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ABSTRACT 

The restructuring that has taken place in the world, and no least Sweden, has 

brought large consequences to the Swedish rural areas. The young and educated 

people are moving away from the countryside and in to the core cities. This has 

left many municipalities in Sweden with an aging population and also in some 

cases with a population decline. Some say that tourism is to be seen as the 

perfect solution for these areas, as it has the possibility to create new job 

opportunities and furthermore population growth in these areas, which will lead 

to regional development. Others might argue that there is a lack of evidence of 

this actually working in reality. 

The aim of this study is to evaluate whether it is possible to see any difference in 

population growth amongst the youth, between tourism municipalities and other 

rural areas.  

The study is based on a quantitative method where statistics on different kind of 

countryside municipalities have been analyzed and compared with statistics over 

tourism municipalities. The statistics is gathered from the central bureau of 

statistics in Sweden and is furthermore processed in Excell and presented with 

the help of different kinds of tables and charts to give an easy overview of the 

result. 

The conclusion to be drawn from this is that tourism to some extent interacts 

with population growth, where municipalities like Åre and Stromstad 

demonstrates good examples. Tourism growth on a global scale creates an 

understanding of why municipalities want to invest in this growing industry. 

Municipalities have different conditions for success and maybe it is not 

reasonable to expect everyone to be able to see the positive trend that some 

communities have experienced, which also becomes clear in this study. 

KEY WORDS; Tourism, countryside development, population growth, 

migration trends, youth, quantities methods, statistics 
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REFERAT 

De omstruktureringar som skett i världen, och ingen minst Sverige, har medfört 

stora konsekvenser för den svenska landsbygden. De unga och välutbildade 

människorna flyttar från landsbygden och in till de stora städerna. Detta har 

gjort att många kommuner i Sverige idag har en åldrande befolkning och även i 

vissa fall en befolkningsminskning.  Det finns de som menar att turismen kan 

ses som den perfekta lösningen då turism kan leda till regional utveckling, 

genom nya jobb och befolkningstillväxt. Andra hävdar dock att är brist på bevis 

på detta faktiskt fungerar i verkligheten. 

Syftet med denna studie är att utvärdera om det är möjligt att se någon skillnad i 

befolkningsutvecklingen bland ungdomar, mellan turismkommuner och andra 

landsbygdsområden. Studien baseras på kvantitativt materiel hämtat från 

Statistiska centralbyrån (SCB) där statistik om olika typer av 

landsbygdskommuner har analyserats och jämförts med statistik över olika 

turismkommuner. Materialet har sedan bearbetats i Excel och presenterats med 

hjälp av olika typer av tabeller och diagram för att ge en enkel överblick över 

resultatet. 

Den slutsats som kan dras av detta är att turism i viss mån samverkar med 

befolkningsutvecklingen, där kommuner som Åre och Strömstad påvisar goda 

exempel. Turismens tillväxt på en global skala skapar förståelse för kommuners 

vilja att satsa på denna växande näring. Kommuner har dock olika 

förutsättningar för att lyckas och kanske kan man inte heller räkna med att alla 

ska kunna se den positiva utvecklingen som vissa kommuner har fått erfara, 

vilket också blir tydligt i denna studie. 

NYCKELORD; turism, landsbygdsutveckling, befolkningsutveckling, 

migrationstrender, unga, kvantitativa metoder, statistik 
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1. INLEDNING 
 

Turism, en växande näringsgren, som tycks få en allt större betydelse, inte minst 

i Sverige. Turismen bidrar till tillväxt och har fortsatt att växa trots 

lågkonjunktur och finanskris, och ger därför hopp om en ny växande bransch 

som kan bidra till både nya jobb och en positivare utveckling för den svenska 

landsbygden (Svensk handel och Sveriges hotell- och restaurangföretagare, 

2009).  

 

Den strukturomvandling som har skett i Sverige sedan 1960-talet, har inneburit 

stora konsekvenser för den svenska landsbygden. Många landsbygdsorter har en 

åldrande befolkning, då de yngre och utbildade istället väljer att flytta in till de 

större städerna (Hall, Müller, & Saarinen, 2009, s. 110). Sökandet efter jobb och 

utbildning skapar nya migrationsflöden från landsbygden och in till städerna. 

Detta skapar (dock) stora effekter på de samhällen som de lämnar efter sig, 

exempel på det är alla de landsbygdskolor som stänger på grund av en minskad 

befolkning, vilket blir allt vanligare i många av Sveriges rurala områden. Detta 

kan göra de svårt att locka nya unga invånare som planerar att bilda familj. 

Istället återskapas bilden av landsbygden som en plats som saknar innovation 

och utveckling. Ökade inflyttningsflöden till landsbygden syns i allt högre grad 

bland äldre människor som flyttar ut till sina fritidshem efter pension, detta 

bidrar dock än mer till en åldrande befolkning på landsbygden (Hall & Boyd , 

2005, ss. 1-2).  

 

Turism har kommit att ses som en lösning på den minskade 

befolkningstillväxten på landsbygden. Då turism anses kunna bidra till nya 

jobbtillfällen och därmed nya inkomstmöjligheter, med låga inträdesavgifter i 

branschen och snabba lösningar blir de en attraktiv metod för förrändring. 

Effekterna av turism anses kunna bidra till att regionala skillnader jämnas ut, 

åtminstone har turismen potentialen att kunna göra det (Wall & Mathieson, 

2006, s. 143). Turism anses också vara ett populärt yrke bland unga vilket kan 

ses som extra lämpligt när satsningar görs på landbygden för att få behålla och 

attrahera en yngre befolkning. Denna positiva bild bygger många gånger på 

turismens globala betydelse för ekonomin, samt progonser som talat om 

turismens tillväxt inom de kommande åren. Lovorden över turismens effekter är 

många och förhoppningen finns att detta kan vara lösningen för den svenska 
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landsbygden. Andra tycks dock vara mer skeptiska och menar att de saknas 

bevis som visar på att de finns ett samband mellan satsningar på turism och 

befolkningstillväxt. De menar att förväntningarna på turismens effekter är för 

höga och därför aldrig kommer att leda till tillfredställande resultat. Sverige har i 

jämförelse med andra destinationer runt om i Europa, stora utmaningar vad 

gäller klimat, säsonger och tillgänglighet, som alla talar emot turism som en 

lösning för den svenska landsbygden (Hall, Müller, & Saarinen, 2009, s. 110) 

(Müller & Jansson, 2007, ss. 3-4).  

 

Det är tydligt att det finns olika åsikter om turismens effekter på samhället och 

frågan är om satsningar på turism i realiteten ökar platsers attraktionskraft så att 

fler väljer att bo kvar alternativt flytta in? Går det att se ett samband mellan 

satsningar på turism och befolkningstillväxt? Bohlin och Elbe (2007 s. 210), 

menar på att det finns behov av mer djupgående analyser som analyserar 

turismens effekter på olika faktorer i samhället, så som inkomstförrändringar 

eller miljö. Detta då den svenska landsbygden uppenbarligen är i stort behov av 

att hitta lösningar som gör att även yngre generationer väljer att bli kvar eller 

bosätta sig där för att dessa platser ska kunna fortsätta att utvecklas. Den 

minskande befolkningen på landsbygden är ett problem som blir allt tydligare 

för många samhällen. Frågan är huruvida turism kan skapa långvariga effekter 

för dessa samhällen som bidrar till en mer positiv befolkningsutveckling. 

Förhoppningen med denna studie är att den ska kunna bidra med ny relevant 

information till tidigare studier som är gjorda på ämnet regional utveckling på 

landsbygden. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Denna studie syftar till att undersöka och analysera om turism har någon 

betydelse för den regionala utvecklingen, i form av befolkningstillväxt bland 

unga på landsbygden. Följande frågeställningar har legat till grund för studien: 

(i) Har turismkommuner en positivare befolkningsutveckling bland unga i 

relation till den totala befolkningen, än andra typer av 

landsbygdskommuner? 

 

(ii) Hur ser in- och utflyttningarna ut bland unga i relation till den totala 

befolkningen för gruppen turismkommuner i jämförelse med andra 

typer av landsbygdskommuner? 
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(iii) Hur skiljer sig ungas befolkningsutveckling åt i de olika 

turismkommunerna?  

 

1.2 DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP 

I denna studie så kommer begrepp som landsbygd och glesbygd att vara 

återkommande. Dessa begrepp används i denna studie återkommande för att 

beskriva Sveriges mer rurala delar som har, relativt sett, låg befolkningstäthet 

och i vissa fall har en minskande population. Generellt sett är en enhetlig 

definition på dessa begrepp svår att hitta men enligt Sveriges kommuner och 

landsbygd (SKL) definieras glesbygd som en kommun med en tätortsgrad 

understigande 70 procent och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer. 

Ordet landsbygd å andra sidan används ofta som en motpol till begreppet stad 

och beskrivs av jordbruksverket som mer komplext, då ingen entydig 

beskrivning finns av begreppet.  

