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DECISIONS. 
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Abstract: This study deals with long distance migration together with the importance of social 
networks and geographical preferences for the choice of destination when moving. Thus, the 
main purpose of this study is t o analyze and specify the importance of the mover's social 
contacts when choosing a new place-of residence. In this connection, the social contents of the 
destination are chiefly focused. It has also been of interest to estimate in what degree these 
social contents have influenced this choice of destination by the individual. The differences in 
quality, intensity, dispersion and direction of social contacts is essential for explaining 
destination decisions. The basic hypothesis claims that the existence of social networks 
influences the individual's inclination to move and the choice ofplace-of-residence. 

In this study, empirical material is u sed, and its base is 2500 "movers" and a group of "stayers" 
of equal size. Data from public registers as well as data from inquiries have been used as 
empirical material. Far away moving is defined as moving across the communal boundaries. 
The examination of the empirical facts provides input paramétrés for a model, where a number 
of factors might explain the destination. The model work is implemented in three stages. In the 
multiple regression model, the impact of a number of variables is estimated. In the logistical 
regression model the probability of moving into a 'network commune' is e stimated, i.e., 
moving to a commune where there are social contacts. In a third stage, the same variables are 
tested in a multi-nominal model. 

Strictly empirically, this study reveals, that there is evidence that the social networks influence 
the choice of destination when moving. Equally important, perhaps is to find out how strong an 
impact these networks have. Moving to a geographically and socially recognizable place is 
possibly regarded as having a more positive impact than the structure of the labour market. It 
can be stated that, in spite of the widespread migration within post-war Sweden, most people 
maintain some sort of social and geographical relation to the place where they grew up. The 
increased mobility per se has also implied that the individual, spatial and social contacts have 
become more widely spread. The place where one grew up is central and could be said to 
represent the place where there are many social contacts and the place you always refer to. 

Social contacts connected to relatives constitute one of the most important single factors. 
Previous place-of-residence is undoubtedly the most important single factor. Migration to a 
place of previous residence also implies that there already exists a social network. The access to a 
holiday cottage and the location of this cottage proves to have a great impact on destination-
decisions. Many people simply move to the commune, where they own, or have access to, a 
holiday cottage. Of several plausible explanations two seem to be relevant. One concerns 
moving into former cottages, for year round residence, the other implies that the cottage could 
be regarded as the tangible link to the former home area. If there is no possibility of staying on 
in one's home area, the cottage represents a link to the past. 
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KAPITEL 1 

BETYDELSEN AV SOCIALA NÄTVERK OCH OMVÄRLDS
UPPFATTNINGAR FÖR VALET AV NY BOSTADSORT 

1.1 Inledning 

Jag har under min hittillsvarande levnad flyttat långväga 5 gånger samt 
dessutom gjort ett antal kortare förflyttningar i det geografiska rummet. 
Motiven har varierat. De flesta gånger har min röst som b arn i en familj 
varit ganska svag. Föräldrarnas val av yrke och karriär styrde mina 
flyttningar under barnaåren. Som pank, fågelfri och skidåkande 
stockholmare blev det viktigt att söka sig till ett mer snösäkert ställe. Viljan 
var så stark att de militära myndigheterna fick vända papper och utfärda 
nya order. I de snö säkra markerna, under kronans beskydd, tillät jag mig 
drabbas av kärleken. I syfie a tt säkra tillgången på både hjärtefröjd och 
snö, beslöt jag mig så sm åningom för att skaffa bildning i Umeå, vilket jag 
också gjorde. Kärleken växte och blev till familj. Familj kräver rejäl bostad 
vilket bidrog till några förflyttningar i den lokala bostadshierarkin. Att bo 
på en ort där ingen part i hushållet har sina rötter, och där övriga 
släktförbindelser inskränker sig till någon avlägsen släktings genomresa på 
50-talet, har sina sidor. Nära anhöriga som åldras, egna barn som tappar 
varje-dag kontakten med den äldre generationen, långa resor, sommar
boende på respektive hemort osv har bidragit till mina funderingar om 
platsers betydelse, inte bara i en mer fysisk/materiell mening, utan också om 
betydelsen av sociala relatione r med människor på andra platser och hur 
dessa relationer förändras över tiden. 

Varje år genomförs närmare 1,2 miljoner flyttningar i Sverige. Under 
sin levnad flyttar svensken i genomsnitt tio gånger. Tre av dessa 
flyttningar kan betecknas som långväga och medför byte av bostadsort. 
Dessa långväga flyttningar utgör en viktig, men svårförutsägbar, 
faktor i bedömningen av kommunernas befolkningsutveckling. För 
individen innebär sådana flyttningar en stor omställning jämfört 
med en lokal flyttning. Man bryter inte bara upp från ett hem eller en 
arbetsplats utan också från en social omgivning - ett nätverk av mer 
eller mindre täta relationer. Ibland är den nya bostadsorten en plats 
där man saknar ett etablerat socialt kontaktnät. I vissa fall är dock 
kontakterna etablerade före flyttningen, och detta kan då -
hypotetiskt - vara en bidragande orsak till bytet av bostadsort. Täta 
sociala kontakter med personer på en annan bostadsort kan ha 

1 



betydelse för vår mentala kartbild av dessa orter. Vilken roll spelar dessa 
kontakter för flyttningsbeslut och för flyttarnas uppfattning om 
tänkbara bosättningsorter? Vilken vikt har de sociala kontakterna i 
förhållande till andra faktorer vid individernas och hushållens 
flyttningsbeslut? Kunskap om dessa förhållanden kan innebära ett 
bidrag till utvecklandet av bättre prediktiva modeller och ge en 
fördjupad kunskap om de viktiga faktorerna i migrationsprocessen. 

Rörlighet och stabilitet är två sidor av migrationen. Normalt lägger 
migrationsforskare större vikt vid det förstnämnda. Man glömmer 
gärna bort att det trots allt är en mindre del av totalpopulationen som 
faktiskt är rörlig under en viss period. En majoritet av den svenska 
befolkningen bor sålunda i samma län som de en gång föddes il. 
Varför är det så? Hur förhåller sig dessa "stannare" till den plats de bor 
på? Ar det kanske stabilitetsfenomenet vi ska studera, som komple
ment till rörlighetsstudierna? 

Det är sällan meningsfullt att undersöka en specifik destinationsorsak 
utan att relatera denna till ett flertal andra tänkbara orsaker. De 
studerade sambanden mellan olika destinationsorsaker måste ses i ett 
större sammanhang, där indivuella handlingsmönster relateras till 
strukturella förändringar i samhället. 

Det finns en mängd empiriska studier som illustrerar betydelsen av de 
sociala nätverken för migrationen (se vidare kap 3). Dessa studier är 
vanligtvis inriktade på internationell migration. Likaså finns ett antal 
studier som tar sin utgångspunkt i individens värderingar och uppfatt
ningar om omgivningen. Många av dessa "mental-map"-studier (se 
vidare kap 3) fokuserar platsers fysiska egenskaper. Det är naturligt, 
eftersom dess egenskaper oftast förändras långsammare än platsers 
sociala innehåll. 

Sociala relationer betyder kontakter med andra människor, men 
innefattar också en platsrelation. Människor finns på platser. När man 
återvänder till hemorten efter några års bortovaro är huset, marken 
och stenarna kvar, medan det sociala innehållet oftast har förändrats i 
grunden. Fundamentalt i denna studie är följaktligen tesen att 
förekomsten av platser där man har sociala kontakter har en påtaglig 
inverkan vid ett flyttningsbeslut, även om det sociala innehållet förändras 
snabbare än det fysiska. 

1 D etta framgår av tab 2.3 i "Befolkningen 1995 del 3". 
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Förekomsten av sociala nätverk anses i allmänhet ha en positiv bety
delse för presumtiva migranter. Att få ett, geografiskt och socialt, tätt 
knutet nätverk ses ofta som något positivt och eftersträvansvärt, 
medan en flyttning orsakad av omgivningsrelaterade faktorer som till 
exempel arbetsmarknad kan ses som något tvingande och därmed ne
gativt. Relationen mellan individen och dennes omgivning är svår
gripbar och komplex. De sociala nätverken kan i sig verka styrande för 
migrationens utfall (destinationen). Studiens centrala utgångspunkt 
är emellertid att försöka sätta in migrationshandlingen (och valet av 
destination) i ett individ-struktur-sammanhang. Utgångspunkten är 
inte självklar. En mängd ställningstaganden måste göras, till exempel 
beträffande urval, frågeställningar, resultatredovisning, modellval etc. 

Ett socialt nätverk betraktas här inte primärt som en struktur utan 
snarare som en återspegling eller ett resultat av djupare liggande 
strukturer som exempelvis kan vara relaterade till familjebildning och 
försörjning. Dessa strukturer är inte statiska utan påverkas av exem
pelvis förändringar i de sociala nätverken. I den fortsatta framställ
ningen refereras därför oftast till begreppet "omgivning", där det 
sociala nätverket ses som en betydelsefull faktor. Det sociala nätverket 
kan därför betraktas som en återspegling eller ett resultat av responser 
från både djupare liggande strukturer och från individuella önskemål 
och värderingar. 

En individs flyttning kan formellt ses såväl som en respons på signaler 
från omgivningen som på individuella önskemål. I och med 
flyttningen bidrar den enskilda handlingen eller individen till en 
förändrad omgivning, vilken i sin tur skapar nya förutsättningar. När 
en individ byter bostadsort förändras också det sociala sammanhang i 
vilket individen lever. Det sociala nätverkets rumsliga förankring för
ändras, vilket kan komma att påverka andra individer inom samma 
sociala nätverk. Därmed kan flyttningen ses som en dynamisk individ
struktur-process, ett synsätt som har många beröringspunkter med det 
s k struktureringsteoretiska synsättet, (Giddens, 1979, 1984), där 
utgångspunkten är att individen tolkar den omgivande strukturen, 
och i och med sitt (och andras) handlande också förändrar den. 

Även om man i raden av empiriska studier kan redovisa samband 
mellan olika faktorer och förhållanden kvarstår slumpen; det uppstår 
en residual som inte kan förklaras. Beslutet att flytta och valet av 
destination är i allt väsentligt resultatet av en komplex besluts
situation, där många faktorer inverkar och samverkar. 
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Vid studier av migration och migrationsbeteende är det ibland svårt 
att veta och bestämma vad som är den flyttande enheten respektive 
den beslutande enheten. Ar det en individ eller ett hushåll som 
flyttar? Vem är det som bestämmer i ett flerpersonshushåll? Har man 
inom ett hushåll olika motiv till en flyttning? All offentlig statistik 
som rör individer utgår från individen. Således är det i statistiken 
individer som flyttar. Men: I praktiken är det hushåll, många gånger 
bestående av flera personer, som flyttar. Utan att här gå in i en djupare 
diskussion om detta, kan man konstatera att hushållet är såväl en 
forutsättning för, som en begränsning av, flyttningsbeteendet. Så är 
till exempel maktförhållandena i ett hushåll ett exempel på 
betydelsen av de mer grundläggande strukturella förhållandena i 
samhället. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med föreliggande studie är att analysera och ange 
betydelsen av flyttarens sociala kontakter vid valet av ny bostadsort. 
Härvid fokuseras främst platsens sociala innehåll och i vilken 
omfattning detta i sin tur påverkar individens destinationsval. 

En flyttning kan delas in i två olika delbeslut (Eichenbaum, 1975; 
Holm, Mäkilä och Oberg, 1989). Det ena rör individens beslut att 
faktiskt flytta. Det andra rör individens val av ny bostadsort. Det är 
dock svårt att hävda att dessa två grundläggande beslutsprocesser är 
helt oberoende av varandra. Så är naturligtvis inte fallet. Ett 
flyttningsbeslut är komplext och svårt att spalta upp, eftersom 
komponenterna i beslutet påverkar varandra, något som också gäller 
relationen mellan beslutet att flytta och valet av ny bostadsort. I denna 
studie ligger dock tyngdpunkten på valet av ny bostadsort 
(destinationen). 

Ett antal grupper av empiriska frågeställningar, som formuleras 
nedan, ägnas särskild uppmärksamhet. 

I den första gruppen gäller frågeställningarna vad som skiljer flyttare 
från icke-flyttare vad gäller utbildning, yrke, ålder, boendeform, 
flyttningsavstånd osv. 

• Finns det några skillnader mellan flyttare och stannare vad avser 
kön, ålder, boendeform, utbildning etc? 
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• Är det skillnad i flyttningsavstånd beroende på vilken del av 
landet man flyttar ifrån? 

I den andra gruppen rör frågeställningarna betydelsen av sociala 
kontakter vid ett flyttningsbeslut och hur dessa i sin tur påverkar 
flyttningens destination: 

• I vilken omfattning har de sociala kontakterna påverkat 
flyttarens val av bostadsort? 

• Vad betyder skillnaderna i de sociala kontakternas kvalitet, 
intensitet, spridning och riktning2 för flyttningsbenägenhet 
och val av bostadsort? 

I den tredje problemgruppen avser frågeställningen identifiering och 
analys av skillnader i sociala kontakter mellan flyttare och icke-
flyttare: 

• Ar det möjligt att identifiera några skillnader mellan flyttare 
respektive icke-flyttare (stannare) vad beträffar de sociala 
kontakternas kvalitet, intensitet och riktning? 

En fjärde grupp behandlar migrationsmotiven ur ett livscykel
perspektiv: 

• Skiftar betydelsen av de sociala nätverken och omvärlds
uppfattningarna för flyttningsbenägenheten och för valet av 
bostadsort i förhållande till flyttarnas ålder? 

• Om så är fallet, i vilket stadium i livscykeln har dessa faktorer 
störst respektive minst betydelse? 

Frågeställningen i den femte gruppen rör individens uppfattning om 
omvärlden, den mentala kartbilden: 

• Vilken är respondenternas prefererade bostadskommun? Hur 
väl korrelerar den prefererade kommunen med bakgrunds
faktorer som födelsekommun, faktisk bostadskommun, tidigare 
bostadskommun etc? 

2Med de sociala kontakternas intensitet avses hur ofta som indvidens 
kontakter äger rum. Kvalitetsbegreppet inbegriper sammanhang, relation och kontaktform 
men också en individuell subjektiv bedömning av värdet av olika sociala kontakter. Med 
rumslig spridning avses i detta fall individens geografiska avstånd till de olika sociala 
kontakterna. 
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Den sjätte problemgruppen gäller tidsaspekten och förhållandet 
mellan strukturella faktorer å ena sidan och individuella faktorer å 
den andra sidan: 

• Förändras, och i så fall hur, ovanstående faktorer över tiden? 
• I vilket perspektiv skall man betrakta förhållandet mellan 

struktur och individ? 

För att kunna besvara ovanstående frågor används ett empiriskt 
material där basen utgörs av 2 500 flyttare och lika många stannare. 
Både data från offentliga register och enkätdata används som 
empiriskt material. 

Att se förhållanden i ett brett perspektiv, där också de teoretiska 
utgångspunkterna ryms, är viktigt i detta sammanhang. Det gäller 
kanske framför allt den sjätte problemgruppen. Av den anledningen 
görs i två teorikapitel en förhållandevis bred genomgång av teori och 
av teoretiskt inriktade verk och ansatser. Studiens teoretiska bidrag 
syftar därmed till att ge en bredare förklaringsgrund för de empiriskt 
funna förhållandena. I detta sammanhang utgör såväl de struktur
eringsteoretiska som de tidsgeografiska bidragen väsentliga för
förståelseramar. 

Flyttning definieras som byte av hemort. Med flyttningens destination 
avses här det geografiska utfallet av flyttningen. I det statistiska 
material som bearbetats motsvaras hemorten/platsen av en kommun. 
Att ersätta en punkt eller en välavgränsad mindre yta med en så 
förhållandevis stor yta som en kommun har sina konsekvenser; 
"platsen" är för individen oftast betydligt snävare avgränsad än 
kommunens yta. 

Individens val av destination analyseras här utifrån tre övergripande 
égenskapskategorier. De två första kategorierna är individrelaterade 
och den tredje är omgivningsrelaterad. Det centrala i dessa egenskaper 
är betydelsen av de sociala relationerna: 

1. Egenskaper hos individen, det vill säga dels uppgifter som kön, 
ålder, utbildning, dels egenskaper som har med värderingar att göra, 
som till exempel värdering av nära släktskapsrelationer, etc. 

2. Individens relation till destinationen illustrerade genom mani
festerade geografiska rörelse- och kontaktmönster; tidigare bostads
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orter, semestermål, släktingars och vänners bostadskommuner samt 
fritidshuskommun. Avståndet mellan ursprung och destination antas 
också ha betydelse. 

3. Egenskaper hos den kommun man väljer att flytta till. Exempel på 
sådana egenskaper är arbetslöshet i destinationskommunen, befolk
ningsstorlek, utbildningsnivå etc. 

Samspelet mellan individ och omgivning är komplicerat och kan 
uttryckas på lite olika sätt. Så är till exempel Hägerstrands tids-
geografiska "väv" en användbar metafor för att uttrycka tid-rumsliga 
samband och komplexiteter. 

Kunskapen om drivkrafterna bakom migrationen har betydelse för 
hur vi ska förstå migrationsmönster och för hur samhällets utform
ning och funktion ska gestalta sig i framtiden. Inom samhällets 
planering har sådan kunskap betydelse för hur samhällets 
infrastruktur - exempelvis den geografiska fördelningen av syssel
sättning, service, bostadsområden och fördelningen av fritid - ska se ut 
i framtiden. De sociala nätverken och omvärldsuppfattningarna kan 
också få (eller har redan fått) en förändrad betydelse för flyttnings
mönstret. Den mer "tvingande" arbetsmarknadsmigrationen under 
1960-talet har under 1980- och 90-talen delvis ersatts av en annan typ 
av migration. Därigenom "tillåts" också andra motiv att påverka 
migrationsmönstret. Ett uttryck för detta kan vara den lilla, men klart 
märkbara strömmen av "återflyttare" eller "hemvändare" (se 
exempelvis Borgegård et al., 1987; Borgegård et al., 1988). 

Avhandlingens empiriska delar bygger på ett relativt omfattande 
material. Den empiriska genomgången ger ingångsparametrar till en 
modell, där ett antal faktorer som kan tänkas förklara flyttningens 

3 Det kan kanske kännas onödigt att försvara empirin, men bara för att 
belysa risken för fartblindhet, kan jag inte undanhålla mig från att citera ur en intervju 
med författaren Edward Said. "-Härom året, när jag höll en serie föreläsningar om författaren 
som en intellektuell, märkte jag plötsligt att många satt och skruvade på sig och verkade 
okoncentrerade. Vi höll på med Virginia Woolf och hennes krav på ett eget ru m. Jag frågade 
hur många romaner de läst under terminen, inte bara av Woolf. Generad tystnad i rummet. 
En enda hand kom upp- Odysseus av Joyce. Annars hade de ägnat sig åt Heidegger och Marx, 
Derrida och Freud! Och detta var doktorander i litteraturvetenskap! Men de läste bara om 
litteraturen, inte själva romanerna eller diktsamlingarna...Vi måste återvända till 
ursprungstexterna, läsa utanför utfattade meningar, självständigt, noga, för att se alla trådar t ill 
livet, till verkligheten utanför lärosaLarna. "(Ur en intervju med Edward Said i Ordfront 
Magasin nr 6 1995). 
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destination testas. Modellarbetet sker i tre steg. I den multipla 
regressionsmodellen skattas betydelsen av ett antal variabler. I den 
logistiska regressionsmodellen estimeras sannolikheten för att flytta 
till en "nätverkskommun", det vill säga till en kommun där sociala 
kontakter finns. I ett tredje steg testas samma variabler i en multi
nominal modell. 

Sammantaget betraktas och analyseras valet av destination vid en 
flyttning från fyra olika håll. Destinationsvalet betraktas för det första 
ur ett teoretiskt perspektiv där destinationsvalet sätts in i ett bredare, 
teoretiskt, individ-struktur resonemang. Den enkla och raka deskrip-
tionen av flyttningarna utgör ett andra angreppssätt. Modelltesten 
och den slutliga destinationsvalmodellen illustrerar ett tredje 
angreppssätt, medan den mer förståelseinriktade fjärde aspekten 
beaktar individuella flytthandlingars sammanhang. 

1.3 Hypoteser och hypotesdiskussion 

Beslutet att flytta och valet av bostadsort föregås av en mängd 
överväganden och delbeslut. Flyttning är, som tidigare konstaterats, en 
komplex handling. Därför kan det vara svårt att plocka ut enskilda 
faktorer i migrationsprocessen. De sociala kontakternas betydelse samt 
betydelsen av och kunskapen om olika platser är som migrations-
faktorer svåra att isolera eller renodla. Kontakter med andra 
människor och platser är så fundamentala för individen att det är svårt 
att tänka sig flyttningar som inte föregås av sociala kontakter eller 
geografiska rumsliga uppfattningar. Sociala kontakter är också 
betydelsefulla för andra faktorer. Ett nytt arbete på annan ort, 
flyttningar orsakade av förändringar i hushållets sammansättning etc, 
föregås som regel av personliga kontakter; exemplen på detta kan 
mångfaldigas, och belyser alla snarast betydelsen av mänsklig 
kommunikation och vikten av den personliga informationen. 
Informationens betydelse och betydelsen av den personöverförda 
informationen (från mun till mun) är också traditionella svenska 
geografiska forskningsområden. Hägerstrands innovationsforskning 
(1953) är ett välkänt exempel. 

Med ledning av teoriöversikten i kapitlen 2 och 3 presenteras här ett 
antal hypoteser. Hypoteserna kan läsas oberoende av teoriöversikten. 
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Hypotes 1 (studiens grundläggande hypotes): Förekomsten av sociala 
nätverk påverkar den individuella flyttningsbenägenheten och valet av 
bostadsort. Här finns ett grundläggande problem; det är svårt att skilja 
nätverkens effekter från omvärldsuppfattningarna, eftersom båda två 
är relaterade till varandra. 

Hypotes 2: De sociala nätverkens intensitet, riktning och kvalitet har 
betydelse för flyttningsbenägenhet och för val av bostadsort. Ju 
starkare social bindning en individ har till en plats, desto större är 
sannolikheten att individens flyttningshandling styrs av det sociala 
nätverket. 

Hypotes 3: Betydelsen av de sociala nätverken och omvärldsupp
fattningarna för flyttningsbenägenheten och för valet av bostadsort 
varierar med stadium i livscykeln, till exempel med individens ålder 
och karriärläge. Hypotesen grundar sig på det enkla faktum att de 
flesta individer under varierande tidsperiod lierar sig med en eller flera 
individer. Detta sker genom parbildning och familjebildning, men det 
kan också handla om relationer som har med utkomstmöjligheter, 
fritid, socialt umgänge etc, att göra. När den flyttande enheten 
omvandlas från enpersonshushåll till flerpersonshushåll så kan också 
bindningarna till rummet antas vara mer komplexa. Dessa bindningar 
påverkar individens/hushållets möjligheter genom att de bildar 
hushållets tid-/rum restriktioner. Konkreta effekter av detta är till 
exempel matchningsproblemen på arbetsmarknaden beträffande 
hushåll med två högskoleutbildade (Holm, 1984; Nilsson, 1988), eller 
den minskande rörligheten för hushåll med skolbarn. Exemplen 
illustrerar varför rörligheten minskar dramatiskt i yngre medelåldern, 
och stöder tesen att flyttningsbenägenhet, flyttningsorsaker och motiv 
för att välja en speciell ort är intimt beroende av det stadium av 
livscykeln som individen/hushållet befinner sig i. 

Hypotes 4: Stabiliteten i flyttningsmönstret påverkas av förekomsten 
av ett socialt nätverk. Det betyder att de individer som bor på eller som 
har flyttat till en ort där de har sociala kontakter, är mindre benägna 
att flytta än de individer som bor på - eller har flyttat till - en ort där 
sociala kontakter inledningsvis saknades. 

Hypoteserna grundas på den traditionella uppfattningen inom 
migrationsforskningen att variablerna destination och avstånd har en 
central betydelse i sammanhanget. I en lång rad studier från 1960-
talets mitt och framåt betonas avståndets betydelse för hur långt och 
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varthän migranten flyttar (se exempelvis Morrill, 1965). Många av 
studierna har resulterat i deterministiska modeller eller sannolik
hetskalkyler. Otvivelaktigt har dessa studier slagit fast exempelvis 
sambandet mellan flyttningsdestination och avstånd, men ska man 
som Mabogunje (1970) menar, förstå och förklara migrations-
processen, bör man se migrationen "...within the framework of 
General Systems Theory" (Mabogunje, 1970, s. 2). I "migrations-
systemet" kommer man att upptäcka att avståndsfaktorn är viktig, 
men att det finns olika krafter eller olika typer av energi som driver 
systemet (eller flödet av migranter). Det är inte avståndet i sig, utan 
avståndet till noder (orter) där utkomsten är högre, livsmiljön bättre, 
familjebetingelserna är mer tilltalande etc, som driver systemet. "Pull" 
respektive "pushfaktorer" är den gängse benämningen på dessa krafter. 
Energin skapas genom kontinuerliga förändringar i systemet. Med 
andra ord: Samhällets struktur förändras som ett resultat av mänskliga 
handlingar (som till exempel migration). 

Ofta uppträder i traditionella interaktionsstudier en "residual" som 
inte beter sig som den prediktiva modellen förutsäger. Den nära
liggande stora orten med ett stort antal "plus" förmår inte attrahera 
den mängd migranter som modellen anger. Det finns "störande" 
inslag i omgivningen vilka påverkar den enskilda migranten. Det kan 
finnas andra "plus" i andra orter som modellen inte behandlar eller 
faktorer som har olika styrka (energi) för olika individer. I 
makrostudier framstår exempelvis ålder som en selekterande faktor 
för flyttningsbeteendet. Stouffers "Intervening opportunity" 
anknyter till detta resonemang (Stouffer, 1940). De mellanliggande 
alternativen kan vara svåra att identifiera. De varierar i rummet och 
från individ till individ. Förekomsten av generaliserbara mellan
liggande alternativ kan diskuteras, utan att modellen tappar i allmän 
giltighet. I föreliggande studie visar det sig exempelvis att plats
bundenhet och sociala nätverk förstärker attraktiviteten hos poten
tiella destinationer. 

1.4 Definitioner och avgränsning 

I detta sammanhang behandlas inte de korta flyttningarna, det vill 
säga flyttningar inom samma ort eller samma kommun. En flyttare 
byter inte socialt nätverk och förändrar inte sin sociala omgivning 
genom att flytta över ett relativt kort avstånd; flyttaren byter inte 
"social marknad". Av den anledningen är intresset koncentrerat till de 
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långväga flyttarna, varmed här definitionsmässigt avses personer som 
flyttar över kommungräns. Detta kan i en del fall betyda att flyttaren 
inte rör sig över ett särskilt stort avstånd och i andra att en flyttare som 
flyttar inom en kommun i vissa fall rör sig över avsevärda avstånd, 
samtidigt som händelsen ändå klassificeras som en kortväga flyttning. 
Kommungräns valdes ändå som en rimlig och användbar avgränsning 
för långväga flyttning. Sålunda definieras en "flyttare" här som en 
individ som någon gång under 1989 flyttat över en kommungräns. 
En "stannare" är analogt en individ som inte flyttat över kommun
gräns under 1989. I praktiken utgör en "stannare" en individ som inte 
bytt adress under det aktuella året. 

Ett antal begrepp behöver dock inledningsvis preciseras. Dit hör 
benämningarna för de två olika datamaterial som använts i studien, 
samt skillnaden mellan begreppen "registerstudie" och "enkätstudie". 

• Med "flyttargruppen" avses det urval om 2 500 indvider som 
flyttade över kommungräns under 1989. 

• Med "stannargruppen" avses det urval om 2 500 indvider som 
inte flyttade (dvs ej bytte adress) under 1989. 

Dessa två grupper har studerats och analyserats med hjälp av två 
empiriska material. Det ena materialet är baserat på det ursprungliga 
registermaterialet, medan det andra i a llt väsentligt bygger på de data 
som samlades in via enkäterna. 

• Med "registerstudien" avses studiet av de variabler som ingår i 
det ursprungliga dataregistret och som omfattar 5000 individer, 
varav hälften utgör flyttare och hälften stannare. 

• Med "enkätstudien" avses s tudiet av det empiriska material som 
baserar sig på en postenkät till samtliga 5000 individer. 

1.5 Disposition 

I det närmast följande kapitlet diskuteras relationen mellan struktur 
och individ och förhållningssätt som är viktiga för denna studie. 
Tidsgeografin intar här en viktig plats genom sin teoretiska koppling 
till struktureringsteorin (se Åqvist, 1992; Giddens, 1984; Gregory et 
al., 1989). 
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I det därpå följande teorikapitlet (kapitel 3) redogörs för och 
diskuteras tidigare forskning som rör migration och sociala nätverk, 
samt fenomenet mentala kartor. Kapitlet ger också grunden för de 
hypoteser som presenterats inledningsvis. 

I metodkapitlet (kapitel 4), redovisas urvalskriterier och bortfall i 
enkätundersökningen. 

Redovisningen av den empiriska undersökningen är uppdelad i tre 
därpå följande kapitel. I det första resultatkapitlet (kapitel 5) ges 
inledningsvis en bakgrundsbeskrivning till den långväga omflytt
ningen i Sverige under de senaste 25 åren. Därefter beskrivs 
"flyttarna" respektive "stannarna" med avseende på kön, ålder, 
ursprung, födelseort, destination, inkomst, civilstånd och uppgivna 
flyttningsskäl. Där redogörs också för flyttningsavstånden och för en 
analys av dessa. 

I det andra resultatkapitlet (kapitel 6) studeras flyttarnas och 
stannarnas sociala relationer. För flyttargruppen betonas i synnerhet 
de sociala relationerna med destinationsorten innan flyttningen 
aktualiserades. I det avslutande empirikapitlet (kapitel 7) analyseras 
sambandet mellan flyttarnas respektive stannarnas prefererade 
bostadsorter och de faktiska destinationerna, respektive bostadsorterna 

I kapitel 8 skissas inledningsvis en destinationsmodell. De ingående 
variablerna testas såväl i en multipel linjär regressionsmodell som i en 
logistisk regressionsmodell för att därefter analyseras i en multi
nominal logitmodell. 

I den avslutande diskussionen (kapitel 9) analyseras de empiriska 
resultaten i relation till de i inledningskapitlen ställda frågeställ
ningarna och hypoteserna. Ett centralt tema i detta kapitel är synen på 
och tolkningen av de empiriska resultaten. Hur skall resultaten tolkas 
och i vilket/vilka sammanhang skall de förstås? Kapitlet inleds med ett 
antal illustrativa citat från enkätstudien i syfte att lyfta fram ett antal 
"migrationssituationer". 
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KAPITEL 2 

S AM HÄLLSTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

"Finding a general theory of migration with universal 
validity and applicability is the perpetual dream of those 
working on migration research. To the ambitious this has 
become an obsession; to the more realistic it has remained a 
fond hope" (Chang 1981, p. 305). 

2.1 Inledning 

En enkel bas för indelning av migrationsteorierna är skillnaden 
mellan teorier om samhällen med individer och teorier om individer i 
samhällen. De förra relaterar till strukturella orsaker till migration, 
medan de senare relaterar till teorier där de individuella skälen till 
flyttning dominerar. Indelningen i makro- respektive mikrostudier 
kan ses som en liknande indelning, där olika migrationsmönster 
antingen förklaras i makrotermer, det vill säga då individens samlade 
handlingar ses som en respons på förändringar i omgivningen, eller i 
ett mikroperspektiv, där individuellt beslutsfattande och individuella 
värderingar tillmäts större betydelse. Denna uppfattning är emellertid 
inte helt utan invändning, då "makro" respektive "mikro" vanligtvis 
anger empirins aggregeringsnivå. 

Valet av tidsperspektiv tycks spela en viss roll vid klassificeringen av 
olika migrationsteorier. Sett ur ett livstidsperspektiv kan till exempel 
en flyttning i första hand betraktas som ett resultat av individens fria 
vilja. I ett längre perspektiv är kanske en individs flyttning ett resultat 
av långsiktiga strukturella politiska och ekonomiska förändringar som 
exempelvis förändringar i den sociala strukturen eller förändringar i 
individens försörjningsbas. 

Migrationsteorier måste därför med nödvändighet anpassas till olika 
grundläggande samhällsförhållanden. Det är skarpa kontraster mellan 
Burundis flyktingproblem och återflyttning till Nordanstig! Det är 
också stora skillnader mellan flyttningar över stora avstånd och lokala 
flyttningar. Ytligt sett är det fråga om mänskliga rörelser över 
jordytan. Orsakerna däremot varierar. De yttre omständigheterna är, 
milt uttryckt, något olika. Hur styrd är en flyttning av omgivningen 

13 



och vilket val har migranten? Varierar förhållandet mellan omgiv
ning och individ över tiden och mellan olika utvecklingsnivåer i 
samhället? Zelinskysl migrationsteori (1971) tar visserligen hänsyn till 
utvecklingsnivå men ej till förhållandet mellan omgivning och 
migrant. Flyttar vi på grund av tvingande omständigheter eller är det 
individuella drivkrafter som formar våra beslut? Eichenbaum (1975) 
har klassificerat olika typer av migration utifrån frivilliga respektive 
tvingande omständigheter (se vidare kapitel 3). 

Roger Andersson (1987) gör tankeexperimentet att alla flyttningar är 
framtvingade; det vill säga individen fråntas förmånen att själv få 
avgörandet i sin hand. Även om många mänskliga handlingar är 
påverkade eller till och med styrda av strukturella förhållanden så 
innebär alla ingrepp i individens rätt att få välja en kränkning. 
Politiska flyktingar från Chile, tvångsförflyttade balter eller 
undanskuffade minoriteter är alla utsatta för en mer eller mindre 
"påtvingad" flyttning. Här bör skjutas in att strukturella orsaker inte 
behöver vara påtvingade. Bortser man från strukturens tvångs-
mässighet kan det istället ses som en "frihet" att utnyttja omgiv
ningens möjligheter. 

Trots skiljelinjen mellan teorier om samhällen med individer och 
teorier om individer i samhällen saknas inte integrativa migrations-
studier. De integrativa studierna, alltså studier där komplexitet och 
betydelsen av samverkande faktorer integreras, är dock färre till 
antalet. Min uppfattning är att de integrativa studierna lämnar 
värdefulla bidrag till förståelsen av de sammanhang där migrations-
besluten fattas. Under det senaste decenniet har ett flertal studier 
gjorts, där man lagt större vikt vid det individuella migrationsbeslutet 
och den kontext inom vilket detta beslut fattas (se t ex Andersson, 
1987; Löfgren, 1990). Med hjälp av den nyare tidsgeografiska 
teoribildningen ges också möjligheter att studera och analysera 
relationen individ - omgivning (t ex Holm, Mäkilä & Öberg, 1989; 
Åqvist, 1992). 

'i sin migrationsteori gör Zelinsky (1971) ett försök att beskriva 
migrationsutvecklingen i ett antal faser. Teorin har sin motsvarighet i den demografiska 
transitionsmodellen där ett områdes befolkningsutveckling beskrivs i ett antal faser. 
Zelinsky såg ett samband mellan den demografiska transitionen, den ekonomiska 
utvecklingen och migrationsmönstret. Migrationsmönstret skulle sålunda, i enlighet med 
Zelinsky, vara en konskekvens av den ekonomiska och demografiska utvecklingen i ett 
område. 
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I ett makroorienterat perspektiv kan hävdas att i moderna samhällen, 
som t ex Sverige, är det faktorer som arbetsmarknad, bostadsmarknad, 
karriärmöjligheter, utbildningens lokalisering, närheten till noder i 
nätverk etc som är viktiga när migrationsmönstret skall förklaras. I 
denna mening skulle det också vara möjligt att betrakta betydelsen av 
de sociala nätverken ur ett makroperspektiv. Å andra sidan utgör det 
unika individuella beteendemönstret en viktig förklaringsgrund till 
migrationen. 

Under 1980-talet utvecklades ett kombinerat förhållningssätt, där ett 
förmodat växelspel mellan individ och omgivning eller mellan aktör 
och struktur ansågs utgöra en vital förklaringsgrund (Giddens, 1979, 
1981; Gregory & Urry, 1985; Åquist, 1992). Om man i någon mening 
skall placera denna studies teoretiska inriktning är det i denna 
integrativa ansats. 

2.2 Struktureringsteorin 

Under de senaste femton åren har de allt mer kritiserade traditionella 
delarna av den strukturella skolan, tillsammans med det återupp
väckta intresset för olika former av individorienterade teorier, med
fört ett flertal ansatser till nya alternativa förhållningssätt inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen. Det är framförallt förhållandet 
mellan individ och samhällsstruktur som har tilldragit sig uppmärk
samhet. Giddens (1979, 1984) utvecklar ett alternativt förhållnings
sätt inom den strukturella skolan i "the theory of structuration". 
Kortfattat kan sägas att han anser att den "mänskliga agenten eller 
faktorn" måste ägnas större uppmärksamhet. I Giddens modell intar 
den mänskliga agenten huvudrollen. Subjektet eller människan antas 
inte ha fullständig kunskap om vare sig samhället eller verkligheten i 
övrigt2. Modellen utgår ifrån att subjekten agerar rationellt utifrån 
de kunskaper de har om "samhället" och om den empiriska världen. 
Människor som subjekt är inte avskilda singulärer utan alltid 
uttolkare av världen i interagerande sociala system. Giddens menar att 
förändringar eller sociala processer (eg social actions) äger rum inom 
en ram eller ett regelverk, en slags empirisk, strukturell anknytning. 

2Jmf nationalekonomernas "economic man" och "administrative man". 
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Den viktigaste ramen eller regelverket för individen är "platsen".3 
Processer präntas in genom socialisation på platsen. Platser skapas och 
återskapas (förändras) av människor som använder sin intellektuella 
(tanke-) förmåga inom ramen för just då rådande samhälliga regler 
och mekanismer (Holt-Jensen, 1988). 

Oavsett om platsen refererar till en ort, ett uppodlat område eller ett 
industriellt komplex, så återspeglas platsen alltid som en konsekvens av 
mänsklig aktivitet. Med andra ord: platsen som fenomen berör 
ianspråktagande och transformation av rum och karaktär, odelbart 
från reproduktion och transformation av samhället i tid och rum. 
Pred (1984) lägger större vikt vid den fysiska omgivningen och dess 
inverkan på den sociala strukturen, än vad Giddens gör. Platsen är inte 
bara någonting som finns på jordytan, en omgivning för aktivitet och 
social interaktion, utan också något som sker oupphörligt genom ett 
historiskt skeende, där den fysiska omgivningen utnyttas och 
omformas (Pred, 1984). 

Beträffande den något diffusare sociala strukturen identifierar 
Carlstein (1982) ett problem. Idéerna om strukturen som en kod och 
koden som oberoende av tid och rum stämmer dåligt överens med 
varandra. Giddens menar att varje struktur är unik för varje ögonblick; 
koden eller strukturen förändras i nästa moment. "In the latter, each 
structure is unique to each moment, and alters as that moment is 
replaced by a new one. Hence, the output of two subsequent moments 
can never be the same, since life passes in transformation with time", 
(Carlstein, 1982, s. 48)4. Detta är i och för sig ingen uppseende

3Ett begrepp som skapar förvirring i diskussionen är begreppet "place". Det 
traditionella svenska ordet "plats" är ingen bra översättning. Det tidsgeografiska begreppet 
"rum" är bättre om man med "rum" avser både det geografiska såväl som det sociala 
rummet. Giddens använder begreppet "locale", där det sociala rummet är beroende av det 
avgränsade fysiska rummet. Johnston (1986) översätter "locale" till "place" vilket gör att 
man riskerar att tappa betydelsen av det sociala rummet. Giddens definierar "locale" som 
"A physical region involved as p art of the setting of interaction, having definite bounderies 
which help to concentrate interaction in one way or another" (Giddens, 1984). 

4En fråga av mer filosofisk karaktär är betydelsen av minnet. Hur påverkas 
koden eller strukturen av det som har passerat? Har koden ett minne? En trajektoria visar 
ett fruset ögonblick, en utveckling över tiden med ett tidsminne. Giddens diskuterar dock 
inte strukturens minne utan diskuterar i termer av ständigt föränderliga kortlivade 
strukturer. Den för tillfälligt existerande strukturen interagerar med indviden som tolkar 
och handlar och strukturen förändras gradvis genom tid och rum. Men det borde i 
rimlighetens namn också betyda att strukturen är uppbyggd av de samlade erfarenheterna, 
vilket betyder att strukturen har ett tidsminne. 
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väckande iakttagelse. Den "gråtande" grekiska filosofen Herakleitos 
(ca 540-480 f Kr) menade sålunda att allting flyter (panta rei). Han 
tänkte sig tillvaron som en evig förändring och rörelse. Även 
Pythagoras är inne på liknande tankegångar; "allting förändras, men 
ingenting förgås". 

I Giddens teoribildning urskiljs två huvudlinjer: För det första att 
utveckla "the theory of structuration", för det andra att undersöka och 
förklara huvudströmningarna i moderna (industrialiserade) sam
hällen. Giddens tar fasta på konflikten mellan "action" och 
"structure". Å ena sidan finns de som argumenterar för att samhället 
eller den sociala strukturen är en förutsättning för individen och 
tjänar till att avgränsa eller begränsa individuella handlingar, och det 
är dessa strukturella begränsningar som anger de riktiga objekten för 
analys av samhällsforskaren (Durkheim - Levi Strauss - Althusser). Å 
andra sidan har detta traditionella synsätt utmanats av forskare som 
argumenterar för att samhällsvetenskap måste ta hänsyn till det 
faktum att den sociala omgivningen också består av individers egna 
tolkningar av strukturen. Denna inriktning företräds exempelvis av 
Max Weber och av forskare influerade av hermeneutik, fenomenologi 
etc (Held & Thompson, 1989). Andra motsatspar som kan illustrera 
förhållandet är objektivism - subjektivism eller determinism -
voluntarism. Sociologen Zygmunt Bauman (1987) beskriver Giddens 
teori som en teori med två syften; nämligen a) att detronisera 
strukturbegreppen som en avgörande extern faktor för handling, b) 
att förneka slumpen i mänskligt handlande. Bauman menar vidare att 
Giddens omdefìnierar strukturbegreppen genom att argumentera för 
en yttre mystisk kraft; Giddens hypostaserar (förtingligar) det sociala 
mönstret till en process eller ett ting. En konsekvens är att en viss 
enskild handling eller händelse har större möjligheter att inträffa än 
andra. Ett visst handlande ökar möjligheterna för att reaktionen eller 
följdhandlingen följer ett speciellt mönster mot bakgrund av 
ursprungshan dlingen5. 

Giddens teori är ett försök att tänka tvärs genom handling och 
struktur och beskriva hur dessa vävs ihop i det dagliga livet. Skillnaden 
mellan struktur och system är uppenbar för Giddens. Det förra 
relaterar till regler, restriktioner och resurser och det senare till det 
sociala relationsmönstret i tid och rum. Det betyder att det sociala 

5Social theory of modern societies: Anthony Giddens and his critics. Held 
& Thompson ed. 
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nätverket är att karaktärisera som ett system vilket påverkas av och i sin 
tur påverkar strukturen. Inom systemanalysen skiljer man också 
mellan struktur och system på liknande sätt. Strukturen är mer rigid 
och består av länkar och noder, medan systemet är det som försigår 
mellan noderna via länkarna det vill säga flöden i någon form. Dessa 
flöden är mer föränderliga till sin natur. 

Like the rules of grammar, structure is both "enabling" and "constraining" 
it enables us to act as well as delimiting the courses o f possible action. By 
focusing on the generative charachtar of rules and resources, we can see 
that structure is both constitutive of everyday action and, at the same time, 
reproduced by that action - a phenomenon that Giddens refers to as the 
"duality of structure" (Held & Thompson, 1989, s. 4). 

Strukturbegreppet inom struktureringsteorin möter också kritik. 
Kritiken sammanfattas i Åquist (1992). Huvudinvändningarna är att 
strukturer alltid tolkas och ej ses som tvingande. Härigenom avviker 
strukturbegreppet inom struktureringsteorin tydligt från struktur
begreppet inom marxistisk teori. 

Anthony Giddens har i viss utsträckning influerats av Hägerstrand 
och tidsgeografin. Han använder framförallt tidrumkonstellationen 
som begränsande faktorer i sociala system och tidsgeografi som 
beskrivningssystem av social interaktion. 

En närbesläktad uppfattning till struktureringsteorin är Roy Bhaskars 
modell av transformationen mellan samhälle/individ (The transfor
mational Model of the Society/Person Connection) (Bhaskar, 1975). 
Bhaskar ser samhället som en uppsättning strukturer, praktiker och 
konventioner, vilka individerna eller människorna reproducerar eller 
transformerar. Dessa beståndsdelar i samhället (strukturer, praxis, 
konventioner) skulle inte existera om inte människan reproducerade 
dem. Samhället kan alltså inte existera oberoende av mänsklig 
aktivitet. Detta förhållande kallar Bhaskar för "the error of 
reification". Samhället är samtidigt inte en produkt av mänsklig 
aktivitet, vilket av Bhaskar kallas för "the error of voluntarism". 
Socialisering och transformation är två nyckelbegrepp i Bhaskars teori. 
Det finns således ett inslag av dynamisk dualism i Bhaskars 
uppfattning om förhållandet mellan samhälle och individ. 
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2.3 Struktur och realism 

Giddens teori möter kritik från flera håll, främst från sociologer och 
geografer. En av huvudfrågeställningarna i kritiken är huruvida 
Giddens teori utgår från realismen eller från Strukturalismen. 
Tolkningarna av struktureringsteorin och betydelsen/innebörden av 
realismbegreppet är föremål för en mängd inlägg och ifråga-
sättanden. 

Den realistiska världsåskådningsbilden innebär att yttervärlden exi
sterar oberoende av människan och hennes medvetande. Inom den 
samhällsgeografiska forskningen kommer denna uppfattning till 
uttryck på lite olika sätt. Marxismen är materialistisk i den meningen 
att materien kommer först. Det själsliga är beroende av materien. Inga 
själsliga upplevelser kan existera utan de fysiologiska processerna i 
hjärnan. Inom den kritiska samhällsgeografin har det skrivits mycket 
om just realismbegreppet. Så anser exempelvis David Harvey att det är 
smått löjeväckande att överge den historisk-materialistiska uppfatt
ningen. Ståndpunkten att människorna formar sin egen historia, både 
som individer och som kollektiv, under materiella villkor som de själva 
inte skapat, till förmån för begrepp som agent och struktur känns 
måhända tryggare på grund av sin politiska menlöshet (Harvey, 1990). 
Harveys kritik bygger på att det inte finns några objektiva orsaker eller 
skäl som konstituerar ett specialfall för vilket speciella processer gäller 
eller vilka tillfälligheter som bör tas på allvar. I sin förlängning 
innebär kritiken att det inte finns något som skyddar den veten
skapliga förståelsen från att brytas ner till oigenkännliga beståndsdelar 
med mängder av tillfälligheter och relationer, unika för varje 
händelse (Harvey, 1990). 

Massey (1984) och Sayer (1984) har utvecklat ett intresse för platsers, 
händelsers och processers säregenheter. Sayer är kritisk till hur 
marxistisk teori behandlat individer och enskilda händelser. Han 
förespråkar en realistisk filosofi, som kombinerar ett spelrum för 
tillfälligheter med en förståelse av generella processer. 

Vad är då realism? Sayer (1984) beskriver realism och positivism som 
två kontrasterande metodologiska principer. Sayer jämför realism med 
de traditionella uppfattningarna företrädda genom termerna 
positivist och empirist. Ett förhållningssätt till den samhälls
vetenskapliga forskningen som bygger på realismen är ändå orienterad 
mot empiriska metoder, något som ej får förväxlas med empiristisk 
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forskning. Skillnaden ligger i synen på kunskapsinhämtandet. 
Empirin som sådan är oproblematisk. Det är istället i användningen 
och tolkningen av densamma som skillnaden uppstår. Realism 
representerar en alternativ metod för empirisk forskning (Asheim, 
1990). Huvudsyftet med empirisk forskning med ett realistorienterat 
förhållningssätt är att förklara de empiriskt observerade händelserna 
genom att postulera (identifiera) mekanismer som åstadkommer eller 
producerar dessa händelser (Sayer, 1984). 

Enligt Sayer är de empiriskt observerbara händelserna inte bara ett 
resultat av direkta kausala samband och interna relationer i och 
emellan struktur och mekanismer. Händelser kan också ses som ett 
resultat av historiska och territoriella villkor. Historiens och platsers 
betydelse ges ett större svängrum. I diskussionen om samspelet mellan 
aktör och struktur betyder det att vetenskapen (forskaren) måste 
försöka förstå vad aktören (individen) förstår eller avser genom sina 
handlingar, och inte enbart luta sig mot empiriska mätningar av 
individers agerande. 

Förutom observationer och kausala förklaringsmodeller ställs också 
frågan "varför", likt småtrollens funderingar i berättelsen om Ronja 
Rövardotter "Vafför gör di på detta viset?" om vissa människors 
agerande. Förutom en värld såsom vi observerar och formulerar den så 
finns det en verklighet som existerar oberoende av medvetandet om 
den. Det är frestande att dra en parallell till gudstro och metafysik, 
men den parallellen är felaktig. Snarare ska man uppfatta realismen 
som en filosofisk analogi till begreppen subjektivitet och objektivitet. 
Det subjektiva är världen såsom den tolkas och omformas av individens 
medvetande. Den objektiva världen är den del av världen som existerar 
utan att påverkas av individens medvetande. Johansson och Liedman 
(1993) skriver att kunskapsrealism "framstår som det överordnade 
perspektivet...Realismen innebär helt enkelt, att det existerar en 
Verklighet oberoende av människorna och att människor kan träda i 
kontakt med denna verklighet i och genom sin praxis" (Johansson & 
Liedman, 1993, s. 242). 

