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Sammanfattning: During the past decade almost every western society has experienced an
urbanization process that has led to a substantial population growth in metropolitan areas.
After World War  some periods of a reversed migration stream, so called counterurba-
nization, has occurred implying that population figures in smaller towns and some rural
areas have increased. The purpose of this study is to describe whether any counterurbaniza-
tion process has taken place in the Umeå urban region in Sweden. More precisely the aim
is to analyze the migration pattern from the city of Umeå to the city’s hinterland defined
by a distance of  kilometers, for the period  to . This is done in order, on one
hand, to find characteristics for these people (income- and education level, age, sex), and on
the other hand, to find out if there is any spatial difference in attractiveness between places
within the region. The following variables were tested with regard to their impact on out-
migration patterns; the presence of smaller towns in the region; proximity to sea, lakes or
rivers, distance from the city of Umeå; locations of second homes; access to a public road
and the proximity to open land from the place of residence.

The investigation shows that there are significant geographical differences of attraction
levels between places in the region. The variable that is most important to explain where
migrants from Umeå have settled down is the presence of smaller towns. Another important
explanation is the distance from the city of Umeå. The number of new inhabitants decreases
according to an almost linear function with an increasing distance from Umeå. Proximity to
water, open land and the access to public roads are also shown to be essential characteristics
of some attractive places. People who have migrated from Umeå to the city’s hinterlands
have an average income of . Sek. which is about . Sek. lower than the income
of the inhabitants of Umeå. The education level among the migrant is also a bit lower than
among people living in Umeå. As the differences between the migrants and the inhabitants
of Umeå in fact are quite small, one may doubt that the counterurbanization from Umeå is
a result of displacement.

Nyckelord: Attractiveness, counterurbanization, countryside, distance, environment, mi-
gration, proximity, regional planning, social networks, Umeå.
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Förord

De geografiska perspektiven på samhällsutvecklingen i landets olika delar är i all-
mänhet baserade på en uppdelning i kommuner och län. Därmed döljs stora delar
av det på många håll kontrastrika lokala mosaikmönstret ifråga om attraktivitet
och konkurrenskraft. I denna rapport av Niklas Bergström belyses det interna flytt-
ningsmönstret i Umeå stadsregion mellan stadskärnan och omlandet under peri-
oden –. Perioden präglades av en stark befolkningstillväxt i stadsregionen
som även resulterade i en utspridd befolkningstillväxt i omlandet. I studien ingår
dels en karaktärsbeskrivning av utflyttarna med betoning på inkomstförhållanden
och utbildningsnivå, dels en regressionsanalys med syfte att förklara hur olika ka-
raktärsdrag i omlandet påverkar spridningsmönstret.

Medel för studiens genomförande har kommit från -projektet Urban Design
vid .

Umeå i april 

Ulf Wiberg
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Introduktion

Under de senaste decennierna har Sverige, i likhet med många andra västländer,
upplevt en stor inflyttning till tätorter och framförallt större städer. År  bodde
% av Sveriges befolkning i tätorter, i dag uppgår denna siffra till %. Befolk-
ningstillväxten i tätorter, och städer har således delvis skett på bekostnad av avfolk-
ning i glesare miljöer. Mot denna bakgrund kan det vara lätt att tro att det knappast
finns någon som flyttar åt motsatt håll, det vill säga från staden till mindre tätor-
ter, eller till ren glesbygd. En sådan flyttning innebär att stadens utbud av service,
nöjen, arbeten med mera väljs bort mot en plats som har betydligt mindre utbud
av allt detta. Finns det värden i landsbygden som för vissa människor väger tyng-
re än stadens utbud och bekvämligheter? Svaret på denna fråga är ja. Flera studier
om migration och befolkningsutveckling har visat att befolkningen i framförallt
stadsnära landsbygd har ökat under vissa perioder de senaste decennierna.

De studier som tidigare gjorts kring ämnet kontraurbanisering har oftast skett
på en aggregerad nivå och gällt hela Sverige, eller undersökningar gjorda i Mä-
lardalsområdet. Få, om ens några, studier har varit fokuserade på någon speci-
fik kommun eller stadsregion i Norrland. Således finns det här en kunskapslucka
som behöver fyllas. Vid valet av kommun kan det också vara intressant att un-
dersöka denna företeelse i en expansiv stadsregion där flyttningarna från stad till
land är mer omfattande än i en stadsregion där befolkningsminskning ägt rum. I
denna artikel belyses därför flyttningarna från Umeå stad till dess omland mellan
åren –. Den stora expansionen av arbetstillfällen och studentrekrytering
i Umeå har gett upphov till en befolkningsutveckling som även märkts tydligt i
stadens pendlingsomland. Avsikten med denna rapport är därför att försöka finna
vad som karakteriserar utflyttarna samt vad som karakteriserar de platser som varit
attraktiva för utflyttarna.