Vidare används också begreppet unga människor frekvent i denna studie, även 

detta begrepp kan definieras olika. I denna studie valdes ett åldersspann på 15-

29 år ut för att få representera detta begrepp. Detta för att denna grupp ansågs 

bäst kunna svara på studiens syfte, då flyttningsfrekvensen brukar vara som 

högst i 20-års ålder, högre upp i åldrarna flyttar relativt få och mer sällan. En 

enhetlig definition av vem som kan kalla sig ung eller ungdom finns inte att 

finna, bland annat använder sig SCB av åldrarna 15-25 när de presenterara 

siffror över ungdomsarbetslösheten i Sverige. En åldersindelning som i denna 

studie har utökats och anpassats för att få ett större urval och inkluderar både 

gruppen ungdomar och de som brukar refereras till som unga vuxna. Dessa 

kommer gemensamt att gå under begreppet unga i denna studie.  

 

2 METOD 

2.1 KVANTITATIVA METODER 

I denna studie har ett kvantitativt material använts. Valet av metod och material 

har grundat sig på syftet med studien samt den tids- och storleksram som har 

funnits för arbetet. Med kvantitativa metoder kan man visa på analyser gjorda på 

stora urval. Detta i jämförelse med kvalitativa metoder som främst visar på 

tendenser och kan ses som mer tidskrävande i samlandet av data. Passande för 
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denna studies syfte var därför kvantitativa metoder, för att kunna göra en analys 

på ett stort antal data över ett flertal kommuner. Data har hämtats från Statistiska 

centralbyrån (SCB) som sedan med hjälp av en deskriptiv ansats, som beskriver 

likheter och skillnader, kunnat presenteras på ett överskådligt vis. Resultatet har 

presenterats med hjälp av olika tabeller och figurer för att kunna ge en 

överblickande bild av relationen mellan turism och befolkningstillväxten på 

landsbygden. Med kvantitativa metoder blir det lättare att analysera stora 

mängder av data som då lätt kan, med hjälp av tabeller och figurer, presenteras 

på ett överskådligt vis.  Viktigt är att ha ett relevant urval som passar studiens 

syfte och att komma ihåg att, hur man väljer att sammanställa datamaterialet kan 

få konsekvenser för resultatet, och går därför också att manipulera med olika val 

av grupper och urval för att passa ett visst syfte. I användandet av en kvantitativ 

metod ges en solid grund då data i teorin kan kontrolleras av andra och metoden 

känns då tillförlitlig. Vilket är relevant för denna studie där offentlig data har 

använts, vilket gör det möjligt för alla att granska använd data. Det blir då 

möjligt att komma fram till samma resultat vid användandet av samma data. 

(Denscombe, 2009, s. 364). 

 

2.2 DATAINSAMLING 

De data som har samlats in till denna studie grundar sig på offentlig data som har 

hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB), där följande statistik har använts; 

Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 – 2012 

Flyttningar efter region, ålder och kön. År 1997-2012 

Materialet som är studerat gäller främst en tidsperiod på 12 år, mellan 2000 och 

2012. Vissa undantag finns dock där det inte varit möjligt att hämta data från 

denna tidsperiod, ett förtydligande av detta finns presenterat under de 

presenterade figurerna. Det samlade materialet har analyserats och framställts i 

olika tabeller och figurer för att kunna presentera en tydlig bild av resultatet, 

detta med hjälp av programmet Excell. Studien har utgått ifrån en färdig 

kommungruppsindelning som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting 

(SKL)(2011) och används bland annat av Statistiska Centralbyrån (SCB) för att 

sedan kunna ta fram generell statistik över dessa och se på skillnader och 

likheter mellan dessa kommungrupper gällande befolkningsförändringar bland 

unga. 

SCB har tillsammans med SKL delat in olika kommungrupper i Sverige efter 

kommuners storlek, antal invånare och näringslivsprofil. Den senaste 
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revideringen som gjordes av dessa grupper började gälla år 2011 och gäller fram 

till 2016. Det tillkom vid revideringen en del nya grupper samtidigt som andra 

grupper fick nya beteckningar, detta då man ansåg att den tidigare gruppen, vid 

namn övriga kommuner, var för stor då den innehöll 102 kommuner. I arbetet 

med att revidera dessa kommungrupper framkom bland annat att antalet 

varuproducerandekommuner hade minskat drastiskt, som ett tecken på den 

pågående avvecklingen av industrier i Sverige. Samtidigt som antalet 

pendlingskommuner hade ökat och man kunde ana en ny attityd mot att pendla 

till och från skola/jobb. En av de största förrändringarna med den nya 

kommungruppsindelningen var att det tillkom en ny grupp vid namn turism- och 

besöksnäringskommuner, detta då man såg att allt fler kommuner hade turism 

som en ny viktig inkomstkälla och att näringens betydelse har fortsatt att öka.  

 

Totalt fanns det vi den senaste revideringen tio kommungrupper med följande 

benämning;  

Storstäder, förortskommuner till storstäder, större städer, förortskommuner till 

större städer, pendlingskommuner, turism- och besöksnäringskommuner, 

varuproducerande kommuner, glesbygdskommuner, kommuner i tätbefolkad 

region och slutligen kommuner i glesbefolkade regioner. Föra att få en mer 

utförlig bild av vilka kommuner som ingår i vilken kommungrupp och vart de är 

belägna, se bilaga 1-2. Dessa kommungrupper är avsedda för att kunna användas 

vid olika analyser, jämförelser och redovisningar, och används flitigt av en rad 

olika instanser såsom skolverket, socialstyrelsen och statens folkhälsoinstitut. 

Denna kommungruppsindelning ansågs därför lämplig att ligga till grund för 

denna studie (Sveriges kommuner och landsting, 2013). 

 

Utifrån dessa kommungrupper har sedan olika typer av kommuner kunnat 

jämföras sinsemellan för att se på skillnader och likheter. Detta för att kunna se 

hur turism- och besöksnäringskommunerna har utvecklats, i jämförelse med 

andra typer av landsbygdskommuner. I det första avsnittet presenteras data över 

befolkningsutveckling i samtliga kommungrupper, dels för hela befolkningen 

och dels för unga. Följande avsnitt beskriver in- och utflyttningsstatistik under 

2012 i turism- och besöksnäringskommunerna samt landsbygdskommunerna, 

dels för hela befolkningen och dels för de unga. Sista avsnittet presenterar 

befolkningsutveckling och flyttningsstatistik i de olika turismkommunerna, samt 

en tabell som visar på vilka kommuner som har de största flödena av turism. 

Utifrån detta har sedan samband och skillnader i befolkningstillväxt samt graden 
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av turism kunnat påvisas på ett deskriptivt sätt. För att sedan kunnat analyseras 

under rubriken diskussion.  

 

2.3 URVAL 

Urvalet till denna studie har grundats på studiens syfte. I en inledande del av 

studien visas statistik över samtliga åldersgrupper och kommungrupper för att 

sedan kunna relatera de framtagna värdena och använda dem som jämförande 

material med värdena över unga. Vidare presenteras data som endast är 

begränsad till den över unga, detta finns förtydligat i samband med det 

presenterade resultatet. Valet att fokusera på unga bygger på att deras val 

sedermera får konsekvenser för hela befolkningen och därför är en viktig grupp 

att studera och förstå. 

Ett geografiskt urval har i denna studie varit relevant att göra.  I studien så 

studeras inledande alla de kommungrupper som finns presenterade av 

SKL/SCB. Vidare i studien har dock ett urval av dessa gjorts för att kunna 

studeras närmare, detta för att kunna svara på studiens syfte, som är att studera 

om turismen påverkar befolkningsutvecklingen med fokus på landsbygden. De 

som har valts ut, har gjort det för att de anses passa inom ramen för vad som kan 

ses som landsbygd. Utifrån en karta som hämtats från SCB (bilaga 1-2) blir det 

tydligt vart de olika kommunerna i de olika kommungrupperna är belägna, 

utifrån denna karta kunde 5 av de totalt tio kommungrupperna väljas ut till att få 

representera landsbygden. Det ansågs relevant att göra en geografisk 

avgränsning, och ta med kommuner som kan anses vara drabbade av de problem 

som går att relatera till landsbygden och dess omstrukturering. 

Nedan presenteras de kommungrupper som valts ut för närmare granskning, 

detta för att de anses passa studiens syfte. Dessa finns presenterade i en rapport 

som framtagits av SKL (2013) följande kommungrupper har valts ut för vidare 

analys; 

 Kommungrupp 6, turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 

kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar 

överstiger 21 per invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per 

invånare. 

 Kommungupp 7, Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 
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kommuner där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 

år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt 

byggverksamhet (SNI2007) 

 Kommungupp 8, glesbygdskommuner (20 kommuner)  

kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta 

invånare per kvadratkilometer. 

 Kommungupp 9, kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 

kommun med mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 kilometer. 

 Kommungrupp 10, kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) 

kommun med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km 

Variationerna inom kommungrupperna kan vara stora, kommungrupp 8 och 10 

kanske vara de som tydligast passar in på begreppet landsbygd. Dock har både 

grupp 7 och 9 valts att studeras i denna studie, då de också innefattar ett stort 

antal kommuner som kan sägas vara landsbygd med stora rurala områden 

alternativt relativt glesbebyggda områden. 

Fortsatt i denna studie kommer dock turism- och besöksnäringskommunerna 

endast att refereras till som turismkommuner, medan övriga kommuner kommer 

benämnas som ovan presenterade. Vid referering till landsbygdskommunerna, så 

menas de övriga fyra som inte är turismkommuner. 