Giddens struktureringsteori har vållat och vållar fortfarande en del 
debatt om teorins epistemologiska ursprung och hemvist. Det skulle 
dock här föra för långt att fördjupa den epistemologiska härledningen 
till struktureringsteorin. 

20 



2.4 Tid, rum - Tidsgeografi 

Inom Hägerstrands tidsgeografi betraktas tiden som ett kontinuerligt 
flöde och rummet som en ändlig resurs. Samspelet mellan 
institutioner och nya och gamla organisationsformer för mänskliga 
aktiviteter i tid-rum perspektivet har blivit ett centralt tema inom den 
tidsgeografiska forskningen. Geografen betraktar varje plats som ett 
resultat av "general rules" och allmänna sociala strukturer som 
appliceras i olika regioner och som i sin tur bildar unika 
kombinationer tillsammans med de lokala invånarnas (eller 
aktörernas) tolkning av de allmänna reglerna och strukturerna. 

Tidsgeografi uppfattas ibland som en tidsrumslig teori inom ämnet 
kulturgeografi, men jag menar att tidsgeografin snarare kan uppfattas 
som ett synsätt, inom vilket olika hypoteser kan testas och en mängd 
teorier utvecklas (se till exempel Holm, Mäkilä & Öberg, 1989). 
Synsättet tidsgeografi har en omfattande vidd och användbarhet. Lite 
slentrianmässigt brukar man tala om att allt hänger ihop och att 
tidsgeografin försöker beskriva och analysera sådana sammanhang av 
händelser i tid och rum. De grundläggande teorierna bakom 
systemanalysen bygger bland annat på detta "sammanhängande" 
synsätt. Tidsgeografin skulle kunna uppfattas som en vidareutveckling 
av systemanalysen. Inom tidsgeografin utgör framförallt de 
naturbundna, fysiska fenomenen begränsningar eller villkor för 
verklighetens "existenter"6. Genom det strukturella perspektivet 
inom tidsgeografin blir det möjligt att betrakta det "lilla" för att 
förstå de större sammanhangen. Att se det stora i det lilla. 
Hägerstrand betonade betydelsen av avgränsade verksamheter (pockets 
of local order). Inom Strukturalismen behandlas dessa lokala system 
som delar av ett större system. Begreppet regionalisering är nära 
besläktat med dessa två förhållningssätt, vilka enligt Giddens, är av 
avgörande betydelse inom social teori. Förhållningssätten kritiserar för 
det första uppfattningen om uppdelningen mellan mikro- och 
makronivå inom forskningen. För det andra ifrågasätts uppfatt
ningen att ett samhälle alltid är en välavgränsad enhet med väl-
definierade gränser (Gregory, 1989): Enklare uttryckt skulle man 
kunna säga att det finns inga isolerade system eller enskilda nivåer, de 
är alla beroende av andra system eller nivåer. 

6Begreppet är Hägerstrands eget, hämtat från hans text "Tidsgeografi" i 
volymen "Om tidens vidd och tingens ordning" (red Carlestam och Sollbe 1991). 
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Giddens poängterar att den tidsrumsliga relationen är av central 
betydelse i social teori, eftersom tid och rum är grundläggande 
byggstenar i sociala system (Giddens, 1981). Giddens använder 
tidsgeografin som beskrivningssystem, där de karaktäristiska formerna 
för tidsrumsliga relationer kan fångas. Men tidsgeografin är samtidigt 
någonting mer än ett beskrivningssystem för tidsrumsliga rörelser. 
Den synliggör rörelsemönster som har sin grund i såväl fysiska 
förhållanden och restriktioner som i sociala relationer och 
restriktioner. Inte bara individers och händelsers tidsrumsliga samband 
och sammanhang synliggörs, utan också restriktionernas betydelse för 
sambandet och sammanhanget. Med ett tidsgeografiskt betraktelsesätt 
kan vi studera de tidsrumsliga konsekvenserna av exempelvis sociala 
relationer. Det förnimbara är ju själva objektet i tidsgeografin. Den 
grafiska notationen är viktigare än själva begreppsutvecklingen 
(Åquist, 1992). På denna punkt har bland annat Giddens en annan 
uppfattning. Han stannar vid tidsgeografin som ett beskrivnings
system för det geografiska utfallet av sociala relationer. Med en sådan 
ansats får de fysikaliska grunddragen inom det tidsgeografiska 
synsättet en mindre betydelse. 

Här kan man notera att tidsgeografin emanerar från Hägerstrands 
försök att finna ett sätt eller en metod att representera mänskliga 
handlingar (Hägerstrand, 1972). Resultatet blev "notationen" eller 
med Martin Grens ord "notskriften" (Gren, 1994). Här kunde man 
inskjuta att "notationen" är bara ytterligare en variant på rumslig 
vetenskap. "Notationen" synliggör inte bara fysikaliskt förnimbara 
fenomen, utan också de rumsliga konsekvenserna av exempelvis sociala 
processer. 

Kritikerna av tidsgeografin menar att det inte räcker med att studera 
det förnimbara. Vi behöver också en förklaring till det förnimbara. Till 
tidsgeografin behöver fogas en social teori. Många har påtalat detta, 
men få har prövat det i praktiken. Som Gren (1994) påpekar så var 
detta aldrig Hägerstrands ursprungliga avsikt, men å andra sidan är j u 
detta inget hinder för att inkorporera social teori inom den 
tidsgeografiska teoribildningen. Kritiken har egentligen två utgångs
punkter. För det första saknar tidsgeografin ett inifrånperspektiv 
(Åquist, 1992), där individernas uppfattningar, värderingar och 
mening får en större betydelse. För det andra bör samhälls
förhållanden betonas mer för att förstå och förklara skeenden i den 
tidsgeografiska notationen. Hägerstrand säger själv i essän 
"Tidsgeografi" (1991), att det som bl a skiljer människan från djuren 
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är att "Vi har en framförhållning som är ett försök att reducera 
slumpmässigheten i kommande händelser (Hägerstrand ur Carlestam 
& Sollbe red, 1991, s. 139). I denna "framförhållning" ligger inte bara 
en kunskap om den fysiska omgivningen utan också en idé om 
betydelsen av sociala relationer. Att i detta sammanhang reducera 
tidsgeografin till fysisk reduktionism är kanske att gå för långt. Inom 
ramen för ett "projekt" kan sekvenser av händelser beskrivas. En 
händelse kan, primärt, vara underordnad de materiella, fysikaliska 
förhållandena, men händelsen bidrar till skapandet av villkor för nästa 
händelsesekvens och nästa och nästa...På så sätt kan sociala villkor, 
värderingar och mening, representeras och få betydelse. 

Ett försök att föra tidsgeografin framåt genom att kombinera modell 
och empiri gjordes i den så kallade HÖMSKE-modellen (Holm, 
Mäkilä och Oberg, 1989). Studien och modellen kan vid en ytlig 
betraktelse förefalla vara en mikrosimuleringsmodell, där reglerna 
styrs av statistiska sannolikheter utifrån ett empiriskt material. Detta 
är dock inte hela sanningen. I modellen gjordes också försök med att 
skapa regler inom modellen som styr vad en individ "bör", "kan" 
respektive "vill" göra i en given situation. Dessa reglers utformning 
bygger bl a på teorier om sociala relationer, kulturuppfattningar, 
normer och värderingar etc och hur dessa styr (eller inte styr) våra liv. 
En modell är en förenkling full med forskarvärderingar, samtidsmoral 
och avgränsningar. Men en modell kan också ge oss värdefulla bidrag i 
vårt sökande efter att bättre överblicka, förklara och förstå världen. 
Som jag ser det är HOMSKE en modell där även social empiri och 
teori bidrar till uppbyggnaden av "regler" inom mikrosimuleringen7 . 

^Simulering är både en avbildningsteknik såväl som en problemlösnings
process (Holm et al, 1989). Den observerade verkligheten avbildas som ett datorprogram. 
När enskilda aktörer avbildas i e tt simuleringssystem kallas det "mikrosimulering". Precis 
som i verkligheten kan också den processade modellen innehålla slumpmoment, stokastisk 
simulering. Argumenten för mikrosimulering hänger framförallt samman med svårigheten 
att använda empiriska forskningsresultat i makromodeller (Orcutt, 1976). Samhälliga 
förhållanden och relationer mellan aktörer är både mångfasseterade och komplexa varför 
dessa systemrelationer är svåra att sammanfatta med en variabel. Syftet med mikro-
simuleringsmodeller har förändrats över tiden. Holm, Mäkilä, Öberg (1989) har inte 
ambitionsnivån att förklara världen och göra träffsäkra prognoser om framtiden. Simu
leringsmodellen är en kunskapssammanfattning. Ambitionsnivån inom mikrosimuleringen 
har (enligt Holm et al, 1989) dämpats något under senare år. Idag (1989) är syftet ..."att 
förstå delar av mekanismerna i en utveckling som går att påverka" (ibid, s. 173). Fädren till 
den svenska grenen av mikrosimuleringstekniken är medvetna om den kritik som kan 
riktas mot tekniken och modellen. Holm med flera liknar modellen vid ett konstverk som 
skall bedömas av samtiden, samtidigt som man vill ha konstruktiv kritik. Mikrosimu
leringens stora förtjänst är dock dess starka teoretiska förankring. Teoretiska antaganden 
kan sägas ha en lika vital roll i m ikrosimuleringen som empiriskt observerbara data. 
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Kritiken mot de tidsrumsliga relationerna grundar sig alltså på 
huruvida skärningspunkterna i denna relation är tillräckliga villkor 
för att konstituera en social struktur. Rumslig struktur är inte 
jämförbart med rumslig interaktion. Giddens (1979) talar om tre 
aspekter på strukturen, nämligen "signification", "domination" och 
"legitimation". All social interaktion innebär samband mellan tid och 
rum i så måtto att det finns alltid en bärare av den sociala 
interaktionen. Denna bärare behövs för att övervinna gapen i tid och 
rum. Dessa gap består egentligen av vad vi kallar "distans". I samhällen 
där personkontakterna dominerar består "kommunikationsfordonet" 
(the mediating vehicle) av fysiska institutioner. Andra kommuni
kationsmedia (brev, tele etc) förmår att överbrygga större avstånd i tid 
och rum (Giddens, 1979; Carlstein, 1982). 

Här finns det återigen anledning att fundera över tidsgeografins 
möjligheter att även inrymma social teori. Den "determinerade 
agenten" inom tidsgeografin är föremål för kritiska anmärkningar. 
Tidsgeografin använder agenten eller individen på ett naivt sätt. Det 
är vad som försigår inuti individers medvetanden som är intressant. 
Tidsgeografisk beskrivning kan svara på frågor som "var" och "när", 
men inte "varför" (Gren, 1994). Dessa påståenden är typiska för 
kritiken mot tidsgeografin. Gren (1994) menar att en möjlig 
förklaring till kritiken och svårigheten att ta till sig den står att finna i 
tidsgeografins ursprungliga avsikt, att "notera" sekvenser med 
tidsrumliga restriktioner (notsystemet). De tidsrumsliga restrik
tionerna är oftast fysikaliska till sin karaktär, vilket gör att "...it is the 
step towards the natural sciences, and not to social theory, which is the 
logical consequence of Hägerstrands time-geographic approach" (Gren, 
1994, s. 86). 

2-5 Sammanfattande synpunkter 

"For positivists, the goal is social engineering, manipulating 
society towards certain goals and away from others; for 
humanistic scholars, i t is increased self and mutual awareness; 
and for structuralists (especielly those linked to critical theory), 
it is emanicaption, the removal of the false ideology that clouds 
interpretations of the mechanisms that drive society" 
(Johnston, 1986, s. 156). 

24 



Det är ofrånkomligt för en samhällsforskare att välja ståndpunkt. 
Johnston (1986) menar dock att med hjälp av Giddens 
struktureringsteori kan forskaren förena en empirisk forsknings
metod med humanistiska ansatser som betonar förståelsen och 
betydelsen av individuella aktörer. Strukturen förändras i varje ögon
blick genom de myriader av handlingar som kontinuerligt inträffar. 
Giddens et al (1982) berör speciellt två aspekter av individens beteende: 
Förmågan eller rätten att välja ett annat alternativ samt individens 
kunskapsförmåga, allt det som individen i ett samhälle vet om själva 
samhället och villkoren för individernas verksamhet inom samhället. 
För forskaren krävs att denne har en djupare kunskap om både den 
underliggande strukturen och den iakttagbara, empiriska världen, 
men framförallt en förmåga att tolka indvidens beteende i rummet 
mellan struktur och individ. 

Man skulle kunna säga att Giddens hämtat tanken om det 
strukturella skelettet från den strukturella skolan och därefter lagt på 
ytterligare en tolkningsaspekt. Forskaren tolkar utfallet av individens 
tolkningar av strukturen. Denna dubbla tolkning kallar Giddens för 
den dubbla hermeneutiken. Giddens bärande princip om det struk
turella skelettet som mediet för och resultatet av social handling, är 
trivial och tämligen invändningsfri. Den andra utgångspunkten i 
Giddens teori är hans anammande av en tidsrumslig dimension. 

Göteborgssociologen Brante (1986) har riktat en del kritik mot 
struktureringsteorin. Bland annat menar Brante att Giddens utveck
ling av the theory of structuration" känns en smula urvattnad". Det 
finns väl ingen samhällsforskare som tror att sociala strukturer exi
sterar utan människors handlingar, "inte ens den mest envetna struk
turalist" (Brante, 1986, s. 13). Kritiken mot användandet av tidsgeo
grafins beskrivningssystem tas också upp av Brante, dock i sin trivialaste 
form. En ytlig betraktare kritiserar gärna det tids-geografiska 
beskrivningssystemet såsom varande en självklarhet, nämligen den att 
vi ägnar oss åt olika saker på olika platser under olika lång tid. 

Det centrala i struktureringsteorin är den gränsöverskridande 
dualismen mellan agent och struktur och att strukturer är både 
mediet för och resultatet av social handling. Brante (1986) ställer 
frågan om det överhuvudtaget är möjligt att förena agent och 
struktur. Han argumenterar för att Giddens intentioner lika gärna 
kan appliceras i en funktionell analys. Detta gör att sociologen Brante 
hellre hänför Giddens idéer till socialpsykologin. 
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Att i en enda formel förklara världen är varken Giddens eller 
Hägerstrands avsikter, däremot att skapa en socialteoretisk förståelse
ram för social handling respektive en fysikalisk sammanhangs- och 
sambandsram för handlingar. Det vore kanske fel att kalla struk
tureringsteorin för en teori, lika lite som man alltså skall kalla 
tidsgeografi för en teori. Det handlar om synsätt. 

De ovan tecknade metateoretiska bidragen ger föreliggande studie dess 
yttre ram. Samspelet mellan individ och omgivning samt den fysiska 
strukturens begränsningar utgör därvidlag väsentliga inslag. 

Studiens relativt omfattande empiri skall, för att komma till sin rätt, 
förstås i ett bredare sammanhang. Individuella och strukturella 
migrationsorsaker vävs samman i en komplex väv av orsak - verkan 
samband. Varje enskild handling innebär också en liten förändring av 
den omgivande strukturen. En struktur är aldrig given eller statisk; 
den förändras i samma ögonblick som en handling äger rum. 

I nästa kapitel fokuseras tidigare studier och här relevanta 
migrationsteorier, framförallt betonas de migrationsteorier där de 
sociala kontakterna ges betydelse. 
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KAPITEL 3 

MIGRATIONSTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Inledning 

Flyttningsstudier av det aggregerade resultatet av enskilda individers 
handlingar illustrerar flyttningsmönster. Studier på mikronivå av 
samspelet mellan omgivningsfaktorer, individuella egenskaper och 
preferenser syftar till att ge insikter om de komplexa samband som 
formar såväl individuella flyttningsbeslut som aggregerade migra-
tionsströmmar (Mabogunje, 1970; Wolpert, 1965). 

Många svenska migrationsstudier har syftat till att förutsäga omfatt
ningen av och destinationen för flyttningsströmmar. Forskare inom 
olika discipliner har försökt skapa underlag för säkrare befolknings
prognoser som ett inslag i samhällsplaneringen. Bostads- och arbets
marknadens påverkan på flyttningsmönstret är forskningsfält som 
under lång tid tillmätts stor betydelse. Studier av individrelaterade 
faktorer på aggregerad nivå har också spelat en stor roll. Tydliga 
samband mellan å ena sidan migrationsbenägenhet och å andra sidan 
utbildningsnivå och ålder har identifierats. I prediktiva studier och 
prognosmodeller förklaras flyttningar ofta som en respons på ett fåtal 
dominerande socio-ekonomiska omgivningsfaktorer och på demo
grafiska förhållanden på makronivå. Dessa modeller har gett ett 
verktyg för grova skattningar av förväntade flyttningsströmmar. Men 
skillnaden mellan förväntade och faktiska flyttningar är ofta 
betydande. 

Cadwallader (1992) har gjort en uppdelning i sex olika teorifält; 
"Neoclassical Economics, The Behavioral Approach, The Institutional 
Approach, Political Economy, Structure and Agency, och Macro and 
Micro Approaches". Teorifälten eller förhållningssätten till migra
tion går in i varandra. Gränserna är inte självklara. En del 
förhållningssätt kan ses som reaktioner på andra. Så utgör exempelvis 
den neoklassiska teoribildningen grogrund för en mängd alternativa 
förhållningssätt. 

Under de sista 25-30 åren har det blivit svårare att klassificera 
migrationsstudier; många faller mellan olika förhållningssätt eller 
tillämpar en helhetssyn på fenomenet migration."Structure and 
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Agency" och "Macro and Micro", utgör exempel på detta. Med 
Cadwalladers terminologi och klassificering faller föreliggande studie 
inom dessa mer integrativa förhållningssätt. 

Det som skiljer"Structure and Agency-skolan" å ena sidan och "Macro 
and Micro-skolan" å den andra är synen på empiriskt baserad 
forskning. Under de senaste åren har realismen blivit en populär och 
växande metodologisk utgångspunkt för förmedling mellan teori och 
observation (Sayer 1984). En sådant förhållningssätt skiljer mellan 
nödvändiga och tillfälliga relationer och hävdar att abstrakt teori 
gäller nödvändiga relationer, medan observerade geografiska mönster 
är ett resultat av tillfälliga relationer som skymmer de underliggande 
mekanismerna (Cadwallader, 1992). Det betyder att teoretiska 
förhållanden får olika, empiriskt observerbara, uttryck på olika platser. 
"Det realistiska förhållningssättet tenderar att skydda teori från 
möjligheten av empirisk testning, genom att skilja på verkliga kausala 
mekanismer och rena tillfälligheter. På detta sätt kan orsaks
sammanhang bara härledas teoretiskt och empirisk forskning 
reduceras till rollen att illustrera teori, i motsats till att utveckla och 
rekonstruera teori" (Cadwallader, 1992, s. 31, min övers.). 

I makro/mikro-studier utgör själva empirin utgångspunkten. I 
migrationssammanhang bygger mikrosynsättet på att individer på 
olika platser och i skilda sociala sammanhang har olika mycket 
kunskap om, samt olika preferenser för och olika grad av nytta av att 
flytta till andra platser (Walmsley & Lewis, 1993). Poängen är 
individens upplevda skillnader i möjligheter mellan att flytta eller att 
stanna. Detta är det centrala inom det mikroorienterade synsättet till 
skillnad från det makroorienterade synsättet, där utgångspunkten är 
att undersöka hur individerna agerar som respons på faktorer som 
arbetsmarknad och bostadsmarknad. Den kritiska punkten i det 
mikroorienterade synsättet är att skillnaden mellan preferenser och 
faktiskt flyttningsbeteende är för stor (Walmsley & Lewis, 1993). Val 
och beslutsprocessen blir underordnade i förhållande till de 
restriktioner och möjligheter som arbetsmarknad och bostadsmarknad 
ger. Kritiken mot det beetendevetenskapligt inriktade mikro
orienterade synsättet banade väg för mer kontextuella studier. I denna 
bemärkelse finns det parallella drag mellan interaktionen mikro -
makro å ena sidan och struktur - individ å den andra. 

I den återstående delen av detta kapitel görs en kortare genomgång av 
migrationsteorier som anknyter till denna studie. Teorigenomgången 
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ges en tyngdpunkt i migrationsteorier som bygger på betydelsen av 
sociala kontakter och informationsfält samt på omvärldsupp
fattningar, framför allt som de kommer till uttryck i så kallade 
mentala kartor. 

3.2 Migration och sociala kontakter 

Komplexiteten i flyttningsbeslutet vid valet av ny bostadsort upp
märksammas alltmer. Forskning inom såväl kulturgeografin som 
inom andra samhällsvetenskapliga dicipliner har påvisat vikten av de 
mellanmänskliga kontakterna för flyttningar i de mest varierande 
sammanhang. Särskilt i studier av internationell migration och av 
flyttningar i tredje världen har betydelsen av de sociala kontakterna 
betonats (se exempelvis Arnstberger, 1975; Malmberg, 1988; 
Häggström et al., 1990; Balan, 1992; Gurak & Fe Caces, 1992). 
Studiet av de sociala nätverkens betydelse har länge haft sitt fokus på 
migrationen mellan USA och Mexico (Wilpert, 1992). Forskningen 
kring amerikaemigrationen och den finska invandringen till Sverige 
är andra näraliggande exempel där kontakternas roll lyfts fram 
(Åkerman et al., 1977; Ljungmark, 1971, 1992; Östergren, 1988; 
Häggström et al., 1990). Under de senaste åren har därmed intresset 
inom migrationsforskningen delvis förskjutits mot individers 
preferenser, sociala relationer och omgivningsbilder. 

De sociala kontakternas betydelse för beslutet att flytta och valet av 
bostadsort återspeglades indirekt i Rawensteins klassiska migrations-
studier i 1800-talets England. Rawenstein (1885) konstaterade att de 
flesta flyttningar sker över korta avstånd. Avståndets betydelse för 
utbredningen av de sociala kontakterna och därmed också för 
informationsspridningen påvisas också i studier av exempelvis Häger
strand (1953, 1957) Lee (1966) och Morill (1965). I Hägerstrands 
innovationsspridningsstudier (1953) framhålls också den muntliga 
informationsspridningens betydelse för acceptansen hos mottagarna. 
Migrationsstudier i allmänhet visar att den muntliga informationen 
från släkt och vänner är den viktigaste informationskällan för 
migranterna (Ritchey, 1976). Dagens samhälle kännetecknas bland 
annat av en högre mobilitet och en större andel långväga flyttningar 
jämfört med tidigare (se vidare Zelinsky, 1971). Förändringen bottnar 
bland annat i den teknologiska utvecklingen. Med nya och snabbare 
kommunikationsmöjligheter kan vi hålla daglig kontakt med 
människor över avsevärda avstånd. Det betyder inte att avståndet 
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saknar betydelse. Fortfarande dominerar flyttningar över korta 
avstånd och antalet sociala kontakter med andra människor är 
betydligt större på korta avstånd än på långa. Men vi har också fått 
"sociala öar", dvs områden med vilka individen har täta sociala 
kontakter, utan att områdena rent fysiskt hänger ihop eller gränsar 
till varandra. Resonemanget belyses i figur 3.1. Ett grundläggande, 
kanske trivialt, samband som Zelinsky sammanfattade i sin teori är att 
rörligheten ökar därför att bättre möjligheter ges därtill. Samtidigt 
påverkas rörligheten över tiden genom spridningen av människor från 
heterogena områden. När en individs sociala kontakter eller sociala 
nätverk sprids över ett större område, så vidgas den del av 
migrationssystemet som har med personliga kontakter och infor
mationsspridning att göra. 

Sociologen Ritchey (1976) diskuterar två olika förklaringsgrunder till 
migration; dels arbetskraftsmigration utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv, dels migration utifrån ett socialt perspektiv. Ritchey menar 
att i ekonomisk migrationsteori betraktas faktorerna a) tillgången till 
släkt och vänner, b) kultur och service, c) samhälleligt bistånd samt d) 
etnisk orättvisa som icke-marknadsförhållanden (Ritchey, 1976). 
Förekomsten av släkt och vänner relateras till inflyttningsområdet och 
ökar den upplevda vinsten av en flyttning, samtidigt som den minskar 
kostnaden för byte av arbete och ökar tillgången på information. 
Ursprungligen användes måttet "före-komsten av släkt och vänner" 
som en variabel i amerikanska studier av den svarta befolkningens 
migrationsmönster (Ritchey, 1976). Det kan vara värt att notera att de 
sociala bandens betydelse återigen poängteras vad beträffar olika 
invandrargruppers (minoriteters) migrationsmönster i Sverige (se 
exempelvis Borgegård et al., 1996). 

Förklaringar till migration ur ett socialt sammanhang bör enligt 
Ritchey ses dels ur ett strukturellt sammanhang, dels ur ett 
socialpsykologiskt - individsammanhang. I det strukturella samman
hanget är migrantens relationer till omgivningen betydelsefulla. 
Ålder, utbildning, inkomst, sociala relationer, det sociala nätverkens 
omfattning etc är betydelsefulla variabler. I det individuella perspek
tivet har faktorer som värderingar, preferenser, motiv betydelse. 
Ritchey påpekar också att dessa sammanhang ej skall ses isolerade från 
varandra. "...social-psychological attributes are viewed as operating in 
conjunction with structural attributes or as being nested in a causal chain 
including structural attributes." (Ritchey, 1976, s. 378). Hans 
argumentation ligger delvis i linje med de senaste årens utveckling 
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mot en större helhetsförståelse av fenomenet migration. Släkt- och 
vänskapsrelationer kan verka kvarhållande om de sociala kontakterna 
finns på samma plats som individen. Alternativt kan det sociala 
nätverket vara migrationsbefrämjande, genom att sociala kontakter 
finns på annan plats. Detta antingen-eller-förhållande tar sin 
utgångspunkt i postulatet att förekomsten av de sociala nätverken 
påverkar individen positivt. Men nätverken kan också ha omvänd 
verkan; så kallade asymmetriska sociala relationer kan bli en 
bortstötande faktor. 

Ritchey diskuterar tre hypoteser för hur släkt- och 
vänskapsförhållanden påverkar migrationsbeslut och migrationens 
riktning: 

I. Närvaron av släkt och vänner är ett förhållande som begränsar 
migrationen. Styrkan i förhållandet mellan olika medlemmar i ett 
socialt nätverk (familj, vänkrets etc) påverkar flyttningsbenägenheten 
(the affinity hypothesis). 

II. Sociala kontakter med släkt och vänner på andra platser befrämjar 
och styr migrationen genom att öka den potentiella flyttarens 
medvetenhet och kunskap om förhållandena på den andra platsen. 
Kunskapen kan t ex gälla förhållandena på arbets- och 
bostadsmarknaden (the information hypothesis). 

III. Sociala kontakter med släkt och vänner på andra platser befrämjar 
och styr migrationen genom att öka individens potential för 
anpassning genom tillgängligheten av hjälp vid en flyttning i 
förhållande till andra migrationsalternativ (the facilitating hypothesis). 
(efter Ritchey, 1976, s. 389) 

Ovanstående tre hypoteser är centrala och grundläggande också för 
detta arbete. Avhandlingens utgångspunkt är sålunda att de sociala 
nätverken har betydelse för migrationsmönstret. 

Studier som visar styrkan i de sociala nätverken som migrationsfaktor i 
förhållande till andra migrationsfaktorer är mindre vanliga än studier 
som påvisar att de sociala nätverken har betydelse för migrations-
benägenheten och riktningen. Det finns ett antal amerikanska studier 
från I960- och 70-talen som skattar betydelsen av de sociala nätverken 
i förhållande till andra faktorer och/eller relaterar frekvensen av 
sociala relationer i förhållande till destinationsorten. Lansing & 
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Mueller (1967) noterade t ex att nära hälften av flyttarna flyttade till 
orter där de hade släkt och att nära 70% flyttade till platser där de 
hade antingen släktingar och/eller vänner. Högutbildade flyttar i 
mindre utsträckning till platser där de har släkt (Lansing & Mueller, 
1967). Andersson (1987) har visat att 20% av de långväga flyttarna 
uppgav släktskap som det primära skälet till valet av ny bostadsort. 

Det är emellertid svårt att leda i bevis att de sociala nätverken i någon 
mening styr valet av destination vid en flyttning. Vad de flesta studier 
i själva verket visar är att de sociala nätverken är en av flera faktorer 
som påverkar valet av område att söka destination inom. Undantagen 
är exempelvis studien av Tilly & Brown (1967), i vilken det kan anses 
klarlagt att de sociala nätverken påverkar valet av destination (Ritchey, 
1976). Detsamma gäller Anderssons studie (1987) där samma sak 
påvisas för en mindre del av de långväga flyttarna. 

Tilly & Brown (1967) visade också i en amerikansk studie att de sociala 
nätverkens inverkan på migrationen varierar beroende på ålder, 
yrkeskategori och socioekonomisk status. De sociala nätverken betyder 
mindre för migrationen bland yrkesverksamma i åldern 20-40 år 
jämfört med yngre respektive äldre åldersgrupper. För vita betyder de 
sociala nätverken mer vid en flyttning än för motsvarande 
åldersgrupper bland icke-vita. Förklaringen till detta kan vara 
skillnader i socioekonomisk status. Vissa grupper i samhället har inte 
samma ekonomiska möjlighet att tillfredsställa önskemålen vad 
beträffar närheten till släkt och vänner. 

I en studie av den internationella migrationen i den södra delen av 
Latinamerika visas hur dagens migrationsflöden påverkas av tidigare 
arbetskraftsmigration, flyktingmigration etc (Balan, 1992). Via dem 
upprättas ett nytt socialt mönster, där kontakter förmedlas mellan 
ursprungsland och destinationsland. Trots att de ekonomiska för
hållandena varit dåliga i destinationsområdena har bl a de sociala 
nätverken förstärkt migrationsflödet (Balan, 1992)1. Detta visas också i 
en studie av den turkiska arbetskraftsinvandringen till dåvarande 
Västtyskland (Wilpert, 1992). Trots att arbetskraftsinvandringen från 
Turkiet till Västtyskland i praktiken upphörde 1973, så fortsatte den 

U Jorge Balans studie refereras till migrationsflödet från Bolivia till 
Argentina. De faktorer som tas upp är dels den förstärkande effekten i migrationsflödet 
genom de sociala kontakterna mellan ursprung och destination, dels Argentinas 
invandringspolicy. Illegala invandrare till Argentina som bosätter sig permanent räknar 
med de hittills regelbundet återkommande amnestierna (Balåns 1992). 
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turkiska invandringen. Två bidragande orsaker var dels Västtysklands 
inte fullt så restriktiva invandringspolicy, dels de sociala nätverken som 
över tiden tenderar att stärka migrationsflödet vad gäller ursprung 
och destination (Wilpert, 1992). 

Sammanfattningsvis visar många av studierna som behandlar sociala 
nätverk och internationell migration att: 

• De sociala nätverken mellan olika platser föregås av ett 
omfattande migrationsflöde av arbetskraft, flyktingar, eller 
kolonisatörer. 

• Det initiala (mass)-flödet tenderar att hålla kontakt med 
ursprungslandet -(området). 

• Migrationsflödet fortsätter trots att de ursprungliga 
förutsättningarna för migrationen förändras (genom t ex 
förändrad invandringspolicy i mottagarlandet, försämrade 
utkomstmöjligheter etc). 

• Detta fortsatta flöde kommer i ett sekundärt stadium att i hög 
grad påverkas och styras av de sociala nätverken och därmed också 
av informationsflödet mellan ursprung och destination. 
Migrationsflödets geografiska ursprung och destination i det 
initiala skede bibehålls (och i vissa fall förstärks) i det sekundära 
skedet. Det bildas öar av social samhörighet. 

• I ett tertiärt skede kan man förvänta sig att en gradvis assimilering 
inträffar. 

Nedanstående figur är ett försök att sammanfatta betydelsen av de 
sociala kontakternas betydelse vid internationell migration. 
Kontakterna bakåt till ursprunget är centrala, liksom den gradvisa 
assimileringen. 
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Figur 3 .1 Flyttning över större avstånd kan ge upphov till "sociala öar" där 
kontakten mellan ursprung och destination upprätthålls över tiden. Kontak
terna ändrar karaktär över tiden. 

Förhållandena i det sekundära skedet är välkänt från exempelvis 
arbetskraftsinvandringen från Sydeuropa till Nordeuropa, där byar 
eller områden i ursprungslandet mer eller mindre socialt materia
liseras på en bestämd plats i destinationslandet. 

De sociala kontakternas eller nätverkens betydelse har även studerats 
vad avser urbaniseringen, framförallt i tredje världen. Hugo (1981) 
understryker betydelsen av att se urbaniseringen, inte bara i sitt 
ekonomiska sammanhang, utan också i sin sociala och kulturella 
kontext. Studier av urbanisering i tredje världen illustrerar också 
betydelsen av de sociala nätverken och deras geografiska bundenhet 
(Hugo, 1981; Malmberg, 1988)2. Hugo (1981) exemplifierar den 

2 Det är också viktigt att notera hur man mäter flyttningsorsaker. Studerar 
man urbaniseringen på en aggregerad nivå får strukturella förklaringsvariablar stort 
förklaringsvärde. I många makromodeller av urbaniseringen i tredje världen har de 
ekonomiska faktorerna framhållits. Det finns även ett problem med efterrationaliseringar 

34 



geografiska bundenheten genom att visa att människor i områden 
eller byar med likartad struktur med traditionella näringar, få arbets
tillfällen etc uppvisar olika grad av migrationsbenägenhet. Förkla
ringen antas vara att människor i vissa områden har mer frekventa 
kontakter med staden (se också Cardona & Simmons, 1975). I 
urbaniseringsprocessen har de sociala nätverken flera funktioner: 

• De sociala nätverken (de sociala kontakterna med staden) 
förmedlar information till den potentiella migranten. 

• De sociala nätverken ger en ekonomisk och social grundtrygghet 
den första tiden i s taden. 

Urbaniseringsprocessen kan också illustrera nätverkens överdrivna 
positiva feedback. En inflyttad person till staden ger ofta en överdrivet 
positiv bild av livet i s taden, av rädsla att framstå som ett misslyckande 
hemma eller för att rättfärdiga sitt eget migrationsbeslut (Malmberg, 
1988). Denna överdrivet positiva bild av staden ("the bright lights of 
the city") kan förstärka migrationsbenägenheten. Denna bild 
påminner om de s k "amerikabrevens" betydelse. Denna informations
länk från nybyggarna i Amerika till släkt och vänner i ursprungs
områdena i Sverige, innehåller ibland kanske inte helt sanningsenliga 
berättelser om hur livet kunde te sig (Östergren, 1988). 

Malmberg (1994) menar emellertid att det finns få belägg för att 
urbaniseringsprocessen påverkas i någon större omfattning av en 
alltför glättad bild av tillvaron i staden. Trots allt förefaller 
fattigdomen och bristen på materiella resurser vara större på 
landsbygden än hos de fattigaste i s täderna i tredje världen (Malmberg, 
1994; Gilbert et al., 1981). 

3.3 Migrationssystem och sociala nätverk 

De sociala nätverken kan också förstås eller illustreras i termer av 
system med noder, länkar och flöden. Genom migrationen förändras 
den sociala strukturen. Det sociala nätverket får nya noder, gamla 
noder flyttas, länkar förändras. Flödet av information, släkt- och 
vänskap, etc påverkar systemets utseende. De sociala nätverkens 
systemdynamik innehåller stadier av stabilitet, initial utbredning, 

hos intervjupersoner när de skall uppge migrationsorsaker. Ekonomiska orsaker 
återkommer även här. 
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förstärkningseffekt genom flödena, etc. Bilden av släkt- och vänskaps
institutioner som över tiden är stabila växer fram, trots stora sociala 
och kulturella förändringar. Inom den etnologiska forskningen 
(Arnstberg, 1975) framhålls betydelsen av individuella strategier. Att 
hålla de sociala banden både bakåt och framåt, i ursprungsort och 
destinationsort, är en strategi dels för möjligheterna att bo kvar, dels 
för den eventuella reträtten vid en flyttning. 

Ett socialt system är svårt att beskriva, men några preciseringar kan 
ändå göras. Ett första, enkelt, konstaterande är att noderna i ett socialt 
nätverk alltid består av fysiska personer på bestämda platser. Platsen 
som begrepp och platsens fysiska attribut och sociala innehåll är 
faktorer som är relaterade till konceptet "mentala kartor", något som 
jag återkommer till längre fram. De sociala relationernas karaktär kan 
också schematiskt klassificeras. Ur geografisk synvinkel är fokus mer 
riktat på kontakternas riktning än på deras kvaliteter, även om det 
senare inte alls är ointressant. En användbar klassificering är 
indelningen i "Primära respektive Sekundära nätverk". Begreppen 
härrör från en diskussion om den sociala förankringens betydelse för att 
flytta (Allardt, 1975; Eriksson 1977). Den sociala förankringen blir här 
en aspekt på det sociala nätverket. Med Erikssons (1977) indelning 
skulle en enkel klassificering få följande utseende: Det primära 
nätverket består av de mer betydelsefulla relationerna som 
familjeband, nära släkt, nära vänner etc. Det sekundära nätverket 
består av övrig släkt, grannar, vänner, arbetskamrater etc. Erikssons 
indelning är i stort invändningsfri. Däremot kan relationernas 
karaktär vålla en viss diskussion. En relation kan antingen vara 
symmetrisk eller asymmetrisk. Symmetriska relationer bygger på 
ömsesidig tillit och vänskap, medan asymmetriska relationer bygger på 
det motsatta. Asymmetriska relationer är ändå betydelsefulla; de är 
bättre än inga sociala relationer alls! Den enkla indelningen av olika 
typer av sociala kontakter framgår av figur 3.2. 

Lomnitz (1976) beskriver i sin studie om migranter i en kåkstad i 
Mexico City, innehållet i de sociala nätverken. Hårt knutna nätverk 
definieras som flödet av ömsesidigt utbyte av varor, tjänster och 
ekonomiskt värdefull information (Lomnitz, 1976). Dessa nätverk 
karaktäriseras förutom av att de är slutna eller hårt bundna, också av 
att de är relativt homogena med avseende på socioekonomisk status 
samt består av geografiskt begränsade samhällen. 
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INDIVIDEN 

Primärt socialt 
nätverk 

Symmetrisk 
relation 

Sekundärt 
socialt nätverk 

Asymmetrisk 
relation 

Asymmetrisk 
relation 

Symmetrisk 
relation 

Figur. 3.2 Individens sociala nätverk. 

För den långväga migrationen torde dock informationen ha störst 
betydelse. De sociala nätverken bidrar till att reducera kostnaderna för 
migrationen genom att tillhandahålla tillgänglig information och 
andra resurser till en vidare skara av potentiella flyttare (Massey, 1988). 

Gurak och Caces (1992) sammanfattar de studier om migration och 
sociala nätverk som de funnit. Indelningen är gjord utifrån de olika 
studiernas geografiska fokus. 
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Geografiskt fokus Approach Referenser 

Destination 
Overlevnadsstrategier 

Anpassning 

Integration 

Insulation 

Ursprung och destination 
Länkad migration 

Hjälp och säkerhet 

Migrationssystem 

Tillgänglighet 

Livscykelövergångar 

Multi-level 

Ursprung 
Ö-bildningar 

Support 

Nätverken ses som en väsentlig faktor för att 
finna arbete, bostad etc på destinationsorten 

Kortsiktig anpassning. Den ekonomiska 
och psykologiska osäkerheten 
mildras med ett tillitsfullt socialt nätverk 

Långsiktig anpassning där nätverken 
erbjuder en bredare trygghet, framförallt 
vid internationell migration. 

Nätverken ses som en utvidgning eller 
förlängning av de gamla nätverken på 
ursprungsorten. Destinationen blir en social ö 

Nätverken ses som någonting som 
påverkar mängden migranter genom 
informationsflödet till blivande migranter 
som i sin tur påverkar migrationsbesluten. 

Nätverken betraktas som någonting 
som underlättar själva flyttningen genom 
att nätverket flyttar före och/eller till
handahåller hjälp med transporter och 
bosättningskostnader. 

Nätverken betraktas som länkar med 
regelbundna kontakter mellan individer 
på olika platser genom ett utbyte av 
information, varor och tjänster, besök, 
återflyttning etc. 

Avstånd och kostnad för tillgänglihet 
till mer än en destination. 

Förändringar i livscykeln ändrar 
förbindelserna och påverkar betydelsen av 
det sociala nätverket. 

Nätverken undersöks i temer av överens
stämmelser mellan mikro- och makronivån. 

Nätverk ses som kanaler för utvidgad 
hjälp i u rsprungsorten. 

De lokala nätverken betraktas som ett 
sätt att hantera avsaknaden av migranter. 

Lomnitz 1976, Caces 
1986-87, Gurak & Kritz 
1987, Massey et al. 1987 

Banerjee 1983, Massey 
et al. 1987 

Portes 1983, Portes & 
Bach 1985, Caces 1986 
-87, Gurak & Krits 
1987, Min 1988 

Philpott 1968, Mitchell 
1969b, Mayer 1964, 
Banerjee 1983 

MacDonald et al. 1964 
Ritchey 1976, Massey 
et al. 1987 

Tilly & Brown 1967, 
Choldin 1973, Caces et 
al.1985 

Ross & Weisner 1977, 
Mabogunje 1970, 
Massey et al. 1987, 
Balan 1992 

Blood 1965, Lomnitz 
1976, Roos & Weisner 
1977 

Massey et al 1987, 
Pessar 1982, Caces et al. 
1985, Chavez 1988 

Hendrix 1975 

Massey et al. 1987, 
Philpott 1968, King & 
Strachan 1980 

Griffiths 1988, Go & 
Postrado 1986. 

Figur 3.3. Olika angreppssätt i studiet av sociala nätverk och migration, Gurak & 
Caces 1992 s 167-168. 
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3.4 Migrationssystem och migration. 

Ett migrationssystem kan ses som ett socialt system där inte bara 
information och kontakter förmedlas, utan också där fysiska rörelser 
äger rum; pendling, resande, migration (se också diskussionen i före
gående avsnitt). 

Mabogunje (1970) diskuterar ett antal villkor som konstituerar ett 
migrationssystem. Ett system består inte bara av noder utan också av 
ett flöde. Detta flöde regleras av den energi som varje aktör inom 
systemet besitter. Energin i ett migrationssystem, själva drivkraften, 
består enligt Mabogunje av de stimuli som får individen att handla 
det vill säga att flytta. Ett migrationssystem står också i ett förhållande 
till sin omgivning. Mabogunje skiljer på isolerade systern, där varken 
betydelse eller energi utväxlas med eller får någon betydelse för 
omgivningen, slutna system, där energin eller drivkrafterna till 
migrationen har betydelse samt öppna system, där både betydelse och 
energi utväxlas med omgivningen (Mabogunje 1970). 

Det är snart trettio år sedan Mabogunje skrev sin välkända artikel 
"Systems Approach to a Theory of Rural-Urban Migration". Mabo
gunje visade att drivkraften i migrationsprocessen inte bara påverkades 
av institutionella förhållanden utan också genom kontakten med 
andra människor. Lite har förändrats. Möjligen har vi lärt oss att 
migrationsprocessen är komplex och eventuellt låter sig beskrivas i ett 
svåröverblickbart öppet system. 

Systemsynsättet gör det också möjligt att synliggöra relationen mellan 
sociala nätverk och platser. Det finns ett inslag av rumslig determi
nism i relationen mellan sociala nätverk och platser. Rumsliga möns
ter bestämmer hur den sociala relationen ser ut i så måtto att omfatt
ning och riktning i de sociala kontakterna i stor omfattning påverkas 
av till exempel befolkningens rumsliga fördelning. Rätt många svens
kar känner någon eller några som bor i S tockholm. Ganska få svenskar 
känner någon som bor i lÜockrike, Västomsundet eller Hedenäset! 

En fråga man kan ställa sig i sammanhanget är om migrationen 
(återflyttningen) ökar för att vi luckrat upp de lokala nätverken. Ett 
uttryck för just detta är den krympande tidshorisonten, medan 
rumshorisonten vidgats i motsvarande grad. Tidigare i historien fanns 
en tidsmässig rumsstabilitet i individernas rörelsemönster över flera 
generationer, medan vi idag är betydligt lättrörligare över tiden. 
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3.5 Migrationsbeslut och val av destination 

Vilka faktorer är viktiga vid individens beslut att flytta? Hur ser 
beslutsprocessen ut? Vilka faktorer påverkar individens val av destina
tion? Litteraturen på området är omfattande, inte minst om man 
också tar med den beteendevetenskapligt inriktade forskningen. Trots 
detta är det svårt att dra några generella slutsatser om de sociala 
nätverkens betydelse för destinationen utifrån de studier som finns 
tillgängliga. 

Det är heller inte helt lätt att reda ut sambandet mellan mikro- och 
makromodeller i dessa sammanhang. Mikromodeller har en annan 
utgångspunkt i sina intentioner att förklara och förstå komplexiteten 
i ett flyttningsbeslut än makromodellerna. I de sistnämnda är oftast 
ett förhållandevis litet antal variabler i fokus. Dessa variabler kan i sin 
tur uttrycka eller sammanfatta en mängd mikroprocesser som leder 
till samma eller likartade resultat. I makrostudier utgör det sociala, 
institutionella, ekonomiska och geografiska sammanhang inom vilket 
individen befinner sig en viktig grund (Gardner, 1981). Den 
vanligaste definitionen på en makrostudie är att man använder sig av 
aggregerade data. Studiet av beslutsprocesser inom migrationsforsk-
ningen hör oftast hemma i mikrostudierna. Gardner (1981) har i en 
modell strukturerat beslutsprocessen och identifierat fem områden där 
makrofaktorer har betydelse för själva beslutsprocessen. Dessa fem 
områden är 1) formandet av värderingar, 2) platsrelaterade makro
faktorer, 3) faktorer som påverkar uppfattningen av de platsrelaterade 
makrofaktorerna och sålunda förväntningarna, 4) begränsningar och 
möjligheter att flytta samt 5) faktorer som påverkat uppfattningen av 
begränsningarna och möjligheterna (Gardner, 1981). 

Som nämnts i inledningskapitlet är Jacob Eichenbaums artikel "A 
Matrix of Human Movement" (1975) grundläggande för klassifi
ceringen av olika typer av migration och vilken typ av beslut som har 
betydelse för dessa olika typer av migration. Det kan här vara på sin 
plats att närmare beskriva de grundläggande ideerna bakom Eichen
baums klassificering. Själva flyttningen delas in i två beslut; a) beslutet 
att flytta och b) valet av destination. Dessa beslut kan i sin tur vara a) 
helt oberoende av omgivningen, b) påverkade av omgivningen, eller c) 
helt beroende av omgivningen. Indelningen i två beslut (att flytta och 
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val av destination) har likheter med pull-push teorierna3. För vart och 
ett av dessa två beslut identifierar Eichenbaum tre kategorier av 
valfrihet: 

"1. A decision made by the individual completely independent of 
external influence, purely on the basis of 'free will' - the totally 
voluntary case. 
2. A decision completely determined for the individual by outside 
agencies - the total involuntary case. 
3. Intermediate decisions incorporating varying degrees of external 
influence" 
(Eichenbaum, 1975, s. 22) 

Utifrån de två besluten och de tre valfrihets kategorierna konstruerar 
Eichenbaum en matris där olika typer av migration åskådliggörs. 
Tonvikten i matrisen och i Eichenbaums diskussion ligger i matrisens 
nedre högra hälft. Beroende på graden av valfrihet delas flyttningarna 
in i; "Migrants, Refugees, Allocates, och Slaves". Vad beträffar 
migranterna inför Eichenbaum begreppen aktiv respektive passiv 
migrant. Begreppen härrör från Hägerstrand (1957), där emigra
tionen från Sverige till Nordamerika berörs. I denna studie visar sig de 
sociala kontakterna vara betydelsefulla för att förklara migrationens 
riktning. De migranter som utgör andra vågen av emigranter kan 
sägas vara passiva, då de i sina beslut påverkas av dem som flyttat 
tidigare. De tidigare migranterna kan sägas vara aktiva. Iakttagelsen är 
betydelsefull, då den inkorporerar tidsfaktorn i migrationsbeslutet. 
Flyttningar mellan samma ursprung och destination ser olika ut bl a 
beroende på tidsfaktorn. De aktiva migranterna - pionjärerna - är 
viktiga, då de förefaller att påverka strukturen i flyttnings
strömmarna. 

3lnom migrationsteorin utgör pull-push två grundläggande begrepp. 
"Frånstötande" respektive "attraherande" faktorer kan sagas vara en grov klassificering av 
migrationsmotiv. "One of the most important corner-stones of economic and cultural 
geographic migration research has long been the pull-push theory (Borgegård & 
Häggstrom, 1979, s. 6). Teorin bygger på antagandet om regionala skillnader och 
subjektets strävan efter att maximera sin nytta. Antagandet kompliceras av faktorer som 
avstånd, transportkostnader, barriärer och information. I makromodeller har mätbara 
skillnader (vad exempelvis avser inkomst, arbetslöshet, bostadstillgång, utbildningsnivå et 
cetera) mellan regioner stor betydelse. 1 föreliggande studie har denna typ av faktorer en 
viss b etydelse i värderingen av det sociala nätverkets betydelse för flyttningens destination. 
Skillnader mellan kommuner vad avser arbetslöshet och utbildningsnivå används som 
kompletterande faktorer. 