Den operativa avgränsningen av Umeå stadsregion är en fem mils radie från
Umeå stads centrum. Inom denna arena sker merparten av all Umeårelaterad ar-
betspendling. Det kan här understrykas att arbetsmarknadens geografi visat sig
vara av stor betydelse för människors migrationsbeslut. För att renodla flyttar-
gruppen som flyttat ut från den sammanhängande bebyggda miljön i staden måste
flyttningarna ha gått minst en kilometer utanför Umeå stad. Det bör här påpekas
att flyttningar inom några kilometer från en stad kan ses som suburbanisering. Fle-
ra forskare har försökt tydliggöra skillnaden mellan kontraurbanisering och subur-
banisering och definitionerna skiljer sig ofta åt. Eftersom det inte finns någon klart
definierad skiljelinje mellan de båda begreppen kommer i denna rapport alla flytt-
ningar från Umeå stad till dess omland att betraktas som kontraurbanisering. And-
ra avgränsningar som gjorts är att endast de som flyttat från Umeå stad tagits med
i studien. Flyttningar från andra tätorter i stadsregionen till den rena landsbygden
har sålunda inte undersökts. Inte heller har de personer som flyttat från Umeå stad
till dess omland, och som sedan flyttat därifrån, följts upp.

 Nationalencyklopedin band . (), Sverige.

 Håkansson, J. () ss. –

 Se t.ex. Amcoff, J () och Håkansson, J. ().

 Boyle, P et al. () s. .

 Champion, A.G. () s. –.
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Teoretiska utgångspunkter

Den plats människor väljer att bo på och/eller flytta till hänger samman med en
mängd faktorer. Beroende på vilket synsätt som anläggs kan detta val till exempel
sägas vara ekonomiskt, strukturellt, eller beteendemässigt betingat. I det ekonomis-
ka perspektivet orsakas migration av regionala eller rumsliga skillnader i lönegrad
och levnadsstandard. Individen uppfattas som en egen beslutsfattare som kan på-
verka sin egen livssfär och som därigenom optimerar och satisfierar sina beslut
utifrån de valmöjligheter som finns och flyttar till den plats som ger den största
ekonomiska nyttan. Det kan till exempel vara att en person flyttar till en ort för
att byta arbete som ger en högre lön. Vid ett strukturalistiskt synsätt ses individens
handlingar som en reaktion på samhällsstrukturen. Flyttningar förklaras exempel-
vis av arbetslöshet på den befintliga bostadsorten, utbildning som inte finns på
hemorten, bostadsbrist eller för höga hyror i ett bostadsområde etc. I ett beteende-
geografiskt perspektiv försöker man hitta orsaker till flyttningar hos den enskilda
individen. Likt det ekonomiska perspektivet ser man individen som nyttomaxime-
rare med den skillnaden att nyttan är beroende av individens egna preferenser som
är baserade på en uppfattning om viktiga livsvärden och som inte enbart är av eko-
nomisk karaktär. Det kan till exempel vara att man föredrar att bo på landsbygden
i stället för i staden eller att man vill flytta till en plats där släkt och vänner bor.

Gravitationsmodellen lyfter fram ett lagbundet förhållande mellan olika delar
av ett rumsligt system. Modellen bygger ursprungligen på Newtons teori om att
dragningskraften mellan två objekt är proportionell till dess massa och avståndet
mellan dem. År  kopplade Zipf denna modell till samhällsvetenskapen och so-
ciala interaktioner. Följaktligen går denna modell ut på att räkna ut interaktionens
omfattning mellan två eller flera orter. Gravitationsmodellen tar egentligen endast
hänsyn till två faktorer; orternas storlek samt avståndet mellan dem. Det antagan-
de som görs är att interaktionen mellan två orter ökar med storleken på orterna
och minskar med avståndet mellan dem. Således finns en avståndsfriktion inbyggd
i modellen.

Med “pull- och pushfaktorer” menas platsspecifika för- eller nackdelar. Pull-
faktorer är företeelser som lockar personer till en plats. Det kan till exempel vara
att människor lockas till en plats på grund av vacker natur, stort nöjesutbud, bättre
tillgång på arbete, sociala faktorer såsom närhet till släkt och vänner med mera. Till
pushfaktorer hör förhållanden på en plats som gör att människor väljer att flytta
från en plats. Exempel på detta kan vara arbetslöshet, bostadsbrist, eller brist på
socialt umgänge.

Mentala kartor är ett traditionellt beteendegeografiskt analysverktyg. Med den
mentala kartan menas hur en persons subjektiva bild av omvärlden ser ut. Den
mentala kartan över en plats kan således se olika ut för olika personer beroende på
vilken kunskap, preferenser och erfarenhet personen har. Dessa faktorer spelar en
stor roll för personens beslutsfattande och därmed även för valet av bostadsort.

Beroende på vilken föreställning en person har om hur till exempel landsbygden
är som livsmiljö kan denna person vara mer eller mindre benägen att flytta till
en sådan miljö. Om personen i fråga ser landsbygden som ett ställe där ingenting
händer och där det endast bor människor som inte vill umgås med varandra, är
det mindre troligt att han/hon flyttar dit. Men om föreställningen om landsbygden
istället är att det på dessa platser är renare miljö, begås mindre brott och där livet
i allmänhet går i ett lugnare och behagligare tempo än i en stad, är sannolikheten

 Håkansson, J. () s. .