 

2.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 

I utförandet av en studie så är det viktigt att hela tiden utvärdera studiens 

validitet och reliabilitet. Mycket som skrivs är utformat utifrån olika människors 

syften och bakgrund, vilken kan ha stor betydelse för resultatet. I detta fall när 

statistik har använts, så har de varit viktigt att utvärdera om statistik som 

används kan sägas vara objektiv eller ej för att den ska kunna vara representativ 

för studien och kunna användas för att visa ett tillförlitligt resultat (Denscombe, 

2009, ss. 301-306) . I denna studie är alla siffror hämtade från SCB, som kan 

sägas vara en källa som presenterar objektiv statistik utan egna intressen vilket 

bidrar till att utvald data i denna studie kan anses ha en hög grad av validitet.  

Validiteten bestäms utifrån vad vi mäter och om de stämmer överens med 

studiens syfte, vilket gör att det är nödvändigt att analysera om de data som valts 

ut kan sägas svara på studien syfte. Vilket i detta fall ställer frågan om man kan 

sägas fånga turism genom att titta på statistik från SCB utifrån de avgränsningar 

och definitioner som är gjorda för gruppen turismkommuner.  I denna studie 
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ansågs SCB:s statistik fungera väl för att kunna ge svar på de presenterade 

frågeställningarna, samt det övergripande syftet. Då SCB erbjuder tillförlitlig 

data, samt tillgänglig data över en rad olika ämnen. 

Reliabiliteten bygger på hur studien är utförd och graden av noggrannhet vid 

bearbetningen av data.  (Holme & Solvang, 1997, s. 163) .  

Denna studie har därför försökt presentera trovärdiga tolkningar utifrån det 

hämtade materialet, samt presentera tydliga figurer och tabeller som ska kunna 

styrka vidare tolkningar i texten och på så vis skapa reliabilitet i studien.  

Den statistik som har använts är offentlig och kan granskas av alla och det 

ansågs därför inte finnas några etiska dilemman med det använda materialet. På 

grund av att offentlig data har använts behöver ingen enskild människa känna 

sig särskilt träffad eller granskad. 

 

 

2.5 METODDISKUSSION 

I denna studie finns ett antal faktorer som bör beaktas vad gäller det 

presenterade resultatet med som tagits fram med den valda metoden. Det finns 

en rad problem som är kopplade till jobb inom turismbranschen, och som gör att 

viss data ej har kunnat inkluderas. Många unga som jobbar inom 

turismbranschen gör detta säsongsvis, då många av Sveriges populära 

turistdestinationer är beroende av säsongsvariationerna, så krävs också att 

många människor endast kommer och jobbar under de mest hektiska tiderna då 

turismflödena är som störst. Detta kan också bidra till att många inte väljer att 

flytta på heltid, utan istället endast stannar under säsong. På så vis syns inte 

heller dessa människor i det presenterade resultatet över flyttningsstatistik, då 

många under denna period fortfarande kan vara skrivna på deras tidigare 

hemadress. De blir varken en del av flyttningsstatistiken eller 

befolkningsutvecklingsstatistiken och är därför inte heller representerade i denna 

studie. Trots detta så har valet av den använda metoden ansetts vara relevant och 

passande för att kunna svara på studiens syfte. 

Det kan vara svårt att med säkerhet konstantera att befolkningstillväxten i en 

kommun kan sägas endast bero på turismsatsningar. Genom att jämföra alla 

olika kommungrupper samt alla turismkommuner kan dock ett övergripande 

mönster visa sig, vilket är anledningen till att den aktuella metoden valdes. 

Också genom att visa på statistik över alla åldrar och alla kommungrupper så har 

detta kunnat ge en god referensram i analysen av turismkommunernas 
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utveckling, då detta har kunnat visa på skillnader sinsemellan kommunerna. De 

kommungrupperna som presenterats av SKL/SCB kan beskrivas som 

heterogena, där det inom varje grupp kan finnas stora variationer mellan 

kommunerna, detta är förstås viktigt att ta hänsyn till i analysen av materialet. 

Men genom att använda dessa färdiga grupperingar har ett stort urval kunnat 

analyseras och genom att visa statistik över alla de kommuner som ingår i 

gruppen turismkommuner så har en bättre uppfattning om dessa variationer 

kunnat göras.  

Inom tid- och storleksramen som varit tillgänglig så har metoden som valts 

kunnat användas för att svara på studiens syfte. Vid en mer djupgående analys 

hade dock mer data varit nödvändig för att kunna dra vidare slutsatser om 

relationen mellan turism och landsbygdsutveckling. Exempelvis hade det kunnat 

vara aktuellt att göra ett antal intervjuer med människor som valt att flytta till, 

alternativt från, en turismkommun för att kunna förstå de motiv som ligger 

bakom beslutet.  

 

3 TEORI 
 

Bilden av turism och dess relation till landsbygdsutveckling skiljer sig betydligt 

åt mellan olika forskare. Medan vissa menar att turism visst kan funka som en 

grund för utveckling, menar andra att förväntningarna på turismens betydelse är 

klart överdrivna, och därför heller aldrig kommer kunna ge tillfredställande 

resultat. I följande litteraturgenomgång är syftet därför att titta närmare detta och 

vad som tidigare har skrivits om ämnet.  

 

3.1 LANDSBYGDENS UTVECKLING 

Sverige växer. Från år 2000 har befolkningen i landet ökat med ca 8 %, dock 

sker inte denna ökning jämnt över landet. Medan vissa regioner har en stadig 

ökning av människor drabbas andra av avbefolkning. Den största 

befolkningstillväxten har skett i storstäderna och dess förorter, de är också där 

som de bor störst andel människor i arbetsför ålder. Samtidigt har landsbygden 

befolkningsminskning och en åldrande befolkning(SCB, 2013:1) Enligt SCB har 

befolkningen i glesbygden minskat med ca 20 % sedan 1970-talet.  
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Den strukturomvandling runt om i världen, där vi har gått från ett 

industrisamhälle till ett servicesamhälle, har lämnat tydliga spår på den svenska 

landsbygden. Många väljer att flytta, då jobbalternativen tycks ha blivit färre 

samtidigt som attraktiviteten hos storstäder tycks växa sig allt större. Främst så 

är det yngre och utbildade människor, som väljer att flytta från landsbygden, 

såväl i Sverige som i andra länder (Hall, Müller, & Saarinen, 2009, s. 110). 

Många kommuner, som är belägna på den svenska landsbygden, jobbar därför 

aktivt för att stoppa trenden av utflyttning och istället få unga människor att vilja 

stanna kvar, samt att få nya människor att vilja flytta in till kommunen. Det har 

blivit viktigt att hitta nya lösningar där nya jobb kan skapas för samhällens 

yngre generationer och låta dem vara en del av samhällets utveckling så att det 

kan fortsätta att finna det intressant att bo kvar på platsen eller för nya 

människor att vilja flytta dit.  

 

3.2 MIGRATIONSTRENDER 

I samband med att man studerar befolkningstillväxt och landsbygdens 

utveckling så är det också viktigt att förstå begreppet migration och dess 

betydelse för landsbygen. Begreppet migration definieras enligt följande, av 

Boyle, Halfacree och Robinson (1998, s. 34); ”migration innebär en människas 

mobilitet över en viss tidsperiod, mellan två olika platser.”  

Människors flyttmönster har under åren sett olika ut, redan under slutet av 1700-

talet kunde man i England se stora flöden av unga människor som flyttade in till 

de stora städerna och urbaniseringen var ett faktum. Med urbanisering menas 

den process som sker där det en folkflytt från landsbygd och in till stadsområden 

pågår. Under senare århundrade när industrierna växte fram kunde man senare 

se migrationsflöden till rurala områden där industrierna var belägna. Dock under 

senare delen av 1900- talet har vi återigen sett trender som tyder på att 

människor väljer att lämna landsbygden och flytta in till storstäderna med 

omnejd. Ett mönster som görs sig påmint på fler platser i världen (Boyle, 

Halfacree, & Robinson, 1998, ss. 5-13). 

Tidiga undersökningar visade att människor väljer att flytta i alla åldrar men 

tycks vara mest mobila i 20- års ålder. Ett begrepp som gjort sig mer känt med 

tiden är cirkulär migration, vilket är en tillfällig typ av migration när människor 

väljer att flytta till en plats endast temporärt, ofta med syfte att jobba. För att 

sedan välja att flytta hem igen, ofta repeteras detta beteende ett flertal gånger. 
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Denna typ av migration kan ha stor betydelse för platsers ekonomi och går att 

koppla till den svenska turismbranschen (Boyle, Halfacree, & Robinson, 1998, 

ss. 5, 23-24). 

I turismbranschen är det inte är ovanligt att unga människor flyttar under vissa 

tider av året för att jobba när turismsäsongen är som mest påtaglig, men sedan 

flyttar hem igen under lågsäsong. Detta bidrar också till att ekonomiska läckage 

uppstår när säsongsarbetare spara sin inkomst för att kunna spendera den 

hemma, alternativt på annan ort. Sveriges turism är starkt kopplad till just 

säsonger, då Sverige har stora variationer i klimatet under olika delar av året.  

Många av de svenska turistdestinationerna är uppbyggda på de resurser som 

finns till förfogande under olika säsonger, såsom snö under vintern eller sol och 

bad under sommaren. Säsongsvariationer beskrivs som en faktor som påverkar 

turismens möjlighet att främja regional utveckling(Wall & Mathieson, 2006, s. 

