrupperna väljer att flytta till platser där de till stor grad kan identifiera sig med de som 

redan bor där och att monetära faktorer är mindre avgörande.  
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1 Introduktion 
Den geografiska rörligheten bland befolkningen är något som flera forskare menar bidrar till 

högre sysselsättning och ekonomisk tillväxt (Ura 2003:1, 8). På kort sikt är rörligheten viktig 

för att omfördela arbetskraft till regioner med större efterfrågan, regionens producenter kan då 

öka produktionen och bidra till den ekonomiska tillväxten. På längre sikt är ekonomisk tillväxt 

beroende av innovation och tekniska framsteg, i detta fall är rörligheten viktig för att sprida 

kunskap och användning av nya tekniker (A2005:016, 94).  

 

Under 2017 genomfördes totalt 1 456 534 flyttningar (SCB, 2018) vilket var en ökning med 3,6 

procent mot föregående år. Av dessa flyttningar var det 534 989 stycken (SCB, 2018) som 

utfördes mellan olika län (236 816 stycken) eller mellan olika kommuner (298 173 stycken). 

De mer långväga flyttningarna anses i större utsträckning vara relaterade till arbete eller studier 

(A2005:016, 101) men skälen till varför individer väljer att flytta är idag många och behöver 

inte nödvändigtvis vara strikt ekonomiska. I många fall är det personliga prioriteringar som 

exempelvis ett rikt kulturliv, vacker natur eller närheten till släkt och vänner som är det 

avgörande. Bortsett från de personliga prioriteringarna förutsätts trots allt de flesta individer 

beakta möjligheten till sysselsättning på den destination som de ämnar flytta till (A2005:016, 

97). 

 

Hösten år 2008 drabbas världen av en finanskris. Den utlösande faktorn till krisen var bankernas 

aggressiva utlåning till personer med svag återbetalningsförmåga, detta fick sina konsekvenser 

när bostadsmarknaden i USA stagnerade och arbetslösheten ökade. Sverige som är ett litet 

exportberoende land drabbades hårt när efterfrågan från omvärlden sjönk. Svenska företag 

tvingades till att sänka produktionen och avskeda anställda. Efterföljande år, 2009, ledde den 

ökade arbetslösheten till att Sveriges BNP föll med över fem procent (SCB, 2018). Som tidigare 

nämnts tros rörligheten påverka den ekonomiska tillväxten positivt men vad händer med 

rörligheten när en ekonomisk kris inträffar och ekonomin stagnerar? Och i vilka åldersgrupper 

påverkas den mest?  

 

Syftet med denna uppsats är dels att undersöka hur olika tänkbara generella faktorer, som 

exempelvis medelinkomst och arbetslöshet påverkar nettoflyttningen bland Sveriges 

kommuner men även att undersöka vilka konsekvenser som den ekonomiska krisen år 2008 

fick på rörligheten. För att uppnå detta studeras åren 2006-2008 och de tre efterföljande åren 



 

 

2 

2009-2011. Sex års perioden som de här åren innefattar fångar den uppgångsfas som Sverige 

befann sig i innan krisen inträffade och den återhämtning som ekonomin genomgick efter. 

Under denna period analyseras rörlighetens utveckling i fyra åldersgrupper 18-29, 30-41, 42-

53 och 54-65 år. Enligt den teoretiska modellen om humankapital är unga mer benägna att 

flytta. Det är därför intressant att undersöka hur rörligheten skiljer sig åt bland de olika 

åldersgrupperna och vad den oväntade krisen fick för konsekvenser på nettoflyttningen i 

respektive grupp. Explicit ämnar denna uppsats att undersöka följande två 

problemformuleringar: 

 

• Hur nettoflyttningen bland Sveriges 290 kommuner påverkas av olika kvantifierbara 

faktorer. 

• Hur rörligheten skiljer sig åt bland olika åldersgrupper och hur den påverkas av en 

ekonomisk kris. 

 

2 Bakgrund 
Studier i geografisk rörlighet kan generellt sett delas in i två kategorier, de som avhandlar 

flyttströmmar mellan regioner och de som undersöker drivkrafter och karaktärsdrag hos 

individer som flyttar. De studier som presenteras nedan avhandlar flyttströmmar eftersom dessa 

är relaterade och relevanta för denna uppsats. Huvuddelen av studierna inom denna kategori 

undersöker flyttningar som går över läns- eller kommungränser. Att forskningen fokuserar på 

dessa har bland annat sin förklaring i att det finns ett omfattande statistiskt underlag som är 

baserat på den uppdelningen (A2005:016, 101). En nackdel med den administrativa 

uppdelningen som län och kommuner, är att den inte är representativ för arbetsmarknadens 

geografi (SOU 2007:35, 70). Det blir alltmer vanligt att bosätta sig i en annan kommun eller i 

ett annat län för att sedan arbetspendla. SCB beslöt sig därför på slutet av 1980-talet för att 

beskriva förhållandet mellan regionala arbetsmarknader och pendling genom att introducera 

lokala arbetsmarknader (SCB 2010, 9).  Metoden för att bestämma lokala arbetsmarknader är 

indelad i två steg. Steg ett är att bestämma lokala centrum. Ett lokalt centrum definieras som att 

minst 80 procent av de sysselsatta i kommunen är bosatta i samma kommun samt att pendlingen 

till någon annan kommun inte får överstiga 7,5 procent av den totala pendlingen. Steg två är att 

övriga kommuner kopplas samman med det centrum som större delen av pendlingen går till, 

tillsammans bildar de den lokala arbetsmarknaden (SCB 2010, 9). Denna metod är mer rättvis 

för att beskriva arbetsrelaterade flyttningar. En nackdel är att det inte finns tillgänglig 
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flyttstatistik som är direkt kopplad till de lokala arbetsmarknaderna utan den måste 

sammanställas med statistik från de administrativa områdena. 

2.1 Tidigare studier 
Artikeln The effects of regional migration on gross income of labour in Sweden* (Nakosteen, 

Westerlund 2003) undersöker vilken effekt en flytt mellan lokala arbetsmarknader får på lönen. 

Huvudsyftet var att studera vilken inverkan om-allokering av arbetskraften har på ekonomisk 

tillväxt. Dataunderlaget bestod av 60 000 ogifta individer år 1994 i åldern 20-64. Resultatet 

indikerade en positiv effekt av att flytta, löneökningen mellan 1994 och 1995 var signifikant 

högre för de som flyttade än för de som inte gjorde det. Detta var fallet för både de som var 

arbetslösa år 1994 och för de som hade jobb sedan tidigare. Artikeln konstaterar att 

sysselsättning är ett viktigt incitament vid flytt och att den resulterande löneökningen är i linje 

med vad rörlighet anses ha för påverkan på tillväxt när produktivitetsökningen mäts som en 

proxy till lön. Resultaten visar även att sannolikheten för att flytta är större bland arbetslösa. 

 

Lundberg (2001), undersökte vilka faktorer som avgör genomsnittlig inkomstökning och 

migrationsnetto hos svenska kommuner. Några av de faktorer som inkluderades i 

förklaringsmodellen var bland annat arbetslöshet, kommunala investeringar, tillgänglighet av 

universitet, demografi och populationsdensitet. Modellen skattades på data för 271 kommuner 

under åren 1981-1990. Kommunala investeringar visade sig ha en positiv effekt på efterföljande 

periods migration men en neutral effekt på inkomstökningar. Kommuner med näringsgrenar 

som industri och jordbruk korrelerade negativt med nettomigrationen. Resultaten fann heller 

inget stöd för att ett universitet skulle leda till ökad migration eller löner. 

 

I kölvattnet av den svenska finanskrisen som utspelade sig under början av 90-talet undersökte 

Nakosteen, Westerlund och Zimmer (2012) vilken inverkan som aktiva 

arbetsmarknadsprogram hade på migrationen mellan lokala arbetsmarknader. År 1993 hade 

svensk industriproduktion sjunkit med nästan 20 procent från den topp som noterades i slutet 

av 80-talet och arbetslösheten hade ökat från två procent till sex. Dataunderlaget som analysen 

utfördes på bestod av 22 091 män och 19 583 kvinnor. Två modeller användes i analysen, den 

ena behandlade programmedverkan som en dikotom variabel och den andra inkluderade antalet 

veckor som individen medverkat i ett program. Båda modellerna indikerar att 

programmedverkan har en positiv inverkan på att flytta för män medan resultatet är tvetydigt 

för kvinnor. När medverkan mäts som antalet veckor så är resultatet inte signifikant för kvinnor 
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men när det mäts i en dikotom variabel så finns det en positiv effekt. Det kan tyda på att längre 

medverkan i programmet inte påverkar migration positivt. 