 Garvill, J. et al. () s.  ff.

 Holt-Jensen, A. () s. .

 Barret, H. R. () s. .

 Johnston, R. J. () ss. –.
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större att denna person kan tänka sig att bo på där.

Drivkrafter till kontraurbanisering

Sedan Berry upptäckte och myntade begreppet kontraurbanisering år  har
en mängd studier kring ämnet gjorts. Därigenom har även ett antal teorier om
kontraurbanisering tagits fram. Kontuly har sammanfattat olika förklaringar till
kontraurbanisering som gjorts i olika studier. Han har delat in förklaringarna i sex
huvudgrupper:

. Konjunkturella faktorer – Cykliska förändringar i den nationella ekonomin.
. Strukturella faktorer – Nedgång eller expansion inom vissa branscher, vilket

medför lokaliseringsförändringar.
. Rumsliga och miljömässiga faktorer – Naturmiljö, boendekostnader, luftkvali-

tet, mm.
. Socioekonomiska och kulturella faktorer – Välfärdspolitik som möjliggör friare

val av bostad samt förändringar i attityder och preferenser. Förändringar i den
demografiska strukturen.

. Implicita och explicita politiska åtgärder – Möjliggörande av boende på gles-
bygd genom olika former av regionalpolitiska åtgärder, särskilt förbättring av
serviceutbudet.

. Teknologiska innovationer – Minskad avståndsfriktion genom förbättrade
pendlingsmöjligheter, till exempel tätare busstrafik, högre vägstandard eller ut-
byggnad av järnväg. Utveckling av  som möjliggör distansarbete.

Gordon gör en indelning av kontraurbaniseringen i tre nivåer samt ger följan-
de huvudsakliga förklaringar till var och en av dessa; kontraurbanisering på na-
tionell nivå beror främst på arbetsmarknadsrelaterade faktorer, regional kontraur-
banisering förklaras främst av miljörelaterade faktorer, medan kontraurbanisering
på lokal nivå förklaras av bostadsmarknaden på den lokala orten. Enligt denna
förklaringsmodell torde kontraurbaniseringen i Umeåregionen främst förklaras av
miljörelaterade faktorer, men även styras av tillgången på lediga bostäder.

Med utgångspunkt från genomgången av undersökningar på temat migration
och kontraurbanisering har ett antal hypoteser formulerats. Två hypoteser byg-
ger på gravitationsmodellen som går ut på att interaktionen mellan orter beror på
avståndet mellan dem och folkmängden i dessa. Modellens antagande är att in-
teraktionen, som i detta fall består av antalet flyttningar, mellan orter minskar med
avståndet och ökar med folkmängden. Om modellen stämmer med verkligheten
blir följande hypoteser befogade: Flyttningarna till områden nära Umeå stad bör
vara mer frekventa än flyttningar till mer perifera områden och flyttningarna till
tätorter, främst kommuncentra, bör vara vanligare än till andra delar av stadsre-
gionen. Som ett led i dessa tillgänglighetsaspekter till stadskärnan tillkommer hy-
potesen att de flesta flyttat till bostäder som ligger nära en allmän väg. Vad gäller
boendemiljön är hypotesen att närheten till hav, sjöar och vattendrag har haft en
attraherande inverkan på vart folk flyttat. En annan platsrelaterad hypotes, som
i andra studier visat sig inverka på vilka platser i landsbygden människor väljer
att flytta till, är områden präglade av ett öppet landskap. Hypotesen är därför att
utflyttningarna till Umeås omland inte utgör något undantag i detta avseende.

När det gäller flyttarnas socioekonomiska status har undersökningar visat att
det främst är relativt välbärgade yngre personer, ofta barnfamiljer, som flyttar till
landsbygden. Därför är hypotesen att det främst är den övre medelklassen, och

 Amcoff, J. () ss. –.

 Westlund, H. et al. () ss. –.

 Se t.ex. Boyle, P. et al. () ss. –.

 Holt-Jensen, A. ) s. .

 Nyström, J. () s. .

 Amcoff, J. () s. .
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mestadels yngre människor, som flyttat ut från Umeå stad. Hypotesen bygger på
bedömningen att det är den övre medelklassen som har råd att köpa hus på lands-
bygden och att denna samhällsklass har råd med de ökade pendlingskostnader som
följer av att bo långt ifrån sitt arbete. Med övre medelklass menas i detta fall per-
soner med högskoleutbildning eller med en högre medellön än genomsnittet. En
hypotes är även att flyttarnas sociala relationer har haft en inverkan på vart folk
flyttat. Som ett mått på detta har därför fritidshusområdens inverkan på flytt-
ningarna undersökts.

 Müller, D. () ss. –.