142-143). Även om det finns de som jobbar aktivt för att kunna bli en 

fungerande åretruntdestination, så är det främst storstäderna idag som fungerar 

som åretruntdestinationer (Bohlin & Elbe, 2007, ss. 15-21).  

 

Det finns idag ett stort antal platser vars ekonomi är beroende av människors 

periodvisa mobilitet, där säsongsarbete fungerar som en lösning på bristen på 

kompetent arbetskraft. Det kan ses som ett problem att turismen är 

säsongsbetonad, speciellt på den svenska landsbygden, när kommuner försöker 

använda sig av turismnäringen som en chans att skapa arbetstillfällen för 

ungdomar. Frågan är vilka långvariga lösningar som kommer från att satsa på 

turismen, och om det kan få unga att välja att bo kvar, alternativt flytta till 

kommuner som har stora flöden av turism. 

 

Globalt sett väljer allt fler människor att flytta någon gång under sitt liv, och inte 

sällan flera gånger. Förståelsen för migrationsflödena får därför också en allt 

större betydelse för det samhälle vi lever i. Under 1990 bytte 25 millioner EU 

invånare deras huvudsakliga bostadsort med intern migration som den mest 

betydelsefulla demografiska förändringen räknat i nummer (Boyle, Halfacree, & 

Robinson, 1998, s. 4) 

Migration är en rumslig händelse, en komplex sådan, som har tydliga effekter på 

samhället. Det har blivit lättare och lättare för oss människor att flytta, inte bara 

inom landet utan också över landsgränder och till nya världsdelar. Unga 

människor flyttar många gånger mellan olika regioner i sökandet efter jobb och 
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utbildning. Att ta steget till att flytta grundar sig sällan på en enskild faktor, även 

om det kan vara en övervägande faktor som ligger till grund för det avgörande 

beslutet. Dock grundar sig beslutet mer ofta än sälla på undermedvetna faktorer, 

vilket i sin tur gör att det kan vara svårt att tolka och förstå människor 

migrationsmönster (Boyle, Halfacree, & Robinson, 1998, s. 1). Med detta sagt 

skapar statistik en möjlighet till att studera hur människor väljer att flytta utan 

att de själva behöver motivera sina beslut, vilket kan visa på mönster och 

samband. Däribland går det att se kopplingar till turismkommuner och deras 

relation till unga människors migrationsmönster, huruvida turism har någon 

betydelse för ungas flyttningar. 

 

3.3 TURISM OCH LANDSBYGD 

På många håll beskrivs turism som den näringsgren som kan komma att rädda 

landsbygden. Bilden av turism på landsbygden är att de kan bidra till nya 

satsningar på infrastruktur och olika rekreationsområden, eller som en 

konservator av vissa kulturella byggnader, platser och naturområden, men 

kanske framförallt att det kan bidra till nya jobbmöjligheter när andra branscher 

flyttar utomlands (Hall, Müller, & Saarinen, 2009, s. 115). Vanligtvis betraktas 

turismutveckling just som en möjlighet att skapa nya arbetstillfällen och 

motverka negativa utvecklingstrender på landsbygden. Turism har blivit en 

exportvara som man hoppas ska kunna överta en minskning av export av andra 

varor som kommer från nu flyttade industrier. Då dessa industrier tillsammans 

med jordbruket ofta varit belägna på landsbygden kan turism hjälpa till att skapa 

nya jobb på dessa områden, som annars kan ha svårt att skapa nya 

arbetstillfällen (Hall C. M., 2008, s. 55) Dock kan detta innebära att det uppstår 

en missmatch på arbetsmarknaden, när gamla industriarbetare inte är lika 

benägna att börja arbeta inom turismbranchen. Turism används för att stärka det 

lokala näringslivet men också för att kunna konkurrera med andra platser om 

investeringar, nya medborgare och besökare. Ett fenomen som blir allt vanligare 

i dagens globaliserade värld, där platser i allt högre grad betraktas som 

produkter som måste paketeras och säljas (Bohlin & Elbe, 2007, s. 200) 

Motivet bakom att många kommuner nu väljer att satsa på turism är på att det är 

en bransch som fortsätter att växa från år till år. Branschen erbjuder allt fler 

människor sysselsättning över hela världen, och har visat på tendenser att 

fortsätta växa även när den globala ekonomin går trögt. Enligt The World Travel 

and Tourism Council (2013), förkortat WTTC, så bestod hela turismnäringen för 



13 

 

9 % av det globala BNP år 2012. I Sverige var motsvarande 2,7 % samma år, en 

siffra som tycks fortsätta att växa både globalt och nationellt.  

På vissa platser har turismnäringen blivit en nödvändighet då det ibland verkar 

vara det enda alternativet som kvarstår när behovet av nya jobbmöjligheter 

uppstår (Hall, Müller, & Saarinen, 2009, s. 127).  

I Sverige kan man också se att det totala antal människor som jobbar med 

turism, direkt eller indirekt uppgick till 12,3 % år 2012, vilket tyder på att det 

har blivit en viktig sektor för den svenska arbetsmarknaden (WTTC, 2013). På 

andra håll så finns det dock mer kritiska röster som menar att bilden av turism 

som en lösning för regional utveckling är felaktig eller åtminstone överdriven. 

Denna missuppfattning kan dock enligt Hall och Boyd (2005, s. 3-4) ses som 

legitim på grund av bristen på forskning och studier som kan guida planeringen 

av hållbar utveckling och visa hur man bäst förvaltar turismen på landsbygden 

och andra perifera lägen. 

Potentialen hos turismnäringen som en hjälpande hand i utvecklingen av den 

svenska landsbygden är tydlig, men trots detta så är bevisen av dess effekter 

desto färre. Det finns en rad större destinationer där turismen har utvecklats i så 

pass stor utsträckning att platser inte bara har överlevt utan också förvandlats till 

internationellt uppmärksammade destinationer, till exempel ishotellet i 

Jukkasjärvi eller skidorten Åre i Jämtlands län. Men att skapa en 

turistdestination av denna storlek är kanske inget som varje enskild liten ort kan 

sträva efter att åstadkomma, åtminstone är de inte realistiskt att alla kommer 

lyckas lika väl (Bohlin & Elbe, 2007, s. 304)  

 

Ett problem som beskrivs av Hall, Müller och Saarinen (2012, s. 125) är att 

många destinationer sätter sina förväntningar för högt och lyckas därmed inte 

heller åstadkomma en tillfredställande förändring. Faktum är att många 

kommuner eller platser inte ser de effekter som det skrivs om i teorin. För att ta 

del av den växande industrin så måste, enligt WTTC (2013), länder, regioner 

och kommuner våga satsa på investeringar som kan gynna utvecklingen av 

turismnäringen på dessa platser. Det är också viktigt att turismplaneringen blir 

en del av den allmänna planeringen för att det ska kunna skapas långvariga 

effekter som kan gynna regionen och att lokala intressenter involveras, såsom 

näringsliv, lokalbefolkning, offentlig sektor och även turisterna (Bohlin & Elbe, 

2007, s. 209). Kommuner har möjlighet att påverka tillväxten inom 

turismnäringen genom att arbeta strategiskt med dessa frågor. Exempelvis vid 
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arbetet av den kommunala översiktsplanen, där man medvetet kan skapa 

möjligheter genom att avsätta vissa plaster till områden för turismexploatering, 

detta för att i slutändan kunna öka sina turismflöden (Bohlin & Elbe, 2007, 

s.210-211). 

 

3.4 TURISM - EN VÄXANDE NÄRINGSGREN 

I den ekonomiska förändring som har skett sedan 1960-talet, har tillväxten av 

servicesektorn haft en avgörande roll i utvecklade länder som exempelvis 

Sverige. Sedan avindustrialiseringen som skedde på 1960-talet, har 

servicesektorn fortsatt att växa, och anställer allt fler människor (Dicken, 2011, 

s. 494). En av näringarna som ingår i servicesektorn är turismnäringen, vars 

effekter på samhället emellertid varit svåra att mäta. Detta på grund av att 

turismnäringen ofta är en del av flera olika branscher och detta gör att de kan de 

vara svårt att veta vilka effekter, såsom jobb eller befolkningsutveckling, som 

endast går att hänvisa till turismutveckling (Mackinnon & Cumbers, 2007, s. 

168). Under 2011 ökade turismens totala betydelse i Sverige med 6,4 %, och 

turismens betydelse som arbetsgivare fortsätter att öka. Turismnäringen tycks ha 

en särskild förmåga att skapa arbetstillfällen för unga, och bara under 2011 

bidrog turismen med 162 300 arbetstillfällen (Tillväxtverket, 2012). Utifrån 

dessa siffror kan det tyckas förståeligt att många kommuner ser satsningar på 

turism som en lösning på ett minskat antal invånare. Med hopp om jobb inom en 

växande bransch kan de tyckas lättare att locka nya invånare till kommunen. 