2.2 Problemmotivering 
Gemensamt för flera studier på området migration är att de visar att möjligheten till 

sysselsättning påverkar rörligheten (SOU 2007:35, 53). Ökad arbetslöshet och minskat antal 

vakanser i en region leder till så kallade  ”push-effekter”, det vill säga, ökad utflyttning och 

minskad inflyttning, medan välmående regioner med fler vakanser och lägre arbetslöshet 

upplever ”pull-effekter”. Den arbetsmarknadsrelaterade migrationen kan därför anses vara 

konjunkturkänslig, vid högkonjunktur ökar efterfrågan och antalet nyanställningar blir fler, det 

leder också till att antalet flyttningar ökar. När konjunkturen mattas av så sker det motsatta 

(SOU 2007:35, 54). Den geografiska rörligheten som helhet anses dock vara mer 

konjunkturneutral (Ura 2003:1, 19). Detta förhållande är intressant för denna studie då det kan 

tänkas att sannolikheten för att yngre väljer att studera ökar när möjligheten till jobb är 

begränsad. Samtidigt kan det tänkas att rörligheten minskar för de åldersgrupper som har färre 

alternativ. Vid en konjunkturavmattning kan då den geografiska rörligheten möjligen öka bland 

de yngre och minska bland de äldre. Detta möjliga samband motiverar en åldersuppdelning för 

att undersöka om så är fallet.  

 

Flertalet tidigare studier samt de som presenterats ovan är koncentrerade kring hur rörligheten 

på arbetsmarknaden påverkas av olika faktorer och om rörlighet bidrar till ekonomisk tillväxt. 

Med det motivet baseras oftast studierna på de mer långväga flyttningarna mellan län eller 

lokala arbetsmarknader eftersom dessa i högre grad anses vara arbetsmarknadsrelaterade. I 

kontrast till dessa studier är inte syftet för denna uppsats att härleda rörligheten som är isolerad 

till arbetsmarknaden .Valet har därför gjorts att basera studien på de flyttningar som går mellan 

kommuner, tanken är att dessa ger en bättre helhetsbild av rörligheten. En annan anledning till 

att detta val gjordes är att län som är en administrativ indelning består av ett flertal självstyrande 

kommuner. Dessa kommuner skiljer sig mer eller mindre åt vilket gör det svårare att härleda 

orsaken till flyttströmmar när de studeras som en sammansatt enhet. Slutligen, i Sverige finns 

det 290 stycken kommuner. Jämfört med de 21 länen ger kommunerna ett större urval vilket 

också innebär ett mer tillförlitligt statistiskt resultat.  
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3 Teori 
Migration sker av många olika anledningar som kan vara både individuella och generella. Det 

är därför uppenbart att en enskild teori inte kan förklara de bakomliggande skälen till migration.  

Nedan presenteras relevanta och vanligt förekommande teorier när det kommer till att förklara 

intern migration och flyttströmmar.   

3.1 Push & Pull-faktorer 
1885 presenterade Ernst Georg Ravenstein sin första del i The Laws of Migration (1885, 1889) 

där i beskrev han ett antal förklarande regler till migration. Innebörden av dessa regler är 

fundamentet för det som idag är känt som push & pull-faktorer. Denna modell beskriver 

migration med ett antal push-faktorer som påverkar en individ till att lämna sin ursprungs 

region. Exempel på sådana faktorer är arbetslöshet, politisk missnöjdhet eller brist på socialt 

umgänge. Valet av destination vid migration beskrivs på samma sätt med pull-faktorer som 

exempelvis kan vara bättre möjlighet till jobb eller studier, högre lön eller en vackrare 

omgivning (Holdsworth et al. 2014, 106). I Lees (1966) version av den här modellen anges 

också ett antal hinder som måste överkommas vid migration. Det kan exempelvis vara avstånd, 

kostnader förknippade med flytten eller att lämna samt att anpassa sig till en ny social tillvaro. 

Dessa hinder gör att inställningen till migration varierar mellan olika individer och att de 

reagerar och påverkas på olika sätt av push & pull-faktorerna. Till exempel kommer en individ 

som är singel och i ung ålder men som saknar sysselsättning att vara mer mottaglig för faktorer 

som jobb eller studier och mindre bekymrad om lediga dagisplatser, medan en barnfamilj 

behöver ta detta i beaktning.         

3.2 Humankapitalmodellen 
Humankapital är ett samlingsbegrepp för de kunskaper och färdigheter som individer besitter. 

Humankapitalmodellen är en välanvänd teori som används för att beskriva och diskutera de 

drivkrafter som ligger bakom individers beslut om att investera i det egna humankapitalet 

(Björklund et al. 2014, 136). Enligt modellen ses till exempel ett arbetsbyte eller påbörjade 

studier som en investering i det egna humankapitalet. Att börja studera eller att byta arbetsplats 

är i många fall förknippat med kortsiktigt ökade kostnader. När individen ska ta ett beslut så 

jämförs kostnaderna med de diskonterade framtida intäkterna som investeringen leder till. Om 

till exempel intäkterna från en löneökning överstiger de medförda kostnader som en flytt 
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innebär så är det för individen lönsamt att byta till ett jobb på en annan ort (Björklund et al. 

2014, 220).   

 

För att beskriva hur modellen fungerar kan en fiktiv situation användas där individens beslut är 

något förenklade mot vad de är i verkligheten. Vi antar att en individ har två val, antingen kan 

denne stanna på sitt nuvarande jobb med en konstant årsinkomst IS eller så kan hen byta till ett 

jobb på en annan ort som ger årsinkomsten IF (för de båda fallen är arbetstiden och skatten lika). 

Om valet att byta jobb görs blir individen tvungen att flytta. En flytt medför kostnader som till 

exempel köp av ny bostad och att frakta sina tillhörigheter. Att flytta kan även innebära att 

individen i fråga behöver lämna sina vänner eller något annat som denne värderar. Dessa 

kostnader inkluderas i kalkylen genom att individen uttrycker sin monetära betalningsvilja för 

att inte gå miste om dessa element (SOU 2007:35, 36). Alla framtida kostnader och intäkter 

fram till pensionsåldern, P, inkluderas och diskonteras med räntan r för att erhålla nuvärdena i 

kalkylen. Beslutsgrunden för att stanna omfattar diskonterade framtida inkomster från 

nuvarande arbetsplats och uttrycks i ekvation (3.1) nedan. 

 

𝐼"#

(1 + 𝑟)
+

𝐼)#

(1 + 𝑟))
+

𝐼*#

(1 + 𝑟)*
…

𝐼,#

(1 + 𝑟),
 (3.1) 

 

Beslutsgrunden för en flytt omfattar diskonterade framtida inkomster från den nya arbetsplatsen 

och kostnader relaterade till flytten. Alla kostnader antas uppstå i period ett, beslutsgrunden   

kan då utryckas som i ekvation (3.2). 

 

𝐼"-

(1 + 𝑟)
+

𝐼)-

(1 + 𝑟))
+

𝐼*-

(1 + 𝑟)*
…

𝐼,-

(1 + 𝑟),
− 𝐾 (3.2) 

 

Individen tar ett beslut baserat på den beslutsregel som beskrivs i ekvation (3.3). 