41 



Gravitationsmodellerna bygger på att interaktionen mellan två orter 
bestäms av storleken på orterna och kvadraten på avståndet mellan 
orterna. Ju större befolkningsstorlek i destinationen desto större 
attraktionskraft. Attraktionskraften avtar med kvadraten på avstån
det. I prediktion av migrationsflöden med hjälp av gravitations
modeller är det svårare att urskilja andra flyttningsorsaker än de som 
kan hänföras till faktorer som avstånd, befolkningsstorlek i 
destination och förekomsten av barriäreffekter. Man ser inte det 
enskilda beslutet och flyttningshandlingen i det totala migrations-
flödet. Av det skälet kan man hänföra gravitationsmodeller till 
migrationsmodeller där destinationsvalet är helt determinerat. 

Flyttningsbesluten är svåra att renodla. För att komma runt detta 
kallar Eichenbaum individen för ett "öppet system", vilket förmod
ligen har inspirerats av Hägerstrands tänkande att båda besluten tas 
under påverkan av den omgivande sociala och ekonomiska miljön 
(Eichenbaum, 1975). Mabogunje (1970) uttrycker liknande tanke
gångar. 
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Figur 3.4 Eichenbaums migrationsmatris (Eichenbaum 1975 s. 24). 
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Eichenbaums artikel är inte bara av intresse genom den klassificering 
som görs, utan också genom det intresse för migration och 
migrationsbeslut som genomsyrar texten. Tillsammans med 
Hägerstrands tidiga texter utgör Eichenbaums artikel ett tidigt 
exempel på den vikt som forskningen lagt vid att beakta integrationen 
mellan omgivningsrelaterade migrationsfaktorer och individuella 
faktorer. Denna öppenhet har vad beträffar integrationen mellan 
omgivning och individ således beröringspunkter med Giddens 
struktureringsteori och den senare tidsgeografiska teoribildningen (se 
kapitel 2). 

Den individuella beslutsprocessen uppmärksammas mer i studier av 
mikrokaraktär. Information och osäkerhet utgör två viktiga inslag i 
beslutsteorin. Förutom Hägerstrand har också Wolpert (1965) tidigt 
uppmärksammat informationens betydelse för migrationsbeslutet. 
Wolpert menade bl a att de empiriska beläggen för "släkt- och vänner-
effekten" för migrationens riktning var svaga. Bristerna ligger 
framförallt i förklaringsvärdet, det vill säga på vilket sätt sociala 
relationer påverkar migrationens riktning. Han myntade begreppet 
"place utility" och hävdade att grunden för ett flyttningsbeslut är 
hushållets uppfattning om tillfredsställelse (satisfaction); flyttningen 
motiveras med en högre grad av tillfredsställelse i den tänkta 
destinationen än i den nuvarande bostadsorten. Differensen mellan de 
två tillfredsställandenivåerna kan mätas i form av "stress" (Walmsley 
& Lewis, 1993). 

Allan Preds s k beteendematris bygger delvis på att individuella beslut 
kan användas för att förklara olika aktörers rumsliga beteende (Pred, 
1967). Pred menar att: 

1. Individerna har olika förmåga (ability) att ta till sig information 
och bearbeta den. 

2. Individerna har olika tillgång på information: informationens 
kvantitet och kvalitet skiljer olika individer åt. 

Appliceras detta begreppssystem på migration kan man hävda att 
flyttningens resultat (valet av destination) alltid är ett resultat av ett 
rationellt beslut eller övervägande hos individen. Synsättet är inte 
oproblematiskt. Harvey (1969) var den första att kritisera Preds teori. 
Han menade bland annat att Preds begrepp "Information" och 
"Ability" är för vaga och för svåra att operationalisera. Dessutom faller 
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beteendet sönder i endast två dimensioner, något som kanske är att 
reducera det mänskliga beteendet på ett alltför vådligt sätt. 

Betydelsen av information skiftar från individ till individ därför att 
individerna har olika förmåga att ta till sig information samtidigt 
som man värderar dessa faktorer på olika sätt. Betydelsen skiftar också 
från tid till annan. Av Preds matris framgår också att individer agerar 
olika, beroende på den information de har, och på hur individerna tar 
till sig och tolkar denna information. 

De sociala och fysiska dimensionerna (eller informationen) 
representerar, var och en för sig, komplexa samband som kan vara svåra 
att identifiera. Dessa samband har dessutom olika betydelse från 
individ till individ och mellan olika situationer. Dimensionerna 
omfattar sociala kontakter på olika nivåer och i olika sammanhang, 
samt individens värdering av dessa kontakter. Den innehåller också 
"platsens fysiska innehåll", dvs individens värdering av olika platser 
utifrån den mer fysiska platskunskapen. 

Ytterligare ett exempel på en prediktiv modellapproach är den under 
de senaste åren allt mer uppmärksammade mikrosimuleringen. 
Regelskrivningen inom mikrosimuleringen utgår från individnivå, 
vilket innebär att studier av individers faktiska beteende är viktigt. 
Därvidlag utgör HÖMSKE-projektets (Holm et al., 1989) "Vill", 
"Kan", "Bör" -koncept ett alternativt sätt att modellera besluts
processen (eller egentligen modellera vad som konstituerar själva 
handlingen). 
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Individuella 
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Figur 3-5 Vill-, Kan-, Bör-konceptets påverkan på rör lighetsbeslut. Från Holm et 
al 1988 s. 137. 
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Det tidsgeografiska synsättet och mikrosimuleringen, som den 
kommit att utvecklas i HOMSKE-projektet, har många gemen
samma beröringspunkter. Handlingen ges ett givet utrymme bland 
annat genom de fysiska restriktioner för handling som tidsgeografin 
anger. Beträffande betydelsen av sociala kontakter är restriktionerna 
här uppenbara; för att två individer skall kunna mötas fordras såväl en 
samrumslighet som en samtidighet. Över tiden förändras dock förut
sättningarna för sociala kontakter. De sociala strukturer som konsti
tuerar det sociala livet, däribland de sociala nätverken, förändras 
långsamt Genom utvecklingen av nya media, genom den växande 
informationsspridningen etc skapas nya möjligheter till möten 
mellan individer. Samtidigt kan individens värdering av sociala 
kontakter också förändras över tiden. Sett i detta sammanhang är 
kunskap om de sociala sammanhangen och de sociala kontakternas 
betydelse för migrationsbenägenhet och migrationens riktning av stor 
betydelse. 

3.6 Mentala kartor och migration 

Mentala kartor ("Mental Maps, alternativt Cognitive Maps) är ett 
samlingsbegrepp för en serie kvalitativa och kvantitativa metoder som 
syftar till att kartera eller fysiskt synliggöra en eller flera individers 
kunskaper, värderingar och preferenser om den geografiska omvärl
den. I migrationssammanhang har mentala kartor ibland använts i 
syfte att studera preferenser och migrationsbenägenhet (Jansson & 
Stjernström, 1989). 

Inom psykologin försöker man utveckla experimentella studier för att 
mäta minnesrepresentationer, medan geograferna arbetat mer med 
den metodologiska utvecklingen och den fysiska representationen av 
mentala kartor. Vad gäller människors mentala kartor finns det några 
generella aspekter att ta fasta på: Individuella mentala kartor formas 
oftast av långtidsminnet. Mentala kartor är mer eller mindre resi
stenta mot glömska. Inom minnesforskningen delar man oftast in 
minnet i tre olika kategorier; ultrakorttidsminnet, korttidsminnet 
och långtidsminnet. Långtidsminnet har en närmast obegränsad 
kapacitet. Här finns viktiga händelser samt information om platser 
och personer lagrade (Gärling, 1984; Andersson, 1987). 

Hur de individuella mentala kartorna -eller uppfattningarna av en 
plats- formas beror på en mängd faktorer. Exempel på sådana är 
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genom att bo på platsen, genom besök, genom sociala kontakter, 
genom media eller genom socialt konstruerade stereotyper som 
"Skåne är platt". 

Mentala kartor är selektiva; olika individer fäster olika stort avseende 
vid olika saker. Selektion av information är ett sätt att sammanfatta 
informationen för att lättare återkalla informationen i minnet. Vi 
selekterar för att överhuvudtaget kunna minnas (Gärling, 1984). 

Mentala kartor har genom sin autobiografiska karaktär inslag som 
vanliga kartor saknar. Människor kan relatera till platser genom unika 
händelser, personer eller platsbundna fysiska egenskaper. Vilken typ av 
minnen som har störst betydelse för vår uppfattning om andra 
områden diskuteras ingående av Andersson (1987). 

Händelser, vare sig det är fysiska händelser eller händelser mellan 
människor, utspelar sig alltid i rummet. Rummet är händelsens 
referensram. Personer återfinns eller existerar alltid i det fysiska 
rummet. Men sammanhangen och platserna till vilka vi förknippar 
våra personliga kontakter, varierar oftast över tiden. Ju mer vi känner 
en person, desto svårare är det att förknippa personen med en speciell 
plats, eftersom våra minnesbilder av personen ifråga härrör från 
många olika sammanhang (ibid, 1987). 

Vad beträffar "platsen" menar Andersson (1987), att den är mer 
sammansatt och personlig till sin karaktär än till exempel 
"territoriet". Vi refererar till platsen genom händelser eller personer. 
Platsen blir ett individuellt territorium med unika egenskaper. 
Territoriet, eller det offentliga namnsättandet av geografiska 
områden, existerar bortom det egna personliga medvetandet och 
reflekterandet. Territoriet blir en plats genom den individuella 
erfarenheten. Platsen har också den egenskapen att den representerar 
helheten. "På platser konvergerar all mänsklig aktivitet, alla 
strukturer och alla handlingar" (Andersson, 1987, s. 237). Detta "plats-
kontextuella" grepp har likheter med det tidsgeografiska synsättet. 
Det är så många olika faktorer och samband som har betydelse i en 
människas liv att det uppstår svårigheter när man skall generalisera 
orsakssamband vid t ex migration och migrationsbeslut. Det enda 
allmängiltiga är den tid olika handlingar tar, den samtidighet vissa 
handlingar kräver med andra händelser eller handlingar samt det 
rumsliga sammanhang inom vilket allt äger rum! 
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Olika typer av flyttare förhåller sig på olika sätt till sin uppväxtplats. 
För alla typer av flyttning utgör platsen i sig de viktigaste minnena, 
medan personer, dvs den sociala förankringen, är viktigast för den 
som väljer att stanna kvar. Vidare finns det belägg för att ju sämre 
kontakter man har med sin uppväxtmiljö, desto mer tenderar man att 
betona de fysisk-materiella delarna av sin uppväxtmiljö (Andersson, 
1987). 

Inom den geografiska forskningen har Peter Goulds studier varit 
banbrytande (Gould & White, 1968, 1974; Gould, 1975). I den senare 
studien som handlade om svenska skolbarns mentala kartor 
introducerades begreppet "informationsfält" (Gould, 1975). Begrepps-
mässigt är "informationsfält" och "geografiska referenser" i stort sett 
samma sak. I Goulds studie ombads eleverna skriva ner alla ortsnamn i 
Sverige de kunde komma på. Tiden de fick till förfogande var 
begränsad. Genom denna metod kunde Gould representera infor
mationsfälten för olika åldrar på olika platser. Informationen om 
olika platser kunde härröra från media, besök, skolundervisning, 
släktingars och vänners bostadsorter etc. 

I en studie av Jansson & Stjernström (1989), gjordes ett försök att 
koppla geografiska referenser (informationsfält) till de geografiska 
preferenserna. Har de geografiska referenserna någon inverkan på 
önskemålen om ungdomars framtida bostadsort? I studien inter
vjuades nära 500 sistaårsgymnasister om sina "geografiska erfaren
heter", dvs vilka platser man är bekant med genom besök, släktingars 
och vänners bostadsorter, tidigare bostadsorter etc och om sina 
framtida bostadsorter. Huruvida geografiska preferenser kan påverka 
ett framtida flyttningsmönster är omdiskuterat. För att spegla detta 
gjordes i studien en uppdelning mellan en realistisk framtids-
bedömning och ett friare val, alltså var man tror att man kommer att 
bo om 10 år respektive var man helst av allt skulle vilja bo om 10 år. 
Genom denna uppdelning framkom en del intressanta skillnader. De 
mer realistiska framtidsbedömningarna är riktade mot större 
arbetsmarknader eller utbildningsorter. Det är framförallt Stockholm 
som framstår som en ort man tror att man kommer att flytta till fast 
man inte önskar det. I det friare valet är två alternativ tydliga; dels har 
Göteborg en stor attraktionskraft, dels den egna hemorten. Göteborgs 
attraktionskraft kan förklaras med stadens popularitet bland 
ungdomar i slutet på 1980-talet. Göteborg var den "coola" sommar
staden, där stora publikdragande evenemang arrangerades 
(rockkonserter). Göteborg var betydligt populärare än Stockholm. 
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Hemortens attraktionskraft var starkare ju längre norrut intervju
personerna bodde. Det var också fler pojkar än flickor som föredrog 
hemorten. Huruvida dessa preferenser kommer att påverka det 
framtida flyttningsmönstret beror på många faktorer. Ges det 
möjligheter genom exempelvis en god samhällsekonomi och 
förbättrade kommunikationer kan kanske preferenserna tillåtas slå 
igenom. Studien påvisar också att det finns ett positivt samband 
mellan geografiska referenser, geografiska preferenser samt förvänt
ningar. 

Det finns en intressant koppling mellan platser och individer. En 
viktig del av de geografiska referenserna härrör från kontakter med 
andra individer på andra platser. Det betyder att idén med en mental 
karta bl a bygger på de sociala nätverken. Dessa nätverk kan i sin tur 
påverka migrationsflödet i form av en positiv eller negativ feedback 
(Mabogunje, 1970). Som jag påpekat tidigare så kan en individs 
mentala karta influeras av informationsflödet i det sociala nätverket. 
Men det sociala nätverket kan också vara en följdverkan av en individs 
mentala karta. 

Genom det sociala flödet mellan individer på olika platser skapas ett 
rumsligt socialt system. Villkoren för interaktion i systemet kan 
beskrivas i tidsgeografiska begrepp. Det bör dock återigen framhållas 
att platsen i sig förefaller vara viktigare än de sociala kontakter som 
skapats på en plats. Platsens sociala innehåll förändras snabbare än dess 
fysisk-materiella innehåll. Det finns heller ingen bestämd turordning 
i så måtto att platsen kommer först och det sociala innehållet sedan. 
En plats kan bli till i en individs medvetande, antingen genom det 
sociala innehållet eller genom platsens fysisk-materiella innehåll. 

Ett problem med mentala kartor som idé är egentligen steget före 
teknikaliteterna. Hur skall man bedöma den information och de 
värderingar som de intervjuade lämnar? På vilken typ av information 
bygger de individuella omdömena om platser på? Ar informationen 
faktamässig och objektiv eller bygger den på subjektiva värderingar? Å 
ena sidan kan man argumentera för att denna distinktion är 
överflödig då det ligger i den mentala kartans grundidé att 
sammanfatta mäta och illustrera värderingar och uppfattningar om 
rummet. Å andra sidan kan det vara av intresse i migrations-
sammanhang att särskilja på objektiva respektive subjektiva 
mätmetoder. 
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Ett närbesläktat forskningsområde till "mentala kartor" är 
forskningen kring "regional identitet" (se till exempel Paasi, 1986; 
1996). Här lyfts det rumsliga perspektivet till att omfatta en hel 
region. Vi är födda, uppväxta och känner hos hemma på "platsen" 
Västomsundet, men vi identifierar oss som "västerbottningar", till 
skillnad från alla andra "bottningar", skåningar, stockholmare etc. 
Vilka regionala särdrag respektive region har och hur regionens 
invånare identifierar sig med dessa är viktiga frågor inom forskningen. 
Hur en region "blir till" i människors medvetande är en annan viktig 
fråga. Det moderna samhällets framväxt, den ökande rörligheten och 
den växande kunskapen hos individer om andra platser, bidrar till att 
den egna regionala särarten framhävs. 

Entrikin (1991) gör en lång genomgång av platsens betydelse. Han 
finner att betydelsen av den individuella uppfattningen av 
identifikation till en plats är central i många studier. Den individuella 
identifikationen kan ta sig olika uttryck och värderas olika från 
individ till individ. De gemensamma nämnare som identifikationen 
leder fram till kan på sätt och vis sägas konstituera en social och/eller 
kulturell uppfattning av en region. Individen är antingen med och 
inne i regionen eller står vid sidan och betraktar. Här används ofta 
begreppsparen "insideness/outsideness" och "place/placelessness" 
(Relph, 1976). Begreppsparen ger också uttryck för den sociogeo-
grafiska konsekvens som den industriella periodens befolknings
omflyttningar medfört. När samhällets grundstrukturer förändras får 
plats-, ursprungs- och individuella identifikationsfaktorer en större 
betydelse i migrationsprocessen. 

Platsidentitet och regional identitet skall kanske ses i ett historiskt 
sammanhang där kontakternas betydelse med "hemorten" betraktas 
utifrån förändringarna i flyttningsmönstret under de sista hundra 
åren. I takt med den ökade rörligheten och de förändrade sociala 
strukturerna får plats och regionidentiteten en allt större betydelse. 
"Tingen omkring 5ss ä r viktiga; de står som symboler över relationer och 
hjälper oss a tt associera t ill händelser och stämningar i det som varit. Och 
det som varit är avgörande för det som är och viktigt för det som blir" 
(Andersson, 1987, s. 229). De fysisk-materiella inslagen är de vi minns 
bäst. 

Känslan för en plats är sålunda oftast förknippad med minnen som 
har med såväl materiella som sociala inslag att gör. Ett talande uttryck 
för den fysisk-materiella betydelsen av en plats utgörs av estlands
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svenskarnas^ strävan efter möjligheten att både återse och återfå den 
plats respektive egendom som de själva flydde ifrån 1944. Här har 
alltså femtio år förflutit mellan flykt och återseende. Ursprungets 
sociala innehåll har under denna tid radikalt förändrats eller förintats. 
Ett fåtal estlandssvenskar stannade kvar, en del deporterades. Många 
av de estlandssvenskar som ansöker om att återfå mark och som besöker 
sin forna hembygd utgör andra generationen. Minnena av en plats är 
så starka så att de har överförts till nästa generation som tar till sig 
berättelserna och med olika medel återupprättar kontakterna med 
föräldragenerationens ursprung. En delförklaring till dessa starka 
band kan naturligtvis vara den unika situationen som började med 
flykt hals över huvud och präglats av den totala avspärrning som rått 
under i princip femtio år. Platsen blir en symbol för en femtio år lång 
kamp att få återse eller återvända till den plats där man har sitt 
ursprung. 

Estlandssvenskarnas sociala struktur bytte geografisk ram under den 
sovjetiska ockupationen, vilket i och för sig kan ha medfört att de 
geografiska banden med ursprunget kunde hållas vid liv. I Sverige har 
estlandssvenskarna varit mycket aktiva i olika (hembygds-)föreningar 
vilket bidragit till överlevnaden och överföringen av platsminnena. 

Detta visar att en social struktur inom vilken man kan levandegöra 
sina platsminnen är central. Ensam med sina minnen ses oftast (i 
litteraturen) som ett bittert levnadsöde. Vi pratar hembygd med 
människor från samma eller angränsande platser på andra platser eller 
vi relaterar vår egen hembygd till den plats vi lever på nu eller till 
andra individers uppväxtplats. 

Andersson (1987) är inne på detta tema när han diskuterar sambandet 
mellan social härkomst och geografisk härkomst, vilket han menar är 
komplext och sammanvävt. Som en i släktens led har människan en 
historisk-vertikal förankring, men livet som sådant har en horisontell 
förankring. 

I vilket perspektiv man skall betrakta den estlandssvenska gruppens 
strävanden att återknyta bekantskapen med uppväxtområdena är svårt 
att säga. Det femtio år långa geografiska avbrottet i den vertikala för
ankringen är möjligen hävd. Samtidigt skall man komma ihåg att 

4Se vidare Monika Johanssons uppsats "Åter till hembygden -Om ansökan 
att återtillträda markegendom i Estlands svenskbygder" Kulturgeografiska institutionen, 
Umeå universitet, 1996. 
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ofrivillig migration innebär ett ingrepp i individens integritet där 
individen inte själv i någon större omfattning får avgöra huruvida 
man ska flytta eller inte. Fly(tta) eller förgås blir då den enkla frågan. 
Majoriteten valde det förstnämnda. 

Vad är det för landskap vi minns? Hur förhåller sig det momentana i 
förhållande till det dynamiska och kontextuella när vi i våra minnen 
försöker återkalla bilder av en plats eller ett landskap? Vad är det vi 
minns i platsskapet? Det skapade landet, det förlovade landet, det 
ögonblicksfrusna landskapet sett genom Sune Jonssons fotografier, det 
idealiserade landskapet genom Bruno Liljefors tavlor? Det sätt på 
vilket vi formger och minns de passerande landskapen i våra liv 
påverkas av i vilka sammanhang landskapen förekommer i olika 
livsskeden. Lever vi i ett landskap, i en omgivning, som heltids-
arbetande småbarnsföräldrar eller är vi besökare i andra landskap under 
vår fria tid? Landskapet är en kulturell skapelse, likaväl som platsen 
har ett sociokulturellt sammanhang med en fysikalisk förankring. 
Händelser äger rum. Sociala sammanhang har alltid en rumslig 
anknytning. Så har det i alla fall hetat. I och med den transformation 
samhället nu genomgår i form av kommunikationsomdaningen (IT-
samhället), kan kanske de sociala sammanhangen bli mindre 
rumsbundna. 

3.7 Sammanfattande synpunkter 

I detta kapitel har jag särskilt betonat tre områden inom migrations-
forskningen; sociala kontakters betydelse för migration, besluts
processen, samt de mentala kartornas eller omvärldsuppfattningarnas 
betydelse för migration. De områden och teorier som jag berört kan 
tyckas vitt skilda. Det som förenar är dock diskussionen om individens 
relation till sin omgivning. Hur påverkas vi av vår omgivning vid ett 
flyttningsbeslut? Hur påverkar de individuella faktorerna beslutet att 
flytta och beslutet om flyttningens destination jämfört med 
påverkansfaktorer utifrån? Jag har här valt att fokusera två centrala, 
komplexa omgivningsattribut som påverkar valet av destination vid en 
flyttning: a) Den sociala omgivningen i form av sociala kontakter och 
b) Kunskaper om och erfarenheten av den fysiska omgivningen. 
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Figur 3.6 Faktorer som påve rkar valet av destin ation vid en långväga flyttning. 
Konceptuell modell. 

Utifrån de i inledningen ställda frågorna och mot den teoretiska 
bakgrund som givits i kapitlen två och tre skisseras ovan en konceptuell 
modell (se figur 3.6) över faktorer som kan tänkas påverka valet av 
destination vid en långväga flyttning. Faktorerna kan grupperas i fem 
huvudgrupper, nämligen: a) strukturella faktorer i destinationen, b) 
ursprungs - destinationsspecifika variabler, c) individuella faktorer, d) 
sociala nätverks indikatorer och e) geografiska preferenser. Studien 
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utgår från de två sistnämnda faktorerna och kopplingen mellan dessa 
och övriga faktorer. 

Modellen tar inte hänsyn till graden av frivillighet vid valet av 
destination. Arbetsmarknadens funktion kan ibland ses som en om
ständighet som inskränker graden av frivillighet i destinationsvalet. 
Ett socialt nätverk kan ges samma betydelse. Rent värderingsmässigt 
kan betydelsen av sociala kontakter vara av sådan vikt att graden av 
frivillighet också påverkas av den sociala strukturen. Normalt ses dock 
sociala kontakter som något positivt. 

Framställningen övergår nu till att inledningsvis beskriva materialet. 
Därefter vidtar redovisningen av det empiriska materialet. 
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KAPITEL 4 

KÄLLOR OCH MATERIAL - EN GENOMGÅNG 

I detta kapitel redovisas de register- och enkätmaterial som ligger till 
grund för studiens empiriska delar. I syfte att försöka besvara studiens 
frågeställningar har ett material bestående av 5 000 individer slump
mässigt valts ur den del av den svenska befolkningen som är födda 
1973 eller tidigare använts. Då studien behandlar flyttningar mellan 
kommuner ligger följaktligen materialet på kommunnivå. Det empi
riska materialet omfattar både ett register- och ett enkätmaterial. 
Båda materialen avser förhållandena 1989. Registermaterialet uppda
terades 1996 med avseende på individernas bostadskommun 19951 -

Registermaterialet består av två olika delregister. Det ena delregistret 
omfattar individer som flyttade över kommungräns under 1989. Det 
andra delregistret omfattar individer som inte flyttade under 1989. 
Den förra gruppen benämns fortsättningsvis "flyttargruppen" eller 
"flyttarna" och den senare gruppen "stannargruppen" eller 
"stannarna". Dessa två registergrupper är lika stora och omfattar 2 500 
individer vardera. Längre fram i studien görs också åtskillnad mellan 
"register-" respektive "enkätstudien". Med registerstudien avses 
studien av samtliga 2 500 individer i respektive huvudgrupp. Med 
enkätstudien avses studien av de individer i registergruppen som 
besvarat en utskickad enkät. 

Totalt flyttade 337 254 personer över kommungräns under 1989. Ur 
denna population gjordes ett slumpmässigt urval på personer 16 år 
eller äldre. Stannargruppen är ett slumpmässigt urval ur den vuxna 
totalbefolkningen, med undantag för de personer som flyttade under 
1989. Detta betyder att flyttargruppen är ett tvärsnitt flyttare bland 
befolkningen över 15 år, medan stannargruppen är ett tvärsnitt ur den 
del av svenska befolkningen över 15 år som inte flyttade under 1989. 
Flyttargruppen består av en betydligt större andel personer i åldrarna 
20-30 år än vad som är fallet i stannargruppen, eftersom flyttning i 
mycket hög grad är åldersrelaterad. Stannargruppen är sålunda inte 
att uppfatta som en s k tvillinggrupp, utan som en referensgrupp. 

1 Materialet härrör från adressregisterföretaget Dafa-Data AB. De statistiska 
uppgifter som ligger till grund för tabeller och diagram i resultatkapitlen härrör, där inte 
annat anges, från dessa material. 
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Tabell 4.1 Köns- och åldersfördelningen bland alla långväga flyttare i Sverige 
1989\ respektive köns- och åldersfö rdelning i urvalet (flyttargruppen). Relativ 
fördelning. 

Köns- och åldersfördelning Köns- och åldersfördelning 
långväga flyttare, Sverige långväga flyttare, urval 
1989, n=281382 1989, n=2 500 

Ålders
klasser Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Avvikelse 

% % % % % % från tot. 
pop. 

15-19 6,5 10,2 8,3 3,1 8,5 5,4 -2,9 
20-24 23,7 30,3 27,0 24,0 37,2 29,5 2,5 
25-29 21,9 19,7 20,8 21,7 23,5 22,5 1,7 
30-34 14,1 11,1 12,6 16,0 8,1 12,6 0 
35-39 9,4 6,8 8,2 10,0 5,2 8.0 -0,2 
40-44 7,5 5,7 6,6 7,8 4,0 6,2 -0,4 
45-49 5,3 4,4 4,8 5,9 3,4 4,8 0 
50-54 3,2 2,9 3,1 3,7 2,2 3,0 -0,1 
55-59 2,2 2,1 2,2 2,0 2,3 2,1 -0,1 
60-64 2,1 2,1 2,1 2,2 1,4 1,9 -0,2 
65-69 2,0 2,0 2,0 1,9 1,7 1,8 -0,2 
70-74 1,0 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 -0,1 
75-79 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 -0,1 
80-84 0,3 0,4 0,4 0,1 0,6 0,3 -0,1 
85- 0,1 0,3 0,2 0 0,3 0,1 -0,1 

100 100 100 100 100 100 

Källa: SoS befolkningsrörelsen 1989 samt eget material. 

Åldersfördelningen i urvalet av långväga flyttare överensstämmer i 
stort sett med åldersfördelningen bland alla långväga flyttare 1989. 
Representationen av kvinnor i åldersgrupperna 20-24 respektive 25-29 
år är för hög och andelen 15-19 åringar bland båda könen är 
underrepresenterad. Det senare beror på att urvalet begränsade sig till 
personer äldre än 16 år, vilket har fått till följd att åldersgruppen 15-
19 år i föreliggande studie är något stympad; en årsklass saknas (1974) 
och en årsklass är ofullständig (1973). Varför kvinnorna är 
överrepresenterade i några åldersklasser är dock svårare att finna någon 
förklaring till. Vad beträffar könsfördelningen är skillnaden mer 
märkbar i urvalet än i förhållande till könsfördelningen i total
befolkningen. Bland den långväga flyttande totalpopulationen är 
könsfördelningen jämn (50,4% män). I urvalet utgör 57,9% män. Vad 
denna skillnad beror på är också svårt att ge en förklaring till. 
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Könsfördelningen hos stannargruppen i förhållande till total
befolkningen (minus flyttarna) överensstämmer relativt bra. Däremot 
är det mer problematiskt att jämföra åldersfördelningen. Av samma 
skäl som ovan, i fallet med flyttarna, är den yngsta åldersgruppen inte 
komplett varför en jämförelse i femårsklasser inte blir fullt 
rättvisande. Bilden kompliceras också av att de individer som flyttade 
under både 1988 och 1989 har dragits från totalbefolkningen. I 
tabellen har endast 1989 års flyttare räknats bort (se not 2). 

Tabell 4.2 Åldersfördelningen i den icke-flyttande totalbefolkningen 1989 
respektive köns- och åldersfördelningen i stannargruppen. 

Ålders Relativ andel Relativ andel Relativ andel Relativ andel 
klasser tot.bef - flyttare urval stannar urval stannar urval stannar-

1989 gruppen gruppen, män grpren kvinnor 
% % % % 

15-19 7,9 3,9 1,8 2,1 
20-24 6,0 4,4 2,3 2,0 
25-29 7,2 4,8 2,6 2,2 
30-34 7,6 6,5 3,5 3,0 
35-39 8,4 8,3 4,0 4,3 
40-44 9,7 10,7 5,3 5,4 
45-49 9,3 9,8 5,0 4,8 
50-54 7,2 8,2 4,1 4,0 
55-59 6,4 7,8 4,2 3,6 
60-64 6,6 8,2 3,9 4,3 
65-69 6,9 8,8 3,9 4,9 
70-74 6,2 7,2 3,2 4,0 
75- 10,7 11,5 4,4 7,1 

100 100 100 100 

Källa: SoS befolkningsrörelsen 1989, SoS Sveriges befolkning 1989 samt eget 
material2. 

Sammanfattningsvis förefaller urvalen stämma förhållandevis bra 
överens med totalbefolkningens sammansättning. Det finns en viss 
förklarbar skevhet vad beträffar åldersfördelningen i vissa åldersklasser. 
Skevheten i könsfördelningen är svårare att förklara, men har inte 
bedömts spela någon avgörande betydelse i föreliggande studie. 

2Från totalpopulationen i respektive åldersgrupp har de antalet individer som 
flyttade (alla typer av flyttningar) 1989 dragits bort. 
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4.1 Registermaterialet 

Registermaterialet omfattar 5 000 individer. I detta material ingår 
följande variabler för flyttargruppen: 

Flyttat från (län, kommun, församling) 
Flyttat till (län, kommun, församling) 
Födelseår 
Kön 
Namn och adress - postnr 
Födelseort (län, kommun, församling) 
Kyrkobokföringsort (län, kommun) 
Mantalskrivningsort (län, kommun) 
Civilstånd 
Födda i Sverige respektive födda utomlands) 
Inkomst 1988 
Förmögenhet 1988 

Utgångspunkten vid variabelvalet var att registrera den faktiska 
förändringen av bostadskommun. Inkomst, ålder, kön, födelselän samt 
civilstånd bedömdes också vara betydelsefulla variabler. Registren 
upptar inte släktskapsförhållanden eller hushållsanknytning och 
därmed heller ingenting om individens sociala nätverk. Variabler som 
födelseort, etnicitet, ålder etc kan dock användas som indikatorer på 
nätverkens riktning och/eller på storleken och betydelsen av 
nätverken. Tidigare forskning har visat på tydliga samband mellan 
födelseort - sociala nätverk och återflyttning (se till exempel 
Borgegård et al., 1988). Samband har också kunnat påvisas mellan 
flyttningens riktning, etnicitet och utbildningsnivå. 

Adressuppgifterna användes vid enkätutskick. För studien är upp
gifterna om ursprung och destination, liksom uppgifterna om kön, 
ålder och civilstånd centrala. Uppgifter om födelselän jämförs med 
destinationskommun. Uppgifter om inkomst och förmögenhet 
används mycket översiktligt for att mer allmänt beskriva skillnaderna 
mellan "flyttare" och "stannare". 

I registermaterialet för stannargruppen finns samma variabler med 
undantag för "Flyttat från" respektive "Flyttat till". Egenskaperna hos 
flyttarna och stannarna beskrivs mer ingående i kapitel 5. 
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4.2 Enkätmaterialet 

Registervariablerna är alltför vaga och otydliga för att kunna ligga till 
grund för en analys i enlighet med studiens syfte. Av den anledningen 
konstruerades en enkät, vilken sändes till samtliga 5000 personer i 
registermaterialet. Enkäterna utformades olika för de två grupperna 
(flyttargruppen respektive stannargruppen). Tre omgångar enkäter 
skickades (en ordinarie + två påminnelser). Utskicken skedde under 
hösten 1990. 

Det huvudsakliga syftet med enkäten är att undersöka om, och i så fall 
hur, de sociala nätverken samt värderingarna om omgivningens 
egenskaper påverkat valet av a) ny bostadsort för flyttargruppen och b) 
flyttningsbenägenheten för stannargruppen. Tyngdpunkten i en
käten ligger i första hand på betydelsen av de sociala nätverken och i 
andra hand på betydelsen av omgivningspreferenser. Som tidigare 
nämnts är det fyra olika aspekter på de sociala nätverken som 
uppmärksammas i enkäten: 

• omfattning, 
• avstånd/riktning, 
• frekvens/intensitet, 
• kvalitet. 

I de allmänna registren är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt 
att identifiera länkningar mellan olika individer. Undantagen är 
familjetillhörighet vad gäller barn och gifta par. 

De i enkäten ingående variablerna är; 

Hushållets sammansättning före flyttning, 
, H ushållets sammansättning efter flyttning, 

Hushållsmedlemmarnas huvudsakliga sysselsättning och yrke, 
Utbildning, 
Arbetsgivare, 
Årtal för nytt arbete, 
Utbildning, 
Födelseort, 
Bostadsorter (flyttkedja över kommungräns), 
Årtal för flyttningar och typ av boende, 
De tre mest välbesökta orterna under de senaste fem åren, 
Släktingarnas bostadsorter, 
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Besöksfrekvens i uppväxtorten, 
Ägare av fritidshus , 
Lokalisering av fritidshus, 
Sociala kontakter innan flyttning, 
Flyttningsorsaker, 
Prefererad bostadskommun. 

4.3 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Svarsfrekvensen är tämligen låg, vilket framgår av tabell 4.3. Totalt 
ligger svarsfrekvensen runt 40% efter tre utskick. Med tanke på 
enkätens omfattning och den relativt stora enkätpopulationen får 
svarsfrekvensen betraktas som godtagbar. 

Tabell 4.3 Svarsfrekvensen i enkätundersökningen fördelat på respektive 
svarsomgång. 

Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Totalt 
ant % ant % ant % ant % 

Flyttargruppen 530 21.2 193 7.7 246 9.8 968 38.7 

adressändringsreturer 
flyttargruppen 73 68 98 239 9.6 

Stannargruppen 592 23.7 263 10.5 266 10.6 1121 44.8 

adressändringsreturer 
stannargruppen 16 10 17 43 1.7 

Antal svar: 2089 (41.8%) 
Antal retur: 282 (5.6%) 

Orsakerna till bortfallet kan vara många. En bidragande 
omständighet kan vara att utskicket av den aktuella enkäten inföll ett 
par månader efter Statistiska centralbyråns, SCB's, utskick av 
formulären till Folk- och Bostadsräkningen (FoB -90). Debatten och 
fördomarna mot denna form av undersökningar hade då nått 
proportioner som kan ha påverkat svarsfrekvensen. En annan 
bidragande orsak till den låga svarsfrekvensen kan naturligtvis vara 
enkätens utformning. Slutligen kan noteras att närmare 10% av 
flyttargruppens adresser hade hunnit bli inaktuella, något som beror 
på att flyttargruppen faktiskt är en rörlig grupp. 
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I tabellerna 4.4 och 4.5 presenteras en jämförelse mellan register-
populationen och enkätpopulationen i respektive grupp (flyttar-
gruppen respektive, stannargruppen). 

I några av åldersgrupperna finns ett par avvikelser som kan vara värda 
att notera. I flyttargruppen är yngre kvinnor något överrep
resenterade, medan yngre män är något underrepresenterade. Yngre 
kvinnor har således besvarat enkäten i större utsträckning än sina 
jämnåriga manliga kamrater. I flyttargruppen finns en klar under
representation bland båda könen i åldersgruppen 50-54 år. 

I stannargruppen är män mellan 15-39 något underrepresenterade, 
medan kvinnorna är något överrepresenterade. Största avvikelsen i 
stannargruppen återfinns bland de allra äldsta. Här finns en tydlig 
underrepresentation. Bortfallet kan till del förklaras med att 
möjligheterna och motivationen att svara på en enkät minskar med 
stigande ålder. Bland övriga variabler i denna grupp (födelselän, 
flyttar, bolän och kön) finns inga signifikanta skillnader mellan 
svarspopulation och bortfallspopulation. 

Trots det stora bortfallet visar det sig att bortfallet är förhållandevis 
slumpmässigt fördelat. Därmed får representativiteten i enkät
materialet betraktas som godtagbar. Materialet håller alltså för en 
fortsatt analys. En konsekvens blir dock att resultaten blir något mer 
osäkra när undergrupper skall analyseras. Detta för i s in tur med sig att 
flyttningsbeteendet ej kan analyseras för enskilda kommuner. 
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Tabell 4.4 Köns- och åldersfördelning i flyttargruppen uppdelad på 
registermaterialet och enkätpopulationen 

flyttare % fördeln flyttare % fördeln flyttare % fördeln flyttare % fördeln 
man av män kvinnor kvinnor män av män kvinnor av kvinnor 

Ålder register totalt register totalt enkät enkät enkät enkät 
15-19 46 1,8 89 3,6 15 1,6 37 3,9 
20-24 347 13,9 391 15,6 121 12,7 170 17,9 
25-29 314 12,6 249 10,0 115 12,1 108 11,4 
30-34 231 9,2 85 3,4 88 9,3 48 5,1 
35-39 145 5,8 55 2,2 46 4,8 17 1,8 
40-44 113 4,5 42 1,7 46 4,8 12 1,3 
45-49 85 3,4 36 1,4 30 3,2 13 1,4 
50-54 53 2,1 23 0,9 12 1,3 4 0,4 
55-59 29 1,2 24 1,0 8 0,8 11 1,2 
60-64 32 1,3 15 0,6 13 1,4 4 0,4 
65-69 27 1,1 18 0,7 12 1,3 3 0,3 
70-74 15 0,6 10 0,4 7 0,7 2 0,2 
75- 10 0,4 16 0,6 3 0,3 5 0,5 

1447 57,9 1053 42,1 516 54,3 434 45,7 

För att få en säkrare uppfattning om huruvida bortfallet är 
systematiskt eller slumpmässigt gjordes ett standard chi2 (x2) test på 
variablerna kön, ålder, in- och utflyttningslän samt födelselän, där 
svarspopulationerna i de båda grupperna (flyttargruppen och stannar-
gruppen) jämfördes med bortfallspopulationerna. Testet avsåg att 
besvara frågan om de båda svarspopulationerna skiljer sig från 
respektive bortfallspopulation vad avser de ovan nämnda variablerna. 

Testet visar att vid 99% konfidensintervall är bortfallet slumpmässigt i 
flyttargruppen, för variablerna kön, ålder destinationslän och 
ursprungslän. Däremot förekommer en viss skevhet vad beträffar 
variabeln "födelselän". Där är bortfallet förhållandevis större i 
gruppen "utrikes födda"; endast 26% av de utrikes födda har besvarat 
enkäten. Utrikes födda är visserligen en intressant grupp att studera i 
sociala nätverkssammanhang, men bortfallet bedöms här som mindre 
betydelsefullt, då dess påverkan på den totala bilden är låg. 
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Tabell 4.5 Köns- och åldersfördelning i stannar grupp en uppdelad på 
registerpopulationen respektive enkätpopulation en. 

stannare % fôrdeln stannare % fördeln stannare % fördeln stannare % fördeln 
män av män kvinnor kvinnor män av män kvinnor av kvinnor 

Ålder register totalt register totalt enkät enkät enkät enkät 
15-19 46 1,84 52 2,08 21 2,0 29 2,8 
20-24 58 2,32 51 2,04 17 1,6 19 1,8 
25-29 64 2,56 56 2,24 19 1,8 17 1,6 
30-34 87 3,48 76 3,04 25 2,4 38 3,7 
35-39 99 3,9 6 108 4,32 34 3,3 66 6,4 
40-44 132 5,28 135 5,4 58 5,6 61 5,9 
45-49 125 5 119 4,76 61 5,9 61 5,9 
50-54 103 4,12 101 4,04 44 4,2 61 5,9 
55-59 106 4,24 90 3,6 43 4,1 45 4,3 
60-64 98 3,92 107 4,28 43 4,1 53 5,1 
65-69 97 3,88 122 4,88 38 3,7 44 4,2 
70-74 79 3,16 101 4,04 34 3,3 34 3,3 
75- 110 4,4 178 7,12 36 3,5 36 3,5 

1204 48,16 1296 51,84 473 45,6 564 54,4 
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KAPITEL 5 

FLYTTARE OCH STANNARE -
EN BAKGRUNDSBESKRIVNING 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis omfattningen av den långväga 
omflyttningen inom landet och invandringen under den senaste 25-
årsperioden. Här beskrivs också relationen mellan olika typer av 
omflyttning och relationen mellan omflyttning och kvarboende. 
Huvuddelen av kapitlet ägnas åt en beskrivning av de i föreliggande 
studie särskilt studerade "flyttarna" och "stannarna". 

5.1 Mellankommunal omflyttning i Sverige 1970-1995 

År 1989 flyttade 337 254 personerl över läns- och kommungräns 
inom Sverige Bruttoinvandringen var samma år 65 866 personer och 
nettoinvandringen 44 382. 
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Figur 5 .1 Inrikes omflyttning totalt respektiveöver läns- och kommungräns. 
Sverige 1970-1995. Källa: SoS befolkningsstatistik 1995. 

iDen statistiska genomgången utgår i huvudsak från 1989 eftersom 
enkätstudien baserar sig på förhållanden samma år. 
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Mellan 1970 och 1989 minskade antalet flyttningar över läns- och 
k o m m u n g r ä n s  m e d  1 5 %  ( e x k l u s i v e  i n v a n d r i n g ) .  I  r e l a t i v a  t a l ,  d v s  
antalet långväga flyttare satta i relation till totalbefolkningen, är 
trenden konstant eller under vissa perioder något vikande. Andelen 
långväga flyttningar ökade under 1980-talet, medan de korta (inom
kommunala) flyttningarna minskade. Under 1990-talets första år går 
dock även de långväga flyttningarna tillbaka andelsmässigt. Den totala 
omflyttningen i landet (korta och långa flyttningar) uppvisar också en 
nedåtgående trend (se fig. 5.1, 5.2 och 5.4). 
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Figur 5 2 Inrikes omflyttning totalt, över läns- och kommungräns och 
invandring. Sverige 1970-1995. Källa.: SoS befolkn ingsstatistik 1995. 

Figur 5.2 illustrerar också relationen mellan stabilitet och rörlighet. 
Det omvända fenomenet till migration, kvarboende, borde kanske 
uppmärksammas mer. 
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Figur 5. 3 Bruttoinvandringen till Sverige 1 973-1995. befolknings
statistik 1995. 
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Den höga invandringen till Sverige under 1960-talet och första 
hälften av 1970-talet följs av en period med en något lägre in
vandring. Mot slutet av 1980-talet tilltog invandringen (se figur 5.3). 
Under 1994 noteras den högsta invandringen under ett enskilt år 
sedan 1945. Utvandringen har under perioden 1974-1995 varierat 
mellan 20 000 - 30 000. Alltsedan 1973 har Sverige haft ett invand
ringsöverskott. Om flyttningarna inom landet under en period sätts i 
relation, eller indexeras till ett bestämt år, i detta fall 1974, så märks 
en tydlig nedgång i flyttningsfrekvens under 1980-talet (se fig 5.4). 
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Andelen långväga flyttningar i förhållande till alla flyttningar ! 
~ ™ " Andelen flyttningar i förhållande till totalbefolkningen , 

Figur 55 Inrikes omflyttning i Sverige i förhållande t ill totalbefolkningen 1974-
1995 samt flyttning över läns- och kommungräns (långväga flyttningar) i 
förhållande till det totala antalet flyttningar för periode n 1974-1993. Källa 
SoS befolkningsstatistik 19952. 

Den geografiska rörligheten i den svenska befolkningen uppvisar en 
något sjunkande trend. Den demografiska sammansättningens varia
tion över tiden (till exempel att storleken på åldersgruppen 16-34 år är 
olika stor vid olika tidpunkter) kan möjligen förklara nedgången i 
rörlighet. De demografiska förändringarna bland befolkningen för
klarar dock inte varför rörligheten minskar. Förklaringen tycks 

^I figurerna 5.4 och 5.5 utgör 1974 startåret för beskrivningen. 
Kommunreformen under 1970-talets inledning var fullt ut genomförd 1974, varför 
jämförelser med år före 1974 haltar. 
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huvudsakligen ligga i strukturella förändringar på arbetsmarknaden 
(se Bengtsson & Johansson, 1993). Förändringar på arbetsmarknaden 
och inom lönebildningen anförs ibland som bromsande faktorer till 
omflyttning. Löneskillnaderna mellan olika regioner inom samma 
yrkesområde är idag små. Beträffande de flerpersonshushåll där två 
vuxna förvärvsarbetar brukar även framhållas som en begränsande 
faktor. Hushållet kan få svårt att finna arbete för båda parter på en 
eventuell ny bostadsort (Nilsson, 1988; Bengtsson & Johansson, 1992). 

Tjänstesektorns, och då framförallt den offentliga sektorns, expansion 
inträffade ungefär samtidigt som nedgången i sysselsättning inom 
den industriella sektorn började. Överskottet av arbetskraft kunde då 
absorberas av den expanderande tjänstesektorn. Idag råder något 
annorlunda förutsättningar på arbetsmarknaden. Nedgången i syssel
sättning inom många branscher kan inte kompenseras genom en ny 
snabbt växande sektor (åtminstone inte ännu) och arbetsmarknads
politikens inslag av tvång har minskat. 

Ett minskande antal flyttningar behöver inte betyda en minskad 
rörlighet. Allt fler människor på arbetsmarknaden ges idag möjlig
heter att pendla allt längre sträckor. Detta hänger samman med tek
nikutvecklingen, både för fysiska transporter och för informations
överföring. Utvecklingen av nya kommunikationshjälpmedel kom
mer förmodligen inte att minska vårt behov av att förflytta oss fysiskt. 
All erfarenhet talar för ett växande behov av att resa och pendla. 
Tekniken ger oss bättre möjligheter. Det är också tack vare tekniken 
och ekonomin som hushållen har möjlighet att göra andra 
prioriteringar, där exempelvis boendemiljö, sociala kontakter etc kan 
få större betydelse (Bengtsson & Johansson, 1992). 

En i raden av de många frågor man kan ställa i samband med 
iakttagelsen att den totala omflyttningen har minskat är följande: 
Har faktorer som sociala nätverk och omvärldsuppfattningar någon 
betydelse för valet av den kommun man flyttar till? Här utgör även 
studiet av stannare en viktig komponent. Håller betydelsen av de 
sociala nätverken på att bli allt mer betydelsefull? Innebär en bättre 
kunskap om omvärlden att flyttningsbenägenheten minskar? För att 
kunna besvara den typen av frågeställningar fordras en longitudinell 
studie. 

67 



5.2 Studiens "flyttare" och "stannare" - en beskrivning 

Vad skiljer en flyttare från en stannare? Finns det, förutom ålder, 
andra skillnader mellan grupperna? Avsikten med följande avsnitt är 
att ge en beskrivning av de i studien ingående "Flyttarna" respektive 
"Stannarna". Beskrivningen görs i huvudsak utifrån register
materialet. Bakgrundsbeskrivningen kompletteras med en del 
material från enkätundersökningen. "Flyttarna" och "Stannarna" be
skrivs med avseende på kön, ålder, civilstånd, bostadsort, födelseort och 
inkomst. För "flyttarna" tillkommer uppgifter om ursprung och 
destination vid den senaste långväga flyttningen. Från enkät
materialet hämtas uppgifter om yrke, utbildning, boendeform och 
hushållets sammansättning. 