Trots att servicesektorn växer och har fått en ökande betydelse har 

arbetslösheten i Sverige ökat. De högsta siffrorna är bland samhällets yngre 

arbetsföra generation, åldrarna 15-24, där arbetslöshetsiffrorna som presenteras 

av SCB har fortsatt att stiga under de senaste åren. I mars 2013 beräknades 

svenska ungdomars arbetslöshet till 28,1 %, en ökning på 3 % sedan samma tid 

året innan. Detta går att jämföra med siffran för arbetslöshet sett för hela 

befolkningen som låg på 8,8 %, en ökning på 0,8 % sedan mars 2012 (SCB, 

2013:2). Jobb är en viktig del av samhällens utveckling och också en viktig 

politisk fråga. Politiker pratar ofta om sysselsättning som grunden för välfärd. 

Och allt oftare diskuteras turismens möjligheter att skapa tillväxt inom politiken, 

då man anser att turismens har potential att fungera som en tillväxtmotor och 

möjlighet att skapa nya jobbtillfällen och inkomstmöjligheter (Hall C. M., 2008, 

s. 47). 
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Precis som nämnts tidigare, är servicesektorn under tillväxt precis som 

turismnäringen och det finns stor potential för kommuner att nyttja detta så att 

fler jobb kan skapas men också för att öka attraktiviteten i den aktuella orten och 

därmed kanske kunna attrahera fler invånare att välja den platsen till att leva och 

bo (Hall C. M., 2008, s. 55).  

 

4 RESULTAT 

 

Turismkommungruppens variationer beskrivs i följande stycke mer utförligt för 

att få en förståelse för de variationer som finns inom gruppen. Denna grupp har 

valts för vidare beskrivning då det är denna kommungrupp som är i fokus i 

studien. Totalt består av gruppen av 20 kommuner som är utspridda över landet, 

kommunernas geografiska läge går att studera utförligare i bilaga 1. Variationen 

på kommunerna som ingår skiljer sig åt gällande storlek och närhet till större 

städer, vilket också får konsekvenser för befolkningsutvecklingen inom 

kommunerna.  Kriteriet för att hamna i denna grupp beskrivs av SKL som 

följande; en kommun där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar 

överstiger 21 per invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per 

invånare.  

Vissa av kommunerna i denna grupp kan beskrivas som typiska vinterorter, som 

exempelvis Åre, Malung-Sälen och Härjedalen. Medan andra kommuner har en 

tydligare image av att vara en sommardestination, som exempelvis Borgholm, 

Gotland och Båstad. Kommuner som Strömstad, Sotenäs, Tanum, Lysekil och 

Valdemarsvik erbjuder alla närheten till havet och använder skärgården i deras 

turismprofilering. Vidare skiljer sig också kommunerna åt gällande storlek och 

befolkningstäthet, där en kommun som Norrtälje eller Östhammar med dess 

närhet till Stockholm får helt andra förutsättningar än en kommun som Arjeplog 

eller Jokkmokk som har betydligt andra förutsättningar vad gäller 

befolkningstäthet och tillgänglighet. Med en ökad tillgänglighet så ökar också 

möjligheterna för större flödena av turister året om och begränsas inte i samma 

mån till vissa perioder på året (Svensk handel och Sveriges hotell- och 

restaurangföretagare, 2009) 
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4.1 BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Den svenska befolkningen har sedan 2000 och fram till 2012 ökat med totalt 

673 101 personer, vilket motsvarar en procentuell ökning på 7,6 %. Som tidigare 

nämnts så sker tillväxten bland Sveriges befolkning ojämnt över landet, vilket 

förtydligas av en jämförelse mellan olika typer av kommuner i tabell 1.  

Snabbast växer större städer, medan andra platser snarare ser en minskning av 

befolkningen. Utifrån tabell 1 kan man se att gällande den totala 

befolkningstillväxten så har utvecklingen varit starkast i storstäderna som har 

växt med 16,1 %. Stark tillväxt kan man se hos förortskommuner till storstäder 

samt förortskommuner till större städer, som har växt med 15 % respektive 14 

%. Sämre tillväxt har kommungrupper som i större utsträckning innefattar 

landsbygdområden, de har i vissa fall sett en minskning av befolkningen under 

samma tidsperiod. Sämst tillväxt har glesbygdskommuner som har minskat med 

10,2 %. Turismkommuner har totalt sett, sett en minskning på 0,9 % av hela 

befolkningen. Vilket kan ses som relativt bra i jämförelse med övriga 

landsbygdskommuner. 

 

Av de fem kommungrupper som valts ut för närmare analys i denna studie, har 

kommuner i tätbefolkade regioner haft starkast tillväxt, dock bara på 1,4 % 

vilket är långt under rikets totala tillväxt. På andra plats placerar sig 

turismkommungruppen, som trots en nedgång ändå visar på bättre utveckling än 

både varuproducerande kommuner, glesbygdskommuner och kommuner i 

glesbefolkade regioner. 
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Tabell 1, Visar befolkningsutvecklingen i samtliga kommungrupper, 2000-2012. (Källa: 

SCB) 

 

 

I tabell 2 kan man se befolkningsutvecklingen bland unga under samma 

tidsperiod, 2000-2012, och där skiljer sig siffrorna något från den totala 

utvecklingen. Totalt i hela riket så har antalet unga ökat med 223 380 personer 

vilket motsvara en procentuell ökning på 13,8 %, vilket är betydligt högre än 

den totala procentuella ökningen hos hela befolkningen. Fortfarande är det 

storstäder och förortskommuner till storstäder som har sett den största 

befolkningstillväxten, även bland unga, med en tillväxt på drygt 18 %. Även 

bland den unga befolkningen så har glesbygdskommunerna och kommuner i 

glesbefolkade regioner visat de lägsta värdena för tillväxt, då 

glesbygdskommuner under denna period är den enda gruppen som har minskat, 

totalt med 2,5 %. Turismkommunerna har bland den unga befolkningen sett en 

 

Kommungrupp 
Antal 

kommuner 

Antal inv. år 

2000 

Antal inv. år 

2012 

Bef. 

Utveckling 

(absolut) 

Bef. 

Utveckling 

(%) 

Storstäder  

 
 

3 1 476 917 1 715 082 

 

238 165 16,1 % 

Förortskommuner till 

storstäder  

38 1 346 947 

 

1 550 013 203 066 15 % 

Större städer  31 2 628 232 

 

2 853 025 224 793 8,6 % 

Förortskommuner till 

större städer  

22 285 485 

 

324 472 39 987 14 % 

Pendlingskommuner  51 680 422 700 399 

 

19 977 2,9 % 

Turism-och 

besöksnäringskommun

er  

20 291 437 

 

288 653 

 

-2784 -0,9 % 

Varuproducerande 

kommuner  

54 823 819 

 

795 594 

 

-28 225 - 3,4 % 

Glesbygdskommuner  20 180 250 

 

161 809 

 

-18 441 -10,2 % 

Kommuner i 

tätbefolkad region  

35 837 213 848 962 11 749 1,4 % 

Kommuner i 

glesbefolkad region 

16 332 070 

 

317 884 

 

-14 186 -4,3 % 

Riket - 8 882 792  9 555 893 673 101 7,6 % 
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ökning på 5,8 %, vilket är betydligt bättre än ökningen av hela befolkningen i 

turismkommunerna. Och i jämförelse med andra landsbygdskommuner så visar 

denna kommungrupp på betydligt bättre siffror än glesbygdskommunerna och 

kommuner i glesbefolkade regioner. Dock så tycks kommuner i tätbefolkade 

regioner vara mer populära bland unga, då tillväxten där har legat på 9, 2 % 

under samma tidsperiod. Den kommungrupp vars utveckling tycks likna 

turismkommunernas allra mest, är varuproducerande kommuner, som har sett en 

ökning på 5,9 %. 

När de ungas befolkningstillväxt studeras utifrån tabell 2 och i vilken grad de är 

en andel av den totala befolkningen, är fortsatt storstäder samt större städer de 

platser där unga är största andel av den totala befolkningen, med siffror på drygt 

21 % visar de att över en femtedel av befolkningen på dessa platser är i åldrarna 

15-29 år. I hela riket ligger den siffran på 19 %. I turismkommunerna är 16,7 % 

av den totala befolkningen unga, vilket är en högre andel än vad både 

glesbygdskommuner och förortskommuner till större städer visar. Men i gruppen 

landsbygdskommuner visar alla, utom glesbygdskommuner, på en högre andel 

unga än vad turismkommunerna visar. Dock ska sägas att den procentuella 

skillnaden mellan dessa kommungruppen är relativt liten. Av 

landsbygdskommunerna visar kommuner i tätbefolkade regioner och 

varuproducerande kommuner på att de har störst andel unga av den totala 

befolkningen i respektive kommungrupp. Utifrån tabell 2 bekräftas teorin om att 

storsräder och större städer är de platser med störst andel unga, samtidigt som 

exempelvis glesbygdskommuner har en betydligt lägre andel unga, samt 

betydligt sämre befolkningstillväxt. 
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Tabell 2, Visar befolkningsutvecklingen i samtliga kommungrupper bland unga, 

åldrarna 15-29 år, 2000-2012. (Källa: SCB) 

Kommungrupp Antal 

Invånare 

år 2000 

Antal 

Invånare 

år 2012 

Bef. 

Utveckling(totalt) 
Bef. 