 

(
𝐼"-

(1 + 𝑟) +
𝐼)-

(1 + 𝑟)) +
𝐼*-

(1 + 𝑟)* …
𝐼,-

(1 + 𝑟),) − (
𝐼"#

(1 + 𝑟) +
𝐼)#

(1 + 𝑟)) +
𝐼*#

(1 + 𝑟)* …
𝐼,#

(1 + 𝑟),) > 𝐾 (3.3) 

 

Det som framkommer av (3.3) är att individen kommer genomföra flytten om löneökningen är 

tillräckligt hög för att täcka de kostnader som är associerade med flytten.  
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Utifrån humankapitalmodellen går det att göra ett par generella observationer som gäller vid 

migration. Lönen fungerar som inverkande faktor i olika situationer. När individen är sysselsatt 

men ett jobb i en annan region erbjuder högre lön så fungerar det som en pull-faktor, men om 

individen är arbetslös och inte kan hitta något jobb på den ursprungliga orten så fungerar det 

som en push-faktor (Björklund et al. 2014, 221). En annan generell faktor är tiden som individen 

förväntas stanna på det nya mer högavlönade jobbet. Längre tid innebär att en större inkomstbas 

kan täcka de kostnader som uppstår vid flytten, därför är det mer lönsamt att flytta vid en ung 

ålder. Att vara ung innebär oftast också att de kostnader som är associerade med flytten är lägre, 

en ung person har i många fall inte samma förbindelser som en äldre kan ha med till exempel 

barn och bostad (Björklund et al. 2014, 221). 

3.3 Matchningsmodellen 
I matchningsmodellen är arbetslöshet och vakanser centralt för att förklara migration 

(Björklund et al. 2014, 222). Modellen kompletterar humankapitalmodellens fokus på lön och 

individuellt investeringsbeslut. I en ekonomi där löneskillnaderna mellan regioner är små är 

sannolikheten för att någon med ett redan befintligt jobb ska byta till ett jobb i en annan region 

mindre, om allt annat är lika. Sannolikheten för arbetslösa att besätta vakanserna blir då högre. 

Om den regionala efterfrågan skiljer sig kommer arbetskraft att migrera från regioner med hög 

arbetslöshet till regioner med fler vakanser. Enligt denna teori kommer arbetslösa 

migrera trots lika löner mellan regionerna (Björklund et al. 2014, 223). 

 

Utifrån de teoretiska grunderna i matchningsmodellen kan en simpel matchningsfunktion 

definieras (Jackman, Savouri 1992, 1435). Funktionen inkluderar endast jobbsökande som är 

arbetslösa och antar att det inte finns några karaktäristiska skillnader mellan liknande jobb i 

olika regioner. Distansen till ett jobb antas inte heller spela någon roll och den jobbsökande 

antas ha fullkomlig information om vakanser i andra regioner (Jackman, Savouri 1992, 1435). 

I ekonomin som helhet finns det U antal arbetslösa och V antal vakanser. Antalet anställda A 

ges av anställningsfunktionen som skrivs som:  

 

𝐴 = 𝐴(𝑈, 𝑉) (3.4) 

 

Nu föreställer vi ekonomin som uppdelad i regioner, de tidigare antagandena gäller fortfarande 

vilket innebär att en arbetslös kan besätta en vakans oberoende av var i landet som den är 

lokaliserad. Av det följer att antalet arbetslösa i region i som tar upp vakanser i region j ges av: 
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𝑀78 = 𝐴(𝑈7,𝑈)(𝑉8, 𝑉) (3.5) 

 

I formel (3.5) är Ui antalet arbetslösa i region i och Vj antalet vakanser i region j. (𝑈7, 𝑈), (𝑉8, 𝑉) 

är andelen arbetslösa som är lokaliserade i region i respektive andelen vakanser som är 

lokaliserade i region j, vi ersätter dessa med notationen 𝑢:7, 𝑣:8. Emigrerande från region i kan då 

uttryckas som: 

 

𝑀7
<= =>𝑀78 =

8
8?7

	𝐴𝑢:7(𝐼 − 𝑣:7) (3.6) 

 

Variabeln I (3.6) fångar upp de missmatchningar som kan ske. Uttrycket avläses som att 

emigrationen uppgår till de arbetslösa som inte lyckats få ett jobb i hemregionen. Immigration 

till region i är följande: 

 

𝑀7
7A =>𝑀78

8
8?7

=>𝐴𝑢:8
8
8?7

𝑣:7 = 𝐴(𝐼 − 𝑢:7)𝑣:7 

 

(3.7) 

(3.7) avläses som att immigrationen uppgår till de vakanser som återstår efter interregionala 

matchningar. Nettoflyttningen till region i blir således: 

 

𝑀7
7A −	𝑀7

<= = 𝐴(𝑣:7 − 𝑢:7) (3.8) 

 

Och till sist den nationella rörligheten på arbetsmarknaden ges av: 

 

𝑀 =>𝑀7
7A

7

= 𝐴(𝐼 −>𝑢:7 𝑣:7) 

 
(3.9) 

Denna enkla modell är definierad på väldigt starka antaganden om att distans inte har någon 

betydelse. I realiteten är de flesta motvilliga till att flytta och skulle föredra ett jobb som är i 

närheten till där de bor idag. Det togs heller ingen hänsyn till att personer som länge stått 

arbetslösa anses mindre attraktiva att anställa eller att redan anställda söker ett nytt jobb 
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(Jackman, Savouri 1992, 1441). Effekter likt dessa kan inkluderas i modellen, men i en generell 

och kortfattad förklaring som denna tjänar det inget syfte. 

3.4 Agglomerationsekonomier 
I Sverige har det ökade stadsboendet pågått under en lång tid. För 200 år sedan bodde 90% av 

befolkningen på landet, idag gäller det motsatta 85% är bosatta i tätorter (SCB, 2015).  

 

Figur 1 – Sveriges befolkningsutveckling, på landsbygd och i tätort från 1800-2010 (SCB, 2015). 

Den första fasen i figur 1 illustrerar begynnelsen till urbaniseringen, detta var innan 

industrialismen fått fotfäste i Sverige. Under denna tid var 90 procent av befolkningen bosatta 

på landsbygden och det fanns enbart 24 städer med mer än 2000 invånare varav tre av dessa 

hade över 10 000 invånare. 

 

När industrialismen väl får fotfäste sker urbaniseringen snabbt som synes av fas 2 i figur 1. 

Tätortsboendet går från 15 till 80 procent på mindre än 100 år och antalet städer med mer än 

10 000 invånare är nu 22 stycken. I den tredje fasen av figur 1 har urbaniseringen mattats av, 

det vill säga att det ökade boendet i tätorter inte sker som en konsekvens av ett minskat boende 

på landsbygden. 

 

Ordet agglomeration syftar till en plats med sammanhängande tätbebyggelse och med 

industrialismen bildades så kallade agglomerationsekonomier. Duranton och Puga (2004) 

beskriver tre anledningar till varför näringsidkare och människor söker sig till tätorter. Den 

första anledningen är delning, exempelvis är en hamn väldigt dyr att bygga och underhålla men 

kan kostnaden och nyttjandet delas mellan flera aktörer så är hamnen en lönsam investering. 
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Den andra anledningen är matchning. Teori och empiri påvisar att ett större antal arbetstagare 

och arbetsgivare ökar sannolikheten för en lyckad matchning mellan de båda aktörerna. Tredje 

anledningen är inlärning, ett grundläggande inslag vid de flesta fall av inlärning är att interagera 

med andra för att utbyta kunskaper. Eftersom städer samlar människor blir de också naturliga 

platser för inlärning, detta i sin tur leder till ökad idégenerering och nya innovationer. Men det 

är inte bara nyskapande teknik som utvecklas i städer, det är även vardagliga färdigheter och 

kontaktnätverk. De här tre anledningarna förklarar delvis varför urbaniseringen ökade kraftigt 

under industrialiseringen och varför städer och tätorter tilldrar sig människor i större 

utsträckning. 

 

4 Metod 
4.1 Data 
Datamaterialet har samlats in från databaser administrerade av SCB och SKL (Kolada). Ur SCB 

databas har registret om Befolkningsstatistik använts och specifikt tabellerna ”Flyttningar – 

inrikes och utrikes” samt ”Folkmängd”. Datat sorterades efter kommun och ålder, 1 års-klasser 

(18-65 år), och för att erhålla de åldersgrupper som är av intresse för denna studie så 

summerades dessa i efterhand till 18-29, 30-41, 42-53 och 54-65 år.  