Dessa faktorer är inte bara av betydelse som bakgrundsfaktorer. De 
undersökta faktorerna ger också en bild av den yttre ram inom vilket 
beslutet att flytta (eller stanna) har fattats. Det ger också en bild av de 
förändringar som en flyttning medför och möjligen kan man i 
slutändan dra försiktiga slutsatser om faktorernas inverkan på 
destinationsbeslutet i förhållande till sociala kontakters och pre
ferensers betydelse. Relationen mellan omgivande faktorers inverkan 
och individuella beslut har diskuterats i kapitel 2. När denna 
"uppdelning" skall konkretiseras eller operationaliseras uppstår 
problem. Hur ser de beslut ut som fattas på grundval av omgivande 
restriktioner? Vilka beslut fattas oberoende av omgivningen? Existerar 
det renodlade beslut, eller är alla beslut mer eller mindre influerade av 
omgivningen? Det sistnämnda förefaller vara mer sannolikt. De flesta 
beslut fattas under olika stark påverkan från omgivningen. En mer 
försiktig hållning till åtskillnaden mellan omgivnings- och individ-
relaterade faktorer är att strukturen eller omgivningen begränsar våra 
handlingsalternativ. Inom vissa givna ramar har individen ett fritt val. 
Har en individ exempelvis bestämt sig för att studera kulturgeografi i 
Sverige har individen ett begränsat antal studieorter att välja på. 
Utifrån denna begränsning kommer sedan ett antal andra faktorer att 
ha betydelse som till exempel avstånd mellan studieort och hemort, 
betyg och antagning, bostadsmöjligheter, ekonomiska möjligheter etc. 
Till detta skall slutligen fogas individens egna preferenser om en bra 
utbildning och en trevlig utbildningsort. 
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5.3 Kön och ålder 

Flyttning är ett i högsta grad åldersrelaterat fenomen, vilket tydligt 
framgått av tabellerna 4.1 och 4.4. Ålder är inte ett omgivnings
attribut som förklarar flyttningsintensitet, utan ett individuellt 
attribut. Det visar sig alltså att vi är mer benägna att flytta vid vissa 
åldrar, vilket i och för sig inte är någon revolutionerande upptäckt. 
Åldersspecifika flyttningsbeteenden kan betraktas som determinerade 
av strukturella faktorer. Det är inte den biologiska åldern som 
förklarar varför vi flyttar. Ålder är snarare ett uttryck för en socialt 
konstruerad företeelse som påverkar vårt flyttningsbeteende.. Detta 
beroende tycks vara förhållandevis stabilt över tiden och påverkat av 
osynliga underliggande faktorer. 

5.4 Hushållsstruktur 

Den flyttande delen av befolkningen skiljer sig i många avseenden åt 
från den icke-flyttande befolkningen. De långväga flyttarna är yngre 
och oftare ensamboende än befolkningen i övrigt. I enkätens första del 
efterfrågas hur hushållets sammansättning ser ut. För flyttargruppen 
gäller detta före respektive efter flyttning. Avsikten är dels att 
komplettera bilden av hushållets struktur då civilståndskoden i de 
offentliga registren inte ger en tillfredsställande beskrivning, dels att 
se hur starkt sambandet är för flyttargruppen mellan flyttning och 
förändringar i hushållets sammansättning. 

Tabell 5-1 "Flyttargruppen" respektive "stannargrupp en" fördelade efter 
civilstånd. N=2 500för vardera gruppen. 

Flyttargruppen Stannargruppen 
Civilstånd Ant. % Ant. % 

Ogift man/kvinna 1524 60,1 579 23,1 
Gift man/kvinna 475 19,0 718 28,7 
Gift kvinna, ej sambo med man 33 1,3 7 0,3 
Frånskild 297 11,9 198 7,9 
Änka/änkling 47 1,9 220 8,8 
Avliden 0 0 0 0 
Gift kvinna, sambo med man 120 4,8 682 27,3 
Barn under 18 år 4 0,2 93 3,7 
Fosterbarn under 18 år 0 0 3 0,2 

Summa 2500 100 2500 100 
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Av enkätsvaren (tabell 5.2) framgår att över hälften av flyttarna som 
svarade på enkäten, 62%, vid detta tillfälle sammanbodde med en 
annan vuxen person. För stannargruppen gällde vid samma tidpunkt 
att drygt 75% (784 personer) bodde tillsammans med en annan vuxen 
person. Dessa siffror skall jämföras med uppgifterna i tabell 5.1, där 
sammanboende ej redovisas, utan endast civilstånd. I stannargruppen 
kan det i vissa fall röra sig om vuxna barn som bor kvar hemma hos 
sina föräldrar/förälder (s k mambos). Det hör däremot till undantagen 
att någon av flyttarna har flyttat till sina föräldrar. Det kan noteras att 
detta torde ha blivit vanligare under mitten av 1990-talet. Gifta män 
förefaller flytta mer än gifta kvinnor. Möjligheten finns att slumpen 
har medverkat till att urvalet av "gifta män" i studien blivit 
oproportionellt stort i förhållande till "gifta kvinnor". Det skulle i så 
fall lett till en viss skevhet i materialet. Det är också möjligt att den 
stora skillnaden mellan antalet gifta män och antalet gifta kvinnor i 
undersökningen är ett uttryck för förändringar i hushållets 
sammansättning, som kan ha föranlett en flyttning. Det skulle då 
således huvudsakligen vara männen som lämnar hushållet och bildar 
ett nytt hushåll innan äktenskapet, juridiskt sett, blivit upplöst. I 
flyttargruppen finns också en liten men klart urskiljbar grupp gifta 
kvinnor som ej sammanbor med sina män. Detta antyder att även här 
kan förändringar i hushållets sammansättning ha bidragit till flytt
ningen. 

Tabell 5-2 Ensamhushåll och samboendehushåll (med eller utan barn) i 
"flyttargruppen" respektive "stannargruppen". Enkätstudien. 

Ensamboende Ensamboende Samboende Summa 
män kvinnor 

" F lyttargrupp en " 19,5%(185) 18,0%( 171) 62,5%(594) 950 
(35,8%) (39,4%) 

"Stannargruppen" 9,4%(98) 14,8%(154) 75,6%(784) 1037 
(20,7%) (27,3%) 

Anmärkning. Procenttalen inom parentes anger andelen ensamboende inom de två 
huvudgrupperna för varje kön. 

Av tabellen framgår exempelvis att 37,5% av flyttarna bor ensamma, 
det vill säga utan någon annan vuxen person. Fördelningen mellan 
könen är förhållandevis jämn. Ensamboendet är i undersökningen 
vanligare i "flyttargruppen" än i "stannargruppen". I båda grupperna 
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är ensamboendet vanligast bland kvinnorna. Majoriteten av 
kvinnorna och männen lever dock i parförhållanden. Ensamboende
talen är jämförbara med vad som exempelvis framkommer i tidigare 
studier (se till exempel Lundgren, 1989; Fransson, 1992). Dessa anger 
ensamboendet bland vuxna kvinnor till drygt 21% och bland männen 
till knappt 18%. 

5.5 Utbildning, yrke och inkomst 

Uppgifter om utbildning och yrke härrör från enkäten, medan 
inkomstuppgifterna kommer från registermaterialet. Inkomstupp
gifterna bygger på 1988 års deklaration (taxeringen för 1987). 

I enkäten efterfrågades vilken högsta utbildningsnivå som uppnåtts, 
däremot inte vilken typ av utbildning den svarande genomgått. 

Tabell 5.3 Utbildningsnivå i "flyttargruppen" respektive "stannargrupp en". 
Tabellen redovisar endast utbildningsnivån hos de individer som ingår i 
enkäturvalet och besvarat densamma. Relativ förde lning. 

Utbildningsnivå Flyttare Flyttare Flyttare Stannare Stannare Stannare 
män kvinnor samtliga män kvinnor samtliga 

n=516 n=434 n=950 n=473 n=564 n=1037 

Folkskola, Grundskola 19,4 18,2 19,0 45,7 49,1 48,4 
2-årig gymnasieutb. el. 
motsvarande 18,8 24,4 21,2 14,4 15,2 15,2 
3-4-årig gymnasie
utb. el. motsv. 26,0 26,3 27,1 18,6 11,7 15,0 
Univ. el. högskoleutb. 
kortare än 3 år 10,8 13,8 12,3 5,3 10,3 8,3 
Univ. el. högskoleutb. 
3 år el. längre 23,8 16,4 20,2 14,4 12,6 13,4 
Ej svar 1,2 0,9 1,0 1,7 1,1 1,0 

Bland "flyttarna" är andelen akademiskt utbildade förhållandevis hög. 
Detta gäller speciellt männen. Bland "stannarna" märks en betydligt 
högre andel med enbart folkskola eller grundskola som högsta 
utbildning. Här är det återigen tänkbart att åldersfördelningen i de 
båda grupperna är den viktigaste förklaringen till skillnaderna. 
Emellertid visar en jämförelse mellan grupperna i åldern 25-39 år, att 
skillnaden mellan "flyttargruppen" och "stannargruppen" blir ännu 
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tydligare (se tabell 5.4). Ju högre utbildning, desto större specialisering 
och därmed desto större sannolikhet att personen har flyttat. 

Tabell 5-4 Utbildningsnivå i åldersgruppen 25-39 år fördelat på studiens 
"stannare" respektive "fl yttare". Relati v fördelning. 

Utbildningsnivå Stannare Flyttare 
n=193 n=542 

Folkskola, Grundskola 21,2 11,4 
2-årig gymnasieutb. el. motsv. 31,6 22, 
3-4-årig gymnasieutb. el. motsv. 15,5 23,62 
Univ. el högskoleutb. kortare 
än 3 år 11,9 14,4 
Univ. el. högskoleutb. 3 år 
el. längre 19,2 27,9 
Ej svar 0,5 0,6 

100 100 

Tabell 5-5 Andelen män respektive kvinnor inom olik a yrkeskategorier, fördelat 
på "flyttargrupp en" respektive "stannargruppen". SNI-kod, 1-siffernivån. 

Yrkesgrupp Flyttare Stannare Flyttare Stannare 
män män kvinnor kvinnor 
n=779 n=883 n=765 n=939 

Tekniskt, natur- och samhälls
vetenskapligt, humanistiskt och 
konstnärligt arbete. 10,0 11,9 1,2 1,7 
Hälso- och sjukvårdsarbete 
Socialt arbete 4,1 3,2 18,8 16,7 
Administrativt, kameralt och 
kontorstekniskt arbete 8,7 10,0 12,7 11,7 
Kommersiellt arbete 8,3 7,4 9,0 11,9 
Lantbruks-, skogs- och 
fiskeriarbete 3,3 3,3 0,8 1,1 
Gruv-, och stenbrytningsarbete 0,6 0,4 0,5 0,3 
Transport-, och kommunikations
arbete 4,1 6,0 2,0 2,0 
Tillverkning 20,8 19,4 5,2 3,3 
Servicearbete 6,0 4,8 5,8 6,2 
Ej svar 33,9 33,7 44,0 45,0 

100 100 100 100 
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I åldrarna 25-39 år är fortfarande utbildningsnivån något högre i 
"flyttargruppen" än i "stannargruppen". Skillnaden mellan grup
perna är påtaglig; "flyttarna" förefaller vara mer aktiva vad gäller 
utbildningsval och karriärmöjligheter. 

Flyttarna och stannarna skiljer sig inte nämnvärt vad gäller yrke. I de 
fall där yrkesvalet skiljer sig mellan flyttare och stannare är detta 
förmodligen mer beroende av ålder och kön än om man flyttar eller 
ej. Ett visst bortfall kan noteras vad gäller svarsfrekvensen på den 
aktuella frågan. Bortfallet kan bero på att man som pensionär, 
arbetslös, studerande eller hemarbetande tycker sig sakna yrkes
identitet. 

Inte oväntat dominerar "förvärvsarbete" som huvudsaklig syssel
sättning. Förvärvsfrekvensen är något högre bland flyttarna, medan 
andelen pensionärer är avsevärt högre bland stannarna. I övrigt bär 
även denna tabell det könsuppdelade samhällets prägel: Andelen 
barnlediga och hemarbetande män är minst sagt låg. 

Tabell 5.6 "Flyttarnas" respektive "stan narnas" huvudsakliga sysselsättning vid 
tidpunkten fór enkätintervjun. Relativ fördelning. 

Huvudsaklig Flyttare Flyttare Flyttare Stannare Stannare Stannare 
sysselsättning män kvinnor samtliga män kvinnor samtliga 

n=779 n=765 n=1544 n=883 n=939 n=1822 

Förvärvsarbete 71,2 49,2 60,3 68,0 61,8 64,8 
Pensionär 4,6 5,1 4,8 26,7 24,1 25,4 
Föräldraledig 0,5 14,5 7,4 0 1,9 1,0 
Arbetslös 3,1 2,6 2,8 0,7 0,7 0,7 
Hemarbetande 0,2 1,9 1,1 0,1 3,7 2,0 
Studerande 8,6 13,2 10,9 1,4 2,1 1,8 
Annat 0,7 0,6 0,7 0,1 0,1 0,1 
Ej svar 10,9 12,8 11,8 2,9 5,5 4,3 

100 100 100 100 100 100 

Notabelt är den relativt höga andelen "studerande" i flyttargruppen. 
Med tanke på "flyttargruppens" åldersfördelning är dock detta inte 
helt oväntat. Den låga medelåldern i flyttargruppen framgår också 
genom den höga andelen föräldralediga kvinnor. Arbetslöshets
siffrorna speglar förhållandena 1989, då den finansiella och sociala 
krisen ännu inte slagit igenom. På bara några år har den bilden, som 
bekant, förändrats i grunden. 
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Vad beträffar variablerna inkomst och förmögenhet ger de en mer 
diffus bild av skillnaden mellan "flyttare" och "stannare". Löne
spridningen i Sverige är, i ett internationellt perspektiv, relativt liten. 
Löneskillnaderna är alltså ganska små mellan "flyttargruppen" och 
"stannargruppen". I enkäten efterfrågades varken respondentens eller 
hushållets inkomst; frågor av den karaktären kan lätt uppfattas som 
integritetskränkande. Uppgifterna kommer istället från det adress-
och personregister som använts i studien. Annars hade det i och för sig 
varit intressant att jämföra individens och hushållets inkomst före 
respektive efter flyttningen. 

Inkomstbegreppet är svårt att hantera utan att till exempel relatera 
det till den tid inkomsten omfattar och till andra omständigheter. 
Inom exempelvis den ekonomiska migrationsteorin diskuterar man 
löneskillnader och humankapitalinvesteringar som viktiga förkla
ringar till migrationsmönster. 

I föreliggande studie gäller inkomsten och förmögenheten 
taxeringsåret 1988. Beloppen har ej indexerats, utan motsvarar 1988-
89 års pris- och lönenivå. Årsmedelinkomsten för stannargruppen 
ligger ca 20 000 kr över genomsnittet för flyttargruppen, medan det 
skiljer 6 000 kr/år i medianinkomst till stannarnas fördel. Den 
viktigaste förklaringen till skillnaden i lönenivå är åldersfördelningen 
i de båda grupperna. Trots att flyttargruppen är mer utbildad utgör 
åldersfaktorn en viktigare förklaringsgrund än utbildningsnivå. 

5.6 Grundläggande flyttningsskäl - varför flytta? 

Mot bakgrund av vad de intervjuade själva anger som viktiga 
flyttningsorsaker och vilka faktorer som brukar tillmätas stor betydelse 

' när migration skall förklaras diskuteras i det följande tänkbara 
flyttningsorsaker. Variabler som förändringar i hushållets samman
sättning, boendeform, byte av yrke/sysselsättning och byte av arbets
givare utgör här viktiga byggstenar. 

I enkäten som ställdes till "flyttarna" ombads dessa att i en av frågorna 
rangordna de viktigaste skälen till varför man flyttade. Ett antal 
alternativ ställdes upp. Syftet med frågan var att relatera de av 
individerna angivna direkta flyttningsorsakerna till hur de svarat 
tidigare i enkäten angående hushållets sammansättning, boende, 
tidigare flyttningar, arbete etc. Resultatet av denna jämförelse ligger 
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sedan till grund för en diskussion i slutkapitlet om flyttningens 
destination och en belysning av i vad mån de sociala nätverken och 
omvärldsuppfattningarna påverkat valet av destination, givet de av 
respondenterna uppgivna flyttningsskälen. 

Detta förfarande är inte invändningsfritt. Det finns en risk att man i 
allt för hög utsträckning fokuserar eri faktor som betydelsefull vid 
migrationsbeslutet. Halfacree och Boyle (1993) argumenterar exem
pelvis för ett vidare synsätt, där flera faktorer tillåts spela en roll. Med 
"single-factor"-analys riskerar man att gå miste om komplexiteten i 
migrationsbeslutet. Det finns också en risk för efterrationaliseringar, d 
v s att individen eller hushållet rättfärdigar sitt beslut att flytta genom 
att i efterhand framhålla andra, mer legitima, faktorer än de som var 
viktiga vid själva migrationsbeslutet. Detta diskuteras bland annat av 
Andersson (1987). Trots dessa invändningar kan det ända vara av 
intresse att analysera flyttningsorsakerna som individerna själva 
uppgett (se tabell 5.7). Genom att frågan om flyttningsorsak har fått 
karaktären av kontrollfråga finns det dessutom möjlighet att "backa" 
och jämföra utfallet med hur "flyttarna" svarat tidigare i enkäten. 

En kritik mot denna typ av frågeställningar med fasta svarsalternativ 
är att man riskerar att "skjuta" bredvid. För att kompensera denna 
bristande målkänsla fanns i ett öppet svarsalternativ samt möjlighet 
att uppge flera skäl. Att det är svårt att pricka rätt med fasta 
svarsalternativ illustreras av den höga andel som uppgett "andra 
orsaker". Under detta alternativ har enkätsvararna haft möjlighet att 
själva fylla i ett motiv. Den höga svarsandelen för "andra orsaker" kan 
också vara ett uttryck för att just andra orsaker än arbetsmarknad och 
förändringar i hushållets sammansättning har varit avgörande för 
flyttningen. Medföljandeflyttningarna är förhållandevis få genom att 
barn och ungdomar under 16 år ej ingår i studien. De deklarerade 
flyttningsskälen ger också information om vad migranterna vill ange 
som flyttningsskäl när någon utomstående frågar. 

Arbetsmarknaden har stor betydelse. Närmare en femtedel av alla 
flyttningar kan, enligt dessa svar, hänföras till förändringar på 
arbetsmarknaden. Knappt 10% av flyttningarna har skett på grund av 
studier. Förändringar i hushållets sammansättning förefaller vara den 
viktigaste enskilda migrationsfaktorn i studien. En fjärdedel av alla 
flyttningar i studien är att hänföra till just förändringar i hushållets 
sammansättning. Miljörelaterade faktorer har också en stor betydelse. 
Här görs dock ingen skillnad på fysisk och social miljö, varför det är 
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svårt att exempelvis peka ut miljöproblem som en specifik 
flyttningsorsak. Vilka faktorer som anknyter till boendepreferenser 
och sociala nätverk är inte uppenbart bland de fasta svarsalternativen. 
Till boendepreferenserna kan till exempel knytas "flyttade åter till 
uppväxtorten" och möjligen i viss mån "ville byta miljö". De sociala 
nätverken kan ha haft betydelse i merparten av de uppgivna 
flyttningsskälen. Förklaringen till detta kan vara att sociala kontakter 
med destinationen inte fanns med som ett fast svarsalternativ. En 
annan förklaring kan vara att de sociala kontakterna tillmäts en 
underordnad betydelse. I en studie av Forsström och Olsson (1982) om 
flyttare till glesbygd angavs "landsbygdsboende, åter till hembygden 
och släkt och vänrelationer" som betydelsefulla skäl för flyttning. 

Tabell 5• 7 Respondenternas huvudsakliga motiv för att flytta fördelat efier tre 
rangordnade alternativval. Respondenterna har fått ange de tre viktigaste 
skälen till varför hushål let flyttade. Relativ förd elning. 

Män Kvinnor Totalt Totalt Totalt 
alt. 1 alt.l alt.l alt.2 alt3 

Motiv för att flytta n=516 n=434 n=950 n=950 n=950 

Hushållet flyttade 3,7 5,3 4,4 1,4 0,7 
Sökte och fick nytt arbete 21,3 13,1 17,6 8,7 3,0 
Arbetslöshet 1,6 0,9 1,3 1,3 1,3 
Flyttade åter t. uppväxtorten 5,0 6,2 5,6 5,4 2,4 
Studier 8,7 9,4 9,0 1,5 1,2 
Flyttade samman med någon 12,6 21,2 16,5 4,4 0,7 
Flyttade ifrån någon 4,1 6,2 5,1 3,2 0,9 
Flyttade hemifrån (föräldrar) 3,1 4,6 3,8 4,9 3,0 
Ville byta miljö 16,7 13,4 15,2 21,0 8,2 
Andra orsaker 22,3 18,4 20,5 9,7 5,3 
Ej svar 1,0 1,2 1,0 38,4 73,0 

Skillnaderna mellan könen är ganska små. Det tydligaste undantaget 
är att männen i högre utsträckning flyttar i anslutning till arbetsbyte. 
Kvinnorna anger mer frekvent förändringar i hushållets samman
sättning som flyttskäl. 

De uppgivna flyttningsorsakerna skulle också kunna klassificeras i 
enlighet med HÖMSKE-projektets indelning det vill säga efter "vill, 
bör, kan" (Holm et al., 1989). Flyttningar som innebär ett aktivt 
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uppsökande av till exempel uppväxtorten, utgör sannolikt en 
tydligare viljeinriktad flyttningshandling än rena arbetsmarknads
flyttningar. Försörjningsaspekten är inte bara något man vill, utan 
också bör beakta. Möjligheterna att tillfredsställa det önskade (vill) och 
det man borde (bör) bestäms av vad som är möjligt (kan). Även 
Eichenbaums migrationsmatris (Eichenbaum, 1975) kan appliceras på 
ovanstående flyttningsskäl. I matrisen görs en indelning av 
flyttningsbeslut som är oberoende av samhället, influerade av 
samhället eller styrda (determinerade) av samhället. Flyttnings
besluten och valet av destination i föreliggande fall kan närmast 
karaktäriseras som beslut som i större eller mindre utsträckning är 
påverkade av samhället (omgivningen). Skiljelinjen i flyttargruppen 
går rimligen mellan aktiva och passiva migranter. Flyttaren som 
arbetar mer aktivt för att uppfylla det man vill i kombination med vad 
som är möjligt och vad som borde göras, är måhända mer aktiv i sin 
ambition att finna en tilltalande bostadsort än den som flyttar med 
som en av flera individer i e tt hushåll som flyttar. 

Ovannämnda flyttningsmotiv säger rätt lite om flyttningens 
destination. Med klassisk pull-push teori skulle man dock kunna 
hävda att exempelvis utbudet eller attraktionen på andra platser 
jämfört med ursprungsplatsen också ger en indikation på flyttningens 
destination. Frågan om varför man söker och får ett nytt arbete på en 
speciell ort kan inte bara förklaras av arbetsmarknadens utbud och 
efterfrågan i olika regioner. Det är mycket få yrken som är så 
ortsspecifika att de bara finns att tillgå på en eller ett par platser i 
landet. I föreliggande material är det svårt att finna exempel på 
flyttningar som är predestinerade till en bestämd ort. Som regel är 
alternativen minst två; stanna kvar eller flytta till x. Ofta är 
alternativen fler. En kärnkraftstekniker har möjligen fyra alternativ 
att tillgå i landet, men denna yrkeskategori är ett undantag. Den 
geografiska selektionsprocessen blir här av stort intresse. Varför 
hamnar man i orten x och inte i o rten y? 

Innan vi går vidare ska vi återvända till flyttningsmotiven och relatera 
de ovan angivna flyttningsmotiven till hur respondenterna svarat 
tidigare i enkäten. 
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5.7 Förändringar i hushållets sammansättning 

Sammanställningarna över exempelvis civilstånd och samboende har 
visat att många flyttningar föregås av förändringar i hushållets 
sammansättning. Huruvida dessa förändringar initierar en flyttning 
är däremot svårare att säga. Tydligt är bara att det finns ett klart 
samband mellan hushållsförändringar och flyttning. Detta har 
påvisats i en rad empiriska studier (se t ex Holm och Öberg, 1984). 
Förändringar i hushållets sammansättning är en väl etablerad 
förklaringsfaktor vid studier av lokala flyttningar, som också stämmer 
väl in i livscykelteorin, där migration kopplas till olika stadier i livet. I 
föreliggande studie har hushållets sammansättning förändrats i 
knappt hälften av hushållen i samband med flyttning. Denna 
förändring behöver dock inte vara den utlösande orsaken till 
flyttningen. 

Tabell 5.8 Förändringar i hushållets sammansät tning i samband med flyttning. 
Flyttargruppen. 

Antal % 

Ingen förändring 472 (49,7) 
Flytta hemifrån 116 (12,2) 
Parbildning, Parbyte 178 (18,7) 
Hush, utökas m. barn 94 (9,9) 
Barn lämnar hushållet 6 (0,6) 
Flytta isär till ensamboende 58 (6,1) 
Ej svar 26 (2,7) 

Uppgifterna i tabell 5.8 om andelen som "flyttar hemifrån" är 
möjligen något missvisande. En stor del av dem som flyttar hemifrån 
flyttar in i ett parförhållande. Är detta en flyttning hemifrån eller en 
flyttning till någon annan? Här har i möjligaste mån flyttningen 
hemifrån styrt klassificeringen. Man bör vidare ha i åtanke att 
samtliga redovisade flyttninger gäller flyttningar över kommungräns, 
vilket i sig inte utesluter att en del av dessa flyttningar ändå kan 
betraktas som lokala, det vill säga flyttningar inom den lokala 
arbetsmarknadsregionen eller bibehållande av den relativa närheten 
till det sociala nätverket. 
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5.8 Sysselsättningsförändringar och byte av arbetsgivare 

Sysselsättning tillmäts traditionellt stor betydelse i migrations-
sammanhang. Ett av skälen till detta är naturligtvis ett hushålls 
försörjningsmöjligheter. Ett annat skäl är att förhållanden som har 
a t t  g ö r a  m e d  a r b e t s m a r k n a d e n  ä r  f ö r h å l l a n d e v i s  l ä t t a  a t t  m ä t a ,  d v s  
det finns god tillgång till statistiskt material om arbetsmarknaden och 
dess förändringar. Det är dock svårt att veta om man vid en enskild 
flyttning skall betrakta flyttningen som en konsekvens av situationen 
på arbetsmarknaden (t ex att den flyttande fått ett nytt arbete), eller 
om situationen på arbetsmarknaden (t ex ett nytt arbete) skall 
betraktas som en konsekvens av en flyttning? Det är rimligt att tänka 
sig att hushåll som är beroende av löneinkomst för sin försörjning, vid 
en långväga flyttning också byter arbetsplats. De hushåll som har för 
avsikt att långpendla eller för sin försörjnings skull inte är beroende av 
lönearbete (exempelvis pensionärshushåll) är undantagna. 

Av enkäten framgår att 434 personer av flyttarna (ca 45%) bytte 
arbetsplats under åren 1988 - 1990, det vill säga året före, samma år 
eller året efter flyttningen. En mindre del (17%) bytte arbetsplats före 
1988, vilket eventuellt kan förklaras med att dessa har flyttat kortare 
sträckor och har haft möjlighet att pendla. Förändringar på arbets
marknaden är utan tvivel viktiga. 

Sysselsättningsförändringar visade sig dock inte vara en bra variabel för 
att påvisa migration. Det beror delvis på bortfallet på den aktuella 
frågan, men det förefaller också vara så att förändringar i huvudsaklig 
sysselsättning (t ex från barnledighet till förvärvsarbete) inte leder till 
flyttning i den omfattning man skulle kunna tänka sig. Undantagen 
är studier och pension. Det finns en något högre flyttningsfrekvens 
bland dem som börjat studera och bland nyblivna pensionärshushåll. 

5.9 Förändringar av boendeform 

Bostaden och det nära grannskapet utgör två viktiga beståndsdelar för 
individen. Bostadens och grannskapets betydelse har belysts i en mängd 
studier (för en sammanfattning, se exempelvis Brydsten, 1994). 
Bostad, upplåtelseform och grannskap tillmäts större betydelse i 
studier av omflyttning som äger rum på en lokal bostadsmarknad 
(residential mobility), än i studier av långväga migration. Det betyder 
inte att bostaden och grannskapet är betydelselösa utan snarare att 
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man fokuserat faktorer som exempelvis den ovannämnda 
" arbetsmarknaden ". 

Tabell 5.9 Förändringar i boendeform vid flyttning. Flyttargruppen. n=950. 

Boendeform Antal (%) 

Ingen förändring 482 (50,7) 
Från villa till lägenhet 170 (17,9) 
Från lägenhet till villa 192 (20,2) 
Från lägenhet/villa till studentrum 14 (1.5) 
Från studentrum till lägenhet/villa 32 (3,4) 
Flyttningar mellan övriga boendeformer 40 (4,2) 
Ej svar 20 (2,1) 

Hälften av de långväga flyttningarna i studien har inte föranlett 
någon förändring vad avser boendeform (se tabell 5.9). Det betyder att 
man i stor utsträckning flyttat från en lägenhet till en annan 
lägenhet eller från villa till villa. Många gånger handlar det om 
intakta hushåll som byter bostadsort, det vill säga flyttningen har inte 
föranletts av någon förändring i hushållets sammansättning. Tabellen 
ger dock inte svar på om boendemiljön har förändrats i samband med 
flyttningen. Den ger heller inte svar på om boendeformsförändringar 
är åldersrelaterade. För att i någon mån pröva detta åldersrelaterades 
flyttarna i förhållande till boendeformsförändringar. Populationen 
indelades i tre åldersklasser; pensionärer, förvärvsarbetande samt 
ungdomar. Det visar sig inte helt överaskande att pensionärer och 
ungdomar i högre utsträckning flyttar från villa till lägenhet (se tabell 
5.10). Resultaten skall dock tolkas försiktigt då de två undergrupperna 
"pensionärer" och "ungdomar" är för små för att dra några säkra 
slutsatser. 

Flyttargruppens fördelning på boendeform efter flyttning skiljer sig 
åt i förhållande till motsvarande fördelning bland stannarna. Fram
förallt är villaboendet mer vanligt bland stannarna och boende i 
lägenhet vanligare bland flyttarna. Villaägandet är mer vanligt högre 
upp i åldrarna, vilket ju också bekräftas av "stannarna" (se figur 5.6). 
En annan viktig förklaring till villägande är stabiliteten i flyttnings-
mönstret. Ju längre man bor på en ort desto större är sannolikheten 
att man bor i v illa. 
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Tabell 5.10 Förändringar i boendeform vid flyttning uppdelat på tre ålders
grupper. Flyttargruppen (relativ fördelning inom varje åldersgrupp inom 
parantes. N=950. 

Boendeform Pensionärer Förvärvsarb. Ungdomar 
65- n=32 21-64 n 821 -20 n=97 

Ingen förändring 15 
Från villa till lägenhet 13 
Från lägenhet till villa 3 
Från lägenhet/villa till studentrum 0 
Från studentrum till lägenhet/villa 0 
Flyttningar mellan övriga boendeformer 1 
Ej svar 0 
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Figur. 5.6 Boendeformer i "flyttargruppen" resp ektive "stanna rgrupp eri 
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5.10 Ursprung och destination 

Uppgifterna i tabell 5.11 bygger på registermaterialet, det vill säga 
2500 flyttare. Den regionala fördelningen är gjord på länsnivå. 
Visserligen föreligger uppgifter om både församling och kommun vid 
en flyttning, men en redovisning på exempelvis kommunnivå ger för 
många undergrupper med alltför små populationer som följd. 

Flyttströmmarna går i allt väsentligt mot storstadsregionerna och 
universitetsstäderna. Detta var det generella flyttningsmönstret under 
slutet av 1980-talet och första hälften av 90-talet. 

Tabell 5-11 In- och utflyttning från Sveriges län 1989 enligt registermaterialet, 
N=2 500. 

Utflyttningslän antal Inflyttningslän antal 

Stockholms län 620(24,8%) Stockholms län 640(25,6%) 
Uppsala län 57(2,3%) Uppsala län 71(2,8%) 
Södermanlandslän 63(2,5%) Södermanlandslän 59(2,4%) 
Östergötlands län 87(3,5%) Östergötlands län 98(3,9%) 
Jönköpingslän 86(3,4%) Jönköpingslän 83(3,3%) 
Kronobergslän 56(2,2%) Kronobergslän 42(1,7%) 
Kalmar län 86(3,4%) Kalmar län 57(2,3%) 
Gotlands län 6(0,2%) Gotlands län 11(0,4%) 
Blekinge län 41(1,6%) Blekinge län 39(1,6%) 
Kristianstads län 79(3,2%) Kristianstads län 88(3,5%) 
Malmöhus län 255(10,2%) Malmöhus län 254(10,2%) 
Hallands län 52(2,1%) Hallands län 61(2,4%) 
Göteborg- och Bohus län 231(9,2%) Göteborg- och Bohus län 243(9,7%) 
Alvsborgs län 101(4,0%) Alvsborgs län 103(4,1%) 
Skaraborgs län 71(2,8%) Skaraborgs län 70(2,8%) 
Värmlands län 76(3,0%) Värmlands län 86(3,4%) 
Örebro län 78(3,1%) Örebro län 73(2,9%) 
Västmanlands län 77(3,1%) Västmanlands län 57(2,3%) 
Kopparbergs län 81(3,24) Kopparbergs län 76(3,0%) 
Gävleborgs län 57(2,3%) Gävleborgs län 71(2,8%) 
Västernorrlands län 54(2,2%) Västernorrlands län 52(2,1%) 
Jämtlands län 50(2,0%) Jämtlands län 38(1,5%) 
Västerbottens län 66(2,6%) Västerbottens län 68(2,7%) 
Norrbottens län 70(2,8%) Norrbottens län 60(2,9%) 
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Den tydligaste flyttningsrörelsen sker inom samma län som man bor i 
Detta är särskilt tydligt i Stockholms län där drygt 67% av samtliga 
kommunflyttningar utgjordes av flyttningar över kommungräns 
inom länet. Vidare kan noteras att utflyttningen till Stockholms län 
är särskilt stor för Gotlands- och Uppsala län, Bergslagslänen samt 
Norrlandslänen i förhållande till respektive läns totala omflyttning 
(se tabell 5.12.). 

Tabell 5.12 a) Flyttningar över kommungräns inom län redovisat länsvis 
rangordnat efter andelen interna flyttningar inom resp ektive län iförhållande 
till alla långväga flyttningar, b) Andelen av resp ektive läns flyttare som flyttar 
till Stockholms län, rangordnat. N=2 500 

Andelen interna Andelen av resp. 
flyttningar inom läns flyttare som 

Flyttningslän resp. län % Utflyttningslän flyttar till Sthlm. % 

Stockholms län 67,6 Uppsala län 33,3 
Malmöhus län 64,7 Gotlands län 33,3 
Värmlands län 53,9 Jämtlands län 22,0 
Östergötlands län 50,0 Västerbottens län 21,2 
Örebro län 49,4 Södermanlands län 20,6 
Skaraborgs län 49,3 Kalmar län 19,8 
Göteborg- och Bohus län 46,7 Norrbottens län 18,1 
Norrbottens län 44,4 Gävleborgs län 17,5 
Kopparbergs län 42,0 Västmanlands län 16,9 
Kristianstads län 41,8 Kopparbergs län 13,6 
Västerbottens län 41,0 Västernorrlands län 11,1 
Västernorrlands län 40,7 Östergötlands län 10,5 
Gävleborgs län 40,4 Jönköpings län 10,5 
Kalmar län 38,4 Alvsborgs län 9,9 
Jönköpings län 37,2 Skaraborgs län 9,9 
Jämtlands län 32,0 Örebro län 8,9 
Älvs b orgs län 30,7 Göteborgs- och Bohus län 7,8 
Kronobergs län 30,4 Kristianstads län 7,6 
Södermanlands län 28,6 Blekinge län 7,5 
Blekinge län 25,0 Värmlands län 6,6 
Västmanlands län 23,4 Hallands län 5,7 
Uppsala län 19,3 Kronobergs län 5,4 
Hallands län 15,1 Malmöhus län 5,1 
Gotlands län 00,0 

Av samtliga flyttningar över kommungräns i registerstudien, gick 
25% till någon kommun i Stockholms län. Närmare 45% av samtliga 
flyttningar skedde till eller inom något av de tre storstadslänen. 
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Resultaten av denna grova regionalisering måste tolkas med 
försiktighet, då undergrupperna i vissa fall blir små. När det gäller 
flyttning till den största magneten, Stockholm, dominerar inte 
oväntat Uppsala län, därefter följer två norrlandslän. Norrlandslänen 
har generellt sett ett tydligare flyttningsmönster visavi Stockholm. 
Relationen Stockholm - Uppsala är mer svårtydbar, då de två delarbets
marknaderna tenderar att integreras i allt högre utsträckning. 

5.11 Stannarnas geografiska stabilitet 

"Stannargruppen", som per definition i denna studie består av ett 
urval personer som inte har bytt adress under 1989, är trots sin 
benämning naturligtvis inte stationär över tiden. Gruppen är i de 
flesta avseenden ett tvärsnitt av den svenska befolkningen. Därav kan 
vi sluta oss till att de kommer att i genomsnitt flytta 10 gånger, varav 
3 gånger över kommungräns, under sina liv. Ett mått på stannar-
gruppens stabilitet är att undersöka när personerna i gruppen senast 
flyttade. Det visar sig att över 50% flyttat under perioden, 1980-1988. 
Drygt 40% flyttade senast någon gång före 1980 (alla typer av 
flyttning). 

Tabell 5.13 Senaste flyttår. Stannargruppen. N=2 500. 

Flyttår Antal % 

1990 
1989 
1988 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 

11 
213 
202 
218 
210 
171 
142 
78 
69 

128 
1058 

1 0,04 
0,4 
8,5 
8,0 
8.7 
8,4 
6.8 
5,7 
3,1 
2,8 

före 1980 
5,1 

42,3 

2500 100 
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5.12 Flyttningsavstånd 

I den traditionella gravitationsmodellen utgör avstånd samt storlek på 
ursprung och destination centrala inslag. Resultaten i figurerna nedan 
är förväntade. De flesta flyttningar sker på korta avstånd. Mer än 60% 
av flyttningarna i registermaterialet sker på avstånd kortare än 10 mil 
och endast ca 10% på avstånd över 40 mil. Detta konstaterande väcker 
flera frågeställningar. Byter man "socialt nätverk" vid flyttningar 
under 10 mil? Kan man identifiera någon avståndsbrytpunkt där den 
dagliga nätverksrelationen med ursprungsorten inte kan 
upprätthållas? Frågorna är viktiga men ligger utanför ramen för detta 
arbete. 

B 
-ö C ooJ 4-> 

C/3 

<i 

Procent 

Figur 5-7 Flyttarna ordnade efter avstånd mellan utflyttningsort och 
inflyttningsort. N=2 500. 
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Vid en jämförelse mellan hela urvalet av flyttare och de flyttare som 
flyttat från någon norrlandskommun visar det sig att norr
länningarna i genomsnitt flyttar över större avstånd. Undergrupperna 
är visserligen för små för att kunna dra några säkra slutsatser, men 
tendenserna är urskiljbara. Norrlandskommunerna är ytstora vilket 
till viss del kan förklara avstånden. Dessutom ligger de mellanliggande 
alternativen på större avstånd från varandra och från flyttarens 
ursprung. Detta är sannolikt den viktigaste förklaringen till 
norlandsflyttarnas stora flyttavstånd. 
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Figur 5-8 Flyttning ar ordnade eft er avstånd. Norrland. n=298. 
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Avstånden för de flyttare som har sitt ursprung i någon kommun i 
södra Sverige avviker i ganska liten utsträckning från den generella 
fördelningen för hela materialet. De korta flyttningarna framträder 
dock något tydligare. 
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Figur 5.9 Flyttning över läns- och kommungräns ordnade efier avstånd. Sverige 
utom Norrland n=2 002 . 
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5.13 Sammanfattande kommentarer 

Belysningen av flyttarnas respektive stannarnas socioekonomiska 
ställning ger upphov till ett antal frågeställningar av mer komplex 
art. En något tillspetsad frågeställning är om den presumtive migran-
ten väljer ett socialt och geografiskt bekant område att söka sin 
utkomst i, eller om utkomstmöjligheten är oberoende av geografi och 
sociala kontakter. 

En ansats är att dela upp migranterna i aktiva och passiva. För den mer 
aktive migranten kan faktorer som sociala kontakter och geografiskt 
bekanta områden vara viktiga kriterier i destinationsvalsprocessen, till 
skillnad från den mer passive migranten, för vilken andra faktorer 
kanske är viktigare. De geografiska och sociala faktorerna i selektions
processen är mer betydelsefulla för de aktiva migranterna än för de 
passiva. Preferensen ges hos den aktive större utrymme i besluts- och 
selektionsprocesserna. Det beror naturligtvis också på hur preferensen 
ser ut. Det är skillnad på modesta respektive högtflygande och kanske 
ogenomförbara preferenser. 

Flyttningar över korta avstånd dominerar. En av de frågor detta 
konstaterande väcker är huruvida en flyttning till grannkommunen 
faktiskt för med sig att man därmed också byter socialt nätverk. En 
annan inte helt oväsentlig fråga är hur pass geografiskt stabil eller 
bunden stannaren är. I båda fallen har kommungränsen valts som 
begränsning för att kunna hantera frågeställningarna och för att 
begagna en sliten fras; "någonstans måste gränsen dras". 

I nästa kapitel beskrivs och analyseras de sociala nätverkens betydelse 
för migrationens destination. 
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KAPITEL 6 

DE SOCIALA NÄTVERKENS BETYDELSE FÖR FLYTTNING 
OCH DESTINATIONSVAL 

Sociala sammanhang kan både skapas och analyseras på många olika 
sätt. För en geograf är relationen sociala sammanhang - avstånd 
väsentlig. Inom framförallt den tidsgeografiska traditionsbildningen 
är närhetsprincipen betydelsefull (till skillnad från andra samhälls
vetenskapliga traditioner där likhetsprincipen är mer betydelsefull). 

När det gäller betydelsen av sociala nätverk vid migration och dess 
riktning har vi hittills kunnat fastlägga att flyttningar över större 
avstånd gör det lättare att isolera betydelsen av de sociala nätverken. 
Antingen flyttar man långt bort ut i ett "svart hål", eller också flyttar 
man till och inom ett socialt sammanhang. Ett tydligt exempel på det 
senare kan iakttas inom de internationella flyttningarna. Samhällen 
och sociala sammanhang transformeras till en annan plats långt borta: 
Turkiska samhällen i det tyska; svensk gemenskap i Minnesota; 
assyriska kvarter i Södertälje. Sådana riktade flyttningsströmmar 
förutsätter dock pionjärer - någon åker först och lyckas få fotfäste i det 
nya sammanhanget. 

I detta kapitel analyseras de sociala nätverkens betydelse för 
flyttargruppens destination. Inledningsvis studeras de geografiska och 
sociala sambanden mellan utflyttningsort och inflyttningsort för 
flyttarna. Därefter skärskådas de som flyttar till eller inom Stock
holms län för sig och de övriga flyttarna för sig. 

Att analysera betydelsen av sociala nätverk i migrationssammanhang 
utifrån ett registermaterial och en enkätsstudie leder till vissa 
problem. Problemen är förknippade med variabelval och med olika 
mått på betydelsen av nätverken. Registermaterialet erbjuder inte 
särskilt stor hjälp. En möjlig indikation är matchningen av födelseort 
och destination. Men den bygger på antagandet att födelseorten är 
liktydig med uppväxtort. Om det antagandet är riktigt borde det 
också betyda att migranten har sociala kontakter på 
uppväxtorten/destinationsorten. 

Matchningen i registermaterialet säger ingenting om det sociala 
nätverkets riktning, kvalitet och intensitet, men genom att använda 
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både register- och enkätmaterialet ges vissa möjligheter att få ett grepp 
om detta. I enkätmaterialet har respondenterna bland annat fått ange 
var släkten är lokaliserad, relationen med uppväxtorten, kontakter 
med destinationen innan flyttning, besöksfält samt besöksfrekvenser i 
uppväxtort och destinationsort (före flyttningen). 

Även om en skriftlig enkät erbjuder bättre möjligheter att analysera 
betydelsen av de sociala nätverken än vad registermaterialet ger, så 
innehåller även denna undersökningsform svagheter. Enkäten 
fungerar tillfredsställande när det gäller nätverkens lokalisering och 
intensiteten i desamma. Det är däremot svårare att finna en mätbar 
variabel på nätverkens kvalitet och hur de påverkat flyttningens 
riktning. Intervjuer med ett mindre antal flyttare hade antagligen 
gett en bättre bild av betydelsen av det jag har valt att kalla för de 
sociala nätverkens kvalitet, (men som egentligen handlar om 
omfattningen av relationer till de personer man känner tillit till och 
samhörighet med). 

6.1 Födelseort och destination 

Genom att matcha födelselän med destinationslän i register
materialet erhålls en grov bild av hur flyttarna har flyttat i 
förhållande till sitt födelselän. Av de 2 500 flyttarna har 993 personer 
(39,7%) sin destination inom sitt födelselän. En stor del av dessa har 
dock flyttat mellan kommuner inom sitt födelselän, d v s de har gjort 
en relativt kort flyttning (se kapitel 5). En intressant fråga är vem i ett 
hushåll som styr flyttningen. Flyttar hushållet tillbaka till mannens 
födelseort/uppväxtort eller är det kvinnan som styr denna återflytt
ning? Utan att veta hur den flyttande enheten, hushållet, ser ut i just 
detta sammanhang kan man konstatera att av de nära 40% som flyttar 
till samma län som de är födda i, är drygt 57% män. Skillna-derna 
mellan könen är således ej påfallande stora. Det finns dock studier som 
visar att männen i högre grad än kvinnorna styr återflyttningen (t ex 
Borgegård et al., 1987). Ytterligare en intressant notering är att 
närmare 14% av flyttarna i registerstudien är födda utomlands. 

Län som "region" säger dock inget speciellt om platsen. Bilden blir 
tydligare när man jämför födelsekommun med inflyttningskommun. 
Detta gjordes vad beträffar enkätmaterialet och det visar sig då att 136 
personer, eller 14%, av flyttarna efter flyttningen över kommungräns 
återfinns i sin födelsekommun. 
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Om man med födelseort menar uppväxtort, visar ovanstånde 
matchningar att födelseorten är en tveksam indikator på flyttnings-
riktning. Det är i och för sig rimligt att anta att platsen för födelsen 
också innehåller andra kopplingar i form av sociala kontakter, besök 
etc. För att förtydliga denna bild ställdes i enkäten frågan hur ofta 
respondenten besöker sin uppväxtort (se tabell 6.1.). 

Tabell 6.1 Flyttar grupp ens besöksfrekvens i uppväxtorten. "Hur ofta besöker 
Du Din uppväxtort?" n=950. 

Antal % 

Jag bor där nu 161 17 
Flera gånger i månaden 242 25 
Några gånger per år 370 40 
Högst en gång om året 99 10 
Aldrig 70 7 
Ej svar 8 1 

Summa 950 100 

Vid en enkel korstabulering framgår det att drygt hälften (88 
personer) av dem som säger sig redan bo på uppväxtorten också, enligt 
födelseregistret, visar sig vara födda där. Den andra halvan som säger 
sig redan bo på uppväxtorten är inte född i samma kommun. 
Uppväxtort och födelseort är sålunda i många fall inte liktydiga. Det 
är därför rimligare att anta att den uppgivna uppväxtorten har större 
betydelse än registervariabeln "födelseort". 

Uppväxtorten har sannolikt, oavsett om man bor där eller ej, en stor 
betydelse i migrationsprocessen. Mindre än 10% uppger att de aldrig 
besöker sin uppväxtort. Något fler uppger att de redan bor på sin 
uppväxtort i förhållande till andelen flyttare som flyttat till sin 
födelsekommun. 

Inte oväntat är "stannarna" mer stabila i förhållande till sin födelseort 
och uppväxtort? Beträffande åldersfördelningen skiljer de sig åt 
betydligt. Som vi kunde konstatera i tidigare kapitel är flyttargruppen 
en "ung" grupp, medan stannargruppens åldersfördelning liknar 
totalbefolkningens åldersfördelning. 
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Vad beträffar stannarnas födelselän i förhållande till de län de bor i 
visar det sig att 1 527 (61%) av dem bor i samma län de är födda i. 
Relationen till uppväxtorten är också mer påtaglig för stannar-
gruppen än för flyttargruppen (se t abell 6.2). 

Tabell 6.2 Stannar grupp ens besöksfrekvens i uppväxtorten. "Hur ofta besöker 
Du Din uppväxtort?" 

Antal % 

Jag bor där nu 370 36 
Flera gånger i månaden 124 12 
Några gånger per år 295 28 
Högst en gång om året 186 18 
Aldrig 53 5 
Ej svar 9 1 

Summa 1037 100 

Andelen stannare som besöker sin uppväxtort sällan eller aldrig är 
högre än bland flyttarna. Vidare kan konstateras att andelen s tannare 
som redan bor på sin uppväxtort är dubbelt så hög som motsvarande 
grupp bland flyttarna. Det kan även noteras att besöksfrekvensen i 
uppväxtorten är högre för flyttargruppen. Detta kan bero på att 
flyttargruppen är yngre och mer ofta frekventerar sitt föräldrahem. 
Detta leder till frågan: Har de sociala nätverken olika betydelse för 
olika åldrar? Det ligger t ex nära till hands att anta att de sociala 
nätverken kan ha en bortstötande effekt för vissa ungdomar. I unga 
människors frigörelseprocess kan en viss aversion mot de etablerade 
släktrelationerna säkerligen ingå. 