 Stjernström, O. ().
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Flyttningar från staden till omlandet

Kärnan i Umeå stadsregion hade år  cirka   invånare. Inom fem mils ra-
die bodde ytterligare   personer, det vill säga totalt   personer i hela
stadsregionen. Under perioden  till  ökade folkmängden i Umeå stad med
cirka   personer och i dess omland med cirka   personer. Därmed mins-
kade området utanför Umeå stad sin andel av totalbefolkningen från % år 

till % år . Det skedde alltså en både absolut och relativ koncentration av be-
folkningen till kärnan i regionen.

Figur  visar hur befolkningen i stadsregionen är fördelad baserat på en beräk-
ning av invånarantalet inom en radie av fem kilometer från varje hundrametersru-
ta. Befolkningen i omlandet är starkt koncentrerad till övriga tätorter i regionen.
Men även landsbygden närmast Umeå stad har en relativt hög befolkningstäthet.
Det bor i detta område mellan  och   personer inom en radie av fem kilo-
meter, vilket är lika många som i flera mindre tätorter i stadsregionen.

Figur : Befolkningsfördelning i Umeåregionen år . Kartan visar befolkningsunderlaget
inom en radie av  kilometer från varje hundrametersruta.

Mellan åren  och  uppgick antalet utflyttningar från Umeå stad till dess
omland sammanlagt till   personer, vilket innebär ett genomsnitt på ca  

personer varje år. Könsfördelningen mellan utflyttarna är jämn. År  bodde %
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Figur : Geografisk fördelning av flyttarna. Kartan visar flyttningsfördelningen inom en ra-
die av  kilometer från varje hundrametersruta.

av utflyttarna kvar i Umeås omland. Eventuella ytterligare omflyttningar inom om-
landet under perioden har inte undersökts. Av dem som inte bodde kvar i omlan-
det hade år  ungefär   personer flyttat tillbaka till Umeå och cirka  

personer flyttat ut från stadsregionen. Figur  visar flyttningsmönstret. Även den-
na karta utgår från en radie av fem kilometer från varje hundrametersruta. Det
generella intrycket är att utflyttningsmönstret avspeglar täthetsskillnaden i bosätt-
ningsmönstret. Vidare kan noteras den särskilt höga koncentrationen av flyttare
till kusten samt till stadsregionens tätorter. Dessutom framgår tydligt att antalet
flyttare avtar med avståndet från Umeå stad.

Som framgår av figur  varierade antalet flyttare från Umeå stad till dess omland
mellan ca   och   per år under den aktuella tidsperioden. Lägst var utflytt-
ningarna åren  och , då cirka   personer flyttade, och som högst åren
 och , då antalet uppgick till ca   personer. Det finns här anledning att
dra en parallell till Kontulys teori om den ekonomiska konjunkturens inverkan på
kontraurbanisering. Då Sverige i slutet på - talet och de första åren på -
talet befann sig i en högkonjunktur var antalet utflyttningar som allra störst. Både
före och efter dessa år var utflyttningarna påtagligt lägre. Sambandet mellan hög-
konjunktur och starkare utflyttningstendens är emellertid inte entydigt. Antalet
flyttningar ökade efter  trots att Sverige befann sig i en lågkonjunktur.

Utflyttningarnas åldersfördelning angivet i födelseår visas i figur . Det klart
framträdande mönstret är att huvudparten av utflyttarna bestod av yngre barnfa-
miljer. Medelåldern bland utflyttarna är , år vid tidpunkten för flyttningen.

Ålderssammansättningen bland flyttarna överensstämmer väl med resultat från
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Figur : Antal utflyttare till Umeå stads omland –.

Figur : Fördelning av utflyttare efter födelseår.

liknande analyser och även med livscykelteorin. Enligt denna gör människor ge-
nom hela livet boendekarriär och i -årsåldern är det vanligt att man flyttar från
lägenhet och köper hus. Eftersom den vanligaste boendeformen på landsbygden
och i mindre tätorter är villaboende kan en stor del av dem som flyttat antas ha
flyttat till eget hus.

Landskapets och infrastrukturens inverkan

Utifrån Kontulys resonemang om att rumsliga och miljömässiga faktorer, såsom
närhet till en god naturmiljö, skulle utgöra en av förklaringarna till kontraurbani-
sering har betydelsen av särskilda landskapskvalitéer och infrastrukturen i omlan-
det analyserats. En högt värderad landskapsfaktor är närheten till hav eller annat
vatten. Som framgår av Tabell  har nästan hälften av alla flyttningar gått till plat-
ser inom  kilometer från en strandlinje. Nästan var tredje utflyttare bosatte sig
inom  meter från någon strand och % inom  meter. En anledning till att
antalet som flyttat närmare än  meter från sjö eller hav är förhållandevis litet,

 Champion, T, Fielding, T. () ss. –.

 Boyle, P. Halfacree, K. () s. .
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kan till stor del förklaras med det i miljöbalken lagstadgade strandskyddet. En-
ligt strandskyddslagen får ingen bebyggelse tillkomma närmare än  meter från
strandlinjen. Detta för att allmänheten skall tryggas tillträde till stränder för bad
och friluftsliv. Emellertid finns det sannolikt en del som flyttat till redan uppför-
da hus närmare än  meter från strandkanten eller sådana som fått dispens från
strandskyddet. Då den befintliga bebyggelsens geografiska fördelning är sådan att
många hus ligger nära vatten är resultatet föga förvånande.