Utveckling 

(%) 

Andel unga 

av totala 

befolkningen 

Storstäder 

 

314 565 372 705 58140 18,5 % 21,7% 

Förortskommuner till 

storstäder 

233005 275605 42600 18,3 % 17,8% 

Större städer 

 

523785 605267 81482 15,6 % 21,2% 

Förortskommuner till 

större städer 

45761 53287 7526 16,4 % 16,4% 

Pendlingskommuner 

 

108865 119384 10519 9,7 % 17,0% 

Turism och 

besöksnäringskommuner 

45471 48108 2637 5,8 % 16,7% 

Varuproducerande 

kommuner 

129687 137387 7700 5,9 % 17,3% 

Glesbygdskommuner 

 

26598 25940 -658 -2,5 % 16,0% 

kommuner i tätbefolkad 

region 

136357 148882 12525 9,2 % 17,5% 

kommuner i glesbefolkad 

region 

53366 54275 909 1,7 % 17,1% 

Riket 1617460 

 

1840840 

 

223 380 

 

13,8 % 19 % 

 

 

I figur 1 presenteras den unga befolkningstillväxten i ett diagram med hjälp av 

ett index för att kunna få en uppfattning om den relativa förändringen från år 

2000 till år 2012. I detta diagram kan man se hur befolkningen har förrändrats år 

från år. Många av kommungrupperna tycks enligt denna figur ha sett en positiv 

utveckling fram tills 2009/2010, då många kommuner har tappat tillväxttakt, 

endast storstäder och förortskommuner till storstäder har fortsatt att växa. 

Turismkommunerna samt alla landsbygdskommuner har under senare år tappat i 

tillväxt takt. Turismkommunerna visar dock bättre resultat än övriga 

landsbygdskommuner, med undantag för kommuner i tätbefolkade regioner som 

har haft en tillväxttakt liknande den hos pendlingskommuner. Varuproducerande 

kommuner tycks vara den grupp som liknar utvecklingen hos turismkommuner 

allra bäst.  
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Figur 1, Visar befolkningsutvecklingen bland unga i samtliga kommungrupper (index 

2000=100). Källa: SCB. 

 

4.2 IN- OCH UTFLYTTNINGAR 

Precis som befolkningstillväxten som sker ojämnt över Sverige så tenderar 

också olika kommuner att attrahera fler nya inflyttare medan andra kommuner 

snarare ser att människor väljer flytta därifrån. I bilaga 3 presenteras en 

översiktsbild över Sverige med andelen inflyttade i olika orter under 2012, där 

blir det tydligt att stora inflyttningsströmmar sker vid Sveriges 3 största städer, 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Vidare så blir det också tydligt att de nordliga 

delarna av Sverige, som också består av mestadels landsbygd, visar på svaga 

inflyttningsströmmar, med undantag för de större städerna längs kusten.  

Kommunerna Åre och Strömstad, som tillhör turismkommungruppen, visar dock 

på höga värden av inflyttning, likt de värden som visas omkring Stockholm. Åre 

visar på en högre grad av andelen inflyttande än vad exempelvis Göteborg gör, 

som i övrigt tillhör kategorin storstäder och har en hög grad av 

befolkningstillväxt. Vidare i bilaga 4 visas en karta över utflyttningsströmmarna 
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i olika kommuner under 2012, då högst värden visas omkring storstäderna, 

framförallt i Stockholmsområdet.  

I figur 2 visas antalet in och utflyttade i turismskommunerna samt de övriga 

landsbygdskommunerna, sett över hela befolkningen under 2012. Där en av de 

fem visar på ett större antal utflyttade än inflyttade, vilket är 

glesbygdskommungruppen. Turismkommungruppen å andra sidan, visar på 

positiva resultat med ett högre antal inflyttade än utflyttade, där 12942 valde att 

flytta ut samtidigt som 13875 valde att flytta in.  

    

 

Figur 2. Visar in- och utflyttningstrender bland den totala befolkningen i turism- och 

landsbygdskommunerna under 2012. (Källa: SCB) 

 

För att kunna jämföra andelen utflyttade med andelen inflyttade visas i tabell 3 

de procentuella flyttningsöverskotten i respektive kommungrupp. Här visar 

turismkommunerna på den största tillväxten när det kommer till det totala 

antalet inflyttningar i kommunerna. Denna grupp visar på en positiv 

flyttningsstatistik där fler väljer att flytta till kommunen än från. På den karta 

som presenteras i bilaga 5, som visar det procentuella flyttningsöverskottet i 

olika orter (2012) där blir det också tydligt att kommuner som Åre och 

Strömstad visar tydligt positiva resultat med höga värden som snarast liknar de 
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värden presenterade över storstäder och större städer. I tabell 3 kan vi dock se att 

glesbygdskommuner fortsatt är den kommungupp som tycks ha de svårast att 

utvecklas och öka sin befolkning. Varuproducerande kommuner och kommuner 

i glesbefolkad region visar på ett positivt resultat, om än med små marginaler. 

Kommuner i tätbefolkade regioner placerar sig snäppet efter 

turismkommunerna, med ett positivt flyttningsöverskott på 5 %, en 

kommungrupp som tidigare visat mer positiva resultat än övriga kommuner 

gällande befolkningstillväxt. 

Tabell 3, visar flyttningsöverskottet bland den totala befolkningen i turism- och 

landsbygdkommunerna under 2012. (Källa: SCB) 

Kommungrupper Flyttningsöverskott 

(totalt) 

Flyttningsöverskott 

(%) 

Turism- och 

besöksnäringskommuner 

933 7,2 % 

Varuproducerandekommuner 715 2,0% 

 

Glesbygdskommuner -114 -1,6 % 

Kommuner i tätbefolkad 

region 

1884 5,0 % 

Kommuner i glesbefolkad 

region 

156 1,2 % 

 

 

I figur 3 så presenteras statistik över ungas in- och utflyttning i turism- och 

landsbygdskommunerna under 2012. Detta resultat skiljer sig något från de över 

hela befolkningen som presenterats tidigare. I detta fall så visar samtliga 

kommungrupper på en högre andel utflyttade än inflyttade, där exempelvis i 

turismkommungruppen 6101 unga valde att flytta ut men endast 5353 valde att 

flytta in till kommunerna. 
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Figur 3. Visar in- och utflyttningstrender bland unga i turism- och 

landsbygdskommunerna under 2012. (Källa: SCB) 

 

För att få en uppfattning om andelen utflyttade i jämförelse med inflyttade unga 

så presenteras i tabell 4, den procentuella flyttningsutvecklingen. Här visar 

värdena på betydligt sämre resultat än för hela befolkningen, då fler unga tycks 

vara benägna, enligt denna tabell, att flytta från snarare än till de olika turism- 

och landsbygdskommunerna. I tabell 4 så visar samtliga kommungrupper på ett 

negativt resultat, där glesbygdskommunerna tycks ha svårast att locka nya 

inflyttare, med en befolkningsminskning på -18,6 %. Turismkommunerna visar 

också på en hög andel utflyttade i jämförelse med inflyttade, med en 

befolkningsutveckling på -12, 3 %. Mellan övriga tre kommungrupper visar 

värdena på relativt lika resultat, där alla har en negativ flyttningsutveckling, med 

en minskning på ca 9 %. 
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Tabell 4, visar flyttningsutveckling bland unga i turism- och landsbygdskommunerna 

under 2012. (källa: SCB) 

Kommungrupp Flyttningsutveckling(totalt) Flyttningsutveckling(%) 

Turism- och 

besöksnäringskommuner 

-748 -12,3% 

 

Varuproducerandekommuner -1765 

 

-9,8% 

 

Glesbygdskommuner -640 -18,6% 

Kommuner i tätbefolkade 

region 

-1830 -9,7% 

Kommuner i glesbefolkad 

region 

-628 -9,1% 

 

 

4.3 TURISMKOMMUNERNA 

Mätningar görs emellanåt på turismens 

effekter och i tabell 5 visas vilka av 

turismkommunerna som är mest besökta, i 

denna lista som presenteras av Svensk handel 

och Sveriges Hotell- och 

Restaurangföretagare (SHR), hamnar 

Strömstad på första plats som den populäraste 

turistorten. Listan grundar sig på följande 

statistik; antalet gästnätter per invånare, 

andelen utländska gästnätter, antal fritidshus 

per invånare, antal campinggästnätter per 

invånare, antal båtnätter per invånare, 

restaurang- och hotell/campingens omsättning 

samt drivmedel- och detaljhandelns 

omsättning.  

Nedan presenteras tabell 6 som visar statistik över olika typer av 

befolkningsförrändringar för unga inom de olika kommuner som ingår i 

kommungruppen turismkommuner. I denna blir det tydligt att 

befolkningsutvecklingen skiljer sig markant mellan de olika kommunerna, där 

en kommun visar på en procentuell ökning på 10,7 samtidigt som en annan 

kommun har haft en procentuell minskning på -13,4. Många av kommunerna har 

sett en negativ befolkningsförändring under de senaste 12 åren, med undantag 

för Norrtälje, Åre, Båstad, Tanum och Strömstad. Senast nämnda visar på högst 

Tabell 5, visar en lista över de 10 

populäraste turismkommunerna 

i landet (2009) Källa: SHR 

 

1. Strömstad 

2.Malung-Sälen 

3.Tanum 

4. Åre 

5. Härjedalen 

6. Älvdalen 

7. Storuman 

8. Sotenäs 

8. Arjeplog 

10. Arvidsjaur 
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andel ökning av unga i kommunen, det är också den kommunen som placerar sig 

högst på rankningen över de populäraste turismkommunerna. På samma sätt 

visar kommunerna på tredje och fjärde plats på en positiv 

befolkningsförändring, det vill säga Tanum och Åre. Älvdalen på nummer 6 och 

Arvidsjaur på nummer 10 finns dock inte med bland SKL:s turismkommuner, de 

tillhör båda kommuner i glesbefolkade regioner. 