Vid en jämförelse mellan de flyttare som redan bor i uppväxtorten och 
de som sällan eller aldrig besöker sin uppväxtort framkommer en del 
åldersskillnader (se figur 6.1). Det är relativt sett fler i åldersgruppen 
20-24 år som bor på sin uppväxtort. De återvänder också i större 
utsträckning än andra åldersgrupper till sin uppväxtort. I de äldre 
åldersgrupperna, speciellt i åldersgruppen 35-39 år, är situationen den 
omvända. Detta kan tolkas som att ju äldre "flyttaren" blir, desto 
mindre vanligt blir det att besöka sin uppväxtort. 

Resultaten kan tolkas på fler sätt. En tolkning är att besök i 
uppväxtorten är beroende av ålder. Ju äldre man blir, och ju fler 
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flyttningar män hunnit göra, desto mer avlägsen blir platsen för den 
egna uppväxten. En alternativ tolkning är betydelsen av de sociala 
nätverken. Flyttaren växer med tiden in i nya sociala sammanhang, 
och den sociala betydelsen av uppväxtorten klingar av i takt med att 
det sociala nätverket inte upprätthålls, och med att äldre släktingar går 
ur tiden. En tredje tolkning är en variant på den första. Det är lite 
anmärkningsvärt att andelen 20-24-åringar som återvänt till 
uppväxtorten är så pass stor. Den gängse bilden av återflyttaren är ju 
annars att man flyttar "hem" när man hunnit utbilda sig och skaffat 
familj. Få ungdomar i åldersgruppen 20-24 år har hunnit med detta. I 
de yngre åldersgruperna har man inte hunnit så långt i sin 
flyttningskarriär. Antingen har man flyttat med sina föräldrar, eller så 
har man hunnit med någon kortare utbildnings- eller arbetssejour på 
annan plats och därefter återvänt hem. Något förvånande är den höga 
andelen i åldersgruppen 35-39 år som uppger att de aldrig besöker sin 
uppväxtort. 
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Figur 6.1 Flyttare som flyttat tillbaka till sin uppväxtort resp ektive flyttare som 
sällan el ler aldrig bes öker sin uppväxtort förd elat på ålder . n=330. 

Betydelsen av uppväxtorten kan också ses i ett större sammanhang. 
Genom den ekonomiska tillväxten och välfärdssamhällets framväxt 
har värderingar som social trygghet och fysisk miljö fått större 
betydelse. Detta skulle då återspeglas i förändrade värderingar. Det 
skall tilläggas att egentliga belägg för den sistnämnda tolkningen 
saknas i enkätundersökningen. 
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För de allra äldsta åldrarna är det empiriska materialet för litet för att 
det skall gå att dra några generella slutsatser. Dock är det tänkbart att 
möjligheten att besöka hemorten (om man inte redan bor där) avtar 
med stigande ålder. 

6.2 Tidigare bostadsort och destination 

Relationen mellan destination och födelseort/uppväxtort ger en 
indikation om betydelsen av de sociala nätverken. Det är dock rimligt 
att anta att relationen destination - tidigare bostadsorter ger en mer 
differentierad bild av det flyttande hushållets erfarenheter av, och 
möjliga kopplingar till, andra orter 

Genom att jämföra inflyttningskommun (destination) med respon-
denternas flyttningskedja visade det sig att 279 hushåll (29%) av 
enkätsvararna flyttat till en kommun i vilken de tidigare bott i. 
Denna matchning innehåller dock ett par brister. I frågan efter
frågades den tillfrågade personens tidigare flyttningar. Det betyder att 
delar av ett flerpersonshushåll kan ha erfarenheter av andra orter. 
Detta belyser återigen frågan om vem som egentligen styr 
flyttningens riktning i ett flerpersonshushåll. I vissa fall hade också 
respondenterna uppgivit den aktuella destinationsorten som sista led i 
flyttkedjan. Det är i och för sig riktigt, men resultatet av match
ningen blir något missvisande. 

6.3 De sociala nätverkens lokalisering 

Som inledningsvis kunde konstateras utgör födelseort och framförallt 
uppväxtort en viktig riktningsvisare vad avser de sociala nätverkens 
lokalisering. Frågan är nu: Ar de individuella sociala nätverkens 
lokalisering en bra riktningsvisare för flyttningens destination? 
Frågan är komplex: Fenomenet sociala nätverk kan stå för många 
olika saker och ses i olika sammanhang. 

Nära släkt brukar anses som mest betydelsefull i den sociala strukturen 
(Allardt, 1975). Relationerna till övrig släkt kan variera betydligt vad 
avser innehåll, frekvens och kvalitet. Vänner och bekanta fyller 
naturligtvis också en viktig roll i det sociala umgänget. När det gäller 
släktrelationer har 30% av de tillfrågade flyttat till en kommun där 
nära släktingar redan bor. Man kan anta att det är inom denna grupp 
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som antalet återvändare är störst. De flyttar "hem" igen. Drygt 40% 
av de svarande i enkätstudien uppger att de flyttade till en kommun 
där de hade någon släktrelation. Omvänt kan man dock hävda att över 
hälften flyttade till kommuner där släktrelationer saknades. Sociala 
relationer behöver dock inte bara bestå av kontakter med släkt. Vänner 
och bekanta kan också ha betydelse för flyttningens riktning. 

Hur väl överensstämmer spridningen av det flyttande hushållets släkt 
och vänner med flyttningens riktning? Finns det överhuvudtaget 
något samband? Som framkom ovan flyttar drygt 4 av 10 till 
kommuner där släktband finns (se tabell 6.3). Majoriteten har dock 
flyttat till kommuner där släktförankring saknas. För stannargruppen 
är proportionerna i stort sett omvända. Vid samma jämförelse (det vill 
säga en matchning mellan bostadskommun och släktingarnas 
bostadskommuner) framgår att 70% av stannarhushållen bor i 
kommuner där de också har släkt. Siffran är sannolikt något högre. På 
den direkta frågan huruvida hushållet har släkt på den egna 
bostadsorten uppger närmare 80% av stannarhushållen att så är fallet. 

Sannolikheten för att ett svenskt hushåll skall ha släkt i någon eller 
några av Sveriges större kommuner är ganska stor. Flyttningar till 
stora kommuner är dessutom vanligare än det omvända fenomenet. 
Denna iakttagelse är snarare ett uttryck för massans eller storlekens 
betydelse för mänsklig interaktion. Ju fler invånare i en kommun, 
desto större sannolikhet för att den presumtive flyttaren känner 
någon i den stora kommunen. Om detta i sin tur beror på att man i 
en stor kommun har någon form av social kontakt, eller om det beror 
på andra "pull-faktorer" går inte att uttala sig om i detta 
sammanhang. 

Av de svarande har 282 hushåll (30%) uppgett att de hade nära släkt i 
destinationen. Totalt är det 407 flyttande hushåll (43%) som anger att 
de har någon form av släktrelation i destinationskommunen. 

För att belysa b etydelsen av sociala relationer och flyttningar till stora 
kommuner kommer flyttningar till och inom Stockholms län att 
särredovisas längre fram. 
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Tabell 6.3 Samband mellan destinationskommun för flyttarna och 
släktingarnas bostadskommuner. Flera svarsalternativ har kunnat 
anges(n-950). 

Typ av social kontakt i destination antal % 

Nära släktingar (soc.kont.I)1 

Syskon etc (soc. kont II) 
Övrig släkt (soc kont. III 

282 
243 
126 

30 
26 
13 

Nära släkt & syskon etc (I+II) 369 39 

Nära släkt, syskon et cetera 
och/ eller övrig släkt (I el. II el. III) 
Ej släkt 

407 
543 

43 
57 

Summa 950 100 

Hur ser det ut med kontakterna med destinationsorten innan 
hushållet flyttar dit? Om man undantar kontakter som har med 
boendet och arbetet att göra visar det sig att över 80% uppger att de 
hade kontakter ("kände någon") innan de flyttade (se tabell 6.4). Det 
"svarta hålet", det vill säga den socialt okända platsen är inte så vanlig. 

Tabell 6.4 Sociala kontakter med destination skommun innan flyttning. 

Typavsocialrelationi destination Antal % 

Inga kontakter alls 160 17 
Nära släkt 289 30 
Övrig släkt och vänner 290 31 
Andra sociala relationer 202 21 
Ej svar 9 1 

Summa 950 100 

l"Soc. kont. I" avser den närmaste släkten såsom barn och/eller föräldrar, 
"Soc. kont. II avser släktrelationer såsom syskon, mor- och farföräldrar et cetera och "Soc. 
kont. III avser övrig släkt. 
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De stora skillnaderna mellan värdena i tabellerna 6.3 och 6.4 är 
intressanta. I den senare tabellen uppger 61% av respondenterna att de 
hade nära släkt och /eller övrig släkt i destinationskommunen. Av den 
förra tabellen blev resultatet av matchningen mellan släktförbindel
sernas geografiska lokalisering och flyttarnas destinationskommun 
43%. Inom hälften av fallen fanns en överensstämmelse mellan 
släktens lokalisering och destinationskommun. Skillnaderna kan bero 
på frågornas olika karaktär. Tabell 6.3 bygger på en fråga där 
respondenterna själva fick ange i vilka kommuner de anhöriga bor i. 
Tabell 6.4 är resultatet av en enkel kryssfråga som är lättare att fylla i, 
något som i sin tur kan ha påverkat bortfallet positivt. 

Studerar man detta närmare finner man att kontakternas karaktär 
varierar med ålder (se figur 6.2). Bland medelålders och äldre är det 
vanligare att flytta till en kommun där sociala kontakter saknas. 
Utbildning och yrkeskarriär borde rimligen få ett genomslag i de 
yngre åldersgrupperna (20-29), men andelen flyttare i dessa 
åldersgrupper som flyttar till en kommun där inga som helst tidigare 
sociala kontakter existerar, varierar mellan 15-20%. Det finns många 
tänkbara förklaringar som talar för en flyttning ut i det "socialt 
obekanta". Ensamhushållet har oftast bara en vilja att ta hänsyn till. 
Ungdomlig nyfikenhet och reslust kan vara andra tänkbara 
förklaringar. Men i föreliggande studie pekar resultaten mot att även 
ungdomarna söker sig till destinationer där man har etablerade sociala 
kontakter. Lika svårt är det att finna en rimlig förklaring till mönstret 
bland individerna i den övre medelåldern. Förändringar i hushållets 
sammansättning, arbetslöshet etc är andra tänkbara förklaringar. Av 
mer spekulativ art är förklaringar där de sociala nätverken betraktas 
som en belastning, t ex asymmetriska släktrelationer med repellerande 
konsekvenser. Framhållas bör att resultaten i figur 6.2, är mycket 
osäkra för de äldre åldersgrupperna, på grund av små undergrupper 
och stort bortfall. 
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Åldersgrupper 

0 Flyttare med etablerade kontakter med nära s läktingar 
Q Flyttare med etablerade kontakter av öv rig karaktär 
• Flyttare utan kontakter före flyttnin g 

Figur 6.2 Flyttarnas sociala kontakter med destinationsorten före själva 
flyttningen. Relativ fördelning inom re spektive åldersgrupp. 

Den socialt välbekanta platsen är alltså viktig, något som på intet vis är 
en revolutionerande upptäckt. En stor del av vår individuella trygghet 
står att finna i det gemensamma livet med andra människor. Den 
mest avvikande gruppen är flyttare i åldern 55-59 år. Undergrupperna 
är för små för att dra några säkra slutsatser, varför avvikelsen i just 
denna åldersgrupp också kan bero på slumpen. En person är så gott 
som undantagslöst en del av en gemenskap. Men frågan gällde i vilken 
omfattning de sociala relationernas geografiska lokalisering påverkar 
den långväga flyttarens destination. Människor finns på platser, varför 
en stor del av de sociala nätverken är platsrelaterade. Vissa sociala 
kontakter är viktigare än andra. Betydelsen av de sociala nätverken 
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varierar också med åldern. Här kan vi konstatera att sociala kontakter 
betyder något och att det finns ett samband mellan flyttningens 
destination och var de sociala kontakterna finns. Vi ska nu gå vidare 
och se närmare på två egenskaper hos de sociala nätverken; deras 
kvalitet och deras intensitet. 

6.4 De sociala nätverkens kvalitet 

Det finns många sätt att närma sig området "sociala relationer" och 
det finns en mängd metoder och uppfattningar om hur man bör och 
skall mäta detta. Jag har valt att med hjälp av ett antal enkla frågor 
försöka belysa nätverkens kvalitet och därefter sammankoppla detta 
med flyttningens destination. Frågorna gäller till exempel vilka man 
besöker ofta och var någonstans dessa bor. Möjligen finns också en 
avståndsfaktor i kvalitetsaspekten hos de sociala nätverken. Det är 
tänkbart att flyttningar över längre avstånd är mer beroende av en 
högre kvalitet på de sociala kontakterna i destinationen än kortväga 
flyttningar. 

De sociala nätverkens kvalitativa betydelse förefaller variera med ålder. 
För många ungdomar kan naturligtvis närheten till nära släkt ha en 
viss bortstötande verkan; man flyttar hemifrån för att markera sin 
självständighet. Dock framgår av figur 6.2 att en relativt stor andel 
(närmare 40%) i den yngsta åldersgruppen (15-19 år) har flyttat till 
orter med väletablerade kontakter med nära släktingar. I de två 
följande åldersgrupperna är andelen lägre vad avser flyttningar till 
orter där kontakter med nära släktingar finns. 

Av tabell 6.3 framgår att korrelationen mellan destinationskommun 
och släktens bostadskommuner är tydlig. Närmare en tredjedel av alla 
flyttningar i studien sker till kommuner där nära släktingar finns. 
Detta är en tydligare indikation på de sociala nätverkens kvalitativa 
betydelse för flyttningens riktning. Den närmaste släktens 
bostadskommuner är mindre till antalet än antalet kommuner där 
övrig släkt och vänner bor. 

Ett alternativt sätt att ta reda på om sociala kontakter har någon 
betydelse för val av destination är att studera sambandet mellan de 
sociala kontakternas utbredning och valet av destination. Här valdes 
att närmare granska betydelsen av individens primära nätverk, det vill 
säga nära släktrelationer som föräldrar och/eller barn i första hand och 
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syskon, syskonbarn etc i andra hand. Rent hypotetiskt antas de nära 
släktförbindelserna utöva ett större inflytande på valet av destination 
än övriga sociala kontakter (mammahypotesen). Resultatet av chi2-
testet visar att det finns ett signifikant samband mellan släktens 
bostadsorter och flyttarens destination (se tabell 6.5). Skillnaderna 
mellan de båda kategorierna släkt är små, varför "mammahypotesen" 
inte direkt kan verifieras. Detta kan möjligen förklaras med ålders
fördelningen inom flyttargruppen. 

Korrelationsmatriserna visar att det finns ett signifikant samband 
mellan destinationskommun och sociala kontakter respektive 
fritidshuskommun. En normal korrelationsanalys med exempelvis 
Kendell eller Pearson-metoden går ej att genomföra med nominal-
data. Därför valdes återigen en chi2-test, med vilken det går att 
identifiera om ett systematiskt samband existerar mellan två variabler. 
En enkel chi2 säger dock ingenting om styrkan i sambandet, vilket är 
fallet med en korrelationsanalys. Därför valdes Cramers V-metod som 
är en modifierad version av Phi. Goodman och Kruskals Tau chi2-test 
användes som komplement. Ett problem med chi2 är svårigheterna att 
tolka koefficientens utfall med undantag för extremvärdena 0 och 1 
(Barber, 1988). Av den anledningen konstruerade Goodman & 
Kruskal en koefficient som är lättare att tolka. Goodman & Kruskals 
Tau definieras som den "proportionella reduktionen av felkällorna för 
den första variabeln genom kunskapen i den andra variabeln" (Barber, 
1988, s. 387). 

Tabell 6.5 Sambandet mellan sociala kontakter och destination, samt mellan 
destination och fritidshuskommun. Flyttargruppen. Chi2-korrelation med 
Cramers V och Goodman & Kruskal Tau. 

Samband Cramer's V Goodman Kruskal Tau 

Dest.kom. - Soc. kont I2. n= 891 0,58 0,31 
Dest. kom. - Soc. kont. II. n=773 0,60 0,34 
Dest. kom. - Soc. kont. III. n=732 0,56 0,30 
Dest. kom. - Alla soc. kont. n=950 0,78 0,43 
Dest. kom. - Fritidshuskom. n=328 0,70 0,48 

2"Soc. kont. I" avser den närmaste släkten såsom barn och/eller föräldrar, 
"Soc. kont. II avser släktrelationer såsom syskon, mor- och farföräldrar et cetera och "Soc. 
kont. III avser övrig släkt. 
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Korrelationsmatrisen skall tolkas med stor försiktighet. Styrkan på 
sambandet mellan destinationskommun och nätverksvariablerna samt 
fritidshuskommun kan endast jämföras sinsemellan som mindre än 
eller större än. De valda måtten är endast ett uttryck för skillnaden i 
betydelse mellan de olika faktorerna. 

Det bör i sammanhanget påpekas att ovanstående samband bygger på 
det första svarsalternativet. Respondenterna har kunnat uppge flera 
kommuner för släktens utbredning. De primära släktrelationerna 
torde dock i hög utsträckning återfinnas i den första svarskolumnen. 
Av ovanstående tabell framgår att den närmaste släkten har större 
betydelse för destinationsvalet än mer avlägsen släkt. Dock är 
sambandet starkast mellan destination och halvperifer släkt (syskon 
etc). Lokaliseringen av fritidshus (för de hushåll som har tillgång till 
ett fritidshus) tycks ha en ännu starkare påverkan på flyttningens 
destination. Av de som uppger att de äger eller har tillgång till ett 
fritidshus har närmare hälften flyttat till samma kommun som 
fritidshuset ligger i. Det är tänkbart att fritidshuset i vissa fall har 
fungerat som en länk mellan uppväxtort och bostadsort och att 
flyttning till fritidshuskommun innebär att hushållet flyttar "hem". 

6.5 De sociala nätverkens intensitet 

Med de sociala nätverkens intensitet avses här hur ofta flyttarna 
träffar sina släktingar och vänner på andra orter. Det gäller i 
synnerhet de flyttare som uppger att de har släkt och/eller vänner i 
destinationskommunen. Om kommuner där sociala kontakter finns 
har något inflytande är det rimligt att tänka sig att den presumtive 
flyttaren besöker kommunen ifråga mer eller mindre frekvent. 
Besöksfrekvensen är beroende av avståndet och kvaliteten på nätverket. 
Ju större avstånd och ju sämre kontakt med släkt och vänner, desto 
större avståndsfriktion. Avståndet kan kanske också ha ett visst 
inflytande över kontaktmönstret i ett socialt nätverk. 

Andelen flyttare som besökte destinationskommunen relativt ofta 
(flera gånger i månaden eller oftare) uppgår till 34%. En mindre 
andel, 17%, uppger att de aldrig besökt destinationskommunen innan 
de flyttade till densamma. Denna andel kan jämföras med de 17% av 
flyttarna som uppger att de inte hade några som helst kontakter med 
någon på destinationskommunen innan de flyttade. 
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Tabell 6.6 Besöksfrekvens i destinationskommunen innan flyttning. Relativ 
fördelning. N=950. 

Besöksfrekvens % 

Aldrig 
Någon gång 
Ett pat ggr/år 
En gång/ månad 
Flera ggr/månad 
Flera ggr/vecka 
Ej svar 

16,6 
19.6 
18.7 

9,7 
20,2 
13,8 

1,4 

Summa 100 

Av tabell 6.7 framgår att de som har nära släktingar på destinations
orten regelbundet besökte orten innan en flyttning blev aktuell. 
Besöksfrekvensen varierar dock något, vilket väl närmast får betraktas 
som en konsekvens av skiftande avstånd. 

6.6 "Svarta-hål flyttningar" 

Det är rimligt att anta att de respondenter som uppger att de vare sig 
har besökt den aktuella inflyttningskommunen eller har några som 
helst kontakter där, är samma personer. Detta stämmer inte riktigt. 
Av tabell 6.7 framgår att det är knappt 10% (eller 93 st) av 
respondenterna som är "rena svarta-hål-flyttare". Av dessa är en 
övervägande del yngre flyttare. Medelåldern på denna grupp är 30 år. 
Gruppen omfattar dubbelt så många män som kvinnor. Medelåldern 
för den kvinnliga gruppen är 29 år och för den manliga dito 30 år. 

Denna grupp flyttare, som flyttar till platser de aldrig vare sig tidigare 
besökt eller har någon etablerad social kontakt med, är naturligtvis 
intressant. Dock är denna undergrupp för liten för att kunna dra 
generella slutsatser. Detta gäller i synnerhet vid en regional 
gruppering. Av materialet kan man dock konstatera att destinationen 
för dessa "svarta-hål- flyttningar" i 50% (46 av 93) av fallen är riktad 
mot de fyra storstadslänen (Stockholms- Uppsala-, Malmöhus-, samt 
Göteborgs- och Bohus län. Se figur 6.3). Av detta kan man 
försiktigtvis sluta sig till att det rör sig om flyttning till 
utbildningsorter och arbetsmarknadsflyttningar. Mot bakgrund av 
bilden av en hög rörlighet är det rimligt att tänka sig att de flesta 
svenskar känner till, har besökt och/eller känner någon i 
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storstadsområdena. Mindre förvånande är andelen flyttningar till 
norrlandslänen. I denna grupp flyttar 18% (eller 17 av 93) till en 
socialt och geografiskt okänd plats i Norrland. Sannolikheten för att 
en flyttare skall vara bekant med någon i destinationskommunen 
minskar ju lägre invånarantalet är i destinationskommunen. Å andra 
sidan kan hävdas att flyttningar till mindre kommuner oftare företas 
av människor som flyttar "tillbaka". En vanlig bild av 
norrlandsflyttaren är just att denne är en återvändande norrlänning. 

I figur 6.3 redovisas dessa flyttares destination. Notabelt är dock ändå 
Stockholmskommunernas betydelse. Runt 25% av flyttningarna är 
flyttningar till Stockholms län. 

Tabell 6.7 Besöksfrekvens och sociala ko ntakteri destinationskommunen innan 
flyttning. 

Besöksfrekvens Aldrig : Ibland Några En gång Flera ggr Flera ggr Ej svar 
Social kontakt ggr/år i män. per mån. per vecka Totalt 
Ingen kontakt 
% 9,9 4,2 1,5 0,1 0,9 0 0,1 16,8 
Nära släkt 
% 0,5 2,7 7,8 5,2 7,9 5,9 0,4 30,4 
övrig släkt 
% 0,6 2,4 2,4 1,4 2,7 1,7 0,3 11,6 
Nära vänner 
% 1,6 2,6 3,8 1,4 5,6 4,1 0 ! 19,1 
övriga vänner 
% 4 7,4 3,3 1,6 3,1 2,1 0 ! 21,4 
Ej svar 
% 0,1 0 0 0 0,1 0 0,5 0,7 
Total% 16,8 19,4 18,8 9,6 20,3 13,8 1,4 0 
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Figur 6.3 Relativ fördelning av flyttningsdestination for gruppen långväga 
flyttare som saknar både sociala och geografiska erfarenheter från 
destinationskommunen. n=93-

6.7 Flyttningar, besöksfalt och sociala nätverk - exemplet Norr
botten 

I syfte att tydliggöra de geografiska sambanden mellan flyttningens 
destination och de sociala kontakterna ges i det följande en bild över 
flyttningar till och från Norrbottens län. Antalet flyttningar till och 
från Norrbotten, inklusive flyttningar mellan kommuner inom länet 
är ringa, varför slutsatserna skall tolkas med stor försiktighet. De 
långväga flyttningarna med ursprung eller destination i Norrbottens 
län är i många fall just "långväga". Påfallande många flyttningar sker 
mellan Norrbotten och Stockholm (se karta 6.1 och 6.2). Dessutom 
påverkar de relativt stora avstånden mellan huvudorterna i 
Norrbotten bilden av långa, norrbottenrelaterade, flyttningar. 
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Karta 6.1 och 6.2 Flyttningar, över kommungräns, till kommuner i Norrbottens 
län (n=28) respektive flyttningar, över kommungräns, från kommuner i 
Norrbottens län (n=37). 

Kontaktmönstret för flyttarna med destination Norrbotten, det vill 
säga där dessa flyttares sociala kontakter finns, visar en tydlig 
Norrlandsprägel. Karta 6.3 visar antalet kontakter för norrbottens-
flyttarna i förhållande till summan av alla sociala kontakter för 
norrbottensflyttarna. 
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Andelen sociala kontakter 
N orrbottensflyttarna 

• 10.1 till 22 % (2) 
H 3.1 till 10.09 °A b (9) 
S 1.1 till 3.09% (4) 
H 0.1 till 1.09% (18) 

övriga (252) 

Karta 6.3 Sociala kontakter och flyttning till kommun i Norrbottens län. 
Sociala kontakter med respektive kommun mätt som antalet kontakter i 
förhållande till alla kontakter, n=28. 

Besöksfrekvensen behöver nödvändigtvis inte vara högre i de 
kommuner där släkten bor. I enkäten till flyttarna ombads respon-
denterna också ange de platser (kommuner) som man besökt frekvent 
och/eller vistats på under exempelvis semesterperioder. Studerar man 
besöksfälten närmare för norrbottensflyttarna, både de som lämnar 
och de som flyttar till Norrbotten, finner man i båda fallen att 
besöksfälten är koncentrerade till Norrbottens län och till Stockholm. 
Många flyttar uppenbarligen hem eller möjligen till en bekant plats, 
(se karta 6.4 och 6.5). 
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Antal besök/kommun 
Flyttare till Norrbotten 

• 6 till 11 (3) 
Ü 2 till 5 (11) 
m i tin i (ii) 
I I övriga (260) 

Antal besök/kommun 
Flyttare från Norrbotten 

• 6 till 13 (3) 
• 2 till 5 (11) 
ü 1 till 1 (20) 
• övriga (251) 

Karta 6.4 och 6.5 Besöksfalt innan flyttning för flyttare till respektive från 
kommuner i Norrbottens län 1989. Antal besök:. n=28 respektive 37. 

6.8 Stannarna och de sociala nätverken 

Som framgår av tabell 6.2. uppger 35% av de svarande i 
"stannargruppen" att de bor på sin uppväxtort och ca 57% att de mer 
eller mindre regelbundet besöker sin uppväxtort, medan resterande 
8% anger att de aldrig besöker uppväxtorten. Det betyder att trots den 
relativt omfattande omflyttningen under efterkrigstiden, så 
upprätthåller de flesta individerna någon form av social eller 
geografisk relation till sin uppväxtort. 
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Hur skiljer sig "stannargruppen" från "flyttargruppen" vad avser 
andra sociala faktorer? De två faktorer som är aktuella här är dels 
sambandet mellan stannarens bostadskommun respektive släkt och 
vänners bostadskommun(er), dels i vilken omfattning stannaren har 
släkt inom den egna kommunen. 

Att ett hushåll väljer att bo kvar på ett och samma ställe under lång 
tid beror på en mängd faktorer; typ av boende, förvärvsarbete, sociala 
kontakter, trivsel etc hör dit. Stadium i livscykeln torde ha en 
avgörande betydelse: utbildning, yrkeskarriär, familjebildning, 
pensionering är nyckelhändelser i en individs livsbana. Man kan 
exempelvis skönja en något ökad flyttningsfrekvens hos nyblivna 
pensionärshushåll (Lundmark, 1995). 

En möjlig (komplementär) förklaring till "stannarnas" stabilitet är 
graden av social förankring på en ort. Den sociala förankringen kan 
förenklat sägas bestå av två delar: Närvaron av släkt samt den tid man 
bott på orten. Det är rimligt att tänka sig att ett hushåll gradvis "växer 
in" i ett socialt sammanhang, speciellt om hushållet en gång flyttade 
till en ort/kommun där släktrelationer saknades. Hushållet etablerar 
kontakt med grannar, arbetskamrater, föreningar etc. Stannar 
barnhushållet kvar så länge så att barnen hunnit flytta hemifrån till 
ett boende i samma kommun, har ett embryo till ett släktrelaterat 
socialt nätverk skapats. Detta brukar ibland kallas för "insider 
advantages". Sannolikheten att flytta minskar dessutom ju längre 
individen bor på samma ställe. 

Drygt tre fjärdedelar (77%) av stannarna uppger att de har släkt i 
samma kommun som de själva bor i (se tabell 6.8). En mindre del 
(21%) av stannarna uppgav att de inte hade några släktingar lokalt. 
Det betyder inte att de lever i ett socialt "vakuum". Dessa hushåll kan 
ändå mycket väl leva i ett mycket tätt sammanvävt socialt nätverk. 
Stabiliteten är något högre för hushåll med nära släktrelationer i 
kommunen än för hushåll som saknar släkt i den egna kommunen. 
Stabiliteten är mätt som andelen hushåll som gjorde sin senaste 
flyttning före år 1980 (se tabell 6.9). 
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Tabell 6.8 Stannar grupp ens släktförbindelser i respektive bostadskommun. 
N=1037. 

Typ av relation Antal % 

a) Barn/föräldrar/svärföräldrar 
b) Syskon/svågrar/svägerskor 
c) Övrig släkt 
d) Kombinationer av a, b och/eller c 
e) Saknar släktförbindelser 
f) Ej svar 

213 20,5 
88 8,5 
61 5,8 

439 42,3 
222 21,4 
14 1,3 

Summa 1037 100% 

Frågeställningen gällde släktförbindelser på den egna bostadsorten. 
Här lämnades tolkningen av "den egna orten" fri. Bostadsorten torde 
dock ändå kunna tolkas som en snävare definition än bostads
kommun, vilket gör resultatet än mer intressant. "Stannarna" omger 
sig med släkt där de bor. Dessa släktförbindelser kan vara en, av flera 
möjliga, förklaringar till varför denna grupp är förhållandevis stabil. 

Det ligger nära till hands att misstänka att rörligheten är knuten till 
den sociala förankringen. Det är dock inga nämnbara skillnader 
mellan stannare med nära släkt i bostadskommunen och stannare som 
saknar släktförbindelser i bostadskommunen mätt som andelen 
hushåll som senaste flyttade 1980 eller tidigare (se tabell 6.9). 

Tab 6.9 Andel stannare inom respektive grupp som gjorde sin senaste flyttning 
före 1980. Fördelat på tre grupper. N=1037 

Stannarnas besöksfält, dvs de kommuner stannarna regelmässigt 
besöker, och stannarnas sociala kontakter visar en mindre "riktad" bild 
jämfört med flyttarna. Detta gäller åtminstone "stockholms-
stannarna", i jämförelse med "stockholmsflyttarna". Stannarnas 
besöksfält och sociala kontakter redovisas här i absoluta tal, dvs antal 
stannare som har besökt samt antal stannare som har kontakter i varje 
kommun. På besöksfältskartan framstår exempelvis Norrtälje 
kommun som en mycket välbesökt kommun. Här finns många 

Grupp % 

Stannare med nära släkt i bostadskommunen 
Stannare med övrig släkt i bostadskommunen 
Stannare utan släkt i bostadskommunen 

44 
45 
40 

109 



fritidshus, vilket skulle kunna vara en förklaring till Norrtäljes 
popularitet. 

mmm 

Antal besök i kommuner 
"stannare". Stockholm 

• ll till37 (4) 
H 5 till 10 (14) 
B 2 till 4 (51) 
• Itili 1 (73) 

Antal sociala kontakter/kommun 
"stannare". Stockholm 

• 11 till 179 (5) 
B 5 ull 10 (24) 
B 2 till 4 (56) 
• Itili 1 (52) 

Karta 6.6 resp 6.7 Antal besök samt antal sociala kontakteri kommun för 
"stannare" boende i Stockholms län 1989. n=205-

6.9 Stockholmsflyttarna 

Bilden av norrbottenflyttarnas kontaktmönster kan jämföras med 
motsvarande bild över stockholmsflyttarna. Norrbottenflyttarnas 
kontaktmönster är mer koncentrerat till landets norra delar medan 
stockholmsflyttarna har ett mer spritt kontaktmönster. Jämförelsen 
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haltar dock då stockholmskartorna redovisar andelen sociala kontakter 
som promilleandelar av respektive kommuns befolkning, medan 
norrbottenskartorna redovisar sociala kontakter som andelen i 
respektive kommun av alla kontakter 

Sociala kontakter. 
Flyttning från Sthlm 

• 0.151 till 0.4335 (49) 
1 0.051 till 0.15 (65) 
0 le-05 till 0.05 (33) 
• övriga (138) 

Sociala kontakter. 
Flyttning till Sthlm 

• 0.151 till 1.12045 (55) 
m 0.051 till 0.1509 (73) 
H le-06 till 0.05 (25) 
• övriga (132) 

Karta 6.8 Flyttningar till Stockholms län. 
Sociala kontakter och flyttning till 
kommun i Stockhoms län. n=218. 
Andelen sociala kontakter i relation till 
respektive ursprungskommuns total
befolkning . 

Karta 6.9 Flyttning från Stockholms län. 
Sociala kontakter och flyttning från 
kommun i Stockholms län. n=215. 
Andelen sociala kontakter i relation till 
respektive destinationskommuns total
befolkning. 
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I och med att så många flyttar till eller inom Stockholms län finns det 
anledning att studera stockholmsflyttarna lite närmare. En hypotes är 
att stockholmsflyttarnas sociala nätverk ser något annorlunda ut, 
jämfört med gruppen som flyttar inom övriga delar av landet. 
Hypotesen grundar sig både Stockholms ställning som landets största 
befolkningskoncentration och på stadens attraktionskraft. Det är 
rimligt att anta att mycket få stockholmsflyttare saknar sociala 
kontakter i Stockholm. Antagandet förstärks av att 67% av alla 
långväga flyttningar till Stockholms kommuner utgörs av 
kommunflyttningar inom länet. Däremot står näst efter de två övriga 
storstadslänen norrlandslänen som de stora "exportörerna" av 
migranter till Stockholms län 19893. Andelen långväga flyttare från 
norrlandslänen till Stockholms län varierar mellan 11% från 
Västernorrlands län till 22% från Jämtland, mätt som andel av 
respektive läns utflyttare som flyttar till Stockholms län. Bilden av 
Stockholm som central nod för östra och norra Sverige förstärks av den 
geografiska spridningen av stockholmsflyttarnas sociala nätverk ser ut 
(se karta 6.8 och 6.9). 

Andelen flyttningar till eller inom Stockholms län uppgår i 
enkätstudien till 23%. Vid jämförelsen mellan de två gruppernas 
sociala nätverk i destinationsorten framkommer inga större skillnader. 
Anmärkningsvärt är dock att andelen stockholmsflyttare som anger 
att de inte kände någon alls i destinationen innan de flyttade dit, är 
något högre än bland övriga flyttare (se tabell 6.11). Det till synes 
något överraskande resultatet kan, som tidigare, påtalats hänga 
samman med kommunavgränsningen. Frågeställningarna i enkäten 
begränsades till att gälla den kommun man flyttade till. Man kan ju, 
rent hypotetiskt, flytta till Solna kommun och ha hela släkten i 
Sundbyberg. I föreliggande studie bokförs man då som en långväga 
flyttare som flyttar till en kommun där släktrelationer saknas. En 
annan förklaring kan vara Stockholms län som den stora 
"arbetsmarknadsmagneten", dit många, framförallt yngre flyttare, 
dras för att söka arbete. Dock kunde man kanske ha förväntat sig att 
fler Stockholmsflyttare hade ett etablerat nätverk på plats. 

3 U ppgifterna baserar sig på registerstudien av flyttarmaterialet där antalet 
ingående flyttare är 2 500. 
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Tabell. 6.10 Sociala kontakter med destinationskommunen innan flyttning 
bland "stockholmsflyttare", övriga flyttare respektive nettostoc kholmsflyttare< 
Relativ fördelning. 

Typ av social relation Stockholms
flyttare 
n=218 
% 

Övriga 
flyttare 
n=732 
% 

Nettosthlm-
flyttare 
n=78 
% 

Inga kontakter alls 18,4 17,2 21,8 
Nära släkt 30,3 30,5 26,9 
Övrig släkt och vänner 28,4 31,3 29,5 
Andra sociala relationer 22,9 20,9 21,8 
Ej svar 0 0,1 0 

100 100 100 

Det är däremot fullt rimligt att inflyttare till Stockholms län 
(nettostockholmsflyttare), har ett sämre utbyggt socialt nätverk. 
Antalet flyttare i den sistnämnda gruppen är dock inte större än 78 
personer, varför resultatet skall tolkas med försiktighet. 

Besöksfrekvensen i destinationsorten före flyttningen uppvisar också 
små skillnader mellan grupperna. Andelen stockholmsflyttare som 
besöker sin tilltänkta destinationsort, är högre än för gruppen som 
inte har någon stockholmskommun som destination. Här kan också 
den höga andelen flyttningar inom länet spela en viss roll. Däremot 
är andelarna som aldrig säger sig ha besökt destinationskommunen 
innan flyttningen ungefär lika stor i båda förstnämnda grupperna, 
runt 16%. Den stora differensen uppvisar förhållandet mellan 
inflyttare till Stockhoms län och de övriga grupperna. Nära hälften 
(45%) i denna grupp har aldrig eller mycket sällan besökt desti
nationskommunen i Stockholms län före flyttningen. Här återfinns 
med all sannolikhet en del flyttningar orsakade av rena arbets
marknads- eller utbildningsförhållanden. 

Förhållandet till uppväxtorten skiljer sig något åt i de båda grupperna 
(se tabell 6.11). Stockholmsflyttarna verkar leva mer skilt från sin 
uppväxtort. Återbesöksfrekvensen är lägre jämfört med gruppen 

^Gruppindelningen ser ut på följande vis: Stockholmsflyttare=Samtliga 
som flyttar över läns- och/eller kommungräns till någon kommun i Stockholms län, 
oavsett ursprung. Övriga flyttare=Samtliga flyttningar utom de som går till någon 
kommun i Stockholms län. Nettostockholmsflyttare=Samtliga flyttare som flyttar till 
Stockholms län från andra län. 
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Övriga flyttare. Möjligen kan detta bero på att avstånden är längre 
till uppväxtorten för den som kommer flyttande till Stockholms län 
från andra delar av landet. 

Tabell 6.11 Besöksfrekvens i uppväxtort för Stockholmsflyttare, övriga flyttare 
respektive nettos tockholmsflyttare. Relativ fördelning. 

Besöksfrekvens Stockholms- Övriga Nettosthlms-
flyttare flyttare flyttare 
n=218 n=732 3 II 00

 

% % % 

Jag bor där nu 15,6 17,4 10,3 
Flera ggr i månaden 22,5 26,4 9,0 
Några ggr per år 43,6 37,6 61,5 
Högst en gång om året 10,6 10,4 11,5 
Aldrig 7,3 7,4 6,4 
Ej svar 0,5 0,8 1,3 

100 100 100 

Slutsatsen blir att stockholmsflyttarnas sociala kontaktmönster inte 
nämnvärt avviker från studiens övriga flyttare. De inflyttade till 
Stockholms län (nettostockholmsflyttarna) är mindre ofta från Stock
holms län i jämförelse med hela stockholmsgruppen. Dock är netto-
stockholmsflyttaren mer sällan bördig från Stockholm än vad som är 
fallet med övriga flyttares relation till sin respektive uppväxtort. 
Dessutom besöker nettostockholmsflyttaren sin uppväxtort mindre 
frekvent än övriga flyttare. 

6.10 Sammanfattande kommentarer 

Den tilltagande rörligheten bland befolkningen under efterkrigstiden 
har bland annat inneburit en rumslig spridning av de individuella 
sociala kontakterna. 

En flyttning till en kommun där sociala kontakter saknas, behöver 
dock inte nödvändigtvis betraktas som något negativt. Ett alltför tätt 
knutet socialt nätverk kan också verka repellerande. Ungdomar som 
flyttar hemifrån lämnar det trygga nätverket för att skapa sitt eget 
sociala sammanhang, men där föräldragenerationen förblir en av flera 
viktiga noder i det sociala nätverket. Ungdomar förefaller också i 
större utsträckning än övriga flyttare söka sig till kommuner där 
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någon form av social förankring saknas. En förklaring till detta kan 
vara ungdomars behov av att bryta sig lös från föräldranätverket. En 
annan förklaring är naturligtvis att utbildning och yrkeskarriär kräver 
att individen flyttar. 

Betydelsen av de sociala nätverkens riktning är relativt tydlig för val av 
destination vid en flyttning. Få flyttar till en "socialt" okänd plats. En 
analys av det sociala nätverkets kvalitet visar att den närmaste släkten 
har störst betydelse av de sociala kontakterna för flyttningens riktning. 
Skillnaden är dock liten i förhållande till de lite mer perifera 
r e l a t i o n e r n a  ( s y s k o n ,  s y s k o n b a r n  e t c ) .  D e t  o m v ä n d a  f e n o m e n e t ,  d v s  
flyttning till en kommun där flyttaren saknade sociala relationer 
innan flyttningen, är också intressant. Mindre än en femtedel av 
flyttarna uppger att de helt saknade sociala kontakter i 
destinationskommunen innan flyttningen. 

Vad beträffar intensiteten i de sociala nätverken, mätt som antal besök 
i nätverksorten, relaterade till destinationen, visar det sig att de med 
nära släkt i destinationen också mer frekvent besökt destinationen 
innan flyttningen. Besöksfrekvensen är relaterad till avståndet. Det 
har i andra sammanhang visat sig att just besök hos släkt och vänner är 
en viktig anledning till resandet (Jansson, 1995). 

För stannargruppen är den sociala stabiliteten påfallande. Rimligen 
förstärks de sociala bindningarna till en ort med tiden. De flesta 
stannare bor eller har regelbunden kontakt med sin uppväxtort. Drygt 
tre fjärdedelar av stannarna har dessutom släkt i samma kommun som 
de själva bor i. Den sociala stabiliteten grundar sig också på den relativa 
stabiliteten i flyttningsmönstret. Drygt 40% av stannarna hade bott 9 
år eller längre i den aktuella kommunen. 

Sociala kontakter är således viktiga, och det finns ett tydligt samband 
mellan nätverkens utbredning och flyttarens destination. Ett socialt 
nätverk kan naturligtvis betraktas utan sin rumsliga förankring. En 
släktrelation är ju inte per definition platsbunden. Däremot är det 
rimligt att föreställa sig att sociala kontakter förknippas med platser. 
Frågan blir då vilket som kommer först; platsen eller den sociala 
kontakten. Fenomen som plats och socialt liv låter sig svårligen 
renodlas. Kan man kanske betrakta "platsen" som ett ställe där de 
sociala nätverken materialiseras? Uppenbarligen finns här anledning 
att återknyta till tidsgeografins terminologi, där plats, aktivitet och 
kontakt "vävs" samman. 
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Trots att de mellankommunala flyttningarna i Sverige kan tyckas vara 
omfattande, bör man ha i åtanke att en majoritet av befolkningen bor 
i samma län som de är födda i (drygt 60%). Detta tyder på att 
stabiliteten är stor, även om en del har flyttat och återvänt under sina 
liv. Möjligen spelar de senaste 25 årens kraftiga utbyggnad av den 
offentliga sektorn samt de regionalpolitiska insatserna en viss roll. 
Men tiden då valet stod mellan att "flytta eller dö" är förbi. Den 
regionala identitetens betydelse skall inte heller underskattas. 

Av flyttarna återfinns 14% i sin födelsekommun efter flyttningen. 
För stannarna är motsvarande siffra 39%. Närmare två femtedelar av 
stannarna bor alltså i samma kommun som de en gång föddes i. N u 
behöver de ju nödvändigtvis inte ha bott där sedan födelsen och det 
finns heller ingenting som talar för att de aldrig kommer att lämna 
sin födelsekommun. 

Om födelsekommun är, som jag tidigare diskuterat, liktydigt med 
uppväxtort, finns det all anledning att fundera på uppväxtortens 
betydelse som geografisk magnet. En individs vertikala förankring5 
knyts ihop på uppväxtplatsen. I individens geografiska förankring är 
det igenkännbara, trygga, och harmoniska viktiga komponenter för 
den fortsatta vertikala förankringen. 

Uppväxtorten representerar således ett viktigt socialt sammanhang för 
flyttaren. Om man studerar det motsatta fenomenet, flyttare som 
lämnat sin födelseort, är åldern en viktig faktor. Av de undersökta 
flyttarna har 27% flyttat från sin födelse- och uppväxtort. En viktig 
förklaring till detta är den stora gruppen yngre flyttare som flyttar 
själva för första gången och lämnar föräldrahemmet. Omkring tre 
fjärdedelar (76%) i denna grupp är i åldern 15-29 år, medan 
återvändarna för det mesta återfinns i gruppen 25-44 år. 

Mot bakgrund av den förda diskussionen skissas i figur 6.4 en enkel 
modell över vilka bindningar som kan ha betydelse för relationen 
mellan uppväxtort och individ. Figuren knyter an till den 
konceptuella modell som skisserades i slutet av kapitel 3. 

Av stor betydelse är individens/hushållets stadium i livscykeln. Med 
exempelvis fler individer i hushållet blir det också fler viljor att ta 

5Begreppet härrör från Andersson (1987). En individ kommer till livet 
genom sina föräldrar, lever livet och för det vidare till sina barn därav uttrycket "vertikal 
förankring" 
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hänsyn till. Försörjningsaspekten och tillgång till utbildning och 
arbete, är också betydelsefull. Också den egna ekonomin kan påverka 
möjligheten att flytta och påverka valet av möjliga destinationer. 

De omgivande förutsättningarna är centrala. De individuella 
preferenserna kan naturligtvis variera från individ till individ, men för 
de flesta hushåll är exempelvis tillgången på arbete viktig. 

Livscykelfaktorer Förankring 
och individuella 
begränsningar 

Fysiska 
förhållanden 

Samhällsstruktur 

Ålder 

Ekonomi 

Servicebehov 

Utbildning/yrke 

Familjesituation 

Samhällsservice 

Infrastruktur 

Bostadsmarknad 

Arbetsmarknad 

Uppväxtort 

Ekon/materiell 
förankring 

Social förankring 

Uppväxtortens 
geografiska läg< 

Tidigare 
bostadsorter 

Fysisk/miljömässig 
förankring 

Emotionell 
förankring 

Avstånd (till 
uppväxtort) 

Figur 6.4 En konceptuell modell över p ersonens rela tion till sin uppväxt ort. 
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De fysiska förhållandena avspeglar exempelvis det fysiska avståndet till 
uppväxtorten och i vilken del av landet som uppväxtorten är belägen i. 
Av betydelse är också avståndet i tid, dvs den tid man bott på annan 
ort än uppväxtorten. 

Den känslomässiga/emotionella bindningen till en ort är viktig, men 
kan vara svårt att sätta fingret på. Man minns det positiva och har 
svårare för att komma ihåg det lite trista och vardagliga. Den sociala 
förankringen är även den tidsberoende. Ju längre tids bortovaro, desto 
större är sannolikheten för att det sociala nätverket tunnas ut och 
försvinner. 

Nästa kapitel ägnas en närmare belysning av platsens betydelse. Såväl 
de flyttande personernas som stannarnas geografiska preferenser om 
önskvärd bostadskommun studeras. Preferenserna sätts i relation till 
faktorer som födelseort, socialt nätverk etc. I kapitlet görs också en 
uppföljning av flyttarnas respektive stannarnas bostadsorter 1995, det 
vill säga sex år efter den flyttning eller icke-flyttning som är 
utgångspunkt för denna studie. 
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KAPITEL 7 

PLATSENS BETYDELSE 

Att vissa platser får en mer central roll i våra liv än andra är uppenbart. 
Det finns inget entydigt svar på frågan "Varför?", men vårt behov av 
trygghet och rumslig förtrogenhet har säkert stor betydelse. Vi präglas 
av den plats vi är uppväxt på, där vi har släktningar och där vi bor. 

Det har under åren utvecklats en mängd tekniker i syfte att studera 
våra uppfattningar om vår omgivning eller om andra platser (se 
kapitel 3). Metoderna går under samlingsbeteckningen "mentala 
kartor", och utgår från den kognitiv-vetenskapliga uppfattningen att 
människor skapar "bilder" i hjärnan av omgivningen inklusive 
värderingar av olika element i omgivningen. Platsen/platserna som 
betyder mycket i våra liv har naturligtvis också en central plats i våra 
mentala kartor. Vi har våra egna, högst personliga, medelpunkter på 
vår värld, jorden. Världen börjar på Trysunda, på Näbben, i Moskosel 
eller på Särö, och kanske slutar också världen där den en gång började. 
Lika mycket som den vertikala integrationen kan ha en betydelse i 
våra mentala bilder, lika mycket betyder förmodligen den geografiska 
prägling som vi utsätts för som barn. Beteendevetarena tycks vara 
överens om att den plats vi växer upp på bär vi med oss resten av livet. 
Om vi under vår uppväxt flyttat i stor utsträckning så tycks fem-
sjuårsåldern vara den ålder då präglingen är viktigast. Platsen vi 
befinner oss i vid viktiga händelser, eller möter männiksor i kommer 
vi som regel ihåg. Frågan är väl närmast om vi minns platsen för 
platsens inneboende sociala och fysiska egenskaper, eller om platsen får 
en plats i minnet i förbigående, som den plats som förknippas med 
viktiga händelser och känslor? (se även Andersson, 1987). 