Tabell : Andel flyttningar till strandnära områden.

Avstånd till strand
m m m

Hav % (n= ) % (n= ) ,% (n=)
Sjöar/vattendrag % (n= ) % (n= ) ,% (n=)
Summa avstånd
Från vatten % (n= ) % (n= ) ,% (n=)

Sammanfattningsvis verkar avståndet från vatten, vare sig det är hav, sjö eller
älv haft stor betydelse för vilka platstyper som varit attraktiva för dem som flyttat
ut från Umeå under den aktuella tidsperioden. Närhet till vatten kan därför sägas
utgöra en pull-faktor för vart människor har flyttat. Det kan tilläggas att inom alla
analyserade avstånd från vatten är det något fler som flyttat till havsnära lägen än
som flyttat till sjö- eller älvsnära lägen.

Som tidigare undersökningar i ämnet kontraurbanisering visat föredrar männi-
skor att bo med utsikt över öppna platser. För att analysera om detta stämmer på
utflyttarna från Umeå har den digitala versionen av Röda kartan använts. Genom
att dela in markanvändningen i olika kategorier har en analys gjorts av hur många
som flyttat till öppen mark. Dessutom har en buffertzon på  meter lagts in runt
den öppna marken för att på så sätt få med dem som flyttat till hus som ligger
i anslutning till öppen mark. Tätorter räknas som en egen kategori av markan-
vändningen. En tredjedel av utflyttarna till Umeås omland har bosatt sig på eller i
anslutning till öppen mark. Den öppna marken utgör endast % av markanvänd-
ningen i stadsregionen vilket skall ses i relation till skogsmarken som utgör hela
% av markanvändningen. Således kan man säga att den öppna marken även
den har utgjort en pull-faktor för flyttningarna. Även här torde den befintliga bo-
stadsstocken utgöra en stor bakomliggande förklaring eftersom odlingsbetingelser
har starkt påverkat det äldre bosättningsmönstret.

Hypotesen om tätorternas speciella dragningskraft handlar både om tillgång på
lediga bostäder och om att de i allmänhet erbjuder en större bredd och högre kvali-
tet gällande både hård och mjuk infrastruktur än omlandets övriga delar. Av utflyt-
tarna slog sig % ner i någon av tätorterna i omlandet, varmed avses orter större
än  invånare och högst  meter mellan husen. De flesta flyttade till någon av
de större tätorterna i omlandet. Om man lägger till en radie på  kilometer från
tätorterna innefattas % av utflyttarna.

Fördelningen av utflyttare efter avståndet från Umeå stad redovisas i tabell .
Med undantag av området inom  kilometer från stadskärnan följer spridnings-
mönstret hypotesen om färre flyttare ju längre från stadskärnan man kommer. An-
ledningen till att antalet flyttningar inom  km är så pass få beror på att en stor
del av bebyggelsen inom denna zon ligger inom den buffert på en kilometer runt
Umeå stad som satts upp. Som en ytterligare del i analysen av avståndsberoendet till
Umeå stad har undersökts hur stor andel av flyttarna som bosatt sig nära en allmän

 Nyström, J. () s. .

 Amcoff, J. () s. .

 Beräkningar gjorda i ArcView av författaren.
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Tabell : Flyttningar från Umeå stad under perioden – med fördelning på avstånds-
zoner.

Avstånd från Flyttare Procent
–   

–   

–   

–   

–   

Totalt   

väg. Det bakomliggande motivet är att en så stor andel som % av de förvärvsar-
betande utflyttarna år  arbetade i Umeå stad. Resultatet visar att ungefär en
tredjedel har bosatt sig inom  meter från en allmän väg.

“Klasstillhörighetens” betydelse

Inkomst- respektive utbildningsnivå används i denna studie som indikatorer på
klasstillhörighet. Hypotesen var att det är medel- och överklassen som har råd att
flytta ut på landsbygden och att man kan därför kan finna merparten av utflyttarna
i dessa samhällsklasser. Tabell  visar skillnaderna i löne- och sysselsättningsnivå
mellan de som flyttat, befolkningen i Umeås omland och befolkningen i Umeå
stad. Flyttarna har som synes en lägre inkomstnivå i jämförelse med befolkningen
i Umeå stad. Medelinkomsten för de förvärvsarbetande utflyttarna uppgick år 

till   kronor, vilket är ungefär   kronor lägre än bland de Umebor som
förvärvsarbetade samma år. Flyttarnas genomsnittliga lön låg dock   kronor
högre än bland befolkningen i omlandet. Då medelåldern för flyttarna var  år
kan man tänka sig att personerna i denna åldersgrupp ännu inte hunnit kommit
upp till samma lönenivåer som lite äldre personer. Därför har lönenivån särskilt
jämförts mellan flyttargruppen och umeborna i åldrarna – år. Resultatet av
denna jämförelse visar att löneskillnaden mellan – åringar är mindre än vid
jämförelsen med alla förvärvsarbetande. De som flyttat i denna åldersgrupp har i
genomsnitt cirka   kronor mindre per år än umeborna i samma åldersgrupp.
Om man ser till sysselsättningsnivån ligger den för dem som flyttat på % i åldern
– år, vilket är % högre än i Umeå stad. Denna skillnad beror framförallt
på det stora inslaget av studenter i stadskärnan. I jämförelse med befolkningen i
omlandet hade flyttarna ,% lägre sysselsättningsgrad.