 

Merparten av underlaget som är sammankopplat med de faktorer som kan tänkas påverka 

flyttningen är hämtat från databasen Kolada. De olika nyckeltalen är hämtade från 

registerna ”Befolkning”, ”Kommunen, övergripande”, ”Infrastruktur, miljö- och hälsoskydd 

mm” och ”Bostadsnyckeltal”. Datapunkterna för dessa påverkande faktorer är hämtade från 

föregående år sett mot det år som nettoflyttningen studeras. Till exempel om nettoflyttningen 

för 2006 studeras så är det mätvärdena för år 2005 som används för de påverkande faktorerna. 

Skälet till detta är att effekten hos dessa faktorer sannolikt inte har någon inverkan förens 

tidigast i efterföljande period och då ger det här tillvägagångssättet en mer korrekt bild. 

 

Underlaget består i sin helhet av sex stycken dataset, varje enskilt set innefattar statistik för 

något av åren 2006-2011. I analysen aggregeras all data. Datapunkter för alla kommuners 

nyckeltal under alla de aktuella åren har återfunnits, därför har ingen av Sveriges 290 

kommuner uteslutits och underlaget anses ha god validitet. 
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4.2 Val av metod 
I teorin beskrivs individens migrationsbeslut som ett noga övervägande av fördelar respektive 

nackdelar med rådande hemvist ställt mot möjlig framtida boplats. Valet av plats faller sedan 

på den ort som maximerar individens nytta. Varje migrationsbeslut är givetvis unikt för var och 

en, men ett antal faktorer kan tänkas vara generella och något som alla mer eller mindre 

överväger. 

 

En multipel linjär regressionsanalys gör det möjligt att studera vilken inverkan en förändring i 

en av de oberoende variablerna får på den beroende variabeln när de andra oberoende 

variablerna hålls konstanta (Stock, Watson 2015, 235). Översatt till studiens syfte så innebär 

det att metoden medger oss att undersöka vilken inverkan som dessa tänkbara generella faktorer 

har på migrationen. Det finns även andra statistiska metoder som skulle tjäna studiens syfte väl. 

Spatiala metoder är ett exempel där det på olika sätt går att ta hänsyn till rumsliga förhållanden. 

I detta fall skulle det innebära att grannkommunernas möjliga inverkan på nettomigrationen i 

den egna kommunen också inkluderas i modellen. Den här typen av modeller är klart intressanta 

för studiens syfte men bedömningen har gjorts att komplexiteten och nivån inte ligger inom 

arbetets tidsram. Valet av metod är därför multipel linjär regression. 

 

4.3 Presentation av variabler 

4.3.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln är flyttningsnettot för varje åldersgrupp, det vill säga skillnaden mellan 

antalet individer i exempelvis åldern 18-29 år som flyttat ut från en kommun och antalet 

individer i samma åldersgrupp som flyttat in. Denna siffra kan alltså både anta negativa och 

positiva värden. För att undvika en skev fördelning bland kommunerna så redogörs 

flyttningsnettot som en kvot i förhållande till alla av kommunens invånare inom samma 

åldersgrupp. Kommuner med storstäder kommer annars ge ett konstant stort utslag trots en 

förhållandevis liten flyttningsaktivitet och vice versa. De fyra åldersgrupperna är 18-29, 30-41, 

42-53 och 54-65 år. Formeln för kvoten som uttrycks i procent är som följande: 

 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔_å𝑙𝑑𝑒𝑟(𝑥)
𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔_å𝑙𝑑𝑒𝑟(𝑥)

× 	100 (4.1) 
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4.3.2 Oberoende variabler 

De oberoende variabler som används i denna studie är olika faktorer som kan tänkas påverka 

individer i deras beslut om att flytta. Variablerna har valts utefter vad teorier och tidigare 

forskning menar är påverkande vid ett migrationsbeslut. 

 

Medelinkomst i varje åldersgrupp 

I humankapitalmodellen är individer nyttomaximerare som bosätter sig i den region där 

nuvärdet av intäkter minus kostnader är som högst (Björklund et al. 2014, 220). Allt annat lika 

kommer då den region med högre medelinkomst erfara pull-effekter, det vill säga ett positivt 

flöde av inflyttningar. Medelinkomsten är framtagen för varje åldersgrupp. 

 

Arbetslöshet  

Arbetslöshet kan kopplas till både humankapitalmodellen och till matchningsmodellen. En 

individ som är arbetslös har  en lägre alternativkostnad än en person som är sysselsatt och är 

därför enligt humankapitalmodellen mer benägen att flytta. Enligt matchningsmodellen erfar 

regioner med hög arbetslöshet (få vakanser) push-effekter och vice versa (Björklund et al. 2014, 

223). Variabeln för arbetslöshet är uttryckt som andel (%) av kommunens befolkning, 18-64 år 

som är arbetslösa. 

 

Kostnad infrastruktur 

Kostnaderna omfattar bland annat vägar och belysning, parker, bostadsförbättring, 

näringslivsfrämjande och turismverksamhet. Detta är investeringar som kan öka kommunens 

attraktionskraft genom att det blir en mer trivsam plats att bo och verka på. Variabeln mäts i 

kronor per invånare. 

 

Fastighetspris 

Det är sannolikt så att en individ som ämnar flytta till en annan ort i de flesta fall undersöker 

bostadsförhållandena innan ett beslut tas. Detta i enlighet med teorin om 

humankapitalmodellen. Variabeln för fastighetspris är mätt i kronor per kvadratmeter och är ett 

medelvärde av den rapporterade småhus- och bostadsrättsförsäljningen i varje kommun. 

 

Eftergymnasial utbildning 

Kopplat till teorin om agglomerationsekonomier är det sannolikt så att högutbildade samlas på 

vissa orter för att vidareutveckla sina kompetenser och kontaktnät. Kommuner med ett stort 
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antal individer som innehar eftergymnasial utbildning kan därför fortsatt se ett positiv flöde av 

inflyttningar från individer med liknande bakgrund. Variabeln mäts i hur stor andel av 

kommunens befolkning som innehar eftergymnasial utbildning. 

 

Medelålder 

Enligt teorier och tidigare empiriska resultat är flyttningsbenägenheten som störst bland yngre. 

Det kan tänkas att jämnåriga dras till samma platser för till exempel socialt umgänge och att en 

kommun med lägre medelålder därför erfar en större positiv effekt på inflyttningen. Variabeln 

mäts som medelåldern i varje kommun. 

 

Tätortsgrad 

Variabeln mäter andelen (%) invånare som bor samlade om minst 200 stycken och där avståndet 

mellan husen inte får överstiga 200 meter. Kommuner med högre tätortsgrad upplever 

förmodligen synergier mellan befolkningen och näringslivet. Det blir attraktivt för 

näringsidkare att etablera sig på en plats med närhet till fler kunder och invånarna gynnas av ett 

bättre varu- och serviceutbud. Detta relaterar till teorin om agglomerationsekonomier där 

delning, matchning och inlärning är anledningar till varför människor och företag lokaliserar 

sig på tätorter.   

 

Universitet 

Sedan 1990-talet har det skett en ökning av antalet flyttningar som till stor del kan härledas till 

ett utökat antal studieplatser på landets högskolor och universitet (SOU 2007:35, 11). 

Kommuner med universitet får därför stor inflyttning men sannolikt också stor utflyttning när 

studenterna avslutat sina studier. En dummyvariabel indikerar om kommunen har ett universitet 

beläget eller ej. 

 

År_2007-2011 

En uppsättning dummyvariabler som markerar årens tillhörande observationer med (1) och 

övriga med (0). Variablernas syfte är att åskådliggöra en eventuell årseffekt som skulle kunna 

tänkas härledas till den ekonomiska krisen. Effekten är den eventuella skillnad som finns mot 

år 2006 som är utgångspunkten.  
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4.4 Deskriptiv statistik 
I följande tabeller redovisas deskriptiv statistik för de variabler som analysen omfattar. 