När hembygden och saknaden efter denna diskuteras och illustreras 
framställs den ofta i närmast sakrala termer. Det tycks framförallt 
gälla människor som inte har möjlighet att besöka sin hembygd så 
ofta. Exilförfattandet utgör ett exempel på detta. En betydande del av 
den ryska 1900-talslitteraturen har exempelvis tillkommit i 
Västeuropa. Även inom ett land kan man se exempel på 
exilförfattande. Torgny Lindgren sitter i Småland och skriver om 
platser, händelser och människor i Västerbottens inland. 
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Vid undersökningar om människors uppfattningar om sin omgivning 
och om olika platsers betydelse ställs man naturligtvis inför frågan om 
man verkligen ställer frågan på rätt sätt och mäter riktigt. Vad menas 
med Moskosel? Vad representerar platsen för olika individer? Vi får 
nöja oss med det vi frågar om. Kan vi jämföra resultatet med en 
faktisk handling, i detta fall en flyttning, så kanske vi kan säga lite 
mer. 

I föreliggande kapitel utgår resultatredovisningen och diskussionen 
från en fråga i enkäterna (flyttarenkäten och stannarenkäten) om var 
respondenten helst av allt skulle vilja bo. Detta "skulle vilja bo" 
representerar ett val som inte påverkas eller styrs av faktorer som 
arbetsmarknad, bostadsmarknad, utbildning etc, denna plats skall 
spegla en central plats i respondentens liv. 

Valet av var man "skulle vilja bo" jämförs med den faktiska 
destinationen vid 1989 års flyttning. En jämförelse görs också med 
födelsekommun samt med det sociala nätverkets lokalisering och 
eventuell fritidshuskommun. Dessutom har båda registermaterialen 
uppdaterats, dvs samtliga 2 500 flyttare och 2 500 stannare 
uppdaterades med 1995 års uppgifter om bostadsort. Därigenom går 
det att se om flyttningsmönstret under perioden 1990-1995 föränd
rats vad avser kopplingen till det sociala nätverkets utbredning, 
födelsekommun samt relationen till platsen (kommunen) man helst 
av allt skulle vilja bo på (i). 

Med hjälp av enkätens öppna svar går det också att säga någonting om 
vilka motiv som är viktiga vid valet av prefererad ("skulle vilja bo") 
kommun. Ar det de sociala kontaktmönstren som påverkar valet eller 
är det platsens inneboende fysiska egenskaper som har betydelse? 

7.1 Flyttarnas preferenser och geografiska bakgrund 

Genom att jämföra valet av prefererad kommun med geografiska 
bakgrundsvariabler som faktisk flyttningsdestination för flyttar-
gruppen, födelsekommun, den närmaste släktens bostadskommuner 
samt med eventuell fritidshuskommun för båda grupperna, är det 
möjligt att säga någonting om sambandet mellan dessa faktorer. Den 
prefererade bostadskommunen jämförs också mot kommun där man 
tillbringar hela eller delar av sin semester. 
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Av tabell 7.1 framgår att det finns ett visst samband mellan prefererad 
bostadskommun och de övriga geografiska bakgrundsfaktorerna. 
Hypotesen bakom sambandet mellan prefererad bostadsort och de 
övriga faktorerna är att kommuner där släkt och vänner bor och 
kommuner som man vuxit upp i eller har besökt i någon utsträckning 
påverkar den individuella bilden av och preferenserna till andra 
kommuner (bostadsorter). Slumpen kan i och för sig bidra till att vi 
undersöker statistiska samband som inte är något annat än resultatet 
av ett slumpartat utfall. 

Föreliggande korrelationstester skall tolkas med stor försiktighet och 
endast jämföras sinsemellan, dvs styrkan på sambandet mellan 
prefererad bostadskommun och olika geografiska bakgrundsvariabler 
kan endast jämföras sinsemellan i dimensionerna mindre än eller 
större än. 

Tabell 7.1 Sambandet mellan prefererad bostadskommun och bakgrunds
variablerna sociala kontakters lokalisering, fritidshuskommun, ursprung och 
destination för flyttargruppen. Chi2-korrelation med Cramers V resp. det rela
tiva sambandet mellan prefe rerad kommun och respe ktive bakgrundsvariabel 

Samband Cramers V Andel 

Pref. kom. - faktisk dest. n=768 0,67 41 

Pr ef. kom. - födelsekom. n=768 0,61 21 

Pref. kom. - fritidshuskom. n=278 0,75 66 

Pref. kom. - ursprungskom. n=768 0,57 15 

Pref. kom. - Soc. kont. I1. n=717 0,65 29 

Pref. kom. - Soc. kont. II. n=623 0,66 27 

Pref. kom. - Soc. kont. III. n=603 0,61 17 

Även här gäller samma anmärkning som beträffande tabell 6.5. 
Respondenterna har kunnat uppge flera alternativ för släktens 
utbredning. Här har bara tagits hänsyn till det första svarsalternativet 

^'Soc. kont I" avser här den närmaste släkten såsom barn och/eller 
föräldrar, "Soc. kont. II" avser släktrelationer som syskon, mor- och farföräldrar etc och 
"Soc. kont. III" avser övrig släkt. 
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Av tabellen kan utläsas att drygt 40% av flyttarna har flyttat till den 
kommun i vilken de också helst av allt vill bo. En betydligt mindre 
andel saknar kommunen man flyttat ifrån. En försiktig tolkning av 
detta skulle kunna vara att en stor del av flyttarna faktiskt har flyttat 
till den kommun de helst föredrar. Slutsatsen är ingalunda invänd-
ningsfri, men öppnar dörren för lite mer vidlyftiga spekulationer. Det 
gäller exempelvis synen på fritidshuset. Representerar fritidshuset en 
geografisk kontinuitet? Vi flyttar, men behåller fritidshuset. Är 
fritidshuset ett medel för att vidmakthålla kontakten med hem
bygden? 

Vad beträffar betydelsen av de sociala kontakterna är de inte lika 
framträdande i detta sammanhang i jämförelse med den faktiska 
flyttningsdestinationen. Skillnaderna är dock små. Den närmaste 
släkten har relativt sett den största betydelsen. 

7.2 Stannarnas preferenser och geografiska bakgrund 

I det följande jämförs stannarnas geografiska boendepreferenser, 
"skulle vilja bo", med faktisk bostadskommun, lokaliseringen av det 
sociala kontaktnätet och fritidshuskommun. Metoden är densamma 
som ovan tillämpades på flyttarpopulationen, vilket bland annat 
innebär motsvarande tolkningsrestriktioner. 

Av tabell 7.2 framgår att sambanden är uppenbara. För stannarna är 
också betydelsen av det primära nätverket större än för de övriga 
släktförbindelserna, vilket inte riktigt var fallet med flyttarna. Även 
här gör sig fritidshusets lokalisering påmind som en betydelsefull 
faktor bakom den prefererade kommunens popularitet. 

Det är uppenbart att de flesta stannare bor i en kommun där trivseln 
är stor och de sociala kontakterna omfattande. Andelen stannare som 
har sociala kontakter i den prefererade bostadskommunen är högre än 
för flyttarna. En förklaring till detta är stannargruppens geografiska 
stabilitet och det faktum att så många stannare är nöjda med den 
kommun de redan bor i. Som enskild faktor spelar dock även här 
fritidshuskommun stor betydelse. 
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Tabell 7-2 Sambandet mellan prefererad bostadskommun och geografiska 
bakgrundsvariabler som sociala kontakters lokalisering, bostadsort och 
fritidshuskommun för stannargruppen. Chi2-korrelation med Cramers V 
respektive det relativa sambandet mellan prefererad kommun och respek tive 
bakgrundsvariabel 

Samband Cramers V Andel 

Pref. kom. - fakt. bostadskom. n=887 0,78 66 

Pref. kom. - fritidshuskom. n=372 0,74 55 

Pref. kom. - Soc. kont I. n=795 0,67 49 

Pref. kom. - Soc. kom. II. n=777 0,64 37 

Pref. kom. - Soc. kom. III. n=638 0,59 33 

7.3 Solkust och "sinkholes" 

Ett sätt att hantera geografiska preferenser är att jämföra preferensen 
med ett troligt utfall, dvs man jämför var individen helst av allt 
skulle vilja bo med var individen tror att denne kommer att bo 
(Jansson & Stjernström 1989). Det vanligaste sättet är att mäta 
preferenser och kunskaper om olika områden och sammanfatta 
"poängen" på en karta. I dessa sammanhang är framför allt Peter 
Goulds studier i USA, Storbritannien och Sverige välbekanta (se 
exempelvis Gould & White, 1968 och Gould, 1973). I denna studie 
kan geografiska jämförelser göras mellan det prefererade alternativet 
och det faktiska (faktisk destination för flyttarna respektive faktisk 
bostadsort för stannarna). I många fall överensstämmer det pre
fererade med det faktiska, i synnerhet för stannarna. 

Länens popularitet, mätt som andelen som prefererar ett visst län i 
förhållande till andelen som faktiskt har flyttat till länet, varierar. 
Detta gäller framförallt Stockholms län. Det betyder att det är fler 
som faktiskt har flyttat till Stockholm än vad som prefererats. Det 
motsatta gäller Malmöhus- samt Göteborg- och Bohuslän. Till dessa 
län har flyttat färre än vad flyttarna prefererat (se figur 7.1). Vid en 
jämförelse mellan den relativa fördelningen av faktisk och prefererad 
flyttningsdestination framträder detta än tydligare. Peter Gould fann 
Stockholm vara ett "Sinkhole" (en plats eller region som relativt få 
människor prefererar), och detta tycks inte ha förändrats sedan 1970-
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talets början då Gould gjorde sin studie. Jönköping, Skaraborg och 
Västmanlands län uppvisar också en negativ bild. I bergslags
kommunernas fall kan den negativa bilden möjligen relateras till de 
senaste tjugo årens strukturomvandling inom industrin, vilken slagit 
hårt mot kommunerna där. Sveriges solkust är syd- och västsverige. I 
övrigt är skillnaderna så små och populationen för liten för att kunna 
dra några säkra slutsatser (se figur 7.2). Man skulle exempelvis kunna 
ha förväntat sig att Gotland hade värderats högre. Här kan den ringa 
undersökningspopulationen haft betydelse. För Stockholms del är 
naturligtvis inte hela länet ett "Sinkhole". Stockholms, Ekerö, 
Värmdö och Norrtälje kommuner har den största attraktionskraften 
(se karta 7.1) 

De följande figurerna skall tolkas med försiktighet eftersom några 
delpopulationer är små. 

25 

20 

H Faktisk destination 

E3 Prefererad destination 

15 

10 

Figur 7.1 Faktisk och prefererad flyttningsdestination per läny relaterat till hela 
populationen. Flyttargruppen. n=766. 
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Figur 7.2 Differensen mellan faktisk och prefe rerad flyttningsdestination per 
län> rela terat till hela populationen. n-766. 

Plus- och minuskommuner 
Prefererad kommun/faktisk kommun 

I Pluskommun 
[[] Varken eller 
0 Minuskommun 

Karta 7 .1 Faktisk och prefererad flyttningsdestination i östra Svealand. Med 
pluskommun avses kommuner dit färre har flyttat i förhållande till det 
prefererade värdet, minuskomm uner avser kommuner dit fler har flyttat än vad 
som prefererats. 
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För stannarna ser bilden likartad ut. Dock ska man ha i åtanke att de 
flesta stannare ändå föredrar den egna kommunen i större 
utsträckning än flyttarna. Stockholm utgör även här ett län som inte 
är favoriserat. Det är fler i studien som bor i S tockholms län än som 
skulle vilja bo i länet. Syd- och västkustlänen har en större 
attraktionskraft, i synnerhet Malmöhus län (se figurerna 7.3 och 7.4). 

Den prefererade kommunen kan möjligen ses som personens helhets
bedömning. "Här skulle jag vilja bo". Vad denna bedömning bygger på 
kan naturligtvis växla från fall till fall. Bland de uppgivna skälen till 
varför en speciell kommun valts som önskvärd att bo i märks olika 
typer av miljöskäl och sociala kontakter samt tillgången till arbete. 

Län 

•Nuvarande bostadslän • Prefererat bostads län ! i 

Figur 7.3 Nuvarande bostadslän i förhållande till prefererat bostadslän, 
relaterat till hela populationen . Stannar grupp en. n = 887. 
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Figur 7.4 Differensen mellan nuvarande bostadslän och prefererat bostadslän, 
relaterat till hela populatio nen. Stannargruppen. n=887-

I enkäternas öppna del hade respondenterna möjlighet att ange tre 
skäl till varför man "helst av allt skulle vilja bo" i den kommun man 
angett. Med ledning av svaren indelades faktorerna i fyra kategorier; 
Miljö, service, försörjning, boende samt sociala nätverk (se figur 7.5). 
Miljöskäl och betydelsen av de sociala nätverken framstår mycket 
tydligt. Av stor vikt är också möjligheten till ett arbete i kommunen. 
Rangordningen av skälen visar att möjligheten till arbete är den tredje 
viktigaste faktorn i flyttargruppen. 

Naturen, landskapet och en frisk miljö är viktiga faktorer som nämns 
som anledning till att flyttaren vill bo i en viss kommun. Bland dessa 
miljöfaktorer är det några som är särskilt tydliga. Önskan om att få bo 
vid vatten, och då i synnerhet vid havet, är stark. Havet tycks utöva en 
särskild lockelse, och att få bo vid havet nämns explicit i många svar. 
Närheten till kontinenten och Europa framstår också som specifik och 
tydlig. Respondenterna nämner ofta Helsingborgs och Lunds 
kommuner som attraktiva boendemiljöer, där närheten till Europa 
har betydelse. Klimatfaktorn talar också till dessa kommuners fördel. 
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Närheten till storstad antyder ett behov av ett enskilt och naturnära 
boende, samtidigt som man önskar ta del av stadens alla fördelar."Bo 
grönt nära staden" tycks vara idealet för många: 

Det finns vissa s killnader mellan stannargruppen och flyttargruppen 
vad beträffar de skäl man uppger till varför en viss ort prefererats. 
Flyttargruppens unga genomsnittsålder märks i svaren. Möjligen kan 
man påstå att flyttargruppen har en mer idealiserad bild av sin 
önskvärda bostadskommun. Naturkvaliteter å ena sidan, och 
önskemålen om ett diversifierat kultur-, nöjes och kommersiellt 
utbud å den andra, utgör två tydliga motpoler i flyttargruppen. 

I stannargruppen däremot är det fler som menar att tillgången till 
offentlig service och ett bra och tryggt boende är viktiga, vilket i detta 
fall möjligen kan förklaras med stannargruppens högre genomsnitts
ålder. 

Skälen till valet av ort är alltså inte knutna till faktisk destination 
utan till en plats individen helst av allt skulle vilja bo på. Tabell 7.3 
redovisar alltså inte flyttningsskäl, utan faktorer som värderas högt av 
flyttaren. 

Vissa typer av kommuner och platser är mer attraktiva än andra, dels 
på grund av sitt "innehåll" av service, kultur, nöjesutbud etc, dels på 
grund av geografiska egenskaper som närhet etc. Generella 
individuella egenskaper som inte är knutna till en viss region är 
exempelvis de sociala nätverken och den egna uppväxtmiljön. Ett 
socialt nätverk är visserligen geografiskt knutet, men nätverken är inte 
specifikt knutna till platser eller regioner med vissa egenskaper. Här 
kan identifiera två typer av destinationspåverkande faktorer: a) 
geografiska egenskaper som klimat, miljö, natur, nöjesutbud etc och b) 
sociala faktorer och "tidigare erfarenheter". Möjligheterna att leva 
upp till sina önskemål och drömmar påverkas i sin tur av vilka 
möjligheter man har att uppfylla dessa. Flyttarnas och stannarnas 
tillmätta betydelse av ett bra arbete illustrerar just detta. Tillgången 
till ett tilltalande arbete är inte en faktor som man bortser ifrån. 
Drömmen om det optimala boendet innehåller flera ingredienser, där 
försörjning och ett kreativt och intressant arbete ingår som en av de 
viktigaste. Notabelt är också den låga frekvensen för den politiskt 
gångbara faktorn "bra kommunikationer". 
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Tabell. 7.3 Skäl till val av prefererad ort (kommun). Rangordnat. 
Flyttargruppen. n=768. Respondenterna hade möjl ighet att ange flera skäl. 

Skäl till val av kommun Antal svar 

Miljöskäl (naturen, vacker miljö, frisk miljö) 333 
Närhet till släkt 207 
Arbete (tillgång till arb., trivsel i arbetet) 198 
Närhet till vänner och bekanta 171 
Havet (närhet till havet, närhet till vatten) 104 
Nära större stad 102 
Fritid 95 
Utbud av kultur, nöjen kommersiell service 85 
Hemkänsla (uppväxtort, födelseort) 80 
Lagom stor stad/kommun 69 
Allmän trivsel 62 
Bra bostad 50 
Nära till kontinenten och Europa 47 
Kultur (kulturutbud, kulturmiljö) 42 
T revliga människor 41 
Stadsmiljön 38 
Lugnt och stilla 36 
Låg skatt och billigare boende 33 
Klimat 32 
Trygghet för barnen 32 
Boendemiljö 22 
Det geografiska läget 21 
Storstadspuls 19 
Studier 18 
Bra service 15 
Bra kommunikationer 14 
Frihet 11 
Närhet 8 
Långt från staden 7 
Sommarminnen 4 
Anonymitet 4 

Stannargruppens motiv till val av prefererad kommun skiljer sig på 
några punkter i jämförelse med flyttargruppens motiv. Det gäller 
framförallt önskemålen om tillgång till bra service (kommersiell och 
offentlig service). I övrigt är önskemålen tämligen likartade mellan 
grupperna. 

En annan mer generell iakttagelse är betydelsen av "närhet". Det 
gäller både flyttare och stannare. Nära till naturen, nära till havet, 
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nära till kontinenten, nära till släkt och vänner, nära till arbetet är 
förhållanden som betonas ofta 

I figurerna 7.6 och 7.7 har motiven till det önskade valet delats in i 
fyra olika kategorier: Miljö och plats, sociala nätverk, service samt 
försörjning och boende. De två förstnämnda kategorierna dominerar 
stort. 

Tabell. 7.4 Skäl till val av prefererad ort (kommun). Rangordnat. 
Stannar grupp en, n-887\ Respondent erna hade möjl ighet att ange flera skäl. 

Skäl till val av kommun Antal svar 

Miljöskäl (naturen, vacker miljö, frisk miljö) 344 
Närhet till släkt 268 
Arbete (tillgång till arb., trivsel i arbetet) 200 
Närhet till vänner och bekanta 150 
Hemkänsla (uppväxtort, födelseort) 140 
Fritid 97 
Havet (närhet till havet, närhet till vatten) 94 
Utbud av kultur och nöjen 81 
Bra bostad 80 
Allmän trivsel 79 
Nära större stad 79 
Lagom storstad/kommun 72 
Nära till kontinenten och Europa 61 
Lugnt och stilla 57 
Stadsmiljön 55 
Bra service 53 
Centralt läge 48 
Klimat 46 
Trevliga människor, atmosfären 46 
Bra kommunikationer 30 
Trygghet för barnen 23 
Nära fritidshus 22 
Vana, slentrian 21 
Storstadspuls 16 
Låg skatt och billigare boende 15 
Kulturmiljö 14 
Frihet 13 
Studier 12 
Nära "hem" 10 
Långt från staden 10 
Boendemiljön 9 
Trygghet 4 
Anonymitet 3 
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Figur 7.5 Motiv till val av prefererad bostadsort indelat i fyra kategorier. 
Flyttargruppen. n=7682. 

Skillnaden mellan flyttar- respektive stannargruppen i detta 
hänseende är stannargruppens kraftigare betoning på betydelsen av en 
god samhällsservice. 

2Siffrorna i respektive kategori anger antal svar. Flera svarsalternativ var 
möjliga i enkäten. 
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Figur 7.6 Motiv till val av prefererad bostadsort indelat i fyra kategorier. 
Stannar grupp en. n-8873. 

Indelningen i fyra kategorier av viktiga faktorer vid valet av prefererad 
bostadskommun ger en bild av eller en idé om vilken typ av faktorer 
som är viktiga. Det ligger här nära till hands att reflektera över om 
någon kategori är viktigare än de andra och om prioriteringen av 
faktorer förändras över tiden. Figurerna ger inga direkta svar på dessa 
frågeställningar, men rimligen bör de olika kategoriernas betydelse 
variera över tiden. 

3Siffrorna i respektive kategori anger antal svar. Flera svarsalternativ var 
möjliga i enkäten. 
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7.4 Förändringar i bosättningsmönster 1990 - 1995 

I följande avsnitt redovisas de båda materialens uppdatering med 
avseende på bostadskommun 1995. Genom uppdateringen ges 
möjlighet att undersöka hur bosättningsmönstret har förändrats 
mellan 1990 och 1995. Av intresse är också att undersöka om 
förändringarna i bosättningsmönstret har gått i någon riktning som 
överensstämmer med de resultat som erhölls från enkät
undersökningen. Det gäller exempelvis relationen mellan bosätt
ningsmönster 1995 och släktrelationernas geografiska spridning 1989 
samt den prefererade bostadskommunen 1989 relaterat till den 
faktiska bostadskommunen 1995. 

Av materialet framgår att flyttargruppen, på grund av sin låga 
medelålder, har flyttat i långt större utsträckning än stannargruppen. 
I stannargruppen finner vi också fler avlidna under samma period 
(1990-1995). Se vidare tabell 7.5. 

Tabell 7.5 Förändringar av bostadskommun flyttargruppen (N=2 500) 
respektive stannargruppen (N-2 500) mellan åren 1990-1995-

Flyttargruppen Händelse antal % 

Avliden 45 1,8 
Uppgift saknas 13 0,5 
Personnummerrändring 2 0,1 
Utvandrad el obef. reg 52 2,1 
Förändrad bostadskommun 992 39,7 
Ingen förändring 1396 55,8 

Summa 2500 100 

Stannargruppen Händelse antal % 

Avliden 193 7,7 
Uppgift saknas 21 0,8 
Personnummerrändring 2 0,1 
Utvandrad el obef. reg 15 0,6 
Förändrad bostadskommun 184 7,4 
Ingen förändring 2085 83,4 

Summa 2500 100 
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Cirka 42% av flyttarna har således bytt bostadskommun (inklusive 
utvandring). Motsvarande siffra för stannargruppen är 8%. Vad avser 
flyttningar över kommungräns är följaktligen stannargruppen en 
betydligt mer stabil grupp över tiden. Den främsta förklaringen torde 
vara skillnaden i åldersfördelning i de båda grupperna. Det är troligt 
att rörligheten i flyttargruppen avtar med tiden. I takt med att 
individerna i flyttargruppen blir äldre, slutfört sina respektive 
utbildningar, erhållit fasta arbeten, bildat familj, etablerat ett stabilt 
socialt nätverk etc, sjunker flyttningsbenägenheten. 

I föregående kapitel konstaterades att stannargruppen som grupp har 
en större andel personer med etablerade släkt- och vänskapsrelationer i 
den kommun de bor i än vad fallet är i flyttargruppen. Från detta 
konstaterande kan två tolkningar göras. 

-Stannarnas etablerade sociala nätverk i bostadsorten beror på att 
hushållet har bott länge på orten och hunnit etablera ett stabilt 
nätverk av både släkt och vänner. 

-Stannarna har efter sina respektive flyttarkarriärer så småningom 
sökt sig till kommuner där man har etablerade sociala kontakter med 
släkt och vänner. För detta talar stabiliteten i stannargruppen. 

Den senare tolkningen betyder att de sociala nätverken skulle ha en 
styrande inverkan på flyttningens destination. 

Av intresse är också att jämföra bostadskommun 1995 med den pre-
fererade bostadskommunen 1989. Har det skett förändringar i rikt
ning mot den prefererade kommunen 1989 eller har önskemål och 
faktiskt utfall glidit isär? Mot bakgrund av de små förändringarna i 
stannargruppen mellan 1990 och 1995 redovisas inte bostadskommun 
för 1995 eller prefererad kommun för stannargruppen. 

Av tabell 7.6 framgår att förändringen i flyttargruppen vad avser 
prefererad bostadskommun 1989 och faktisk destination 1989 i 
förhållande till faktisk bostadskommun 1995, är liten. Andelen 
flyttare som bor i den prefererade kommunen är något högre 1995 
jämfört med 1989. Med tanke på flyttargruppens relativt höga 
rörlighet kan det ses som något uppseendeväckande att fler har sökt sig 
till den prefererade kommunen under perioden. Det betyder bland 
annat att den prefererade kommunen eller platsen kan betraktas som 
ett förhållandevis stabilt val. Den önskade kommunen har betydelse. 
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Tabell 7.6 Förändringar av bostadskommun i förhållande till prefererad 
kommun 1989för flyttargruppen (n=768). 

Samband % 

Prefererad kommun 1989 - faktisk destination 1989 41 

Prefererad kommun 1989 - faktisk destination 1995 44 

7.5 Sammanfattande synpunkter 

Våra handlingar styrs i allt väsentligt utifrån vad vi vill göra, vad vi kan 
göra inom ramen för vår förmåga och omgivningens begränsande 
inverkan samt av vad vi bör göra, med hänsyn tagen till exempelvis 
sociala konventioner, normer och värderingar. Resonemanget om 
"Vill, Kan och Bör" är egentligen en operationalisering av 
individuella beteendemönster, men fungerar också bra som 
diskussionsmodell i detta sammanhang. Modellen är, som tidigare 
nämnts, hämtad från boken "Tidsgeografisk handlingsteori" (Holm, 
Mäkilä, Öberg, 1989). 

Om utgångspunkten är att flyttarnas och stannarnas prefererade 
bostadsort är ett uttryck för vad individen VILL, så kan de faktiska 
förändringarna innebära att önskan blivit förverkligad. Andra 
förhållanden kan emellertid ha påverkat individens önskan och då blir 
resultatet ett annat än det prefererade. 

Plats och kontakt utgör i kombination med varandra starka och 
viktiga destinationsbestämmande faktorer. Det förefaller som om 
betydelsen av de sociala nätverken måste tillmätas en något större 
betydelse än betydelsen av den geografiskt prefererade platsen. Denna 
försiktiga slutsats är dock behäftad med en allvarlig invändning. Det 
är mycket svårt att särskilja betydelsen av de två faktorerna från 
varandra. Det har diskuterats tidigare i studien och förtjänar att 
upprepas. De sociala kontakterna är ett viktigt medium för att 
förmedla kunskap om och känsla för andra platser. Det sagda kan 
kanske uttryckas på följande vis: Uppväxtorten förlorar en del av sitt 
värde, sin trygghet och igenkännbarhet, när det sociala nätverket 
försvinner från platsen. Betydelsen av den vertikala förankringen till 
en plats skall dock inte förringas. Många av oss har fortfarande en plats 
där denna förankring är tydlig. 
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Korrelationsmåtten till trots är det fortfarande svårt att särskilja eller 
rangordna betydelsen av olika faktorer för valet av destination vid en 
flyttning. I nästa kapitel diskuteras och testas en modell där flera 
variabler testas. 
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KAPITEL 8 

SOCIALA NÄTVERK OCH PLATSERS BETYDELSE VID 
LÅNGVÄGA FLYTTNINGAR - EN SAMMANFATTANDE 
MODELL 

I syfte att tydligare belysa betydelsen av olika faktorers inverkan på 
destinationsbeslutet skissas här inledningsvis en konceptuell modell. 

Modellen i figur 8.1 är en modifiering av den konceptuella modell 
som presenterades i kapitel 3. Skillnaden ligger främst i att de enskilda 
variablerna är operationaliserbara för att i sin tur kunna ligga till 
grund för en multipel regressionsmodell, en logistisk regressions-
modell samt en multinominal logitmodell. Skillnaden mellan de 
olika analysmodellerna ligger främst i målvariabelns typ, det vill säga 
om den är kontinuerlig eller diskret samt i målvariabelns mätskala. 
Modellen i figur 8.1 tar ej hänsyn till vikten eller betydelsen av de 
olika variablerna eller till relationen variablerna emellan. 

I en regressionsmodell eller i en logitmodell kan olika oberoende 
variabler uttrycka samma sak. Sådan multikollinearitet kan skapa 
problem. Så kan till exempel modellens förklaringsvärde öka, det vill 
säga få ett högre R2, genom att man lägger till variabler som -sakligt 
sett- saknar samband med det modellen är avsedd att förklara 
(målvariabeln). De ingående variablerna måste sålunda väljas med 
omsorg. I detta fall delades variablerna i modellen in i sex 
huvudgrupper: 1. ortsspecifika variabler i destinationen, 2. variabler 
som uttrycker relationen mellan ursprung och destination, 3. variabler 
som uttrycker relationen mellan individ och destination, 4. 
individspecifika variabler, 5. sociala nätverksindikatorer i destina
tionen och 6. geografiska preferensvariabler. Då studien behandlar 
betydelsen av sociala nätverk och geografiska preferenser för valet av 
destination består modellens kärna av några centrala variabler med 
sociala nätverk och geografiska preferenser som utgångspunkt. 
Variablerna är: Födelseort, tidigare bostadsorter, släktrelation i destina
tion, eventuellt fritidshus i destination och besökskommuner. 

I tidigare kapitel har visats att det finns samband mellan dessa faktorer 
och valet av destinationskommun. Det kan naturligtvis också finnas 
andra samband som mer eller bättre förklarar valet av destination. En 
sådan variabel är exempelvis avståndet. 
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Ortsspecifìka 
variabler i destination 

Geografiska 
preferenser 

Sociala nätverks
indikatorer. 
Dummyvariabler Ursprung - destinations 

specifika variabler 

Individuella faktorer 

Flyttavstånd 

Kön 

Födelseort 

Ålder 

Utbildningsnivå 

Semiperifer släkt 
i d estination 

Övrig släkt i 
destination 

Tidigare 
bostadsorter 

Nära släkt i 
destination 

Befolkning i 
destination 

Relativ arbetslös
het i destination 

Andelen högut-
bildade i 
destination 

Flyttning från liten 
kommun till större. 
Dummyvariabel 

Fritidshus
lokalisering. 
Dummyvariabel 

Prefererad 
bostadskommun. 
Dummyvariabel 

Besökskommuner 
Dummyvariabel 

Sökte och fick nytt 
arbete i dest. 
Dummyvariabel 

Arbetslöshets-
differens 

Val av 
destinations-

kommun 

Figur 8.1 Faktor er som påverkar valet av destinati on vid en lång väga flyttning. 
Modifiering av figur 3.6. 

I den klassiska push-pullteorin studeras repellerande respektive 
attraherande faktorer hos ursprung och destination. Då destinationen 
står i fokus i denna studie är det därför naturligt att närmare granska 
betydelsen av andra faktorer i destinationen i förhållande till de sociala 
nätverken och till de geografiska preferenserna. I de ortsspecifìka 
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variablerna i modellen ingår därför befolkningsstorlek i destinations-
kommun, utbildningsnivå i destinationskommun, samt arbetslöshet i 
destinationskommun. Om flyttningen har sammanfallit med 
förändringar i hushållets sammansättning kan detta ha betydelse, 
varför ett par variabler med detta innehåll även har inkluderats i den 
konceptuella modellen. 

8.1 Modellöverväganden 

Med utgångspunkt från de ingående variablerna i figur 8.1 testades 
betydelsen av de olika faktorerna först med en linjär multipel 
regression. Den linjära regressionsmodellen är inte riktigt tillämplig i 
detta fall, då den minst kräver intervallskala på den beroende 
variabeln, men kan ge en preliminär idé om faktorernas betydelse. Det 
är däremot möjligt att tolka den linjära modellen som en linjär 
sannolikhetsmodell (Maddala, 1983). I den senare använda logistiska 
modellen utgör grundfunktionen en logittyp, vilket bland annat 
innebär att målvariabeln (y-funktionen) rör sig inom ett bestämt 
intervall (0-1). 

Ett problem i sammanhanget är målvariabeln. Hur ska den beroende 
variabeln operationaliseras? Problemet kan formuleras på följande sätt: 
Då destinationsvalet för en flyttare i denna studie hypotetiskt antas 
påverkas av det sociala nätverket, bör den faktiska destinationen testas 
mot alla andra möjliga destinationer. Då Sverige vid tiden för studien, 
1989, hade 284 kommuner, innebär det för individen 283 möjliga 
utfall (ursprungskommunen alltså undantagen). Det skulle, 
modellmässigt, ha inneburit 950 * 283 rader (950 individer * antalet 
kommuner - ursprungskommun). Detta blir i praktiken svårt att 
genomföra, men inte omöjligt. I det inledande arbetet med att testa 
betydelsen av olika variabler i modellen, valdes en enklare lösning. 
Inledningsvis kompletterades de 950 flyttarnas faktiska destinations-
kommuner med 950 slumpmässigt valda destinationskommuner. 
Modellens anpassning mellan den slumpmässiga destinations-
fördelningen och individernas geografiska attribut (födelsekommun, 
släktens bostadskommuner, besökskommuner, fritidshuskommuner, 
etc) blev dålig, i det närmaste obefintlig. 

Detta är ett resultat i sig. Val av flyttningsdestination sker alltså inte 
slumpmässigt; det finns faktorer som påverkar detta val. Det första 
modellmaterialet kompletterades därför ytterligare en gång med ett 
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nytt slumpmässigt urval av destinationskommuner. Detta urval 
gjordes bland de kommuner som förekommer som nätverks
kommuner, dvs kommuner som de flyttande individerna i studien 
har sociala kontakter inom. I denna mer begränsade uppsättning 
destinationer bör det vara mer troligt att en viss p ersons destination 
återfinns - under förutsättning att nätverket har betydelse. Samtidigt 
finns variation i möjligt utfall kvar. Nätverk är ett relationeilt 
attribut. Alternativa nätverkskommuner som bara innehåller andra 
personers nätverk bör vara lika osannolika destinationsval som en ort 
utan nätverk för någon person i urvalet. 

Datamaterialet som regressionsmodellen och den logistiska regres-
sionsmodellen beräknas på består alltså inledningsvis av tre delar: 
Faktiska destinationer, slumpade destinationer samt destinationer 
slumpade ur nätverkskommunerna. Det som skiljer delarna åt är 
destinationskommun och de destinationsspecifìka variablerna. 
Modellen bygger därmed på 950 faktiska fall och 1900 konstruerade 
alternativa val. Varje individ i materialet har en faktisk destination 
och två slumpade alternativa destinationer. Sammanlagt blir det 2850 
"fall" (se figur 8.2). 

Modellmaterial 
2850 individer 

Individer med faktisk 
flyttningsdestination. 
n=950 

Individer med 
destinationer slumpade ur 
nätverksorterna. 
n=950 

Individer med slumpade 
flyttningsdestinationer. 
n=950 

Figur 8.2 Det empiriska material som ingår i de inledande modellförsöken att 
skatta olika fakto rers inverkan på valet av dest ination vid en flyttning. 
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Det slumpmässiga urvalet av alternativa destinationskommuner är 
något tveksamt ur statistisk synvinkel. Det grundläggande problemet 
är den "valmängd" den presumtive flyttaren står inför. Hur många 
och vilka kommuner ingår i den valmängd av kommuner som den 
flyttande överväger att flytta till? Det minsta antal kommuner som 
ingår i en valmängd är två; flytta till en annan specifik kommun eller 
bo kvar. Denna begränsade valmängd utgör också troligen den 
normala valmängden i en beslutssituation. Eventuellt kan valmäng
den utökas med ett antal kommuner, i synnerhet om arbetsmarknads
regioner och pendlingsavstånd tas i beaktande. I denna studie är 
emellertid respektive flyttande individs valmängd okänd. Det framgår 
inte genom enkäten vilka eventuella alternativa destinationer som var 
aktuella under beslutsprocessen. Avsikten med det slumpmässiga 
urvalet av två alternativa destinationer är att försöka efterlikna 
valalternativen. Detta förfaringssätt är dock mig veterligen inte 
tidigare prövat och en logitmodell baserad på en slumpad valmängd 
blir därför för osäker för att tillåta några långtgående slutsatser. 
Alternativet är att betrakta alla Sveriges kommuner som möjliga 
alternativ. Detta är en tanke som kan ifrågasättas, men som alternativ 
till modellens slumpmässigt valda destinationskommun är det ett 
bättre alternativ. Dessutom ges genom detta förfarande en möjlighet 
att testa skillnaden mellan modellen med två slumpmässigt valda 
destinationskommuner och modellen där alla kommuner ingår i 
valmängden. 

Efter de inledande försöken med slumpmässigt valda icke-
destinationer gjordes nya test med samma modeller på 
totalmaterialet, dvs samtliga individers faktiska destinationer samt 
alla icke-val. Härigenom skapas en matris med ca 268 000 rader. Även 
detta totalmaterial testades i såväl en multipel regressionsmodell som i 
en logistisk regressionsmodell. Ett problem i den logistiska 
regressionsmodellen är fördelningen mellan ettor och nollor i 
målvariabeln. Fördelningen bör helst vara något sånär jämn. I detta 
fall fås en markant övervikt av nollor. I stora material, som i detta fall, 
spelar dock en ojämn fördelning mellan ettor och nollor en mindre 
roll. Det stora materialet testades också i en multinominal 
logitmodell, som har egenskapen att på ett bättre sätt kunna hantera 
valsituationer med fler än två alternativ. Skillnaden mellan en 
logistisk regression och en multinominal logitmodell är främst att 
den logistiska regressionen ger säkrare resultat vid binära 
valsituationer av typen flytta - stanna, medan den multinominala 
logitmodellen hanterar flervalssituationer. Vilken metod som är mest 
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relevent i detta fall beror på hur den flyttandes valsituation bedöms. 
Handlar valet om att flytta (till vilken kommundestination som helst) 
eller stanna kvar, det vill säga ett binärt val, så är båda modellerna 
användbara. En logistisk regression och en multinominal logit-modell 
är lika i det binära fallet. Betraktas alla kommuner som 
destinationsalternativ blir valsituationen mer komplex och en 
multinominal logitmodell mer motiverad. 

Sammanfattningsvis har alltså två datamaterial och tre olika statistiska 
metoder använts för test och kalibrering innan den slutliga modellen 
kunde presenteras. 

För den fortsatta modelleringen gäller följande: 

Material 1 består av samtliga 950 personers faktiska destinations-
kommuner jämte ett lika stort urval slumpade destinationer samt ett 
styrt urval av nätverkskommuner (se också fig 8.2 ovan). 

Material 2 består av samma 950 flyttare och deras respektive faktiska 
destinationskommun samt samtliga övriga kommuner som alternativ. 

Den linjära multipla regressionsanalysen användes i ett tidigt skede 
för att pröva betydelsen av olika variabler för val av 
destinationskommun. Regressionsanalysen är prövad på båda 
materialen för jämförelsens skull. 

Även den logistiska regressionsanalysen (logitmodellen) utgår från 
båda materialen. Däremot utgår den multinominala logitmodellen 
endast från material nr 2, d v s materialet med samtliga kommuner 
som alternativa destinationer. 

8. 2 Modellering 

Regressionsanalys kan definieras som studiet av sambandet mellan två 
eller flera variabler. Den enkla regressionsanalysen består av en 
beroende och en oberoende variabel. Det är dock sällan som en enda 
oberoende variabel förklarar variationen i den beroende. I många 
sammanhang är det flera faktorer som påverkar en företeelse. I en 
multipel regressionsanalys finns möjlighet att testa flera oberoende 
variabler och deras inverkan på den beroende variabeln (Barber, 1988). 
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I den linjära multipla regressionsmodell som används här prövades 
flera lösningar innan den slutgiltiga lösningen valdes. Den 
ursprungliga modellen kan uttryckas på följande vis: 

Y=a + ßl*logbefj + ß2*logD;j + ß3*Ajj + ß4*Aj + ß5*eduLj + ß6*eduMj + 
ß7*eduHj + ß8*tog + ß9*ap + ßlO*Wj + ßll*age + ßl2*sex + ßl3Vhsj + 
ßl4*Vhs55j + ßl5*R + ßl6*B + ßl7*ScIj + ßl8*ScIIj + ßl9*ScIIIj + 
ß20*ScI24j + ß21*Msi + ß22*eduvar + ß23*Vis + e 

där: 
Y= Destination 
logbefj = Log befolkning i destination 
logD ij = Log avstånd mellan ursprung och destination 
Aij = Arbetslöshetsdifferens mellan ursprung och destination 
Aj = Arbetslöshet i destination 
eduLj = Andelen lågutbildade i destinationskommun 
eduMj = Andelen med medellång utbildning i destinations

kommun 
eduHj = Andelen högskoleutbildade i destinationskommun 
togg= Flytta samman / flytta ej samman med någon, 

dummy 
ap = Flytta isär / flytta ej isär, dummy 
Wj = Sökte och fick nytt arbete i destination, dummy 
age = Ålder 
sex = Kön, dummy 
Vhsj = Fritidshus i destinationskommun, dummy 
Vhs55j= Fritidshus i destinationskommun för flyttare 55 år och 

äldre, dummy 
R= Tidigare bostadskommun, dummy 
B = Flyttat / ej flyttat till födelsekommun, dummy 
Sclj = Sociala kontakter I i destinationskommun, dummy 
ScIIj = Sociala kontakter II i destinationskommun, dummy. 
ScIIIj = Sociala kontakter III i destinationskommun, dummy. 
ScI24j= Sociala kontakter I i destinationskommun för ungdomar 

mellan 16 - 24 år, dummy. 
Msi = Flyttning från mindre kommun till större, dummy 
eduvar = Dummien för högutbildad * andelen högutbildade 

i destination 
Vis= Besökskommuner, dummy 
e= Residual 
a= Konstant (intercept) 
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Målvariabeln (Y), som i formeln betecknas "Destination", är dikotom 
och anger huruvida en flyttning till den aktuella destinationen ägt 
rum eller ej. Faktisk destination betecknas med 1, medan slumpad 
destination motsvaras av 0. Genom denna indelning svarar modellen 
på om, och i så fall i vilken utsträckning, de oberoende variablerna 
påverkar valet av destination. 

Av de oberoende variablerna är merparten dikotoma variabler 
(dummy-variabler), med undantag för avstånd, arbetslöshet, arbets
löshetsdifferens, befolkning, andel utbildade på tre nivåer och 
relationsvariabeln för långtidsutbildad och andelen högutbildade i 
destination. Dummyvariablerna anger om samband finns mellan 
destinationskommun och förekomst av en företeelse, till exempel o m 
fritidshuskommun sammanfaller med destination eller om den 
närmaste släktens bostadskommun(er) sammanfaller med destina
tionen. 

8.3 Den linjära multipla regressionsmodellen 

Den första multipla regressionsmodellen på material 1, innehöll 22 
variabler och erhöll ett R2-värde på 0,57, vilket betyder att modellen 
kan förklara 57% av variationen i Y (målvariabeln) Återstående 43% 
får tillskrivas andra (okända) oberoende variabler, andra 
specifikationsfel eller slumpen. Modellresultatet visar också att några 
variabler inte signifikanta (se tabell 8.1). Det är också troligt att en del 
variabler är korrelerade till varandra. 

Den oberoende variabeln "prefererad bostadsort" togs ej med i 
modellen. Den är svårhanterlig såtillvida att den mäter andra 
förhållanden än de andra variablerna och därmed kan betraktas som en 
sammanfattande variabel. Det finns också en uppenbar risk att denna 
variabel påverkas av eventuella efterrationaliseringar från respon-
denternas sida. Respondenterna har ju de facto besvarat enkäten efter 
flyttningen och att då svara på frågan om var man helst av allt skulle 
vilja bo, kan bli ett rättfärdigande av den valda orten. 
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Tabell 8.1 Parameter estimât i den första multipla regressionen. Modell 1, 
material 1. 

Variabel ß T-värde 

1. Från mindre till större kommun 0,029 1,94 
2. Fritidshus i destination 0,26 5,10 
3. Kön -0,011 -0,93 
4. Arbetslöshet i dest. kommun 0,072 7,68 
5. Arbetslöshetsdiff ursprung - dest 0,042 6,08 
6. högutb. * andel högutb i dest. 0,0007 0,56 
7. Födelsekommun - destination 0,12 3,93 
8. Flytta isär -0,009 -0,34 
9. Flytta samman -0,008 -0,52 
10. Tidigare bostadskommun 0,30 16,00 
11. Andel lågutb. i d est. kommun 0,003 7,07 
12. Ålder 0,017 1,59 
13. Sociala kont. I i dest. Ungd. 16-24 år 0,10 2,69 
14. Nytt arbete i dest.kom 0,036 2,27 
15. Sociala kont. III i dest.kom. 0,089 3,05 
16. Log avstånd -0,28 -20,44 
17. Sociala kont. II i dest.kom. 0,13 5,15 
18. Andel högutb. i dest. kommun 0,008 2,45 
19. Sociala kont. I i dest.kom. 0,17 5,89 
20. Log bef i dest. kom. 0,018 0,95 
21. Andel medelutb i dest. kommun 0,013 5,28 
22. Fritidshus i dest. 55 och äldre 0,08 0,55 

Konstant 0,15 1,54 

De variabler som direkt faller bort är de som inte har signifikant t-
värde. Flyttning från mindre till större kommun, kön, högutbild-
ningsvariabeln, flytta isär, flytta samman och ålder, faller bort. 
Notabelt är till exempel att åldersvariabeln inte ger någon nämnvärd 
förklaring till variationen i Y. Ålder anger sålunda inte någon 
bestämd riktning, vad avser destinationsvalet. Det finns en viss risk att 
plocka bort flera variabler på en och samma gång på grund av 
multikollinariatetsproblemet. När en insignifikant variabel tas bort 
kan en annan variabels insignifikans mildras. Här valdes dock att 
plocka bort ett flertal variabler. 

Ett par av variablerna uttrycker ungefär samma sak och det finns 
därför skäl att ta bort ytterligare variabler. Andelen utbildade på olika 
nivåer i destinationskommunen kan ta ut effekten av 
befolkningsstorleken, varför den logaritmerade befolkningsvariabeln 
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inte är signifikant. Befolkningsvariabeln behålls dock i nästa 
regressionsmodell. Det finns dessutom ingen anledning att inkludera 
alla tre utbildningsvariablerna (det vill säga andelen lågutbildade, 
mellanutbildade respektive högutbildade). Av dessa tre variabler 
behålls endast andelen högskoleutbildade i destinationskommun. 

En del av de signifikanta variablerna har låga ß-värden, vilket betyder 
att de visserligen är signifikanta men att de har liten inverkan på den 
beroende Y-variabeln. ß-värdet eller regressionskoefficienten anger 
förändringens storlek i Y-led (den beroende variabeln) av en 
förändring med en enhet i X-led (den oberoende variabeln). Ett lågt 
värde i regressionskoefficienten antyder att den oberoende variabeln 
inte påverkar den beroende i någon nämnvärd omfattning. Skalan 
eller enheten i den oberoende variabeln har också betydelse. 
Arbetslöshetsvariablerna har relativt låga ß-värden, liksom andelen 
högskoleutbildade i destinationskommunen. Märkligt är att 
arbetslöshet i destinationskommun har ett positivt tecken. Det betyder 
paradoxalt nog att ju högre arbetslösheten är i destinations
kommunen, desto större är sannolikheten att flytta dit! Detta kan 
möjligen vara ett uttryck för att arbetsmarknaden inte tillmäts någon 
större betydelse för valet av destination. Sociala försäkringssystem och 
arbetsmarknadsförsäkringar samt de små regionala skillnaderna i 
arbetslöshet är möjliga förklaringar till detta. Man skall dock betrakta 
ß-värdenas betydelse med en viss försiktighet då variablerna mäts i 
olika enheter. 

Variabeln "nytt arbete i destinationen" plockades bort ur modellen. 
Variabeln är problematisk, då den saknar variation. Antingen har den 
flyttande erhållit nytt arbete eller så har den flyttande ej erhållit nytt 
arbete. Problemet ligger i att valet, i de flesta fall, redan är gjort innan 
flyttningen företas. Sannolikheten är mindre att migranten flyttar 
till en kommun och erhåller arbete i en annan (även om detta 
naturligtvis förekommer). Men det kan ju tänkas att de som uppger 
att de flyttat för att de erhållit ett nytt arbete i annan kommun skiljer 
sig från de övriga flyttarna i studien i det avseendet att de sociala 
nätverken inte är lika framträdande i denna grupp. (I den logistiska 
regressionsmodellen studeras den grupp flyttare som uppger att de 
flyttat därför att de erhållit nytt arbete i destinationen lite närmare). 

I övrigt borttogs även alla individspecifika variabler (kön, ålder och 
individuell utbildningsnivå) från de slutliga testen. Dessa variabler kan 
möjligen bidra till förklaringen av valet av destination, men 
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variablerna går ej att använda i material 2 då de saknar variation. 
Däremot kan individuella attribut ha betydelse.om de relateras till 
förhållanden i destinationen i enlighet med hypotetiska antaganden 
av typen "högutbildade flyttar till universitets- och högskoleorter", så 

Modell 2 innehåller 14 variabler och har ett R2 på 54,2% vad avser 
material 1. För det stora materialet (material 2), där hänsyn tas till 
samtliga alternativa flyttningsdestinationer (kommuner), är R2 
betydligt lägre, ca 15%. Det lägre värdet för det senare materialet kan 
beror till stor del på materialets omfattning. Av tabell 8.2 framgår att 
tidigare bostadskommuner, avstånd, fritidshuskommun och den 
närmaste släkten har störst betydelse för att förklara variationen i Y. 
De sociala kontakterna i destinationen spelar en framträdande roll. 
Helt logiskt är den nära släkten av störst betydelse. Den socialt mer 
perifera släkten (sociala kontakter III i destinations kommun) är av 
mindre betydelse. Den inbördes relationen i regressionsmodellen 
mellan de olika typerna av sociala kontakter är ett resultat i sig, vilket 
närmast bekräftar föreställningen om betydelsen av kvaliteten i de 
sociala nätverken. 