Tabell : Löne- och sysselsättningsnivå år .

Befolkningsgrupp Bruttolön förvärvsarbetare, tkr Andel sysselsatta, – år
n n

Flyttarna ,   ,%  

Bef. utanför Umeå stad ,   ,%  

Bef. i Umeå stad ,   ,%  

Flyttare – år ,  

Bef. i Umeå stad – år ,  

I figur  jämförs utbildningsprofilen. Sammanfattningsvis kan sägas att de som
flyttat generellt sett har en högre utbildningsnivå än de som bor i Umeås omland.
Däremot har de en lägre utbildningsnivå än de som valt att bo kvar i Umeå stad.
Utbildningsnivån bland utflyttarna kan sägas vara polariserad. Relativt många har
en högskoleutbildning men flertalet har endast en högst tvåårig gymnasieutbild-
ning.
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Figur : Utbildningsprofil i åldersgruppen – år bland flyttarna, befolkningen i Umeå
stad respektive befolkningen i omlandet år .

Resultaten stödjer inte hypotesen om att flyttarna främst hör till de högre sam-
hällsklasserna. De ger dock inte heller något tydligt stöd för en mothypotes.

Lönenivå som mått på socioekonomisk grupptillhörighet visar att flyttarna i
jämförelse med de övriga hade en något lägre inkomstnivå än de som bor i Umeå
stad. Detta tillsammans med det faktum att en stor andel av dem som flyttat har en
relativt låg utbildningsnivå skulle i likhet med Amcoff () kunna vara ett resultat
av människor med lägre utbildning och inkomst söker sig en bit utanför staden
där bostadspriserna är lägre än i stadskärnan. Den genomsnittliga löneskillnaden
mellan Umeborna och flyttarna på några procent ger emellertid inget övertygande
stöd för att flyttningarna har haft en påtvingad karaktär av kostnadsskäl.

Det som ytterligare talar emot en utträngning av “lägre” samhällsgrupper från
staden till dess omland är att utbildningsnivån är polariserad. Samtidigt som de
flesta av utflyttarna har en förhållandevis låg utbildningsnivå, har en stor andel av
denna grupp en relativt hög utbildningsnivå. Det faktum att de som valt att flytta
från Umeå har en något lägre medelinkomst och lägre utbildningsnivå än de som
bor kvar i Umeå kan också tolkas som en form av nyttomaximering. Bostadskost-
naderna är lägre utanför staden.

Som ett mått på graden av anknytningsrelaterade flyttningar används i denna
rapport flyttningar till fritidshusområden. En gräns för vad som kan klassas som
fritidshusområde har här satts till  fritidshus inom en radie av  meter. Resul-
tatet visar att  personer har flyttat till områden som enligt denna klassificering
kan kallas för fritidshusområden. Av dessa kan en stor del antas vara sådana där en
permanentning av fritidshus har skett. Således har flyttningarna till fritidshusom-
råden och därmed förmodligen även permanentningsgraden av fritidshus under
den aktuella perioden inte varit omfattande. Sannolikt har inte de anknytningsre-
laterade flyttningarna i denna studie någon större betydelse. Det maximala flytt-
ningsavståndet är så pass kort att de som flyttat bedöms ha haft goda möjligheter
att behålla sina sociala nätverk i Umeå stad.

Regressionsanalys

För att få en bild av hur olika faktorer bidrar till att förklara utflyttningsmönstret
har en multipel linjär regressionsanalys genomförts. Den beroende variabeln för
att förklara flyttningarna är antalet flyttare inom en radie av , kilometer från var-
je hundrametersruta. De oberoende variablerna har valts mot bakgrund av dels de
tidigare presenterade teoretiska resonemangen av Kontuly, dels hypoteserna base-
rade på gravitationsmodellen. För att skapa modellen har koefficienten för respek-
tive variabel multiplicerats med respektive variabels tema i funktionen “map calcu-
lation” i ArcView. Koefficienten anger hur antalet flyttare förändras med avståndet
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Tabell : Modellförklaring

Variabel Klasser Förklaring Typvärde/Andel
Närhet till vatten  < m, < m, > m >m. %
Närhet till tätort  I tätort, <, <, <, >. km I tätort %
Närhet till väg Dummy < meter, > meter. >m. %
Närhet till öppen mark Dummy < m från och inom, > m. >m. %
Antal fritidshus inom  m.  >, –, –, –,  , %
Avstånd från Umeå tätort  –, –, –, –, – km  km

Tabell : Resultat av den multipla regressionsanalysen.

Variabel b Std. Error t
Avst. Tätort –.** . –.

Väg .** . .