 

Tabell 1 - Variablernas medelvärden för åren 2006-2011 

 Medelvärde 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nettoflyttning 18-29år -3,53 -3,41 -3,56 -3,33 -3,23 -3,36 
Nettoflyttning 30-41år 0,53 0,55 0,46 0,40 0,50 0,53 
Nettoflyttning 42-53år -0,08 -0,08 -0,12 -0,15 -0,11 -0,15 
Nettoflyttning 54-65år 0,20 0,15 0,12 0,13 0,11 0,09 
Medelinkomst 18-29år 131,20 137,15 144,49 148,45 139,58 141,01 
Medelinkomst 30-41år 230,34 237,92 247,49 256,07 255,96 260,77 
Medelinkomst 42-53år 256,90 265,10 276,04 286,68 290,61 298,07 
Medelinkomst 54-65år 246,38 253,37 263,37 272,75 278,65 284,35 
Arbetslöshet 18-64år 6,37 6,14 4,46 3,84 6,15 8,02 
Kostnad infrastruktur kr/inv 3433,08 3603,91 3611,02 3755,69 3839,09 4044,72 
Fastighetspriser kr/kvm 5925,73 6669,87 7654,93 8003,29 8218,75 8901,13 
Andel eftergymnasial utb. 25-64år 26,39 26,97 27,63 28,21 28,78 29,37 
Medelålder 42,24 42,38 42,51 42,66 42,81 42,95 
Tätortsgrad 73,83 73,83 73,83 73,83 73,83 74,36 
 

 

Tabell 2 – Variablernas standardavvikelser för åren 2006-2011 

 Standardavvikelse 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nettoflyttning 18-29år 3,20 3,17 3,28 2,84 2,97 2,95 
Nettoflyttning 30-41år 1,96 2,01 1,79 1,70 1,70 1,70 
Nettoflyttning 42-53år 0,77 0,71 0,71 0,69 0,62 0,67 
Nettoflyttning 54-65år 0,77 0,79 0,76 0,68 0,72 0,73 
Medelinkomst 18-29år 10,83 11,35 12,23 12,60 11,46 12,81 
Medelinkomst 30-41år 25,86 27,54 29,96 31,56 30,94 31,80 
Medelinkomst 42-53år 37,71 40,75 44,74 46,66 46,91 48,67 
Medelinkomst 54-65år 29,93 30,71 32,16 33,24 32,75 34,74 
Arbetslöshet 18-64år 2.24 2,07 1,60 1,48 2,05 2,42 
Kostnad infrastruktur kr/inv 1276,14 1314,86 1160,69 1244,06 1201,72 1158,99 
Fastighetspriser kr/kvm 4771,73 5400,56 6426,40 6412,60 6437,98 7204,03 
Andel eftergymnasial utb. 25-64år 8,67 8,76 8,85 8,94 9,05 9,19 
Medelålder 2,31 2,35 2,41 2,47 2,52 2,57 
Tätortsgrad 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,51 
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Tabell 3 - Variablernas minimum observationer för åren 2006-2011 

 

 
Tabell 4 – Variablernas maximum observationer för åren 2006-2011 

 Max 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N.f. 18-29år Solna / 9,36 Solna / 9,18 Solna / 8,86 Solna / 7,7 Solna / 7,17 Solna / 8,8 
N.f. 30-41år Lomma / 8,47 Lomma / 8,74 Lomma / 6,48 Lomma / 7,7 Lomma / 6,33 Lomma / 7,06 
N.f. 42-53år Hörby / 1,95 Ödeshög / 2,06 Malå / 1,77 Tomelilla / 1,78 Öckerö / 1,94 Älvdalen / 2,13 
N.f. 54-65år Sotenäs / 2,58 Rättvik / 3,07 Sotenäs / 2,56 Sundbyberg / 2,55 Arjeplog / 2,62 Pajala / 2,34 
M.ink. 18-29år Gnosjö / 157,81 Gällivare / 167,95 Kiruna / 180,64 Kiruna / 193,13 Gällivare / 184,05 Gällivare / 208,21 
M.ink. 30-41år Danderyd / 409,42 Danderyd / 430,48 Danderyd / 461,33 Danderyd / 477,14 Danderyd / 461,12 Danderyd / 476,6 
M.ink. 42-53år Danderyd / 584,99 Danderyd / 622,28 Danderyd / 680,18 Danderyd / 699,96 Danderyd / 693,94 Danderyd / 715,7 
M.ink. 54-65år Danderyd / 462,91 Danderyd / 475,04 Danderyd / 493,33 Danderyd / 504,92 Danderyd / 499,8 Danderyd / 529,91 
Arbl. 18-64år Övertorneå / 16,9 Övertorneå / 14,8 Övertorneå / 10,7 Haparanda / 10 Haparanda / 15 Haparanda / 17,2 
Kost.Inf. Malå / 11788 Malå / 11948 Sorsele / 9948 Bengtsfors / 13950 Bjurholm / 9785 Bjurholm / 9543 
Fast.pris. Lidingö / 25625 Lidingö / 29599 Lidingö / 35788,5 Lidingö / 35079,5 Lidingö / 35189,5 Lidingö / 40179 
E.utb. 25-64år Danderyd / 67,53 Danderyd / 68,2 Danderyd / 68,8 Danderyd / 69,7 Danderyd / 70,2 Danderyd / 70,9 
Medelålder Överkalix / 47,7 Pajala / 47,8 Pajala / 48,2 Pajala / 48,3 Överkalix / 48,5 Överkalix / 48,9 
Tätortsgrad Stockholm / 100 Stockholm / 100 Stockholm / 100 Stockholm / 100 Stockholm / 100 Stockholm / 100 

 

 

Att medelvärdena för nettoflyttning i åldern 18-29 år i tabell 1 är negativa under alla år kan 

möjligen ha sin förklaring i att flyttningarna bland de yngre i befolkningen till större grad är 

koncentrerade till ett fåtal destinationer. Inströmningen av individer i denna åldersgrupp är en 

förhållandevis liten del i jämförelse med den befintliga befolkningen i samma åldersgrupp, 

samtidigt står dessa flyttande individer för en betydande del av befolkningen i samma 

åldersgrupp för de kommuner som de lämnar. Tabell 1 illustrerar även att medelvärdet för 

nettoflyttning i absoluta termer är som störst i yngre åldrar vilket bland annat teorin om 

humankapitalmodellen framhäver.  

 

 Min 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N.f. 18-29år Torsås / -11,1 Valdemarsvik / -16,71 Storfors / -16,56 Bräcke / -12,06 Ljusnarsberg / -19 Bräcke / -13,27 
N.f. 30-41år Gullspång / -4,46 Uppvidinge / -7,07 Uppvidinge / -5,46 Ljusnarsberg / -4,05 Ljusnarsberg / -4,88 Uppvidinge / -4,93 
N.f. 42-53år Uppvidinge / -3,17 Markaryd / -2,07 Uppvidinge / -2,47 Uppvidinge / -2,71 Salem / -1,92 Vingåker / -2,06 
N.f. 54-65år Svedala / -2,17 Bollebygd / -2,7 Salem / -1,7 Torsås / -1,55 Kiruna / -2,13 Norsjö / -2,09 
M.ink. 18-29år Lund / 86,16 Lund / 93,96 Lund / 101,48 Lund / 105,41 Lund / 99,21 Lund / 98,88 
M.ink. 30-41år Borgholm / 192,93 Årjäng / 198,98 Årjäng / 205,23 Årjäng / 205,02 Årjäng / 203,45 Årjäng / 204,77 
M.ink. 42-53år Årjäng / 209,08 Årjäng / 213,14 Årjäng / 221,73 Årjäng / 226 Årjäng / 228,06 Årjäng / 228,76 
M.ink. 54-65år Haparanda / 203,35 Årjäng / 209,38 Årjäng / 214,64 Haparanda / 223,48 Eda / 226,93 Årjäng / 225,71 
Arbl. 18-64år Tranemo / 2,4 Lidingö / 2,3 Tranemo / 1,6 Vallentuna / 1,1 Vaxholm / 1,5 Danderyd / 2,5 
Kost.Inf. Bjuv / 1508 Nykvarn / 1735 Fagersta / 1835 Fagersta / 1647 Fagersta / 1727 Fagersta / 1766 
Fast.pris. Norsjö / 1045,5 Åsele / 1105,5 Åsele / 985,5 Åsele / 1117,5 Åsele / 922,5 Norsjö / 1130,5 
E.utb. 25-64år Ljusnarsberg / 

15,19 
Bjuv / 15,7 Ljusnarsberg / 15,8 Dorotea / 16 Dorotea / 16,8 Ljusnarsberg / 16,9 

Medelålder Knivsta / 36,3 Knivsta / 36,2 Knivsta / 36,1 Knivsta / 36,1 Knivsta / 36,3 Knivsta / 36,4 
Tätortsgrad Berg / 29,5 Berg / 29,5 Berg / 29,5 Berg / 29,5 Berg / 29,5 Berg / 31 
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Det verkar inte gå att utläsa någon uppenbar trendförändrande effekt av krisen på 

nettoflyttningen, möjligen att det i tabell 1 går att urskilja en skillnad mellan perioden 2006-

2008 och 2009-2011 för 18-29 år samt en effekt mellan åren 2008 och 2009 för 30-41 år. 