Fritidshusets geografiska läge tycks ha en relativt stor inverkan på de 
hushåll som har tillgång till ett fritidshus. Det är svårt att säga något 
entydigt om orsakerna till fritidshusets betydelse i sammanhanget. 
Möjligen kan fritidshuset, som nämnts i tidigare kapitel, vara ett sätt 
att bevara kontakten bakåt till den tidigare bostadsorten eller till 
uppväxtorten. Under 1900-talet har den ekonomiska utvecklingen 
och urbaniseringen skett parallellt med välfärdssamhällets framväxt, 
något som bland annat inneburit betald semester och förbättrad 
hushållsekonomi för det stora flertalet. Detta har också möjliggjort 
fritidshusägande för en bredare massa. Avståndet mellan fritidshuset 
och bostadskommun är oftast kort. Stjernström (1989) redovisar till 
exempel att 91% av fritidshusägarna i Obbola och Holmsund bor i 
samma kommun (Umeå). Studien visade också att medelåldern bland 
fritidshusägarna var hög och att fritidshusen i stor utsträckning 
används av barn och barnbarn. Dessa bor i större utsträckning i 
kommuner utanför fritidshuskommunen. Detta kan också ses som en 
illustration till fritidshusets betydelse som förmedlande länk mellan 
bostadskommun och hemkommun samt mellan generationer. 
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Tabell 8.2 Parameterestimat i den justerade multipla regressionen (modell 2), 
med material 1 och 2. 

Material 1 Material 2 
(slumpade alternativa dest) (samtliga alternativa dest) 

Variabel ß T-värde ß T-värde 

1. Tidigare bostadskommuner 0,312 15,97 0,110 75,57 
2. Log avstånd -0,294 -21,02 -0,010 -33,09 
3. Fritidshuskommun 0,281 5,31 0,047 13,60 
4. Sociala kont I i dest. kom 0,203 6,67 0,135 55,03 
5. Sociala kon, II i dest. kom. 0,144 5,51 0,109 57,04 
6. Fritidshus i dest. 55 och äldre 0,143 0,94 0,128 9,59 
7. Födelsekommun 0,133 4,21 0,063 25,88 
8. Sociala kont. III i dest kom 0,104 3,42 0,035 18,92 
9. Soc. kont. I i dest. 16-24 år 0,085 2,23 0,198 49,68 
10. Arbetslöshet i dest. kommun 0,08 8,25 0,002 13,41 
11. Arb.löshetsdiff ursprung - dest 0,045 6,40 0,001 9,14 
12. Log bef. i dest. kom. -0,033 -2,44 0,004 11,09 
13. Andelen högutb. i dest. kom. 0,032 17,21 0,0003 8,48 
14. högutb. * andel högutb i dest. 0,0008 0,63 -7,5E-6 -0,28 

Konstant 0,684 10,35 0,004 2,82 

Skillnaden i resultat mellan de båda materialen är relativt små vad 
beträffar rangordningen mellan parameterestimaten. Den viktigaste 
enskilda variabeln byter plats. I det större materialet (material 2) utgör 
det primära sociala nätverket den mest betydelsefulla variabeln. Detta 
gäller i synnerhet för ungdomar i åldern 16-24 år. Här gör sig 
"mammahypotesen" påmind. Det primära sociala nätverket är 
viktigare för dessa ungdomar än för flyttarna i övrigt. Den 
påtagligaste skillnaden är betydelsen av avståndet. I det större 
materialet har avståndets betydelse reducerats. Skillnaderna mellan 
regressionskoefficienterna och T-värdena beror dock främst på de båda 
materialens olika storlek. 

Avståndsfaktorn är som väntat stark i det mindre materialet (material 
1). Sannolikheten att flytta till en viss destination avtar med 
avståndet, vilket i sig är en föga revolutionerande upptäckt. Tas 
samtliga alternativa kommundestinationer i beräkning minskar 
avståndets betydelse något. 

I den tredje och sista regressionsmodellen (modell 3) har antalet 
variabler reducerats till 10. De sociala kontaktvariablerna har slagits 
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samman till en enda variabel i syfte att mäta den sammanlagda 
effekten av de sociala kontakterna, utan att ta hänsyn till 
kvalitetsskillnaderna i nätverken. Modellen ger, för material 1, ett 
något högre R2 (55 %) än föregående modell. För material 2 ligger 
samma värde på ca 14%. Släktvariabeln blir nu den starkaste variabeln 
med en regressionskoefficient på 0,31 (material 1) respektive 0.09 
(material 2), vilket innebär att sannolikheten för att flytta till en viss 
kommun ökar om den flyttande har släkt i destinationskommunen. I 
testet med material 2 har dock betydelsen av det sociala nätverket 
reducerats något. Födelsekommun och tidigare bostadsort är här något 
viktigare. Störst förklaringsvärde i detta material har dock det primära 
nätverket för ungdomarna. Av ungefär samma dignitet är 
"fritidshuskommun", "tidigare bostadskommuner" och avstånds
faktorn (se vidare tabell 8.3) 

Tabell 8.3 Parameterestimat i den tredje multipla regressionen (modell 3) med 
material 1 respe ktive material 2. Rangordnat e fterß i material 1 oberoende av 
tecken. 

Material 1 Material 2 
(slumpade alternativa dest) (samtliga alternativa dest) 

Variabel ß T-värde ß T-värde 

1. Sociala kontakter i d est. kom. 0,312 13,87 0,094 70,98 
2. Tidigare bostadskommuner 0,298 15,38 0,121 82,97 
3. Log avstånd -0,284 -20,47 -0,010 -33,16 
4. Fritidshuskommun 0,278 5,64 0,067 19,81 
5. Födelsekommun 0,146 4,89 0,101 42,28 
6. Soc. kont. I i dest. 16-24 år 0,101 3,00 0,281 78,19 
7. Arbetslöshet i dest. kom. 0,076 7,93 0,002 13,20 
8. Arb.lösh.diff ursprung - dest 0,042 6,05 0,001 9,00 
9. Log. bef. i dest. kom. -0,040 -2,96 0,004 10,62 
10. Andelen högutb. i dest. kom, .0,031 18,08 0,0003 8,41 
Konstant 0,694 10,67 0,005 3,34 

Skillnaderna i denna modell mellan de båda materialen är i stort sett 
desamma som i modell 2 (tabell 8.2). Variablerna i tabell 8.3 ligger till 
grund för den logistiska regressionsmodellen. 

149 



8.4 Den logistiska regressionsmodellen 

Skillnaderna mellan en linjär multipel regressionsmodell och en 
logistisk regressionsmodell är flera. En multipel regressionsanalys, av 
den typ som redovisats ovan leder till problem vid tolkning av 
resultatet när den beroende variabeln är binär, det vill säga att den bara 
kan anta två värden - i det här fallet "faktisk flyttningsdestination" 
och "fiktiv flyttningsdestination". En annan svårighet är att man 
begår våld på hypotesantagandena med bara två utfall på den beroende 
variabeln. Det är dessutom inte möjligt att tolka de beräknade värdena 
som sannolikheter eftersom de inte är begränsade till att falla inom 
intervallet 0 och 1. Den logistiska regressionsmodellen är icke-linjär 
och sannolikhetsestimaten faller alltid mellan 0 och 1. 

Mot bakgrund av detta föreföll det relevant att istället pröva en 
logistisk regression, vilken kan skrivas som: 

1 
P= 

l+ez 

där e är den naturliga logaritmen och Z den linjära kombinationen av 

Z=ß0+ßlXi+ß2X2+...ßpXp 

P står för sannolikhet. 

Resultatet från körningen av logitmodellen framgår av tabellerna 8.4 
- 8.7. I likhet med försöken med de multipla regressionsmodellerna i 
avsnittet innan testas här både materialet med de slumpade 
destinationerna såväl som materialet med alla destinationer. 

I tabellerna redovisas regressionskoefficienten (ß), den partiella 
korrelationen (R) och oddset för att en händelse skall inträffa (Expß). 
I den multipla regressionen är ß relativt lättolkad. Den anger helt 
enkelt storleken på förändringen i den beroende variableln av en 
enhets förändring i den oberonde variabeln. I en logistisk regression 
anger regressionskoefficienten förändringen i logodds. En enhets 
förändring i en oberoende variabel anger förändringen i den beroende 
variabeln som logodds (förutsatt att alla andra oberoende variabler är 
oförändrade). Logoddset är sålunda kvoten av sannolikheten att något 
skall inträffa och sannolikheten av att något inte inträffar. Som 
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exempel kan tas betydelsen av fritidshuskommun i tabell 8.4. 
Regressionskoefficienten för denna variabel är 3,063. Det betyder att 
om den oberoende variabeln ökar med en enhet så ökar logoddset med 
3,063. 

Det är något enklare att tänka i raka odds. I ovanstående exempel ökar 
oddset (eller sannolikheten) 21,4 gånger att en flyttning företas i en 
bestämd riktning om hushållet har fritidshus i destinations-
kommunen (se tabell 8.4). 

Tabell 8.4 Resultat av den logistiska regressionsanalysen. Sociala kontakter 
fördelat på tre kategorier. Material 1 (slumpad alternativdestination). 

Variabel ß Sig R 
Exp(ß) 

1. Fritidshus i d est. 55 och äldre 3,471 0,8165 0,000 32,16 
2. Fritidshuskommun 3,063 0,0001 0,063 21,39 
3. Tidigare bostadskommuner 2,405 0,0000 0,181 11,08 
4. Log avstånd -2,308 0,0000 -0,268 0,10 
5. Sociala kont. I i dest. kom 2,163 0,0000 0,080 8,69 
6. Soc. kont. I i dest. 16-24 år 1,627 0,0629 0,020 5,09 
7. Sociala kont. II i dest. kom. 1,575 0,0000 0,072 4,83 
8. Födelsekommun 1,416 0,0008 0,051 4,12 
9. Sociala kont. III i dest. kom. 0,684 0,0526 0,022 1,98 
10. Arbetslöshet i dest. kom. 0,653 0,0000 0,108 1,92 
11. Log befolkning i dest. kom. -0,360 0,0094 -0,036 0,70 
12. Arb.lösh.diff ursprung - dest 0,331 0,0000 0,073 1,40 
13. Andelen högutb. i dest. kom. 0,265 0,0000 0,226 1,30 
14. högutb. * andel högutb i dest. 0,008 0,5516 0,000 1,00 

Konstant 2,082 0,0012 

Modellen klarar av att predicera 88,2% av samtliga fall med material 
1 och 99% med material 2 (se nedan). Den höga prediktionssiffran för 
modellen med material 2 beror till viss del på snedfördelningen av 
ettor och nollor i den beroende variabeln. Betydelsen av avstånd och 
befolkning i destinationskommun tenderar att undervärderas i 
logitmodellen baserad på ett slumpmässigt urval av 
alternativdestination (se tabell 8.4), i förhållande till resultaten av 
samma modell med det större materialet (material 2). Av 
regressionskoefficienten (ß) framgår att fritidshuskommun, tidigare 
bostadsorter, sociala kontakter och avstånd har störst betydelse. Den 
partiella betydelsen av variabeln "fritidshuskommun" är låg (R=0,063 
respektive 0,055), men oddsen (eller sannolikheten) för att en 
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flyttning skall företas i en bestämd riktning ökar 21 respektive 5,2 
gånger (Exp(ß)) om värdet i variabeln fritidshuskommun ändras från 
0 till 1. Störst partiellt inflytande på den beroende variabeln i båda 
materialen, alltså på valet av destination, har avståndet, de sociala 
kontakterna samt tidigare bostadskommuner. I logitmodellen som 
bygger på det första materialet har även andelen högutbildade i 
destinationen en stor partiell betydelse. Så är inte fallet i 
logitmodellen baserad på material 2. Möjligen föreligger en viss 
överlappning eller multikollinariatet mellan "andelen högutbildade i 
destination" och befolkningsvariabeln. Det betyder, grovt tolkat, att 
sannolikheten är högre att flytta till en universitets- eller högskole
kommun inom ett rimligt avstånd som man tidigare har bott i och 
som innehåller någon form av släktanknytning, än att flytta till 
någon annan kommun. 

Tabell 8.5 Resultat av den logistiska regressionsanalysen. Sociala kontakter 
fördelat på tre kategorier. Material 2 (samtliga kommuner ingår som 
alternativdestinationer). 

Variabel ß Sig R Exp(ß) 

1. Log avstånd -2,223 0,0000 -0,258 0,11 
2. Tidigare bostadskommuner 2,066 0,0000 0,175 7,89 
3. Sociala kont. I i dest. kom 1,667 0,0000 0,094 5,29 
4. Fritidshuskommun 1,653 0,0000 0,055 5,22 
5. Log befolkning i dest. kom. 1,536 0,0000 0,138 4,64 
6. Sociala kont. II i dest. kom. 1,459 0,0000 0,099 4,30 
7. Soc. kont. I i dest. 16-24 år 1,396 0,0000 0,059 4,04 
8. Fritidshus i dest. 55 och äldre 1,113 0,0920 0,008 3,04 
9. Födelsekommun 0,767 0,0000 0,038 2,15 
10. Sociala kont. III i dest. kom. 0,709 0,0000 0,038 2,03 
11. Arbetslöshet i dest. kom. 0,606 0,0000 0,098 1,83 
12. Arb.lösh.diff ursprung - dest 0,393 0,0000 0,091 1,48 
13. Andelen högutb. i dest. kom. 0,025 0,0420 0,013 1,02 
14. högutb. * andel högutb i dest. 0,007 0,3135 0,000 1,00 

Konstant -9,115 0,0000 

Skillnaderna i betydelse av de olika nivåerna på de sociala kontakterna 
är intressanta men inte särskilt uppseendeväckande. De nära 
släktrelaterade sociala relationerna ("sociala kontakter I i destination") 
har störst betydelse, medan de mer perifera sociala släktrelationerna 
spelar en mer underordnad roll. Detta styrker den tidigare omtalade 
"mammahypotesen". Även den relativt starka betydelsen av "fritids
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huskommun" ger ytterligare belägg för denna hypotes. Sanno
likheten att en långväga flyttning företas i riktning mot kommuner 
där nära släkt och/eller fritidshus finns, är större än det omvända 
fenomenet. Det primära nätverket har också stor betydelse för 
ungdomar i åldern 16-24 år. 

I variabeln "Fritidshus i destination 55 och äldre" testas om äldre 
flyttare i större utsträckning flyttar till kommuner där de har tillgång 
till fritidshus. Resultatet blir osäkert då antalet flyttare som är 55 år 
eller äldre och som dessutom har tillgång till fritidshus, är begränsat. 
Hypotesen i detta fall bygger på att äldre flyttare i större utsträckning 
flyttar till sina fritidshus än yngre flyttare. Detta kan dock inte säkert 
verifieras. 

I modellerna ovan prövas även hypotesen att högutbildade i större 
utsträckning flyttar till kommuner med stor andel högutbildade 
(universitets- och högskoleorter). Denna hypotes stämmer dåligt 
överens med resultatet. Resultatet kan istället tolkas som om 
universitets- och högskoleorter är lika attraktiva för alla flyttare, 
oavsett utbildningsnivå. Det är dessutom rimligt att anta att andelen 
lågutbildade som flyttar till universitets- och högskoleorterna är stor. 
Många av dessa flyttar ju dit i akt och mening att skaffa sig en högre 
utbildning! Då variablerna "Fritidshus i dest, 55 år och äldre" samt 
"högutb. * högutb. i dest. kom." inte tillför modellen något större 
värde plockas de bort i nästa test. 

I den slutliga logistiska regressionsmodellen (logitmodellen), slogs de 
tre variablerna för sociala kontakter ihop till en variabel. Den 
sammanlagda variabeln för sociala kontakter kan inte direkt jämföras 
med de tre delarna då summan av de tre delarna överstiger värdet i d en 
sammanlagda variabeln. Den sistnämnda variabeln anger om 
släktrelation av något slag finnes i destinationen. Den flyttande kan 
förvisso ha flera olika typer av släktrelationer i destinationen varför de 
enskilda variablerna för de sociala kontakterna inte direkt skall 
jämföras med värdet i den sammanlagda variabeln för de sociala 
kontakterna. I övrigt innehåller slutmodellen samma variabler. Även 
här redovisas resultaten för de båda materialen, det vill säga både för 
materialet baserat på ett slumpmässigt urval av alternativa 
kommundestinationer och för materialet med samtliga alternativa 
kommundestinationer. 
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Tabell 8.6Resultat av den logis tiska regressionsanalysen. Sociala kontakter som 
en kategori. Material 1 (slumpad alternat ivdestination). 

Variabel fi Sig R Exp(ß) 

1. Fritidshuskommun 3,146 0,0000 0,066 23,24 
2. Tidigare bostadskommuner 2,435 0,0000 0,183 11,42 
3. Log avstånd -2,293 0,0000 -0,266 0,10 
4. Sociala kont. i dest. kom 2,254 0,0000 0,146 9,52 
5. Soc. kont. I i dest. 16-24 år 2,166 0,0052 0,040 8,72 
6. Födelsekommun 1,553 0,0001 0,060 4,72 
7. Arbetslöshet i dest. kom. 0,636 0,0000 0,105 1,88 
8. Log befolkning i dest. kom. -0,438 0,0017 -0,047 0,64 
9. Arb.lösh.diff ursprung - dest 0,315 0,0000 0,068 1,37 
10. Andelen högutb. i dest. kom. 0,267 0,0000 0,234 1,31 

Konstant 2,396 0,0002 

Tabell 8.7 Resultat av den logistiska regressionsanalysen. Sociala kontakter som 
en kategori. Material 2 (samtliga kommuner ingår som alternativdestinationer). 

Variabel ß Sig R Exp(ß) 

1. Sociala kont. i dest. kom 2,179 0,0000 0,184 8,84 
2. Log avstånd -2,172 0,0000 -0,252 0,11 
3. Tidigare bostadskommuner 2,068 0,0000 0,179 7,91 
4. Fritidshuskommun 1,764 0,0000 0,065 5,83 
5. Soc. kont. I i dest. 16-24 år 1,752 0,0000 0,089 5,77 
6. Log befolkning i dest. kom. 1,410 0,0000 0,126 4,09 
7. Födelsekommun 1,070 0,0000 0,062 2,92 
8. Arbetslöshet i dest. kom. 0,574 0,0000 0,092 1,78 
9. Arb.lösh.diff ursprung - dest 0,380 0,0000 0,086 1,46 
10. Andelen högutb. i dest. kom. 0,025 0,0417 0,013 1,02 

Konstant -8,632 0,0000 

Problemet med variabeln "nytt arbete i destination" har tidigare 
berörts. Frågan är om de respondenter som uppgivit att de flyttat 
genom att de har sökt och fått ett nytt arbete i den nya kommunen 
flyttat oberoende av de sociala nätverken eller ej? Har arbetstillfället 
styrt destinationsvalet eller påverkar de sociala nätverken var man 
söker arbete? Frågeställningen är delvis relaterad till problemet med 
efterrationalisering vid enkätintervjuer. Det kan finnas en risk för att 
enkätsvararen rättfärdigar sitt beslut att flytta med faktorer som är 
relaterade till arbets - och löneförhållanden. Flyttningsorsaken "sökt 
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och fått nytt arbete" säger emellertid ingenting om själva sök-
processen. Söker man efter arbete förutsättningslöst över hela landet 
eller begränsar man sitt sökande till områden eller platser där man har 
sociala kontakter? 

För att i någon mån försöka ge ett svar på dessa frågeställningar 
testades betydelsen av i stort sett samma faktorer som i tabell 8.6 på 
den grupp flyttare som i enkäten uppgivit "nytt arbete" som främsta 
flyttningsorsak. Antalet som uppgett "nytt arbete" som främsta 
flyttningsorsak var 167 personer. Materialet prövades i den logistiska 
regressionsmodellen med två slumpade alternativdestinationer (det 
vill säga material 1). Resultatet av detta försök uppvisar inga större 
avvikelser i förhållande till hela materialet vad avser de sociala 
nätverksindikatorerna (se tabell 8.8). 

Tabell 8.8 Resultat av den logistiska regressionsanalysen på delpopulationen 
flyttare som uppgett "nytt arbete" som. främsta flyttningsorsak. Material 1 
(slumpad alternativ destination) n -167. 

Variabel ß Sig R Exp(ß) 

1. Fritidshuskommun 7,970 0,62 0,000 2891,65 
2. Sociala kont. i dest. kom 2,571 0,002 0,136 13,08 
3. Tidigare bostadskommuner 2,867 0,000 0,184 17,59 
4. Log avstånd -1,871 0,000 -0,223 0,15 
5. Födelsekommun 0,686 0,424 0,000 1,98 
6. Log befolkning i dest. kom. -0,227 0,459 0,000 0,70 
7. Arbetslöshet i ursprungskom. 0,357 0,052 0,053 1,43 
8. Arbetslöshet i dest. kom. 0,186 0,269 0,000 1,20 
9. Andelen högutb. i dest. kom. 0,260 0,000 0,224 1,30 

Konstant 1,018 0,480 

Av tabellen framgår att ett antal variabler ej är signifikanta. Det gäller 
fritidshuskommun, födelsekommun, befolkning i destination och 
arbetslöshet i destination. Av de övriga variablerna är det några som 
skiljer sig något åt i jämförelse med resultaten i tabell 8.6. Tidigare 
bostadskommun och andelen högutbildade i destinationen har större 
betydelse för gruppen "sökte och fick nytt arbete" i jämförelse med 
hela populationen (inklusive arbetsflyttarna). Vad beträffar de sociala 
relationerna i destinationen finns inga märkbara skillnader mellan 
grupperna. Detta indikerar att arbete och försörjning är viktiga 
faktorer vid valet av destination, men att de sociala kontakterna också 
har stor betydelse. Resultatet säger ingenting om när de olika 

155 



faktorerna kommer in i sökprocessen. En rimlig hypotes i 
sammanhanget, vilken har diskuterats tidigare, är att personer som 
står i begrepp att etablera sig på arbetsmarknaden eller söka nytt arbete 
i första hand söker arbete i kommuner där de har någon anknytning, 
till exempel i form av sociala kontakter eller tidigare vistelseer. 

8.5 Den multinominala logitmodellen 

Problemet med en logistisk regressionsmodell, där materialet består av 
fler än två valalternativ, är tolkningen av parameterestimaten. I 
praktiken ligger i detta fall en del av svårigheten i den ofullständiga 
bilden av flyttarens faktiska valmängd det vill säga hur många platser 
eller kommuner flyttaren överväger att flytta till (när flyttaren 
faktiskt bestämt sig för att flytta). Av denna studies empiriska material 
framgår ej respektive flyttande individs faktiska valmängd. Oavsett 
om valmängden är stor eller liten så har den uppstått på något vis. 
Oberoende av valmängdens storlek så kvarstår ändå grundfrågan; 
vilken är destinationen som flyttaren faktiskt väljer? Sålunda blir 
frågan om valmängdens storlek mindre intressant. Modellerna säger 
något om den sammanlagda effekten av informationen om 
alternativen och val bland alternativen. Denna multinominala 
logitmodell bygger på antagandet att alla landets kommuner ingår i 
den flyttande individens valmängd (material 2). Det bör dock 
poängteras att det är föga troligt att alla Sveriges kommuner ingår 
som alternativ i en flyttares valmängd. 

Den multinominala logitmodellen definieras som 

Vin 
pn(i)= 

XjeC ev,n 
n 

där; 
Cn= valmängd för individ n 
Vjn = n yttan av alternativ j i valmängd Cn för individ n 
Pn(i) = s annolikheten för individ n att välja alternativ i 
Xjs-Cn = S umman av alla alternativ (j) som ingår i valmängden (Cn) 

Parameterestimaten i en multinominal logitmodell kan tolkas på i 
stort sett samma sätt som i en binär logitmodell. Skillnaden ligger i att 
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en multinominal logitmodell tar hänsyn till mängden valalternativ. I 
en binär logitmodell hanteras endast en tvåvalssituation av typen 
"flytta - flytta ej". 

Underlaget för den multinominala logitmodelltillämpningen kom 
att bestå av 269 800 rader (observationer) 1. Resultatet av 
modellkörningen framgår av tabell 8.9 

Tabell 8.9 Parameter estimateti för den multinominala logitanalysen på material 
2 (alla destinationer), test 1 , n=950. 

Variabel ß T-värde Exp(ß) 

1. Fritidshus i dest. 55 och äldre 6,051 40,035 424,54 
2. Fritidshuskommun 2,943 33,503 18,97 
3. Soc. kont. I i dcst. 16-24 år 2,462 35,706 11,73 
4. Log. befolkning i dest. kom. 2,241 73,309 9,40 
5. Log. avstånd -2,071 -45,855 0,13 
6. Tidigare bostadskommun 2,057 42,145 7,82 
7. Soc. kont. I i dest. kom. 1,213 16,812 3,36 
8. Soc. kont. II i dest. kom. 1,368 24,170 3,93 
9. Födelsekommun 0,941 14,527 2,56 
10. Arbetslöshet i d est. kom. 0,867 27,836 2,38 
11. Arb.lösh.diff ursprung - dest 0,669 30,734 1,95 
12. Soc. kont. III i dest. kom. 0,489 7,678 1,63 
13. Andel högutb. i dest. kom. -0,004 -0,463 0,99 
14. högutb. * andel högutb i dest. 0,007 2,158 1,01 

Parameterestimaten får förväntade tecken, möjligen med undantag 
för arbetslöshet i destinationskommun. Där kunde man ha förväntat 
sig ett negativt samband, det vill säga att sannolikheten att flytta till 
en viss kommun avtar med stigande arbetslöshetstal. Nu är 
förhållandet det motsatta, något som har kommenterats tidigare. 
Sambandet är dock så svagt att man inte bör fästa någon större vikt vid 
just det värdet. Betydelsen av fritidshusvariabeln för flyttare över 55 år 
är tvetydig. Det finns ett samband, men antalet individer som detta 
samband baserar sig på är för få för att tillåta några långtgående 
slutsatser. Variabeln för betydelsen av det sociala nätverket för 
ungdomar bekräftar än en gång att ungdomarna i högre utsträckning 
än flyttargruppen som helhet tillmäter det primära sociala nätverket 

IDenna multinominala logittillämpning möjliggjordes genom ett 
specialkomponeret datorprogram, mnlest, konstruerat av Thomas Laitila, Statistiska 
institutionen, Umeå universitet. 
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stor betydelse. Detta framgår också av tabell 8.10, där de sociala 
kontakternas betydelse inte särredovisas för ungdomarna. Då ökar 
betydelsen av det primära sociala nätverket, vilket kan tolkas som att 
ungdomarnas bidrag till denna variabel är relativt stor. 

Vid tolkningen av resultaten uppstår vissa problem. Eftersom 
variablerna har olika mätskalor (nominaldata och kvotdata eller 
kontinuerliga data) blir det svårt att jämföra betydelsen av dem 
sinsemellan. Detta framstår tydligt när man analyserar betydelsen av 
avståndet. I det raka oddset (Exp(ß)) för fritidshuskommun betyder 
värdet att sannolikheten att flyttningen går till en viss kommun ökar 
med 19 gånger om den flyttande har fritidshus därstädes. När det 
gäller oddset för avståndet blir analysen det omvända. Logoddset anger 
ett negativt värde vilket skall tolkas som att sannolikheten att flytta 
till en viss kommun avtar med avståndet. Vid första anblicken råder 
motsatt förhållande för samma variabel läst som rakt odds. Det skall 
istället tolkas enligt följande; om avståndet minskar med en enhet i 
avståndsvariabeln så ökar sannolikheten att flytta till en viss kommun 
med 7,7 gånger (se tabell 8.9). 

Tabell 8.10 Parameterestimaten för den multinominala logitanalysen på 
material 2 (alla destinationer), test 2, n=950. 

Variabel ß T-värde Exp(ß) 

1. Fritidshus i dest. 55 och äldre 6,079 38,521 436,59 
2. Fritidshuskommun 2,753 28,417 15,68 
3. Log. befolkning i dest. kom. 2,334 153,139 10,32 
4. Log. avstånd -2,061 -48,899 0,13 
5. Tidigare bostadskommun 2,035 39,767 7,65 
6. Soc. kont. I i dest. kom. 1,455 22,431 4,28 
7. Soc. kont. II i dest. kom. 1,361 22,365 3,90 
8. Födelsekommun 0,874 12,369 2,40 
9. Arbetslöshet i dest. kom. 0,906 27,316 2,47 
10. Arb.lösh.diff ursprung - dest 0,703 31,853 2,01 
11. Soc. kont. III i dest. kom. 0,466 6,955 1,59 

I övrigt stämmer resultatet i den multinominala logitmodellen 
tämligen väl överens med de tidigare använda metoderna. Med tanke 
på flervalsstrukturen i materialet bör dock tillförlitligheten betraktas 
som högre i den multinominala logitmodellen. De tidigare försöken 
med den multipla regressionsmodellen respektive den logistiska 
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regressionsmodellen visar dock att dessa metoder kan användas, 
åtminstone för att identifiera inbördes rangordning mellan variabler 
och de ingående variablernas riktning, i e tt material som karaktäriseras 
av individuella flervalsalternativ. 

8.6 Flytta nära, längre bort - en modell 

Med ledning av parameterestimaten i tabell 8.9 kan en grafisk 
modellillustration göras. Modellen illustrerar vilka variabler som har 
betydelse för att förklara en flyttnings destination. Modellen och de 
föregående modellförsöken visar att betydelsen av de sociala nätverken 
och de tidigare geografiska erfarenheterna (tidigare bostadskommun, 
födelsekommun, fritidshuskommun) är stor. Vissa av dessa variabler 
har till och med större förklaringsvärde än klassiska faktorer som till 
exempel avstånd. Det finns sålunda ett tydligt samband mellan sociala 
faktorer och flyttningsdestination. Arbetsmarknadens betydelse är 
svårare att tolka med detta empiriska material. Genom att studien 
inte är en arbetsmarknadsstudie har denna faktor fått en underordnad 
betydelse vid konstruktion av enkät och vid respondenternas 
besvarande av enkäten. 

För yrkesverksamma hushåll är naturligtvis arbetsmarknaden central. 
Frågan är dock, som tidigare diskuterats, var och när i beslutsprocessen 
olika faktorer (som till exempel arbetsmarknadsfaktorer) kommer in. 
En tänkbar hypotes är att arbetsmarknad och geografi hänger ihop så 
till vida att vissa geogr afiska områden exkluderas redan från början i 
beslutsprocessen. Man letar efter nytt arbete i kommuner man 
föredrar (genom tidigare erfarenheter och sociala kontakter). 

Modellfiguren (figur 8.3) är en sammanfattande illustration baserad 
på de modellkörningar som redovisats i d etta kapitel. Figuren är, trots 
sin enkelhet, en sammanfattning av studiens resultat. Faktorerna 
redovisas i fallande betydelseordning. Figuren redovisar inte 
eventuella samband mellan de oberoende variablerna. Det är exem
pelvis sannolikt att det finns ett samband mellan faktorer som 
fritidshuskommun, socialt nätverk och tidigare bostadskommuner. 
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Sannolikheten att flytta till en viss 
kommun påverkas av D 

F ritidshuskommun 
sambandet mellan 
fritidshuslokalisering 
och destination 

Befolkningsstorlek i 
destinationskommun 

Avstånd mellan ursprung 
och destination 

Tidigare bostadskommun 
sambandet mellan tidigare 
bostads-kommun (-er) och 
destination 

Sociala kontakter med 
nära släkt i destination 

Arbetslöshet i 
desinationskommun 

Sociala kontakter med 
semiperifer släkt i 
destination 

Skillnaden i arbetslöshet 
mellan ursprungskom. 
och destination 

Födelsekommun 
sambandet mellan 
födelsekommun och 
destination 

Sociala kontakter med 
övrig släkt i destination 

Andel högutbildade 
destinationskommun 

> - -

D— 

Flyttning 
till 

X-kommun 

Figur 8.3 Faktorer som påverkar valet av destination vid flyttning över 
kommungräns. Faktorerna är rangordnade efter ßi tabell 8.9. 
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8.7 Modellepilog 

En modell är alltid en generalisering och en förenkling av 
verkligheten. En modell innehåller värderingar. En modell bygger på 
teoretiska antaganden och på ett empiriskt material som kan 
innehålla felaktigheter. Ett statistiskt material kan drabbas av allt från 
urvalsfel, bortfallsfel till rena mätfel och av bristande kunskap hos den 
som mäter. Trots dessa fällor kan, om allt vill sig väl, en modell också 
lämna viktiga bidrag till förståelsen för och förklaringen av olika 
fenomen. Modellantagandena i utformandet av en modell är 
centrala. Det bör finnas en tänkbar teoretisk förklaring till empiriskt 
observerbara fenomen. 

Den ovan redovisade modellen (figur 8.3) bygger på grundantag
andena att kontakten med människor på andra platser (kommuner) 
samt kunskapen och erfarenheten om och av andra platser 
(kommuner) har betydelse för vilken kommun vi flyttar till. En 
viljeinriktad yttring (som att välja en kommun man skulle vilja flytta 
till) påverkas också av vad som är möjligt med hänsyn till exempelvis 
familjesituation, förvärvsarbete, service, b oende etc. Den mer formella 
strukturen som bestäms av möjligheterna till bostad, utbildning, 
arbete och service påverkar naturligtvis var vi väljer att bosätta oss. De 
regionala skillnaderna i Sverige har under efterkrigstiden tonats ner. 
Möjligheten att fritt kunna välja var man vill bo och ändå ha 
möjlighet till arbete, service och en god miljö har blivit en överordnad 
politisk målsättning formulerat genom regionalpolitiken. Med den 
regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska målsättningen som 
bakgrund är det rimligt att faktorer som sociala nätverk och 
geografiska preferenser har fått en större betydelse när flyttnings
mönster skall förklaras. 

I detta kapitel har jag valt att studera det statistiska sambandet mellan 
ett antal faktorer och valet av flyttningsdestination. Registrerade 
samband ger emellertid i sig inga djupare förklaringar till varför dessa 
samband är viktiga. Det ovan antydda resonemanget, samt 
diskussionen i nästa kapitel, syftar därför till att försöka vidga ramen 
för hur dessa statistiska samband kan förstås. 
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KAPITEL 9 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

9.1 Speglingar 

Citat II 

Ellinor och Eskil Andersson fick tre barn; Lisa f. 1903, Assar f. 1909, 
Edvin f. 1912. När Edvin var 12 år dog fadern. Året var 1924. Edvin 
ville bli sjöman när han var yngre, men vid faderns död fick barnen 
stanna hemma och hjälpa modern. De hade en gård på ca 30 tunnland. 
Lisa gifte sig 1931 och flyttade hemifrån och bröderna övertog hemmet. 
Efter 10 år gifte sig Edvin med undertecknad Anna född i Dunkergård 
1914, och då övertog Edv in gården. Vi fick två barn: Hans f. 1944 och 
Karin f. 1947. År 1948 köpte Assar gården och Edvin med familj flyttade 
till Torsgård, en något större gård ca 250 meter från födelsehemmet. Edvin 
och jag ägde g ården tillsammans. Där arbetade v i med lantbruk till 1979 
då vi flyttade till en villa i samhället inte långt från mitt föräldrahem. D et 
var en flyttning på ca 2,5 km. Då hade vi 1975 skänkt gården till våra 
barn. 

Till sist: Edvin och jag har inte för avsikt att flytta från x-stad. 

Med vänliga hälsningar 
Anna Andersson 

I det traditionella bondesamhället var flyttnings- och giftermålsfälten 
ofta mycket snäva. Man levde och verkade med gården som centrum 
och utgångspunkt. Bindningen till en plats var inte bara socialt utan 
också materiellt betingad. Gården ärvdes och sonen tog vid. 
Äganderätten till den brukade jorden spelade säkerligen en viss 
migrationshämmande roll. Med äganderätten följde också en ärvd 
materiell bindning till platsen. För en del av landsbygdens invånare 
utgör det materiella arvet och ägandet fortfarande en betydelsefull 
bindningsfaktor till platsen. 

'Samtliga citat härrör från enkätundersökningen. Citaten är lätt modifie
rade vad avser personnamn och namn på platser. 
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I det långa perspektivet utgör produktionsfaktorernas ändrade 
betydelser en viktig förklaringsgrund för utvecklingen av 
migrationsmönstret. Vid övergången från ett agrart samhälle till ett 
industriellt samhälle uppluckras den historiska materiella bindningen 
till en specifik plats. Genom befolkningstillväxten i de centrala 
jordbruksbygderna uppstod en utträngningsprocess som bland annat 
resulterade i fortsatta kolonisationsansträngningar i Norrlands inland, 
emigration och en tilltagande urbanisering. Vad brevcitatet ovan 
illustrerar är att denna process fortgår, om än i mindre omfattning. 
Den egenägda och egenbrukade jorden är fortfarande viktig. Edvins 
och Annas båda barn skaffade sig en akademisk utbildning. 
Föräldrarna skänkte gården till barnen. Huruvida barnen bor 
permanent på gården eller använder gården som sommarbostad 
framgår ej av brevet från Anna. Förhållandet (att överlåta 
äganderätten till sina barn) kan kanske också ge ett bidrag till en 
förklaring varför korrelationen mellan fritidshuskommun och 
destination är så pass stark som den är i den undersökta populationen. 
Fritidshuset kan möjligen representera den materiella länken bakåt 
till hembygden. Man bor där man arbetar eller utbildar sig, men man 
behåller möjligheten att på sin fritid besöka den plats till vilken den 
sociala och emotioenella bindningen är som starkast. 

Edvins och Annas korta flyttningar i rummet kan säkerligen förklaras 
med den sociala och materiella bindningen till platsen. Vid två 
tillfällen har de köpt ny fastighet och flyttat. Rent hypotetiskt kunde 
de ha valt att flytta från bygden vid dessa till fällen, men gjorde inte så. 
Ingenting tvingade dem och tillfälle gavs att köpa granngården vid 
det första tillfället och villan vid det andra. De båda barnen valde att 
inte fortsätta med lantbruket. Istället utbildade de sig och så 
småningom skaffade de sig lönearbeten, vilket gjorde dem beroende av 
arbetsmarknadens struktur och spelregler. I detta generationsskifte 
bröts den materiella försörjningsbindningen till den egna hembygden, 
men kontakten bibehölls genom föräldrarna och genom den skänkta 
fädernesgården. Generationsskiftet illustrerar också beroendet av olika 
strukturer. Det är snarare valet av utbildning och försörjning, samt i 
viss mån livsstil, som är avgörande för vilka strukturer vi påverkas eller 
styrs av. En mycket vanlig uppfattning i enkätens fria svarsdel är, som 
vi senare skall se, att valet av bostadsort styrs av var man har möjlighet 
att få arbete. 

Ett uttryck för trögheten i förändringsprocessen i den sociala 
strukturen är också det faktum att brevskriverskan i d et ovanstående 
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exemplet väljer att skriva om sin man och hans familj. Det är mannen 
som för släkten och arvet vidare, inte kvinnan. Detta är ett litet, och 
kanske trivialt, uttryck för en social struktur som i sin tur kan ha 
betydelse för hur de sociala nätverken utformas. 

Citat II 

Uppväxt i Norrbotten och När ke. Fick flytta ofta pä grund av min fars 
yrke - järnvägsingenjör. Som utbildad lärare valde jag Norrland tills jag 
blev lärare vi d Lärarhögskolan i Stockholm. 

I den tidiga industrialismen grundlades en ny försörjningsstruktur 
och en mängd nya yrkeskategorier föddes. Inte bara den lågt utbildade 
industriarbetskraften sågs som en rörlig resurs utan också yrken som 
fordrade utbildning. Anställda inom Statens Järnvägar (SJ) och 
försvarsmakten hör till de grupper där flyttning var mer regel än 
undantag. Barnen till dessa flyttare har ofta sin uppväxtort på flera 
ställen. Arbetsmarknadens struktur för de ovan nämnda yrkes
grupperna medförde bland annat att arbetsgivaren angav "statione-
ringsort". 

Idag är arbetsmarknaden möjligen mindre styrande men vi har en stor 
grupp människor som har en mer diffus bild av "uppväxtorten". 
Existensens utgångspunkt är kanske inte lika självklar längre. Hur 
denna grupp ser ut och om denna grupps flyttningsmönster skiljer sig 
från andra grupper är svårt att säga, men vore intressant att arbeta 
vidare med. 

Citat III 

Min bostadsort är mycket styrd av arbetet. Har att välja på Haninge 
respektive Karlskrona om jag v ill fortsätta inom samma yrkesbana. 

Detta citat har stora likheter med det föregående. Skillnaden är dock 
att detta gäller nuet. De flesta specialiserade yrkesgrupper har ett fåtal 
platser inom landet att välja på om man vill arbeta med sin 
yrkesspecialitet och dessutom vill bo i närheten av sin arbetsplats. Den 
citerade mannen ovan arbetar inom marinen. Vill han fortsätta med 
det och dessutom har som önskemål att bo i rimlig närhet till sitt 
arbete, finns två kommuner inom landet där detta är möjligt. 
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Exemplet representerar ingalunda någon unik situation. Under de 
senaste deccennierna har dags- och veckopendling tilltagit i 
omfattning, vilket innebär att man i vissa fall väljer en annan 
bostadskommun än den arbetsplatsen ligger i. Detta är en struktur
förändring som möjliggjorts genom de tekniskt och ekonomiskt 
förbättrade möjligheterna att pendla. Häri ligger exempelvis skatte
lagstiftningens relativt liberala syn på reseavdrag och avdrag som är 
förknippade med dubbelt boende. 

Citat IV 

Då undertecknad utifrån egna erfare nheter tror att det i stor utsträckning 
är arbetsmöjligheter som styr hushållets eventuella flyttningar bliver en 
följdfråga: Ar det hans eller hen nes utbildning /tjänst som ger uts lag,? 

De lokala/regionala arbetsmöjligheterna förändras över tiden. 
Möjligheten att bo oberoende av eller på ett större avstånd från en 
ordinarie arbetsplats är större idag än tidigare. Arbetslöshets- och 
socialförsäkringar har bidragit till denna utveckling. Under I960- och 
70-talen förändras också den offentliga synen på resursen arbetskraft. 
Istället för att betrakta arbetskraften som en rörlig resurs försökte den 
regionalpolitik som introducerades under mitten av 1960-talet att 
påverka lokaliseringen av arbetstillfällena. För de yrkesverksamma 
åldersgrupperna är naturligtvis tillgången på arbetstillfällen 
fortfarande central. I takt med en fortlöpande yrkesspecialisering 
tenderar dock arbetsmarknaden att bli allt "smalare" och mer 
geografiskt differentierad ur ett individuellt perspektiv, något som 
delvis motsäger den utveckling som den regionalpolitiska historie
skrivningen beskriver (se till exempel Stjernström, 1987). 

Följdfrågan i citatet ovan belyser "medföljandeproblematiken". Svaret 
på frågan "vem som bestämmer" var hushållet skall bo är är kanske 
"ingen". Det är dessutom aningen förklenande och nedvärderande att 
prata om vuxna medföljande. I ett hushåll med två förvärvsarbetande 
kan man kanske tänka sig att det viktiga är att hushållet bor där båda 
har arbete. Problemet med flera förvärvsarbetande i ett hushåll 
illustrerar också att migrationsprocessen blivit än mer komplex. 

Ur ett individuellt perspektiv är kanske valet av utbildning av 
betydelse för var man vill bo i framtiden. Vill man bo i Norrlands 
fjällvärld väljer man möjligen bort marinofficersutbildningen. I 
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vilken utsträckning utbildningsval, yrkesval, etc är påverkade av den 
regionala traditionen och förankringen i uppväxtorten varierar 
sannolikt väsentligt från person till person. 

Citat V 

Det som i huvudsak är viktigt är närhet till våra arbeten samt barnens 
möjligheter till aktiviteter, närhet till kompisar och skolor. 

Betydelsen av närhet, inte bara till arbete utan också till socialt 
umgänge och andra fritidsaktiviteter, varierar under livscykeln. Barn i 
skolåldern betraktas ibland som en flyttningshämmande faktor. En 
flyttning i en ung människas liv upplevs oftast som en stor förändring. 
Citat VI nedan illustrerar betydelsen av närheten till nära släktingar. 
Även om barnen är vuxna och har lämnat föräldrahemmet, så 
bestämmer avståndet i mångt och mycket hur ofta man har möjlighet 
att träffas. 

Citat VI 

Det viktigaste med flyttningen var faktiskt att jag oftare kan träffa mina 
barn som ofta har sina vägar förbi. 

Citat VII 

Hade jag inte mött Erik hade jag bott kvar på min hemort 

Citat VIII 

En viktig anledning till att jag flyttade var att jag kom ifrån betong och 
trängsel i sta 'n. Närheten till naturen ger mig själsligt lugn. Jag blir mer hel 
som människa. 

Känslomässiga värderingar tillåts också påverka valet av bostadsort. 
Kärleken är sällan rationell och icke-rationella flyttningsskäl sorterar 
vi gärna bort när vi söker förklaringar till valet av bostadskommun. 
Valet av livspartner och partnerns utbildning/yrkeskarriär låter 
måhända mer rationellt och operationaliserbart, men verkligheten ser 
oftast annorlunda ut. 
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Närhet till natur, närhet till lugn är också viktiga, känslomässigt 
betingade, skäl till en flyttning. Närhet till natur utgör i själva verket 
en av de viktigaste enskilda faktorerna vid val av bostadskommun (se 
kapitel 8). Vår längtan till naturen är lite dubbeltydig och frågan är 
hur den skall ses i förhållande till andra faktorer. Den fria tillgången 
till natur bidrar kanske till att vi lever i ett nära förhållande till 
naturen, samtidigt som vi är beroende av många samhällsfunktioner. 
Vi vill både bo i eller i närhet av naturen och ha nära till 
samhällsservicen. Ett uttryck för detta förhållande är naturligtvis den 
gröna våg som delvis karaktäriserade omflyttningen under 1970-talets 
första hälft. Ett annat uttryck för samma sak är den relativt stabila 
befolkningsutvecklingen i tätortsnära glesbygd, "den urbaniserade 
glesbygden" (se bland annat Persson & Wiberg, 1995). 

Citat IX 

Anledningen till att vi flyttat så ofta mellan kommuner i Storstockholm är 
bostadsbristen. Andrahandskontrakt har hittills varit det enda vi har getts 
möjlighet att fa. 

Under flera perioder har bostadsbristen varit ett påtagligt problem, 
senast under 1980-talets sista år. Bostadsbristen har varit speciellt 
påtaglig i storstadsområdena. Bristen på bostäder under 1980-talet 
medförde bland annat flyttningar mellan kommuner i 
storstadsområdena. I dessa fall är det fråga om ren bostadsrelaterad 
omflyttning. 

Citat X 

När jag fórst flyttade, flyttade hemifrån, var det viktigt att JAG flyttade. 
Det förändrade hela min tillvaro och min självkänsla. De t stärkte mig. 

Att flytta hemifrån rör delvis andra aspekter på migrationsprocessen. 
När ungdomar lämnar uppväxtmiljön för att stå på egna ben handlar 
det många gånger om en frigörelseprocess. Att flytta hemifrån kan 
innebära att man söker sig bort från det sociala sammanhang som 
formats av föräldrarnas sociala kontext i kombination med den egna 
uppväxten. Detta gäller åtminstone för en viss period. Samtidigt skall 
man ha i å tanke att frigörelse- och migrationsprocessen ser olika ut för 
olika ungdomar (se exempelvis Löfgren, 1990). En del flyttar tidigt, 
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andra bor kvar länge eller flyttar inte alls hemifrån. En del flyttar 
kort, andra flyttar längre. Ibland kan en långväga flyttning bero på 
andra omständigheter än en frivillig frigörelseprocess. Värnplikt och 
utbildning är exempel på sådana faktorer som kan påverka 
flyttningens längd. 

Citat XI 

Efter pensionsåldern tror jag att man kan bo var som hels t. Huvudsaken 
är att man kan sysselsätta sig med något . 