Mark .** . .

Frithus –.** . –.

Avst. vatten –.** . –.

Avst. Umeå –.** . –.

Konstant .** .

Adjusted R Square:.

Durbin Watson: .

* p<,

eller om man befinner sig “inom” ett visst område eller inte. Mer exakt; hur mycket
y förändras när x ökar med  eller med en enhet. Därefter har de olika teman som
fås genom ovanstående operation adderats ihop. Resultatet blir ett tema där en
hopslagning av de olika variablernas förklaringsgrad illustreras geografiskt (figur
). Det ska tilläggas att variablerna avstånd till hav och avstånd till sjöar i modellen
räknats som en gemensam variabel. En anledning är att variablerna var för sig inte
tillförde modellen något, vilket de gör tillsammans som en variabel. Dessutom var
skillnaderna mellan de två variablerna avstånd till sjö/vattendrag och avstånd till
hav förhållandevis små, vilket tillät en hopslagning av variablerna.

Variablerna som lagts in i regressionsanalysen uppnår ett förklaringsvärde på
drygt %, vilket måste ses som ett klart tillfredsställande resultat. Residualanaly-
sen (Durbin Watson testet), som anger graden av systematiska mönster i residua-
lerna kring regressionslinjen, visar ett klart godtagbart resultat.

Som framgår av Tabell  är alla oberoende förklaringsvariabler signifikanta
(p<,). Alla variabler utom antal fritidshus inom  meter (Frithus) har en po-
sitiv inverkan på antalet flyttare inom en radie av , kilometer från varje hund-
rametersruta. Att koefficienten för de variabler som bygger på avståndet från en
företeelse föregås av ett minustecken innebär att antalet flyttare minskar med av-
ståndet från dessa variabler. De som flyttat har således i stor omfattning gjort det
till områden som ligger nära någon sjö, vattendrag eller hav, nära någon tätort,
på eller i anslutning till öppen mark, nära allmän väg samt inte alltför långt ifrån
Umeå stad.

När det gäller korrelationen mellan de variabler som testats i modellen visar
denna i stort inte några anmärkningsvärda samband. Tätorter och öppen mark
tenderar dock att korrelera något. Detta innebär att tätorterna “tar” förklaringsvär-
de för vart folk har flyttat från den öppna markens förklaringsgrad. Korrelationen
mellan dessa variabler skulle således medföra att den öppna markens förklarings-
grad skulle öka om inte aspekten närhet till tätort tagits med i beräkningen.

Figur  belyser förklaringsmodellens geografiska utfall. Ju längre från en tätort
desto mindre är sannolikheten att människor har flyttat dit. Sannolikheten är ock-
så större att människor flyttat till områden nära Umeå stad än till områden längre
ut i periferin. Vidare avspeglas såväl den öppna markens betydelse, de allmänna
vägarnas inverkan, som de vattennära områdenas attraktivitet. En brist med mo-
dellen är att den på grund av att antalet flyttare till områden som inte klassas som
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Figur : Figuren illustrerar modellerad flyttningsfördelning från Umeå tätort till dess om-
land.

fritidshusområden är fler, framträder på kartan en negativ inverkan av sådana om-
råden. För att undvika sådana felvisningar skulle man istället kunna dela in kartan
i kontinuerliga värden. Det vill säga att varje punkt på kartan får ett kontinuerligt
värde beroende av en given företeelse, såsom tillvägagångssättet med avståndet från
Umeå. Då skulle förmodligen illustrationen bli bättre än vad nu är fallet. Å andra
sidan finns det argument mot ett sådant tillvägagångssätt. Avståndet till vissa fö-
reteelser har endast betydelse upp till ett begränsat avstånd från dessa. Sannolikt
spelar till exempel avståndet till vatten inte någon roll om det överstiger bekvämt
promenadavstånd eller när avståndet blir så långt att det omöjliggör utsikt över
vattnet.

Figur  visar residualen, det vill säga skillnaden mellan det modellerade antalet
flyttningar och det verkliga antalet. Det kan konstateras att modellen i många fall
överskattar antalet flyttningar, främst i regionens glesbebyggda utkanter. I utkan-
ternas tätortsmiljöer överskattas dock inte antalet flyttningar lika mycket. Samti-
digt underskattar modellen antalet flyttningar främst till de större tätorterna nära
Umeå. De platser där modellen stämmer bäst överens med verkligheten är de vita
områdena på kartan. Gemensamt för dessa platser, undantaget Vindeln, är att de
är små byar med endast några hundra invånare samt att de ligger tämligen nära
Umeå stad.
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Figur : Figuren visar residualen, det vill säga skillnaden mellan modell och verklighet.
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Sammanfattande diskussion

Mellan åren  och  flyttade drygt   personer från Umeå stad till dess
omland inom radien  kilometer. År  bodde mer än tre fjärdedelar av dessa
personer kvar någonstans i omlandet, vilket måste ses som en hög andel. Anled-
ningen till att så många flyttade kan till stor del förklaras av den omfattande inflytt-
ningen till Umeå under den aktuella perioden. Utan denna tillväxt i Umeå skulle
nettoökningen på drygt   personer i omlandet inte vara trolig. Mer sannolikt
är att de mindre tätorterna och landsbygden i Umeås omland, i likhet med de flesta
andra motsvarande bygder i Norrland, hade haft en befolkningsminskning.