 

I tabell 1 syns det också hur arbetslösheten ökar efter krisen inträffat. Krisen inträffade i senare 

delen av 2008 vilket innebar att den fulla effekten av krisen först syntes i datapunkterna för 

2009. Det som måste tas i beaktning är att mätvärdena i detta data är från föregående år för alla 

oberoende variabler. Med det i åtanke kan vi avläsa att det sker en markant ökning 2010 med 

fortsatt effekt 2011. I medelinkomsten för åldersgrupperna 18-29 och 30-41 (tabell 1) lämnar 

krisen också märkbara spår då den från 2009 till 2010 sjunker, det är en indikation på att 

arbetslösheten drabbade de yngre åldersgrupperna värst. 

 

Om tabell 1, 2, 3 och 4 studeras går det att bilda sig en uppfattning om hur exempelvis 

nettoflyttningen fördelar sig mellan de 290 kommunerna. I tabell 3 och 4 utläses min och max 

värden, det här ger en bild av det spann som observationerna fördelas över. Med medelvärdet 

och standardavvikelsen från tabell 1 respektive 2 erhålls informationen om var i spannet som 

medelvärdet placerar sig och med hur mycket observationerna i urvalet avviker från 

medelvärdet. Gemensamt för alla åldersgrupper är att medelvärdet placerar sig nära mitten av 

spannet och att majoriteten av observationerna är tätt fördelade kring medelvärdet, detta 

eftersom standardavvikelsen i relation till skillnaden mellan min och max är liten. Med den 

vetskapen går det att utläsa att det finns färre kommuner som har positiv nettoinflyttning i 

åldersgruppen 18-29 år än i de andra åldersgrupperna. I figur 2 och 3 illustreras detta med 

histogram som visar  hur nettoflyttningen år 2008 fördelades mellan kommunerna, andra år 

följer ett liknande mönster.      
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Figur 2 - Histogram som visar hur nettoflyttningen för åldersgruppen 18-29 år fördelades mellan kommunerna år 2008 

 

 

Figur 3 - Histogram som visar hur nettoflyttningen för åldersgruppen 30-41 år fördelades mellan kommunerna år 2008 

 

På x-axeln för figur 2 och 3 återfinns nettoflyttningskvoterna för respektive stapel. Varje stapel 

representerar antalet kommuner som faller inom det spann som etiketteras på x-axeln. Av de 

båda figurerna framkommer det att kommuner med positiv nettoflyttning är betydligt fler för 

åldersgruppen 30-41 än vad de är för 18-29 år. Det är närmare bestämt 178 kommuner som har 

positiv nettoflyttning för åldersgruppen 30-41 och bara 31 stycken för 18-29 år. Av dessa 31 

kommuner har 15 stycken ett universitet eller högskola beläget på orten.  I teoridelen nämndes 

tre stycken anledningar (Duranton, Puga 2004) till varför agglomerationsekonomier bildas. 
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Anledningen om inlärning förefaller vara en god förklaring till vad staplarna i figur 2 uppvisar. 

Denna åldersgrupp består av många individer som antingen ska börja på sitt första jobb eller 

studera, med andra ord är de i början av en inlärningsfas. Flyttningarna i denna åldersgrupp 

koncentreras därför till kommuner där det finns möjlighet att införskaffa nya kunskaper. 

Anledningen om matchning kan också tänkas förklara varför flyttningarna är mer koncentrerade 

bland de yngre. De inträdesbarriärer som finns på arbetsmarknaden föranleder individer som 

vill bli del av den att söka sig till orter med större sannolikhet för en korrekt matchning. 

 

5 Resultat 
I detta avsnitt redogörs det för vilken ekonometrisk modell som använts vid regressionerna och 

resultaten från dessa. De analytiska metoder och resultat som beskrivs och presenteras nedan 

har framställts med den statistiska mjukvaran Stata.  

5.1 Ekonometrisk modell 
Sammanlagt utförs fyra stycken multipla linjära regressioner, en för vardera åldersgrupp. Den 

skattade regressionsekvationen ser ut som följande: 

 

𝐸U𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑎7)W = 

𝛽Y +	𝛽"𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡(𝑎7) +	𝛽)𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡 +	𝛽*𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟 +

	𝛽a𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑_𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟	 +	𝛽b𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑎𝑙_𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔	 +

	𝛽c𝑇ä𝑡𝑜𝑟𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑		 +	𝛽f𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡	 +	𝛽gÅ𝑟_2007	 +	𝛽kÅ𝑟_2008	 +	𝛽"YÅ𝑟_2009	 +

	𝛽""Å𝑟_2010	 +	𝛽")Å𝑟_2011      
 

Parametern 𝑎7 ändras för varje regression och motsvarar den åldersgrupp som analysen utförs 

på. De fem sista variablerna (𝛽g − 𝛽")) är binära och skiftar linjens intercept med den möjliga 

skillnad i inverkan som något enskilt år har på nettoflyttningen i jämförelse med utgångsläget 

år 2006. Det vill säga att den möjliga årseffekten som till exempel år 2009 har ger följande 

intercept: (𝛽Y + 𝛽"Y). 2006 var ett konjunkturstarkt år då Sveriges bruttonationalprodukt växte 

med 4,7 procent, detta år lämpar sig därför bra för att synliggöra en eventuell signifikant 

förändring i rörligheten som härrör ett annat mer konjunktursvagt år. I appendix a finns även 

regressioner utförda med en uppdelning som markerar observationerna för åren 2006-2008 med 

en nolla och åren 2009-2011 med en etta vilket motsvarar före och efter krisen. Dessa 

regressioner (appendix a) kompletterar de regressioner som redovisas i resultatdelen med att 

jämförelsen inte görs mellan enskilda år utan mellan två perioder. Regressionerna med enskilda 
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år valdes till resultatdelen för att de anses mer informationsrika. Universitet är även den en 

binärvariabel och skiftar på samma sätt interceptet.  

5.1.1 Multikollinearitet och Heteroskedasticitet 

I samband med analysen har de fyra modellerna kontrollerats för multikollinearitet och 

heteroskedasticitet. För att undersöka om någon av de oberoende variablerna korrelerar med 

varandra har korrelationsmatriser använts (appendix c). Gemensamt för alla åldersgrupper är 

att variablerna Fastighetspriser och Eftergymnasial_utbildning uppvisar en relativt stark 

korrelation, 0,8132. Individer med en eftergymnasial utbildning är i många fall 

höginkomsttagare och därav också mindre priskänsliga. En ökad koncentration av dessa 

individer leder till förhöjd konkurrens inom det exklusiva bostadssegmentet med följden att 

fastighetspriserna ökar. Trots den höga korrelationen anses variablerna tillföra diversifierad 

förklaring till modellerna vilket berättigar att båda behålls. I de tre äldre åldersgrupperna 

korrelerar även Medelinkomst starkt med de två tidigare nämnda variablerna (appendix c). På 

samma premiss som tidigare så behålls även medelinkomst i modellerna. 

 

För att kontrollera för heteroskedasticitet har ett Breusch-Pagan test utförts på varje modell 

(appendix d). Samtliga tester visar en signifikansnivå på 0,0000, därav kan nollhypotesen om 

att homoskedasticitet gäller förkastas. I detta fall ger inte de homoskedastiska 

standardavvikelserna ett tillförlitlig konfidensintervall och slutsatsen vid ett hypotestest kan 

följaktligen bli felaktig (Stock, Watson 2015, 375). Regressionerna har därför utförts med 

robusta standardavvikelser. 