I samband med pensionering upphör beroendet av arbetsmarknadens 
geografi. Man är inte längre bunden till en speciell plats genom sitt 
arbete. Pensionen utbetalas var än i världen man väljer att bosätta sig. 
För den yrkesverksamma befolkningen betonas vanligen arbets
marknadens betydelse för migrationsbeslut och migrationsströmmar. 
Om arbetsmarknaden har en starkt styrande effekt på migra-
tionsmönstret, är det rimligt att tänka sig att flyttningsbenägenhet 
och flyttningsbeteende förändras i samband med pensionering. Många 
är vi som drömmer om ett boende i söderns sol, på den plats vi växte 
upp på, på en skärgårdsö eller på fjällets vidder. Något tydligt 
Floridasyndrom, det vill säga mängder av pensionärer som flyttar till 
en speciell landsdel har vi dock inte i Sverige. Ett långt förvärvsliv på 
en eller några orter innebär en social kontext som kan vara svår att 
lämna. Behovet av samhällsservice och närhet till densamma tenderar 
också att öka med stigande ålder. I Lundmarks (1995) studie om 
pensionärers flyttningar i Sverige konstateras att andelen pensionärer 
som flyttar över kommungräns är låg. Det är främst yngre pensionärer 
som flyttar. Lundmarks studie visar att de faktorer som har störst 
inflytande över pensionärernas flyttningar är destinationens 
geografiska läge och var de anhöriga bor (Lundmark, 1995). 
Resultaten stöder i hög grad de iakttagelser som här gjorts. En 
bidragande förklaring till detta är att skillnaden i servicenivå och 
ekonomiska förhållanden mellan kommunerna är marginella. Att bo 
nära barn och barnbarn betyder förmodligen mer än att bo i ett 
tilltalande klimat. 
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9.2 Andra öden 

Betydelsen av olika migrationsfaktorer vid en flyttning varierar med 
livssituation. Dock finns, oberoende av livssituationen, faktorer som är 
av mer grundläggande karaktär för vårt ekonomiska, sociala och 
emotionella välbefinnande. Exempel på sådana faktorer är utbildning, 
försörjning, service och socialt sammanhang. Politiken i allmänhet, 
och regionalpolitiken i synnerhet, har under efterkrigstiden strävat 
efter att inte bara utjämna socioekonomiska skillnader utan också 
regionala olikheter. Genom exempelvis vissa inslag i den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken har människornas 
rumsliga och ekonomiska beroende av arbetsmarknaden minskat. 
Trots detta har strukturförändringarna på arbetsmarknaden under 
samma period inneburit en enorm befolkningsomflyttning. Denna 
kraftiga omflyttning under en så pass avgränsad tidsperiod går 
knappast obemärkt förbi. Den materiella standardhöjningen har 
möjligen bidragit till att kamouflera det faktum att sociala och 
geografiska nätverk brutits sönder, att en individs vertikala integration 
på en plats brutits. Hägerstrand uttrycker det på följande vis: "...ganska 
många av oss kan vara ense om att det mitt i allt välståndet finns ett 
stort mått av emotionell otrygghet, som pockar på uppmärksamhet. 
Det finns också ett stort mått av håglöshet och tomhet i många 
människors livsvärld. Omständigheterna har gjort det till vårt öde i 
Sverige att andra kommer att hålla ögonen på oss för att se hur vi skall 
lyckas ta steget över från materiell välfärd till en i vidaste mening 
kulturell välfärd...samhällsutvecklingen har på ganska kort tid brutit 
sönder många för människor livsviktiga sammanhang utan att de 
ännu kunnat återuppstå i nya former" (Hägerstrand, 1978, s 184). 

Den bild som Hägerstrand snabbt tecknar kan kanske förklara varför 
närheten till släkt, uppväxtort etc oftast framhålls i studien. Ett sätt 
att vidmakthålla de "livsviktiga sammanhangen " är kanske just att 
hålla kontakten med hemorten, släktingar och vänner och kanske 
också att på sikt återvända hemåt. 

Världen och livet är fullt av öden och märkliga sammanträffanden. 
Citaten i kapitlens inledning är godtyckligt valda i syfte att 
representera några typiska förhållanden i migrationsprocessen. 
Tragiska levnadsöden existerar sida vid sida med mer harmoniska 
öden. Det är egentligen aldrig rättvist att nyttja termer som "typiska 
levnadsöden". Varje levnadsöde är unikt på sitt sätt. Samtidigt finns 
för varje tid drag/faktorer i individens omgivning av mer generell 
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karaktär. Denna omgivning förändras kontinuerligt och därmed också 
individens livsvillkor. Dessa förändringar äger dock inte rum 
oberoende av individers handlande, utan formas genom individers 
handlande, något som i sin tur leder till förändrade strukturer i ett 
evigt växelspel. 

9.3 Sociala kontakter och destination 

Frågeställningarna inom detta tema gällde omfattningen och 
kvaliteten på nätverken och i vad mån dessa faktorer påverkade 
destinationen vid en flyttning. En annan fråga gällde i vilket stadium 
i migrationsprocessen de sociala nätverken kommer in och om de 
sociala nätverkens betydelse varierar med ålder (eller livsstadium). 

De sociala kontakterna med andra människor utgör en väsentlig del i 
våra liv. Utan ett socialt sammanhang saknar människan förankring i 
samhället. Vi är beroende av sociala kontakter och i vissa åldrar är vårt 
behov av kontakter med andra människor livsavgörande. Sociala 
kontakter består inte bara av släktrelationer utan givetvis också av 
kontakter med andra människor där släktanknytning saknas. 

Har de sociala nätverken en styrande inverkan på destinationsvalet? 
Rent empiriskt finns i studien belägg för att de sociala nätverken 
påverkar valet av destination vid en flyttning. En kanske lika viktig 
fråga är att uttröna vilken laddning nätverken representerar och 
vilken betydelse nätverken har gentemot andra samhällsfaktorer i 
omgivningen. En flyttning till en geografiskt och socialt igenkännbar 
plats betraktas möjligen som mer positivt laddat i jämförelse med 
exempelvis strukturen på arbetsmarknaden. De sociala nätverken är 
heller inte tvingande på samma sätt som behovet av försörjning. Vi 
söker aktivt kontakt med det sociala nätverket, men det finns 
egentligen få omständigheter som tvingar oss att göra detta. 
Laddningen kan förändras i en framtid. Det är fullt tänkbart att vi i 
en framtid "tvingas" bo nära exempelvis våra åldrande föräldrar för att 
vårda och försörja dem när samhällets resurser inte räcker till. 

Det kan konstateras att trots den omfattande omflyttningen under 
efterkrigstiden i Sverige, så upprätthåller de flesta människorna någon 
form av social eller geografisk relation till sin uppväxtort. Den ökade 
rörligheten har också i sig inneburit att de individuella rumsliga 
sociala kontakterna har fått en betydligt större spridning. Uppväxt-
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orten är central och kan sägas re presentera "platsen" där många sociala 
kontakter finns och "platsen" man kommer ihåg. Det är svårt att i ord 
klä immateriella och emotionella känslor till en plats, men många 
människor har någon form av bindning till en (eller flera) plats(er) 
som är svåra att förklara i rationella termer. 

Trots dessa invändningar kan föreliggande studie ändå betraktas som 
ett försök att operationalisera en del av dessa mer svårgripbara 
värderingar och uppfattningar till olika platser. 

Förklaringsmodellen (kapitel 8) belyste i vilken omfattning de sociala 
nätverken påverkat flyttningens destination. Sociala släktrelaterade 
kontakter framstår som en av de viktigaste enskilda faktorerna. 
Tidigare bostadsort är entydigt den viktigaste enskilda faktorn. Den 
"tidigare bostadsorten" kan också uttrycka att socialt kontaktnät 
existerar i destinationen. Ett alternativt sätt att betrakta omfatt
ningen av sociala kontakters betydelse för val av destination är att se 
hur stor andel av flyttarna som flyttar till kommuner där sociala 
kontakter saknas. Det är endast 10% av flyttarna som flyttar ut i det 
socialt okända. De flesta av dessa flyttare är relativt unga och de flyttar 
företrädesvis till något av storstadsområdena. 

Det är däremot svårare att svara på frågan i vilket stadium i migra-
tionsprocessen de sociala nätverken kommer in som en viktig faktor. 
En rimlig, men oprövad, hypotes är att migranten på ett tidigt sta
dium i processen väljer ut kommuner eller regioner där han/hon 
skulle kunna tänka sig att bo. Styrande kriterier skulle då kunna vara 
regiontillhörighet, det vill säga var man tycker sig höra hemma, var 
släkt och vänner bor etc. Det är troligt att denna primära geografiska 
selektion inträffar före val som har att göra med arbetsmarknad, 
bostadsmarknad, utbildning etc. De senare faktorerna kan dock på
verka den ursprungliga geografiska selektionen genom att försvåra 
eller omöjliggöra valet. Inom den här frågeställningen finns ut
rymme för ytterligare studier för att belysa när de sociala nätverken 
kommer in i beslutsprocessen. 

Rossi (1955) hävdar att beslut att flytta föregås av tre, sinsemellan, 
korrelerade delbeslut, nämligen; 

-Beslutet att söka en ny plats att bo på 
-Sökandet efter tänkbara platser eller områden att bosätta sig inom 
-Valet av en ny plats 
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I sökandet efter tänkbara nya platser att bosätta sig på exkluderar man 
vissa områden. Varför? Avsaknad av sociala kontakter? Avsaknad av 
egna geografiska erfarenheter av området? Den mentala kartbilden 
säger någonting negativt om området. Eller är det så att tillfällen 
dyker upp och man tar dem. Tillfällen är de saker som dyker upp som 
samtidigt stämmer överens med de sociala och geografiska preferenser 
man har? Drömjobbet eller drömhuset finns plötsligt på Gotland eller 
hemmavid. 

Här skall inskjutas att Rossis slutsatser bygger på studier av bostads-
flyttare, det vill säga kortväga flyttningar. Rossi (1955) visade att de 
flesta bostadsflyttningar skedde som en konsekvens av förändringar i 
hushållets sammansättning. I föreliggande studie är hälften av 
flyttningarna förknippade med en förändring av hushållets samman
sättning. Detta faktum behöver dock inte betyda att hushålls
förändringen är den utlösande orsaken till flyttningen. Förändringar i 
hushållets sammansättning och hushållets förändrade krav och 
önskemål på bostaden har som regel mindre betydelse vid långväga 
flyttning jämfört med kortare flyttningar. 

Kortväga flyttningar är vanligare än flyttningar över längre avstånd. 
Det är alltså rimligt att tänka sig att den sociala omställningen är 
mindre vid en flyttning från Sundbyberg till Solna än vid en 
flyttning från Laholm till Sollefteå. Flyttningar över stora avstånd 
torde därmed innebära större förändringar i den flyttandes sociala 
nätverk. Flyttningar över stora avstånd kan helt enkelt innebära en 
förlust av "insider advantages" (Fischer et al., 1997). De sociala 
nätverken på destinationsorten skulle därmed kunna tänkas ha en 
större betydelse vid långa flyttningar än vid korta. 

Sociala nätverk innehåller också en kvalitetsaspekt. Nära 
släktrelationer tenderar vanligen att vara mer varaktiga och stabila 
över tiden än relationer med andra människor. Inte helt oväntat har 
kontakter med den närmaste släkten störst inverkan på flyttningens 
riktning. Kontaktintensiteten är också störst med nära släktingar. Det 
är naturligt att barn, även i vuxen ålder, och föräldrar har nära 
kontakt med varandra. Det finns ett tydligt samband mellan 
besöksintensitet, destination och var den nära släkten bor 
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Figur 9.1 Betydelsen i olika livsfaser av sociala kontakter med nära släkt samt 
geografiskt lokus. 

Det är i sammanhanget lätt att glömma bort alla dem som inte 
flyttar. Varför bor de kvar? Ju längre en individ bor kvar på en plats 
desto djupare blir vanligen den sociala förankringen. Stannarens 
förankring kan vara stark från första början genom att stannaren 
exempelvis aldrig lämnat sin födelseort eller att stannaren flyttat och 
sedan återvänt. Stannaren kan också, rent hypotetiskt vara en person 
som flyttat till en för denne socialt och geografiskt okänd plats 
(kommun) och som sedan byggt upp och vuxit in i en släktrelaterad 
social gemenskap. Om inte annat så växer de nne pionjärs barn upp på 
denna "okända" plats. I storstadsområdena med sin stora inflyttning 
under hela seklet, finns stora grupper människor vars föräldrar har 
sina rötter någon annanstans i Sverige. Det är inte alldeles enkelt att 
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idag finna den genuine stockholmaren eller göteborgaren som har 
rötter i staden sedan flera generationer. 

Stannarna har dessutom den egenskapen att de i åldersgruppen 25-39 
år har en lägre genomsnittlig utbildningsnivå än de jämnåriga flyt-
tarna. Utbildningsnivån påverkar, inte oväntat, flyttningsbenägen
heten. Stannarna är också mer bundna till sitt födelselän. Av studiens 
stannare bor 61% i sitt födelselän, medan motsvarande siffror för 
flyttargruppen är knappt 40% (efter flyttning). 

Livsfaserna i figuren ovan är ett grovt instrument för att dela in 
flyttarna i olika kategorier. Definitionen av livsfaserna får här 
närmast betraktas som ett diskussionsunderlag för respektive fas' 
koppling till sociala kontakter och geografiskt lokus. Under barn- och 
ungdomsåren är beroendet av de egna föräldrarna avgörande. Det 
innebär att barn och ungdomar som regel betraktas som medföljande 
vid en flyttning. Det geografiska lokuset är hemma (hos familjen). I 
de sena tonåren och i 20-årsåldern påbörjas frigörelsefasen. I denna fas 
strävar ungdomarna efter ett socialt och framförallt ett geografiskt 
oberoende av föräldrarna. Man söker sig hemifrån. Under karriär- och 
etableringsfasen när individen söker sig ut i förvärvslivet och när den 
egna familjebildningen påbörjas blir de sociala nätverken mer 
betydelsefulla. De kan dock vara geografiskt oberoende. Söker man sig 
inte "hemåt" under denna etableringsfas är risken eller möjligheten 
stor att individen stannar kvar och utvecklar nya sociala n ätverk under 
stabilitetsfasen. Den geografiska bundenheten ökar ju längre man bor 
på en ort. I samband med pensionen blir individen oberoende av 
arbetsmarknaden och kan således bosä tta sig var som helst med hänsyn 
till försörjningen. Den geografiska bundenheten påverkas delvis av var 
barn och barnbarn bor. Under en livstid lämnar man de gamla 
släktrelaterade nätverken och skapar nya. Hos många äldre finns en 
geografisk strävan efter att bo närmare sin egna barn (och barnbarn). 

9.4 Geografisk erfarenhet och destination 

Det påtalas ofta, men förtjänar att upprepas: Platsen vi är född 
och/eller uppväxt på har en central roll i våra individuella geografiska 
referensramar. Ibland, men inte alltid, tar detta sig i uttryck genom en 
önskan eller ambition att bo kvar eller återvända till denna plats. 
Varför, och på vilket sätt denna plats är så betydelsefull för individen, 
är två centrala frågor, liksom frågan om vilka faktorer det är som gör 
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platsen så viktig. Utan att dra resonemanget för långt kan man peka 
på geografisk prägling, igenkännbarhet, trygghet, närhet etc. Vad 
beträffar frågan om platsens innehåll skiljs v anligen mellan platsens 
fysiska innehåll respektive platsens sociala innehåll. Det sociala 
innehållet förändras snabbare än det fysiska. M änniskor kommer och 
människor går. Däremot förändras sociala faktorer som värderingar, 
mentalitet, dialekt, uttryckssätt och så vidare, långsammare. Även om 
det omedelbara sociala innehållet, det vill säga kontakt med släkt och 
vänner gått förlorat, så kan platsen ändå vara socialt igenkännbar. I 
många studier (se kapitlen 3 och 7) framhålls dock platsens fysiska 
egenskaper. Platsbundna fysiska fenomen som topografi, landskaps
bild, bebyggelse etc tycks spela en stor roll för hur och vad vi m inns av 
vår födelse-/uppväxtplats. 

Ett uttryck för vår platsbundenhet kan möjligen vara stabiliteten i 
flyttningsmönstret. De flesta av oss bor i s amma län vi är födda i. Den 
långväga omflyttningen är alltså inte särskilt omfattande. De flesta 
upprätthåller någon form av social eller geografisk relation till 
uppväxtorten. I denna studie jämfördes den önskvärda bostads
kommunen med födelsekommun och den faktiska flyttnings-
destinationen 1989. Dessutom jämfördes önskvärd bostadskommun 
1989 med bostadskommun 1995. Jämförelsen visar att drygt 40% av 
flyttarna 1989 flyttat till den önskvärda destinationen. Det faktiska 
bosättningsmönstret för samma flyttare sex år senare jämfört med den 
önskade kommunen 1989 uppvisar en något högre andel (44%). 

Det förefaller också som om värderingen och önskemålet om att bo på 
sin födelse-/uppväxtort varierar med ålder (se fig 9.1). Efter några års 
bortovaro för studier och arbete är det inte ovanligt att åter söka sig 
"hemåt", alternativt att konsolidera sin ställning på hemorten. Plats 
och sociala kontakter hänger i hög grad samman. Det är svårt att 
särskilja de sociala faktorerna från de geografiska. En del av platsens 
"laddning" försvinner när de sociala kontakterna till platsen eroderar. 
Den sociala förankringen avtar. 

Tillgång till fritidshus och fritidshusets lokalisering visar sig ha en stor 
destinationsbestämmande kraft. Många flyttar helt sonika till samma 
kommun inom vilken de också äger eller har tillgång till ett 
fritidshus. Två, av flera tänkbara förklaringar, förefaller relevanta. 
Den ena förklaringen rör flyttningar till fritidshus, det vill säga ett 
ökat permanentboende i fritidshus. Den andra förklaringen har 
berörts tidigare. Fritidshuset kan möjligen ses som den förenande 
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länken till hembygden. Finns inte möjligheten att bo kvar i hem
bygden kan fritidshuset representera den materiella kopplingen bakåt. 

Minnen av hembygd och hemmiljö kan reproduceras i andra 
geografiska sammanhang. Den estlandssvenska gruppen som under 
andra världskriget flydde till Sverige, höll liv i sina minnen och 
erfarenheter och överförde en stor del av dessa till sina barn. Det är 
dessa barn som nu delvis återknyter bekanskapen till det område som 
betytt mycket för föräldragenerationen. På liknande sätt kan 
ättlingar till de utvandrande svenskarna till Nordamerika betraktas. 

Det är uppenbart att födelse- och uppväxtplatsen har en viss påverkan 
på flyttningsbeslut och destinationsval. Det ligger dock en svårighet i 
att få allting att falla på plats, samtidigt. Många faktorer skall 
samverka för att möjliggöra en flyttning till en speciell plats. Det 
räcker inte alltid att platsen råkar vara födelse- och/eller 
uppväxtplatsen. Hushållets krav på arbete, bostad, service etc måste 
också uppfyllas. Det som möjligen skiljer människor åt är priori
teringen av de faktorer som är viktiga vid ett flyttningsbeslut. Somliga 
är beredda att acceptera lägre lön eller längre pendlingsavstånd till 
arbetet för att kunna bo på den egna hemorten. 

När möjligheten inte gives, när allting inte faller till rätta på platsen, 
eller när man av andra skäl inte vill bo på födelse- och/eller 
uppväxtorten, kan kompromissen eller alternativet vara att söka sig 
till en annan plats inom samma område som uppväxtplatsen ligger i. 
Området är socialt och kulturellt bekant. Den fysiska omgivningen 
har stora likheter med ursprunget etc. Även om vi inte flyttar till 
ursprunget, platsen, är det fullt tänkbart att vi söker upp miljöer och 
sammanhang som vi associerar till och som vi kan identifiera oss med. 
Att söka sig till samma område eller region uttrycker också en 
närhetsrelation, som har betydelse. Ytterligheten i detta resonemang är 
att söka sig till platser som i alla eller i vissa avseenden har likheter 
med ursprungsmiljön, men som saknar en närhetsaspekt. Den nya 
destinationen blir en geografisk metafor till ursprunget. Även om det 
är långt "hemifrån" finns det inslag i den fysiska oc h sociala miljön 
som är igenkännbara. Figur 9.2 illustrerar ovanstående resonemang. 
Ytterligare en dimension bör tillföras resonemanget. Som med all 
önskvärd tydlighet illustrerades i kapitlets inledande citat, har den 
materiella bundenheten eller förankringen till platsen minskat med 
tiden. Den egenägda marken utgör för det stora flertalet inte längre 
den primära produktionsresursen. Det innebär att den materiella 
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förankringen har ersatts av andra faktorer som till exempel social och 
kulturell förankring. Dessa faktorer är inte lika starkt bundna till en 
fysisk plats. Sociala och kulturella igenkännbara sammanhang kan 
reproduceras på andra platser. Den fysiska förankringen, vilken inte 
skall förväxlas med den materiella förankringen, är mer komplicerad. 
Det är svårt att ta med sig den invanda och igenkännbara fysiska 
miljön från hemorten till andra platser, men den går att ersätta med 
miljöer som har liknande karaktär. 

plats allting på plats 

område 
lika och relativt nära, 
igenkännbarhet 

geografisk 
metafor 

liknande platser/ 
områden långt bort 

Figur 9.2 Plats, område och geografisk meta for, en idéskiss till förhållningssätt till 
olika geografiska begrepp. 

Det har många gånger sagts att svensken har en speciell relation till 
naturen. Denna relation kommer bland annat till uttryck genom en 
okomplicerad närhet och en mytisk längtan till naturen. Exempelvis 
är önskan om att få bo vid vatten och då i synnerhet vid havet, stark. 
Havet tycks utöva en särskild lockelse. Att få bo vid havet nämns 
explicit i många svar i enkätundersökningens attitydfrågor. Närheten 
till storstad antyder ett ömsesidigt behov av ett enskilt och naturnära 
boende samtidigt som man önskar ta del av stadens alla fördelar. Detta 
tycks vara idealet för många: "Bo grönt nära staden". Denna gamla 
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"garden-city"2 tanke har alltsedan 1960-talet varit nära nog ett ideal 
för många människor. Skatte- och subventionssystemet har också till 
en del bidragit till att skapa ekonomiska möjligheter till ett 
tätortsnära glesbygdsboende. 

Vad man väljer, hur man väljer flyttningsdestination påverkas av en 
mängd faktorer. Föreliggande studie visar att den geografiska 
bakgrunden har betydelse för valet av bostadskommun, men det är 
inte alltid som denna bakgrund slår igenom så konkret att flyttaren 
alltid återvänder till ursprunget. Den geografiska bakgrunden 
påverkar kanske mer den miljö man väljer att bosätta sig i. Man söker 
sig helt enkelt till en fysisk och social omgivning som känns bekant. 

9.5 Hypoteserna 

Mot bakgrund av studiens resultat är det nu möjligt att diskutera de i 
inledningen ställda hypoteserna. De fyra hypoteserna gällde alla 
betydelsen av de sociala nätverken. Den första hypotesen gör gällande 
att flyttningsbenägenheten och valet av bostadsort vid en flyttning 
påverkas av de sociala nätverken och omvärldsuppfattning. Det kan 
anses klarlagt att det föreligger ett tydligt samband mellan socialt 
nätverk och valet av destinationskommun. Få flyttar till kommuner 
där inga sociala kontakter fanns tidigare. Vad beträffar 
flyttningsbenägenheten, det vill säga beslutet att flytta, är det svårare 
att ha en entydig uppfattning. De sociala nätverken på 
ursprungsorten kan ha en återhållande verkan på migrationen, likaväl 
som sociala kontakter med människor i andra delar av landet kan 
utöva en attraherande kraft. I vissa åldrar kan sociala relationer med 
nära släkt ha en viss frånstötande effekt. Det gäller vanligen 
ungdomar som flyttar hemifrån. 

Den andra hypotesen gör gällande att flyttningsbenägenhet och 
destinationsval vid en flyttning påverkas av de sociala nätverkens 
intensitet, riktning och kvalitet. De till hypotesen hörande frågorna 
kan besvaras jakande. Intensiteten, riktningen eller lokaliseringen av 
det sociala nätverket och kvaliteten på detsamma påverkar samtliga 

^Garden-City konceptet härrör ursprungligen från Ebenezer Howards bok 
"Tomorrow, A Peaceful Path To Real Reform (1898), mer känd under den titel som 
användes vid den andra upplagan år 1902: Garden Cities of Tomorrow. Genom att förena 
storstadens och landsbygdens fördelar skulle en god, sund och ekonomiskt expansiv 
stadsmiljö skapas (Rådberg 1993) 
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destinationsvalet. Ju oftare man frekventerar platser där ett socialt 
nätverk finns, desto större är sannolikheten att flytta dit. Kvaliteten 
på det sociala nätverket är också betydelsefull. I förklaringsmodellen i 
kapitel åtta är kontakter med nära släkt i destinationskommun en av 
de viktigaste enskilda faktorerna för att förklara destionationsvalet. 
Korrelationen mellan destinationskommun och släktens bostads
kommuner är tydlig. Närmare en tredjedel av alla flyttningar i 
studien sker till kommuner där nära släktingar finns. 

I motiveringarna till respondenternas val av önskvärd (prefererad) 
bostadskommun framstår miljöskäl och betydelsen av de sociala 
nätverket mycket tydligt. Av stor vikt är också möjligheten till ett 
arbete i kommunen. 

I den tredje hypotesen är utgångspunkten individens livscykel. 
Hypotesen utgår ifrån att betydelsen av de sociala nätverken och 
omvärldsuppfattningarna varierar med ålder. Detta grundas på det 
enkla faktum att de flesta individer under sin levnad lierar sig med en 
eller flera personer. Ett flerpersonshushåll omfattas av fler tids- och 
rumsrestriktioner än ett enpersonshushåll. Flerpersonshushållen är 
oftast mer bundna i rummet. Det geografiska lokuset så som det 
används i figur 9.1 uttrycker inte bara en plats utan också en rörelse 
mot en plats. En konsekvens av tiden kan vara att nya sociala nätverk 
växer fram på andra platser oberoende av individens födelse- och 
uppväxtort. Vi skapar hela tiden nya sociala sammanhang i "nya" 
geografiska rum. 

Den fjärde hypotesen anknyter också den till livscykeln. Hypotesen 
gäller stabiliteten; flyttningsbenägenheten är större för individer som 
flyttat till eller bor i kommuner där det sociala nätverket är glest. 
Gruppen "stannare" är ett uttryck för just detta. Närmare hälften av 
individerna i denna grupp har inte flyttat under den senaste 10-
årsperioden. Ju längre man bor på en ort, desto mindre blir 
sannolikheten att flytta därifrån. 

9.6 Individen, omgivningen och destinationen 

En tolkning av studiens resultat och utfallet av de ställda hypoteserna 
gäller den geografiska selektionen vid ett flyttningsbeslut. En 
flyttningsprocess kan sällan eller a ldrig betraktas endimensionellt. Det 
existerar inga "rena" bostadsflyttningar, arbetsmarknadsflyttningar, 
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återvändarflyttningar etc. I alla flyttningsrörelser finns flera dimen
sioner och flera bottnar. De kausala sambanden kan ibland synas vara 
outgrundliga. Det är dock rimligt att tänka sig olika huvudorsaker till 
flyttningar som mer är att hänföra till förhållanden i omgivningen av 
typen obalanser på arbetsmarknaden eller förändrade samhälls-
värderingar. Givet dessa strukturella förhållanden finns i migrations-
flödet alltid en flyttande individ. Med utgångspunkt från Eichen
baums matris (se kapitel 3) kan föreliggande studies flyttare 
klassificeras som "migrants", det vill säga frivilliga flyttare som gör val 
i sammanhanget och som inåt skiljer sig åt genom aktivitetsgrad och 
engagemang i migrationsprocessen. Denna typ av flyttningar skall 
inte sammanblandas med olika typer av tvångsrelaterad migration 
som flykt, etnisk renodling, etc. 

Få, om ens någon, betraktar de flyttande individerna som brickor i ett 
spel styrt av regler som formas och bestäms av yttre krafter. 
Utgångspunkten är att människan gör val inom ramen för samman
hanget. Det första valet i migrationsprocessen är valet mellan att 
flytta eller stanna kvar. Nästa steg är destinationsvalet. Här kan man 
skilja på aktiva och passiva migranter. För den mer aktive migranten 
kan faktorer som sociala kontakter och geografiskt bekanta områden 
vara viktiga kriterier i destinationsvalsprocessen, till skillnad från 
situationen för den mer passive migranten för vilken andra faktorer 
kanske är viktigare. De geografiska och sociala faktorerna i selektions
processen är mer betydelsefulla för de aktiva migranterna än för de 
passiva. Pre ferensen ges hos den aktive större utrymme i besluts- och 
selektionsprocesserna. Det beror naturligtvis också på hur preferensen 
ser ut. Det är skillnad på modesta respektive högtflygande och kanske 
ogenomförbara preferenser. 

Frågan är vilket genomslag den geografiska preferensen får i själva 
>migrationsprocessen. Även om den enskilda flyttningen exempelvis är 
arbetsmarknadsbetingad så har förmodligen geografin en viktig roll. I 
detta fall skulle det kunna betyda att migranten redan på förhand har 
bestämt sig för vilka platser eller regioner som denna skall söka arbete 
i, respektive vilka regioner som inte är aktuella att flytta till. 
Geografin kan i detta sammanhang representera många saker, 
däribland geografisk/fysisk igenkännbarhet och sociala kontakter. 

Ett välkänt fenomen är att flyttningsmönstret, det vill säga hur ofta 
och hur långt man flyttar, hänger ihop med försörjningen. 
Invändningen mot detta påstående blir att arbetsmarknaden betraktas 
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oberoende av andra faktorer. Vilket som kommer först i destinations-
valsprocessen är svårt att säga, men en hypotes skulle kunna vara att 
den geografiska selektionen kommer först. Man väljer plats/platser/ 
områden där man skulle kunna tänka sig att bo. Därefter undersöker 
man om och hur andra faktorer passar ihop med detta val. Det är 
kanske lättare att tänka sig den omvända situationen, att den som 
bestämt sig för att flytta väljer bort vissa p latser/områden, väljer bort i 
den bemärkelsen att dessa platser/områden inte ingår i sökmängden 
när till exempel en utbildningsplats eller ett nytt arbete söks. Genom 
samhällets utveckling manifesterat genom regionalpolitik, skatte
politik, socialpolitik etc har de strukturella möjligheterna att välja ur 
ett socialt och geografiskt perspektiv, tenderat att öka. 

Vart tar vi vägen någonstans på vår lån ga resa? Vilka s tationer besöker 
vi under vår levnad? Hur mycket är tvång och hur my eker är 
tillfredsställelse? Hur mycket är rena tillfälligheter och hur mycket är 
resultat av ett moget övervägande? 

Frågorna är omöjliga att besvara. Strukturens tvång och möjligheter 
liksom vår upplevda frihet är relativa begrepp. Strukturen har i hög 
grad ett dynamiskt inslag. Strukturen förändras och därmed också 
strukturens inflytande på våra handlingar. Vad får strukturen att 
förändras? Människornas vardagliga praxis. Genom små och stora 
händelser använder vi strukturen som ram för våra handlingar, men 
det viktiga är att vi förhåller oss till och tolkar denna ram på olika vis. 
Det är svårt att betrakta en struktur som oberoende av strukturens 
eller systemets aktörer. Aktörerna är strukturens uttolkare. I takt med 
våra handlingar förändras också strukturen. En individs flyttnings-
handling innebär en förändrad struktur. Tidsgeografins tid-rumsliga 
storheter kan illustrera hur även fysiska strukturer förändras över 
tiden. Tiden och rummet är absoluta element och kan uttryckas i ett 
antal tidsgeografiska postulat av typen; "vi kan inte gå bakåt i tiden", 
eller "vi kan inte befinna oss på två platser samtidigt". Det väsentliga 
är dock att relationen mellan tiden och rummet förändras över tiden 
och därmed våra tolkningar av de restriktioner som tiden och rummet 
ger. Ett annat exempel är våra grundläggande fysiologiska och 
psykosociala behov alltifrån mat och värme till uppskattning och 
självförverkligande. Den materiella förankringen till den odlingsbara 
produktionsresursen förändrades dramatiskt för det stora flertalet vid 
övergången till det industrialiserade samhället. De flesta av oss är inte 
längre bundna till en fysisk produktionsresurs. Detta betyder inte att 
vi inte längre behöver få i oss v atten och nödvändiga näringsämnen, 
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utan det illustrerar att den tidsrumsliga relationen mellan 
(livsmedels)-producent och konsument har förändrats över t iden. Den 
grundläggande strukturen för hur vi ska försörja oss har förändrats. 

Av denna studie kan man lära sig 

• att flyttningsorsak och destinationsval sällan är ett endimensionellt 
fenomen, utan snarare ett komplext sådant, 

• att kontakter med andra människor på andra platser liksom vår 
geografiska prägling och bakgrund är viktiga faktorer när val av 
destination skall förklaras, 

• att fritidshusägande kan vara ett sätt, att på fritiden, vidmakthålla 
kontakten med ursprunget, 

• att gruppen stannare blir mer och mer stabil över tiden, det vill säga 
ju längre man bor på en plats desto mindre blir sannolikheten att 
flytta därifrån, 

• att flyttningens avstånd är en viktig faktor. Flyttningar över 40 km 
motsvarar mindre än 15% av alla flyttningar över kommungräns, 

• att den närmaste släkten är den viktigaste av de sociala k ontakterna 
för att förklara flyttningens destination, 

• att betydelsen av sociala nätverk och omvärldsuppfattningar varierar 
med stadium i livscykeln, 

• att rent hypotetiskt kan den geografiska selektionen komma tidigt i 
destinationsprocessen genom ett negativt urval, det vill säga 
individen bestämmer sig tidigt för vilka p latser/områden som inte är 
aktuella att flytta till. 

Forskningsprocessen i sig b ör avslutningsvis kommenteras ytterligare. I 
föreliggande studie har flera angreppssätt prövats. Metoderna för att 
försöka vinna kunskap inom problemområdet har dock varierat. 
Litteraturen och tidigare studier lämnar sina givna och värdefulla 
bidrag. Lika viktigt som det är att redovisa tidigare erfarenheter och 
kunskaper, lika viktigt är det att redovisa studiens mer teoretiska 
grundvalar, vilket var ambitionen med det andra kapitlet. Den 
empiriska redovisningen' och den deskripitiva redovisningen av 
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materialet bidrar till att fokusera de centrala frågeställningarna och 
belysa enkla men viktiga samband. I den kvantitativa modellen 
prövades de variabler som sållades fram i den deskriptiva 
redovisningen. En modell av det valda slaget förklarar egentligen inte 
människors handlande i grunden utan skall ses som ett värdefullt 
redskap när betydelsen av olika faktorer skall prövas. Slutligen prövades 
ett mer förståelseinriktat angreppssätt genom de olika typiska citaten. 
Förhoppningen är att de olika angreppssätten inte utesluter varandra 
utan kompletterar varandra. 
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KAPITEL 10 

SUMMARY 

10.1 The Importance of Social Networks for Place-of-Residence 
Decisions. 

This dissertation deals with long distance migration together with the 
importance of social networks and geographical preferences for the 
choice of destination when moving. Thus, the main purpose of this 
study is to analyze and specify the importance of the mover's social 
contacts when choosing a new place of residence. In this connection, 
the social contents of the destination are chiefly focused. It has also 
been of interest to estimate in what degree these social contents have 
influenced this choice of destination by the individual. The aim can be 
specified and divided up into a number of questions, for example: 

To what extent have the social contacts influenced the mover's choice 
of place of residence? 

What role do the differences in quality, intensity, dispersion and 
direction of social contacts play för the inclination to move and for the 
choice of destination? 

The scope of the mental map is also assumed to be of importance for 
the choice of a new place of residence when moving. In this study, the 
correlation between the preferred residence commune and such 
background factors as actual residence commune, previous communes 
of residence, place of birth etc. are analysed. 

The contextual framework, upon which the conclusions and the 
analyses are based, essentially founded on Giddens 's structuration 
theory. The point of intersection between indivual and environment 
is central. Important contributions are also rendered by the 
time-geographical approach, where time and space are regarded as 
constraints for action. The interaction between individual and 
environment is complex and may be expressed in somewhat different 
ways. Thus, Hägerstrand's time-geographical 'web' is a useful 
metaphor for expressing time-space correlations and complexities. 
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In this study, empirical material is used, and its base is 2500 "movers" 
and a group of "stayers" of equal size. Data from public registers as well 
as data from inquiries have been used as em pirical material. Far away 
moving is defined as moving across the communal boundaries. The 
examination of the empirical facts provides input paramétrés for a 
model, where a number of factors might explain the destination. The 
model work is implemented in three stages. In the multiple regression 
model, the impact of a number of variables is estimated. In the 
logistical regression model the probability of moving into a 'network 
commune' is estimated, i.e. moving to a commune where there are 
social contacts. In a third stage, the same variables are tested in a 
multi-nominal model. 

Altogether, the choice of destination when moving is observed and 
analysed from four different directions. First of all, the 
above-mentioned choice is observed from a theoretical perspective, 
where the choice of destination is linked with a broader theoretical 
individual-structure discussion. The simple, straight-forward descrip
tion of the moves constitutes a second approach. The model test and 
the final model for the choice of destination illustrate a third 
approach, while the more comprehension-oriented fourth aspect deals 
with the complex impact of individual moves. 

The basic hypothesis claims that the existence of social networks 
influences the individual's inclination to move and the choice of 
place-of-residence. In the second hypothesis it is maintained that the 
intensity, direction and quality of the social networks have an impact 
on these decisions. The stronger the social ties of an individual are to a 
certain place, the greater the probability of the individual's act of 
moving being governed by the social network. In the third hypothesis, 
the impact of social networks and the attitudes of environment are 
linked to the mover's phase in his/her life cycle. This hypothesis claims 
that the inclination to move varies with stages i n the life cycle. In the 
last hypothesis, the stability of the moving pattern is e xpected to be 
influenced by the existence of a social network. Individuals, who live in 
- or have moved to - a place where they have social contacts, are less 
inclined to move, than individuals who live in - or have moved to - a 
place, where social contacts are initially lacking. 

Guided by the logistical regression tests, a model was constructed. This 
model is based upon the fundamental presumptions that the contact 
with other people in other places (communes) as well as knowledge 
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and experience of other places (communes) are of importance when 
choosing the destination. Moving as an act of volition (such as 
choosing a commune that one would like to move to) is also 
influenced by what is feasible, taking into consideration the family 
situation, occupation, service, housing conditions etc. Of course, 
factors such as the options for housing, education, work and service 
also have an impact on the choice of place-of-residence. 

The regional differences in post-war Sweden have been toned down. 
The possibility to have free choice of habitation and still have access to 
work, residence, pastime activities and a good environment has been 
given a political priority which has been formulated by regional 
policies. Against the background of the development of the regional 
policies, the labour market and the general political aims, it is quite 
plausible that, factors such as social networks and geographical 
preferences have been of greater importance in the explanation of 
migration. 

Do the social networks have a governing influence on the choice of 
destination? Strictly empirically, this study reveals, that there is 
evidence that the social networks influence the choice of destination 
when moving. Equally important, perhaps is to find out how strong 
an impact these networks have. Moving to a geographically and 
socially recognizable place is possibly regarded as having a more positive 
impact than the structure of the labour market. 

We actively seek contact with the social ne twork but, in fact, there are 
few circumstances forcing us to do so. The impact of these factors may 
be different in the future. It is quite possible that in the future, we are 
"forced" to live close to our ageing parents in order to take care of 
them when the resources of society are lacking. 

It can be stated that, in spite of the widespread migration within 
post-war Sweden, most people maintain some sort of social and 
geographical relation to the place where they grew up. The increased 
mobility per se has also implied that the individual, spatial and social 
contacts have become more widely spread. The place where one grew 
up is central and could be said to represent the place where there are 
many social contacts and the place you always refer to. It is difficult to 
put into words immaterial feelings and emotions for a place, but many 
people have some sort of linkage to one place or another, emotions 
that are hard to explain rationally. 
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The explanation model in chapter 8 illustrates the extent to which 
social networks influence the destination. Social contacts connected to 
relatives constitute one of the most important single factors. Previous 
place of residence is undoubtedly the most important single factor. 
Migration to a place of previous residence also implies that there 
already exists a social network. An alternative way of looking at the 
extent of the importance of the social contacts is to observe the 
proportion of movers migrating to communes where social contacts, 
are lacking Only 10 % of the movers have migrated into a commune 
which is socially unknown to them. Most of these movers are relatively 
young, and, preferably, they move to one of the big city areas. 

Short distance migration predominates. Thus, it is reasonable to 
imagine that the social adjustment process is less when moving from 
Sundbyberg to Solna within the Great-Stockholm area, than when 
moving from Laholm in southern Sweden to Sollefteå in northern 
Sweden. Hence, migration over long distances is likely to imply 
greater changes in the mover's social network, and such moving may 
quite simply imply the loss of "insider advantages" (Fischer et al., 
1997). The social networks at the place of destination would thus be of 
greater importance for long-distance than short-distance migrants. 

From the results presented in this study, it seems reasonable to draw 
the conclusion that the importance of the social networks differs 
according to the migrant's age and his/her stage in the life-cycle. This 
conclusion is based on a number of generalisations. When growing up, 
we are totally dependent on our parents. During the years when 
young people leave their parantal homes, many individuals tend to get 
away from their families. Later in lifes they tend perhap to move back 
to their old neighbourhoods. For older generations proximity to 
children and grand-children seems to be important. 

The access to a holiday cottage and the location of this cottage proves 
to have a great impact on destination-decisions. Many people simply 
move to the commune, where they own, or have access to, a holiday 
cottage. Of several plausible explanations two seem to be relevant. 
One concerns moving into former cottages, for year round residence, 
the other implies that the cottage could be regarded as t he tangible 
link to the former home area. If there is no possibility of staying on in 
one's home area, the cottage represents a link to the past. 
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Hence it is obvious that the native place or the place where one grew 
up can have some influence on decisions to move and choice of 
destination. There is, however, the difficulty of getting all the cards to 
fall into place at the same time. Sometimes it is not enough that the 
place happens to be the native place or the place where one grew up. 
The demands of the household concerning work, housing, service etc. 
must also be fulfilled. A possible variable among people is what priority 
is given to factors which influence the decisions to move. Some people 
are prepared to accept lower salaries or longer commuting distances in 
order to be able to live in their home area. 

The restrictions and the possibilities of everyday life as well as the 
freedom that we experience, are all relative concepts providing a 
highly dynamic struture. People use this structure as a framework for 
actions, but the important thing is that people as actors relate to and 
interpret this framework in different ways. Concurrently with peoples 
actions, the structure also changes. An individual's act of moving also 
implies a change in the structure. The time-space constraints can also 
illustrate how physical structures change over time. Time and space are 
absolute elements and can be expressed in a number of time-
geographical postulates. The essential thing is, however, that the 
relationship between time and space changes over time and thereby 
affects our interpretations of the restrictions constituted by time and 
space. Another example is our fundamental physiological and 
psycho-social needs, from food and warmth to appreciation and 
self-fulfillment. The material ties to agricultural production resources 
were dramatically changed through the transition to an industrialized 
society. Most of us are no longer bound to a physical production 
resource. This does not mean that we no longer need water and 
necessary nourishment, but it illustrates that the time-spatial 
relationship between producer (of provisions) and consumer has 
changed over time. The fundamental structure of earning a living has 
changed. 

From this study the following conclusions can be drawn: 

• A reason for moving and a destination choice is seldom a 
one-dimensional phenomenon but, rather, a complex one. 

• Contacts with other people in other places, as well as our 
geographical imprinting and background, are important factors 
when the choices of destination are explained. 
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• The ownership of a cottage can be, during the vacations, one way of 
maintaining contact with one's roots. 

• The group of "stayers" will be increasingly stable over time, i.e., the 
longer one lives in a place, t he lesser the probability of moving from 
there. 

• Distance is an important factor. Moves of more than 40 kilometres 
correspond to less than 15 % of all moves across a communal 
boundaries. 

• Next of kin comprise up the most important group social contacts 
when explaining the destination. 

• The importance of social networks and attitudes to the surrounding 
world vary according to the stage in the migrants life-cycle. 

• Hypothetically, geographical selection may be of importancei early 
in the migration process through a negative choice, i.e., at an early 
stage the individual decides where not to live. 
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• Universitets- eller högskoleexamen, kortare än tre år 

IUI Universitets- eller högskoleexamen, tre år el längre 

4. Om du studerar! 

Vilken utbildning går Du på nu? 

5. Om Du förvärvsarbetar! 

Vem är Din nuvarande arbetsgivare? 

Vilket år började Du arbeta på Din nuvarande arbetsplats? 

6. Jag bor nui... 

I I Villa/radhus 

• Bostadsrättslägenhct 

[ I Hyresrättslägenhet 

} [ Studentrum 

• Annat, nämligen 

7. Vilken typ av bostad hade Du på 
den närmast föregående bostadsorten? 

• Villa/radhus 

• Bostadsrättslägenhet 

[ I Hyresrättslägenhet 

• Studentrum 

• Annat, nämligen 

8. Redogör för Dina flyttningar mellan kommuner (ange också födelsekommun och 
de flyttningar mellan kommuner som Du gjorde tillsammans med dina föräldrar). 
Ange den kommun Du flyttade till, årtal för flyttningen samt den bostadsform Du 
flyttade till ( Bo stadsform kan t ex vara villa, lägenhet eller radhus). Räcker inte 
raderna till kan Du fortsätta på ett löst papper och bifoga. 

Fö de ls e kommun Bostadsform 

År; Bostadsform; 

År; Bostadsform; 

År; Bostadsform; 

Å r ,  Bostadsform; 

År; Bostadsform; 

År; Bostadsform; 

År; Bostadsform; 

År; Bostadsform; 

År; Bostadsform; 

Flyttade till; 

Flyttade till; 

Flyttade till; 

Flyttade till; 

Flyttade till; 

Flyttade till; 

Flyttade till; 

Flyttade till; 

Flyttade till; 



9. Ange de tre orter, utanför den egna hemkommunen, som Du besökt oftast imder de 
fem senaste &ren. Om orten är liten ange då också närmaste större ort eller kommun. 
Ex Ragvaldsträsk (Skellefteå). Om det är en ort i utlandet, skriv då ort + land. Ex Zell 
am See (Österrike). 

10a. Har du tillgång till fritidshus? -• 10b. Var ligger fritidshuset? 
Ange kommun. 

11.1 vilken kommun/vilka kommuner eller länder bor huvuddelen av Dina närmsta 
släktingar? 

1. Barn/föräldrar/svärföräldrar: 

2. Sy skon/svågrar/svägerskor:. 

3. Övrig släkt. 

12. Vilka av följande faktorer tycker Du är/var bra eller dåliga i Din nuvarande 
respektive din närmast föregående bostadskommun. Värdera faktorerna för Din 
nuvarande respektive Din närmast föregående bostadskommun. (Markera med ett 
plustecken framför positiva faktorer, med ett minustecken framför negativa 
faktorer och med O framför betydelselösa faktorer . 

Nuvarande bostadsort 

• närhet till släkt 
P nöjesutbud 
• kulturutbud 
Q vänner 
• bostaden 
• fritidsmöjligheter 
• studier/arbete 
• bostadens läge 
• bostadskostnad 
• miljö 

Närmast föregående bostadsort 

• närhet till släkt 
• nöjesutbud 
• kulturutbud 
• vänner 
• bostaden 
• fritidsmöj ligheter 
• studier/arbete 
• bostadens läge 
• bostadskostnad 
• miljö 



13 Hur många människor utanför Ditt eget hush&ll uppvaktar Du per år med brev, 
blommor, telefonsamtal, besök, present eller dyl, på Deras respektive födelsedag? 

• Inga alls 

I I 1-5 personer 

• 6-10 personer 

• 11-15 personer 

• 16-20 personer 

• Fler än 20 personer 

14. Vilka personer gäller detta i första hand? (Det kan till exempel vara ej 
hemmavarande barn/föräldrar, öv släkt, grannar, arbetskamrater, nära vänner etc) 

15. Hur många julkort skickar 
Du inför vaije julhelg? 

• Inga alls 

•  i' 1 0  

| I 11-20 

Q] 21-30 

I I Fler än 30 

16. Hur ofta besöker Du din uppväxt
ort (Din huvudsakliga uppväxtort) 

• Jag bor där nu 

• Flera gånger i månaden 

• Några gånger per år 

• Mindre än någon gång per år 

O Aldrig 

17. Vilka personer kände Du i Din 
nuvarande bostadskommun innan 
Du flyttade dit? Markera gärna flera 
alternativ. 

I I Ingen alls 

I I Nära släktingar (barn, föräldrar etc) 

• Andra släktingar 

• Nära vänner 

• Någon eller några som Du 
känner men som Du inte 
har/hade någon större kontakt med 

18. Hur ofta besökte Du Din nu
varande bostadskommun innan det 
blev bestämt att Du skulle flytta 
dit? (alltså inte besök som har att 
göra med praktiska göromål inför 
själva flyttningen såsom besök hos 
mäklare, bank, arbetsgivare etc) 

Aldrig 

• Någon gång 

• Ett par gånger per år 

• En gång i månaden 

• Flera gånger per månad 

• Flera gånger per vecka 



19. Rangordna de viktigaste orsakerna till att Du beslutade att flytta (markera med 
1 framför den viktigaste orsaken, 2 för den näst viktigaste osv). 
Jag flyttade därför att,..(fler svarsalternativ kan anges) 

I I Hushållet flyttade 

• Jag sökte och fick nytt arbete 

• Jag blev arbetslös 

Q Jag flyttade tillbaka till min uppväxtort 

I j Jag böljade studera 

• Jag flyttade samman med någon 

I I Jag flyttade ifrån någon 

• Jag flyttade "hemifrån" mitt föräldrahem 

• Ville byta miljö 

I I Annat, nämligen 

20a. Om Du fick välja precis som Du själv ville (om alla önskningar slog in), var 
någonstans i Sverige skulle Du då helst av allt vilja bo? (Ange ort och kommun, t e x 
Ragvaldsträsk - Skellefteå). 

20b. Varför väljer Du att bo just där? Ange de tre viktigaste faktorerna som gör att du 
väljer just den platsen. 

1.  

2 .  

3 .  

21. Kommentarer. Här kan Du lämna kompletterande uppgifter om Du vill. Är det 
något annat vi inte frågat om som Du tycker är viktigt att upplysa om när det gäller 
dina flyttningar? 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
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