Minst andel ökning av unga visar kommunerna Dorotea, Jokkmokk och 

Storuman. Storuman är också en av de kommuner som finns presenterade över 

de populäraste turismkommuner, och rankas som nummer 7 på den listan.  

 

Av de kommuner som presenteras i tabell 6 så kan man också se vilka 

kommuner som har den största andelen unga, vilket i detta fall är Åre på 19,2 %, 

vilket nästan når upp till siffran som finns presenterad för hela riket (19, 3 %). 

Åre visar också på en stark ökning av andelen unga mellan åren 2000 och 2012, 

från 16,8 % till 19,2 %. Inte långt efter kommer Gotland med en andel unga på 

18,1 %, en ökning från 17,2 % år 2000. Å andra sidan finns det kommuner som 

har sett en minskning av andelen unga, däribland Storuman, Båstad och Sotenäs.  

Tabell 6 visar också på statistik över de ungas flyttningstrender i de olika 

turismkommunerna. Endast ett fåtal kommuner kan visa på ett positivt 

flyttningsöverskott, dessa är Åre, Borgholm, Strömstad och Storuman, med 

varierande resultat. Strömstad visar på den största andelen inflyttade unga i 

motsats till utflyttade, med ett flyttningsöverskott på 25,9 %, på andra plats 

kommer Åre med 16,7 %. Kommuner som däremot visar på en stor andel 

utflyttade i jämförelse med inflyttade är framförallt Berg, Dorotea och Arjeplog, 

där i vissa fall nästan dubbelt så många har valt att flytta från kommunen som 

till, då både Berg och Arjeplog har en flyttningsutveckling på - 40 %. Även 

Lysekil, Malung-Sälen och Östhammar har en hög andel utflyttade i jämförelse 

med inflyttade.  

 

Sammantaget visar tabell 6 att det är ett antal kommuner som sticker ut vad 

gäller befolkningsutveckling och som genomgående visar på positiva resultat, 

däribland Åre och Strömstad. Samtidigt som dessa kommuner också placerar sig 

högt på listan över de populäraste turismkommunerna. Medan kommuner som 

Berg, Dorotea och Jokkmokk genomgående visar på minskande befolkning och 

med stora skillnader i in- och itflyttningsflödena bland unga. Malung-Sälen som 

placerar sig på en andra plats över de populäraste turismkommunerna, visar 

dock på sviktande värden över befolkningsutvecklingen, och tillhör en av de 
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kommuner som har minskat i befolkningen bland unga mellan 2000-2012, samt 

har haft en negativ flyttningsutveckling under 2012 på – 27,4 %. 

 

Tabell 6, visar utvalda nyckeltal för unga i de kommuner som ingår i kommungruppen 

turism- och besöksnäringskommunerna (2000-2012). (Källa: SCB) 

 

 

5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

I resultatet har de framkommit att de tycks finnas en samverkan mellan turism 

och befolkningstillväxt, då det i stort går att utläsa en bättre 

befolkningsutveckling i turismkommunerna än hos övriga 

landsbygdskommuner. Inledande sades det att de hos olika forskare fanns skilda 

 Kommun Antal unga 

invånare 

(2000) 

Antal unga 

invånare 

(2012) 

Bef. 

Utveckli

ng (%) 

Andelen 

unga 

(2000) 

Andelen 

unga 

(2012) 

Inflyttning 

(2012) 

Utflyttning 

(2012) 

Flyttningsö

verskott 

totalt. Inom 

parantes % 

(2012) 

Norrtälje 52611 56634 7,6% 15,5% 17,4% 976 1032 -56 (-5,4) 

Östhammar 21733 21262 -2,2% 15,7% 17,4% 324 427 -103(-24,1) 

Valdemarsvik 8337 7597 -8,9% 14,6% 14,1% 173 220 -47(-21;4) 

Borgholm 11288 10768 -4,6% 14,4% 14,3% 229 224 5(-2,2) 

Gotland 57313 57241 -0,1% 17,2% 18,1% 982 1188 -206(-17,3) 

Båstad 14090 14263 1,2 % 15,0% 14,4% 301 348 -47(-13,5) 

Sotenäs 9621 9004 -6,4% 15,1% 14,1% 160 171 -11(-6,4) 

Tanum 12105 12270 1,4 % 14,6% 16,3% 227 271 -44(-16,2) 

Lysekil 14848 14396 -3,0% 15,5% 15,4% 226 299 -73(-24,4) 

Strömstad 11102 12295 10,7% 16,3% 17,2% 282 224 58(25,9) 

Malung-Sälen 10799 10178 -5,8% 15,4% 16,1% 143 197 -54(-27,4) 

Rättvik 10847 10799 -0,4% 13,6% 15,1% 200 238 -38(-16) 

Älvdalen 7718 7139 -7,5% 15,6% 15,8% 109 130 -21(-16,2) 

Åre 9745 10406 6,8% 16,8% 19,2% 440 377 63(16,7) 

Berg 8175 7215 -11,7% 13,7% 16,2% 107 179 -72(-40,2) 

Härjedalen 11415 10246 -10,2% 15,2% 16,0% 173 210 -37(-17,6) 

Storuman 6934 6006 -13,4% 15,4% 15,3% 115 113 2(1,8) 

Dorotea 3353 2794 -16,7% 14,6% 15,5% 46 69 -23(-33,3) 

Arjeplog 3384 3054 -9,8% 14,5% 17,4% 49 82 -33(-40,2) 

Jokkmokk 6019 5086 -15,5% 14,3% 16,9% 91 102 -11(-10,8) 

Riket 8882792 9555893 7,6% 18,2% 19,3% 39 525 17 243             

22 282  
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åsikter om huruvida turism kan sägas bidra till en ökad befolkningstillväxt eller 

ej. Utifrån denna studie så kan det sägas att det vid närmare granskning av 

turismkommunernas utveckling, blir tydligt att det mellan kommunerna skiljer 

sig markant åt vad gäller befolkningsutveckling, men att den övergripande 

bilden visar att turism tycks ha en viss betydelse för tillväxten. 

Bland alla de olika kommungrupperna är det glesbygdskommunerna som i alla 

av de presenterade tabellerna och figurerna visar på tydligast negativa trender. 

Störst befolkningstillväxt syns hos storstäder och större städer samt en del 

förorter, som fortsätter att växa och locka till sig nya invånare. Vilket också 

stämmer med det som sades i inledningen, om en minskad befolkning på 

landsbygden och en ökad attraktivitet hos storstäderna. Många av 

glesbygdskommunerna är belägna i Sveriges nordliga delar, tillsammans med 

många av turismkommunerna som ligger i fjällkedjan samt i Norrlands inland, 

det kan därför tänkas att dessa turismkommuner skulle visa på sämre resultat, 

liknande glesbygdskommunerna, om de inte varit för turismen.  Även om en 

kommun visar på en minskande befolkning är det möjligt att de värdena hade 

varit ännu sämre utan turismen. Genom att det skapas skyhöga förväntningar på 

de effekter som kommer av ett ökat flöde av turister, är det troligt att de heller 

inte går att visa på positiva eller tillfredställande resultat. Trots sviktande 

befolkning kan turismen faktiskt ha haft en positiv betydelse för kommunen. 

Turism har förmågan att föra med sig externa effekter på samhällen, oftast 

pratas det om turismens förmåga att skapa nya arbetstillfällen. Det kan tänkas att 

turismen kan gynna fler än just de som väljer att arbeta med turism, då det 

satsningar som görs på turism även kan få betydelse för andra näringar. Turism 

är en komplex bransch som innefattar en rad olika näringar, som exempelvis 

transport, handel och boende, vilket gör att många påverkas av en ökad turism 

eller för den delen en minskande turism. Möjligheten till att kunna mäta 

turismens effekter är relativt ny, vilket har inneburit att allt fler kan se turismens 

betydelse och att turismen i Sverige växer. Kommuners ökade vilja att satsa på 

turism kan mycket väl kopplas till turismens ökade globala betydelse. Genom 

denna studie går det också att ana att det finns en samverkan mellan ökade 

flöden av turism och Sverige i allmänhet samt landsbygden i synnerhet. 

I denna studie skiljer sig dock befolkningsutvecklingen ganska markant mellan 

olika turismkommuner, detta går att koppla till gruppens heterogenitet som 

innebär att kommunerna redan innan de blev en turismkommun såg olika ut och 

hade olika förutsättningar. Till exempel kan tänkas att kommuners olika 
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ytstorlek påverkar i vilken mån turism kan hjälpa befolkningsutvecklingen i en 

kommun. Då en kommun med stor yta kan få det svårare att med hjälp av turism 

skapa en positivare befolkningsutveckling, då turismen kan vara isolerad till 

vissa specifika delar och därför ha svårt att lyfta hela kommunen. 