Hypotesen att det främst är yngre personer som flyttat ut från stadskärnan har
verifierats. Åldersfördelningen visar att det till övervägande del är fråga om yng-
re barnfamiljer i -årsåldern som flyttat. Hypoteserna som baserades på gravita-
tionsmodellen har också verifierats. De flesta har flyttat till omlandets tätorter och
antalet flyttningar avtar med avståndet från Umeå. Av alla flyttningar har % gått
till vad  klassar som tätorter. Det intressanta är emellertid att så pass stor an-
del som % flyttat till omlandets rena landsbygd. Det har bland annat medfört
att andelen landsbygdsbor totalt sett har ökat från % till % av den totala folk-
mängden i Umeåregionen.

Andra hypoteser som förmodades spela roll för vart folk har flyttat var närmil-
jöns egenskaper. Hypotesen att närheten till vatten skulle utgöra en attraherande
kraft på vart folk flyttat stämde med resultatet som visade att hälften av alla flytt-
ningar gått till relativt strandnära platser. Hypotesen om att ett öppet landskap
utgör en attraherande faktor har också verifierats. Resultatet var inte lika tydligt
som närheten till vatten men en tredjedel av alla flyttningar har ändå gått till vad
som klassas som öppen mark eller i anslutning till öppen mark. Även närhet till
allmän väg framträder som en påverkande faktor.

En av de hypoteser som kan falsifieras är att det främst skulle vara den övre me-
delklassen som flyttat ut från Umeå. Resultatet visar på en ganska bred spridning
både mätt i inkomst- och i utbildningsnivå. Den andra hypotesen som kan falsi-
fieras är att flyttningarna skulle ha gått till fritidshusområden. Här är undersök-
ningsmetoden dock något bristfällig. Ett fritidshus behöver naturligtvis inte ligga
i ett traditionellt fritidshusområde för att det skall vara ett fritidshus. Det är fullt
möjligt att personer som flyttat permanentat ett tidigare landsbygdsboende på fri-
tiden. Därigenom utelämnas flera av dessa personer och betydelsen av sociala nät-
verk riskeras felaktigt att reduceras.

En modell har konstruerats i syfte att förklara variationerna i attraktivitet inom
Umeås omland. Modellens möjlighet att förklara platsers attraktivitet utifrån de
inflyttningar som skett uppgick till %. Modellen förklarar på ett tillfredsställan-
de sätt inverkan av; avstånd från hav, sjöar och vattendrag, avståndet från Umeå
stad, det öppna landskapets betydelse, närheten till allmänna vägar samt avståndet
från tätorter. Variabeln; antal fritidshus inom  meter bidrog däremot inte till
modellens totala förklaringsvärde.

Det redovisade utflyttningsmönstret visar på behovet av mellankommunalt
samarbete i samhällsplaneringen alltifrån bebyggelseplanering till planering av
skola och annan samhällsservice. Inflyttningen har på vissa håll varit så omfattande
att det fått tydliga konsekvenser för en rad samhällsfunktioner i de berörda kom-
munerna. Det faktum att så många som % av de förvärvsarbetande utflyttarna
år  arbetade i Umeå stad tyder på att utvecklingen i det område som under-
sökts är starkt beroende av Umeå stad och dess fortsatta tillväxt. Flyttningarna från
Umeå stad till dess omland ger inte enbart upphov till ett behov av mellankommu-
nal planering. Även planeringen inom Umeå kommuns eget territorium påverkas
av utflyttningen från staden.

Efter den period som analyserats i denna studie har ett närmare samarbete
mellan kommunerna i Umeåregionen utvecklats. Dessutom har sedan år  -
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stödda projekt inom –programmet och strukturfondsprogrammet mål 

implementerats i syfte att stärka integrationen mellan stadskärnan och omlandet.

 Pettersson, Ö. et al. ().
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Bilaga . Korrelationsanalys

Mellan variablerna närhet till tätort, avstånd från Umeå, antal fritidshus inom 

meter, öppen mark, närhet till vatten samt närhet till allmän väg.

Tabell : Correlations (*. Correlation is significant at the . level (-tailed).)

Frithus Avstum Vatten Tätort Väg Mark
Frithus Pearson Correlation . –. . –. –. .

Sig. (-tailed) . . . . . .

N      

Avstum Pearson Correlation –. . –. . –. –.

Sig. (-tailed) . . . . . .

N      

Vatten Pearson Correlation . –. .. . . –.

Sig. (-tailed) . . . . . .

N      

Tätort Pearson Correlation –. . . .. . –.

Sig. (-tailed) . . . . . .

N      

Väg Pearson Correlation -. -. . . . .

Sig. (-tailed) . . . . . .

N      

Mark Pearson Correlation . –. –. –. . .

Sig. (-tailed) . . . . . .
N      
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