5.2 Resultat av regressioner   
Regressionerna presenteras i kronologisk ordning med en efterföljande redogörelse av 

resultatet. För fullständig regressionsdata se appendix b. I tabellen nedan ges resultatet för den 

första åldersgruppen 18-29 år. 
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Tabell 5 - Regressionsanalys av nettoflyttning i åldersgruppen 18-29 år 

 
 

I tabell 5 är p-värdet för f-testet 0,000, det innebär att nollhypotesen om att modellen inte 

förklarar något av nettoflyttningen kan förkastas med 99 procents säkerhet. Från det kvadratiska 

r-värdet utläses det att modellen förklarar drygt 37 procent av variationen i nettoflyttning för 

åldersgruppen 18-29 år. Ingen av de oberoende variablerna År_2007-2011 visar sig ha någon 

signifikant skillnad mot utgångspunkten år 2006. Kostnad_infrastruktur och 

Eftergymnasial_utbildning har inte heller någon signifikant inverkan på nettoflyttningen. Den 

enda oberoende variabel som har en signifikant negativ inverkan på nettoflyttningen är 

Medelålder. I det här sammanhanget innebär det att om medelåldern ökar med ett år så sjunker 

nettoflyttningskvoten i åldersgruppen 18-29 år med ungefär 0,31 procentenheter. Universitet är 

den oberoende variabel som har högst positiv koefficient, om en kommun har ett universitet så 

ökar nettoflyttningskvoten för åldersgruppen 18-29 år med drygt 2,7 procentenheter. 

 

 

 

 Nettoflyttning18_29 
Medelinkomst18_29 0.013* 

 
Arbetslöshet 0.128** 

 
Fastighetspriser 0.000** 

 
Kostnad_infrastruktur -0.000 

 
Eftergymnasial_utbildning -0.002 

 
Medelålder -0.309** 

 
Tätortsgrad 0.040** 

 
Universitet 2.701** 

 
År_2007 0.041 

 
År_2008 -0.040 

 
År_2009 0.222 

 
År_2010 0.173 

 
År_2011 -0.258 

 
_cons 3.278 

 
R2 0.37 

 
Prob > F 0.000 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Tabell 6 - Regressionsanalys av nettoflyttning i åldersgruppen 30-41 år 

 
 

P-värdet för f-testet är signifikant även för denna modell. Det kvadratiska r-värdet i tabell 6 är 

något högre för denna åldersgrupp och förklarar drygt 39 procent av variationen i 

nettoflyttningen. Vid en signifikansnivå på 95 procent är de oberoende variablerna År_2008-

2010 signifikanta. Bland dessa variabler har År_2009 störst koefficient. Detta år hade en 

genomsnittlig negativ effekt på en kommuns nettoflyttningskvot i åldersgruppen 30-41 år med 

drygt 0,58 procentenheter jämfört med år 2006. Den största negativa koefficienten för denna 

åldersgrupp har den oberoende variabeln Universitet. I detta fall så minskar 

nettoflyttningskvoten med ungefär 2,05 procentenheter om en kommun har ett universitet. 

Störst positiv inverkan på nettoflyttningen har Eftergymnasial_utbildning. Ökar andelen av 

befolkningen som har eftergymnasial utbildning med en procentenhet så ökar kommunens 

nettoflyttningskvot i åldersgruppen 30-41 år med drygt 0,04 procentenheter. 

 

 

 

 Nettoflyttning30_41 
Medelinkomst30_41 0.017** 

 
Arbetslöshet -0.053* 

 
Fastighetspriser -0.000 

 
Kostnad_infrastruktur -0.000** 

 
Eftergymnasial_utbildning 0.041** 

 
Medelålder -0.200** 

 
Tätortsgrad -0.022** 

 
Universitet -2.057** 

 
År_2007 -0.069 

 
År_2008 -0.382** 

 
År_2009 -0.587** 

 
År_2010 -0.329* 

 
År_2011 -0.206 

 
_cons 6.933** 

 
R2 0.39 

 
Prob > F 0.000 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Tabell 7 - Regressionsanalys av nettoflyttning i åldersgruppen 42-53 år 

 
 

P-värdet för f-testet i tabell 7 är 0,000 därmed är modellens förklaring av nettoflyttningen även 

signifikant för denna åldersgrupp. Det kvadratiska r-värdet är däremot betydligt lägre 0,08 

jämfört med 0,39 och 0,37 för de två föregående åldersgrupperna. Denna modell kan med andra 

ord endast förklara åtta procent av variationen i nettoflyttningen för åldersgruppen 42-53 år. 

Ingen av de oberoende variablerna som åskådliggör årseffekten är signifikanta. Den oberoende 

variabel som har störst signifikant negativ inverkan är Medelinkomst42_53. I det fall att 

medelinkomsten ökar med 1000 kronor per år så minskar nettoflyttningskvoten i åldern 42-53 

med  ungefär 0,005 procentenheter för den aktuella kommunen. Medelålder är den variabel som 

har störst positiv inverkan, nettoflyttningskvoten ökar här med 0,06 procentenheter om 

medelåldern går upp med ett år. 

 Nettoflyttning42_53 
Medelinkomst42_53 -0.005** 

 
Arbetslöshet -0.019 

 
Fastighetspriser 0.000** 

 
Kostnad_infrastruktur -0.000** 

 
Eftergymnasial_utbildning 0.015** 

 
Medelålder 0.060** 

 
Tätortsgrad 0.000 

 
Universitet -0.011 

 
År_2007 -0.001 

 
År_2008 -0.070 

 
År_2009 -0.085 

 
År_2010 -0.005 

 
År_2011 0.003 

 
_cons -1.691** 

 
R2 0.08 

 
Prob > F 0.000 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Tabell 8 - Regressionsanalys av nettoflyttning i åldersgruppen 54-65 år 

  
 

Även den sista åldersgruppen visar ett signifikant f-test. Det kvadratiska r-värdet på 0,2933 är 

betydligt högre sett mot föregående åldersgrupp men fortfarande lägre än de två yngsta 

åldersgrupperna som noterade 0,3707 för 18-29 år och 0,3926 för 30-41 år. Modellen för den 

sista åldersgruppen förklarar således drygt 29 procent av variationen i nettoflyttningen. 

År_2011 är det enda året som visar på en signifikant skillnad i inverkan på nettoflyttningen med 

ett p-värde på 0,011 och en koefficient på 0,1751. År  2011 hade således en genomsnittlig 

positiv effekt som ökade en kommuns nettoflyttningskvot med drygt 0,17 procentenheter 

jämfört med år 2006. Den oberoende variabel som har störst signifikant positiv inverkan är 

Medelålder. Ett års ökning av medelåldern ökar en kommuns nettoflyttningskvot med ungefär 

0,18 procentenheter i åldersgruppen 54-65 år. Den största negativa koefficienten som är 

signifikant har Arbetslöshet. Ökar denna med en procentenhet så minskar nettoflyttningskvoten 

med ungefär 0,04 procentenheter. 

  

 Nettoflyttning54_65 
Medelinkomst54_65 -0.013** 

 
Arbetslöshet -0.040** 

 
Fastighetspriser 0.000** 

 
Kostnad_infrastruktur -0.000 

 
Eftergymnasial_utbildning 0.020** 

 
Medelålder 0.184 

 
Tätortsgrad 0.000 

 
Universitet -0.081 

 
År_2007 -0.022 

 
År_2008 -0.077 

 
År_2009 -0.007 

 
År_2010 0.104 

 
År_2011 0.175* 

 
_cons -4.591** 

 
R2 0.29 

 
Prob > F 0.000 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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6 Diskussion och slutsats 
Introduktionen inleddes med att redogöra att tidigare forskning pekar på att geografisk rörlighet 

bland befolkningen är något som bidrar till den ekonomiska tillväxten. Med det i åtanke och 

med vetskapen att en finansiell kris sätter rejäla käppar i det ekonomiska hjulet föreföll det sig 

intressant att undersöka hur rörligheten påverkas när ekonomin stagnerar. För att utforska detta 

analyserades perioden 2006-2011. Den här tidsperioden innefattar en konjunkturstark fas som 

utspelades före hösten 2008 och en efterföljande återhämtningsfas. 

 

Vilka faktorer är det som inverkar vid en flytt? Frågan har såklart inget entydigt svar, och om 

en ser till enskilda individers beslut så är mångfalden bland svaren väldigt stor. I ett försök att 

undersöka vilka faktorer som påverkar individers flyttbeslut valdes åtta stycken 

kommunkaraktäristika ut. Valet av karaktäristika gjordes utifrån den teori som presenterades i 

avsnitt tre och med förutsättningen att de ska vara generellt applicerbara på alla kommuner. Två 

exempel är medelinkomst och arbetslöshet. 

 

Humankapitalmodellen är en av de teorier som beskrivits i denna uppsats. Teorin som är en 

central utgångspunkt för många studier i ämnet framhåller att yngre är mer benägna att flytta. 

Argumenten är bland annat att kostnaderna förenade med en flytt oftast är lägre i yngre ålder 

och att eventuella fördelar som till exempel höjd lön kommer att generera avkastning över en 

längre tid. Med anledning av detta och för att kunna studera skillnader i rörligheten togs beslutet 

att dela in och begränsa urvalet av individer som flyttar till fyra stycken åldersgrupper 18-29, 

30-41, 42-53 och 54-65 år. 

 

Styckena ovan beskriver kortfattat bakgrunden till uppsatsens syfte som har varit att undersöka 

följande två problemformuleringar: 

 

• Hur nettoflyttningen bland Sveriges 290 kommuner påverkas av olika kvantifierbara 

faktorer. 

• Hur rörligheten skiljer sig åt bland olika åldersgrupper och hur den påverkas av en 

finansiell kris. 

 

I den empiriska undersökningen utfördes en regressionsanalys för varje åldersgrupp. 

Förklaringsgraden för de två yngsta åldersgruppernas nettoflyttning var likvärdiga och uppgick 
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till ungefär 38 procent. För de två äldre åldersgrupperna var den lägre, 29 procent för 54-65 år 

och för 42-53 år uppgick den till de betydligt lägre åtta procenten. Detta indikerar något som 

delvis också får stöd i teorin. Faktorernas ”push & pull-effekt” varierar beroende på vem de 

inverkar på eftersom alla har olika hinder som eventuellt försvårar en flytt. Åldersgruppen 42-

53 år är förmodligen den grupp som innefattar flest parrelationer, hushåll med barn och 

individer som är på toppen av sin karriär. När dessa individer flyttar är det sannolikt så att andra 

faktorer spelar större roll än de som undersökts här. 

 

Den enda grupp där vi ser att den ekonomiska krisen gjort ett signifikant avtryck på 

nettoflyttningen är bland 30-41 år. Effekten är som störst under 2009 och påverkar flyttningen 

negativt. Att flyttningen är konjunkturkänslig och drabbas negativt har konstaterats i tidigare 

studier (SOU 2007:35, 54). Utifrån matchningsmodellen och ett teoretiskt perspektiv hade det 

dock gått att föreställa sig att flyttningen skulle öka eftersom arbetslösa beskrivs som mer 

rörliga. Det är sannolikt så att en ekonomisk kris är så pass omfattande att hela ekonomin 

drabbas och att det därför inte finns någon möjlighet till om-allokeringar av arbetskraften 

mellan regioner. Att effekten är signifikant just i denna grupp kan bero på att det finns större 

hinder och färre alternativ än för föregående och efterföljande åldersgrupper. I gruppen 18-29 

år är fler individer flexibla mellan studier och yrke, färre har barn och levnadskostnaderna är i 

allmänhet lägre. Att  gruppen 30-41 år tillsynes drabbades hårdare än gruppen 42-53 år kan 

kanske till viss del härledas till lagen om anställningsskydd och specifikt till ”Sist in, först ut”-

regeln som skapar inlåsningseffekter. En annan trolig förklaring är att individer i denna 

åldersgrupp i större utsträckning nyligen genomfört investeringar i ett boende vilket också 

minskar mobiliteten. Sammanfattningsvis kan det vara så att osäkerheten kring jobbet och 

mindre flexibilitet gör att denna grupp är mindre angelägna att belägga sig med de kostnader 

som en flytt innebär när tiderna är oroliga. I åldersgruppen 18-29 år syns en trend i 

koefficienterna till att nettoflyttningen ökar under krisen, men respektive variabel är ej 

signifikant. Det kan tänkas att fler väljer att studera när möjligheterna till jobb är begränsade 

och att det är detta som koefficienterna avspeglar. Kanske att variablerna hade varit signifikanta 

om den övre gränsen i åldersspannet varit lägre. I gruppen 42-53 år är trenden densamma som 

för 30-41 med skillnaden att ingen av variablerna är signifikanta. I åldersgruppen med äldst 

individer syns ingen effekt av den ekonomiska krisen. 

 

De två variabler som på förhand förväntades ha störst inverkan på flyttningen var medelinkomst 

och arbetslöshet. Dessa två har stark anknytning till teorin i humankapital- och 
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matchningsmodellen, samt i tidigare forskning. I analysen visade de sig dock ha en relativt låg 

förklaring. Arbetslöshet var endast signifikant i grupperna 18-29 och 54-65 år och effekterna 

är olika, i det första fallet är den positiv och i det andra negativ. Medelinkomst är signifikant 

för de tre äldre åldersgrupperna men effekten skiljer sig åt även här. För de två äldsta grupperna 

är den negativ och för 30-41 år är den positiv. Arbetslöshet och medelinkomst är endast starkast 

inverkande faktor i en åldersgrupp vardera. Arbetslöshet är den starkast negativa inverkande 

faktorn i åldersgruppen 54-65 år. Även medelinkomst är starkast negativ men för gruppen 42-

53 år.  

 

I matchningsmodellen beskrivs arbetslöshet som en bidragande faktor till att flyttningarna från 

den aktuella kommunen ökar. Detta stämmer i alla grupper förutom för åldersgruppen 18-29 år. 

Hur kan det komma sig? En möjlig förklaring som även har belägg i analysen är att många av 

flyttningarna i denna åldersgrupp går till platser med universitet. Det är nämligen så att den 

variabel som har högst positiv koefficient för denna åldersgrupp är universitet vilket också 

illustrerades i den deskriptiva data och histogram som presenterades i avsnitt fyra. Vad har då 

detta med arbetslösheten att göra? Den arbetslöshetsstatistik som använts i uppsatsen är tagen 

från SCB. SCB mäter arbetslösa på ett sätt som skiljer sig från arbetsförmedlingen, detta sätt 

gör att fler heltidsstuderande studenter hamnar i statistiken (SCB, 2014) vilket skulle kunna 

förklara varför variabelns koefficient är positivt signifikant för denna åldersgrupp.  

 

När det kommer till medelinkomsten är det möjligt att den i mindre grad fungerar som 

incitament vid en flytt och att det som syns i regressionen istället avspeglar ett val av livsstil. I 

gruppen 30-41 år är fler individer i början av sin karriär, enligt agglomerationsteorier spelar då 

det sociala nätverket en större roll. I den här gruppen är Eftergymnasial utbildning den positivt 

starkaste koefficienten. Detta är möjligen en indikation på att många av dessa individer samlas 

på ett fåtal platser, likt det välkända klustret Silicon Valley där många högutbildade inom IT 

verkar. En naturlig konsekvens av detta är att medelinkomsten får en positiv inverkan eftersom 

en hög koncentration av högutbildade höjer kommunens medelinkomst. De två äldre 

åldersgrupperna har istället andra prioriteringar, vilket skulle kunna vara att de vill lämna 

stadskärnor för att bosätta sig i ett hus med tomt och trädgård. Fler individer ur dessa grupper 

lämnar då kommuner med hög koncentration av höginkomsttagare för att bosätta sig i 

kommuner där medelinkomsten är något lägre, därav har medelinkomsten en negativ inverkan 

i dessa åldersgrupper. 
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En sista avslutande slutsats som går att dra av analysen är att rörligheten i åldersgrupperna 

påverkas i olika grad av de faktorer som inkluderats och att effekten ibland är motsatt. Den enda 

variabel som är signifikant för alla åldersgrupper är medelålder som är negativ för de två yngsta 

och positiv för de två äldsta. Detta är en indikation på att flyttningen sker av olika skäl och till 

olika platser samt att individerna i de olika åldersgrupperna väljer att flytta till platser där de till 

stor grad kan identifiera sig med de som redan bor där. 
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