Vidare kan också tänkas att de olika typerna av destinationer har en betydelse 

för i vilken mån turism får påverka samhället. Då vissa destinationer är starkt 

kopplade till olika säsonger då flödena av turism är höga samtidigt som andra 

delar av året kan närmast sakna turism, kanske det snarare lockar 

säsongsarbetare och människor som endast bor där delar av året. Ett problem 

som nämndes i metoddiskussion, då dessa inte syns på den statistik som använts 

i denna studie. Många av de som kommer och jobbar säsong byter kanske aldrig 

adress, utan fortsätter att vara skrivna på sin hemadress under tiden de jobbar 

och syns därför inte i befolkningsstatistiken. Detta skapar i sin tur ett ytterligare 

problem med läckage, som innebär att pengar lämnar destinationen, genom den 

inkomst som säsongsarbetarna får, och istället återanvänds på hemorten. 

Kommuner som endast har turism under vissa säsonger kan därför tänkas ha 

svårare att få till långvariga lösningar genom att satsa på turism.  

Landbygdens befolkningsutveckling visar på ett minskat antal unga, speciellt i 

de allra mest rurala delarna. Teorier om en minskande befolkning på den 

svenska landsbygden tycks stämma väl överens med verkligheten. Med en 

minskande befolkning och därmed minskande intäkter i kommunen så faller det 

sig naturligt att möjligheterna till utveckling också blir allt svårare i kommunen. 

Med en ökad mobilitet och i en allt mer globaliserad värld, är det inte längre 

bara de större städerna som konkurrerar om invånarna, utan också andra länder 

och kontinenter.  Strukturomvandlingens konsekvenser på landsbygden syns väl 

i statistiken över befolkningsutvecklingen och flyttningstrender. Turism tycks i 

vissa fall ha kunnat erbjuda en lösning och skapat en ny viktig näring som har 

bidragit till en bättre befolkningstillväxt. 

 

5.1 FLYTTNINGSMÖNSTER 

Unga människor behövs för att platser ska utvecklas, därför blir det också viktigt 

att förstå hur och varför unga väljer att flytta, då deras beslut får konsekvenser 

för hela samhället. Urbaniseringen är pågående, våra städer växer samtidigt som 

landsbygden minskar i invånarantal. Teorier om migrationsflöden som går från 

landsbygden och in till storstäderna bekräftas i denna studie. Samt att tendensen 
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att flytta från landsbygden är högre hos den unga befolkningen än hos den totala 

befolkningen.  De unga är en grupp som i allmänhet har en högre tendens till att 

flytta och flyttar oftare än övrig befolkning. I sökandet efter jobb eller utbildning 

så krävs ofta en hög grad av flexibilitet som påverkar ungas migrationsmönster.  

I denna studie visar turismkommunerna på relativt höga värden av inflyttade 

bland den totala befolkningen i jämförelse med övriga landsbygdskommuner. 

Dock är värdena bland unga inte lika positiva. Det kan tänkas att fler av de som 

en gång har flyttat från kommunen när de var unga senare väljer att flytta 

tillbaka i ett senare skede av livet, än i andra landsbygdskommuner. Ett ämne 

som kräver ytterligare forskning.  

 

5.2 VARIATIONER INOM TURISMKOMMUNGRUPPEN 

Precis som nämnts innan så är variationerna inom turismkommungruppen stora, 

och vissa av kommunerna utmärker sig extra i dess positiva 

befolkningsutveckling. Kommuner som Åre och Strömstad sticker ut bland de 

studerade turismkommunerna, då de båda har tagit plats på listan över de 

populäraste turismkommunerna, som presenterades av svensk handel och SHR, 

samt att de båda visar på positiva siffror gällande både befolkningsutveckling 

och inflyttning i kommunen. Trots att turismen verkar ha haft betydelse för 

dessa kommuners utveckling och det kan ses som populära turistdestinationer, är 

det inte troligt att alla kommuner kan utvecklas till att bli en stor destination. 

Alla har inte resurserna som krävs för att locka stora flöden av turism. Med 

Sveriges geografiska läge så tillkommer ytterligare problem kopplade till 

säsongsvariationer, tillgänglighet och klimat som ej går att komma ifrån. Detta 

betyder att det inte är troligt att turism kan bidra till utveckling för alla 

kommuner, men trots det tycks ha haft en signifikant betydelse för vissa.  

Det går att ana turismen spelar roll men också läge och storlek på stad tycks ha 

en signifikant betydelse. Tillgängligheten till närliggande städer, såsom 

Norrtäljes närhet till Stockholm, skapar naturligt större flöden av människor än 

andra orter som är mer perifert belägna, exempelvis Dorotea. Detta kan förstås 

också spela roll för den statistik som visas över kommunernas 

befolkningsutveckling, utan att för den delen behöva vara kopplade till 

turismens betydelse. 
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Sammanfattningsvis kan resultatet i denna studie förhoppningsvis hjälpa till att 

skapa en bättre förståelse för turism och dess förmåga att bidra till regional 

utveckling. Efter att ha studerat offentlig statistik kunde tidigare presenterade 

frågeställningar besvaras. Med hjälp av ett kvantitativt material har de varit 

möjligt att vissa på ett större urval än vad som skulle varit möjligt vid en 

kvalitativ metod, given den tid- och storleksbegränsning som var gällande för 

detta arbete. Tillsammans med relevant teori kunde resultatet analyseras vidare 

och kopplas samman i diskussionen. Där det avslutningsvis kan sägas att studien 

visar att det tycks finnas en samvariation mellan turism och befolkningstillväxt, 

trots att variationerna är stora inom turismkommunerna visar resultatet på ett 

övergripande samband. Alla kommuner kan dock inte räkna med att turism 

kommer kunna vända negativa befolkningstrender till positiva, istället gäller det 

att ha rimliga förhoppningar om vilka resultat som en turismsatsning kan tänkas 

ge. Landsbygden i Sverige står inför en rad utmaningar för att den ska få 

fortsätta att utvecklas. Medan vissa platser som Åre har lyckats skapa en lyckad 

turistdestination som har tycks ha påverkat hela kommunens befolkningstillväxt, 

kämpar andra landsbygdskommuner med att få behålla dess invånare.  

 

6 VIDARE FORSKNING 

Den studie som har gjorts har visat på breda och allmänna tendenser vilket 

skapar möjlighet för mer djupgående analyser inom samma område. Några 

exempel på ämnen som hade varit intressanta att studera vidare beskrivs nedan. 

För vidare forskning inom detta område hade det varit intressant att göra en mer 

djupgående analys och ta reda på människor motivation till att flytta. Samt att 

studera om de finns fler av de unga som har flyttat från en turismkommun som 

kan tänka sig att återvända än någon som har flyttat från en av de övriga 

landsbygdskommunerna. Detta för att få ytterligare förståelse om turism kan ha 

något samband med människors migrationstrender. 

Det skulle också vara intressant att göra en studie som tittade närmare på de 

människor som väljer att säsongsarbeta i olika turismkommuner och vilka 

effekter detta får för de aktuella kommunerna. Kan det på nått sätt bidra till 

regional utveckling då man kan få tag i arbetskraft som inte går att finna lokalt 

under de delar av året då det behövs, eller skapar detta läckage och motverkar 

långavariga lösningar? Detta är ett ämne som kräver ytterligare studier. 
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Ett ytterligare ämne som skulle vara intressant att fördjupa sig i är huruvida det 

går att se kopplingar mellan turismkommuner och graden dess grad av 

ungdomsarbetslöshet, då man ofta pratar om turismens möjligheter att skapa nya 

arbetstillfällen, i synnerhet bland unga. Detta var till en början tänkt att 

inkluderas i denna studie, men då data över detta ej var tillgängligt hos SCB 

samt med den tids- och storleksbegränsning som var tillgänglig, så beslutades 

det att ej ta med detta i studien. 
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Bilaga 2, visar vilka kommuner som ingår i vilken kommungrupp (2011) 

Källa; SCB:3 

Storstäder 

 

Förortskommuner 

till storstäder 

Större 

städer 

Förortskommuner 

till större städer 

 

Pendlingskommuner,  

Stockholm 

Malmö 

Göteborg 

Upplands Väsby 

Vallentuna 

Österåker 

Värmdö 

Järfälla 

Ekerö 

Huddinge 

Botkyrka 

Salem 

Haninge 

Tyresö 

Upplands-Bro 

Täby 

Danderyd 

Sollentuna 

Nacka 

Sundbyberg 

Solna 

Lidingö 

Vaxholm 

Nynäshamn 

Håbo 

Staffanstorp 

Burlöv 

Vellinge 

Lomma 

Svedala 

Skurup 

Kungsbacka 

Härryda 

Partille 

Öckerö 

Ale 

Lerum 

Bollebygd 

Lilla Edet 

Mölndal 

Kungälv 

Södertälje 

Uppsala 

Nyköping 

Eskilstuna 

Linköping 

Norrköping 

Jönköping 

Växjö 

Kalmar 

Karlskrona 

Lund 

Helsingborg 

Kristianstad 

Hässleholm 

Halmstad 

Varberg 

Uddevalla 

Trollhättan 

Borås 

Skövde 

Karlstad 

Örebro 

Västerås 

Falun 

Gävle 

Sundsvall 

Örnsköldsvik 

Östersund 

Umeå 

Skellefteå 

Luleå 

Nykvarn 

Älvkarleby 

Knivsta 

Gnesta 

Trosa 

Söderköping 

Habo 

Mörbylånga 

Bjuv 

Kävlinge 

Sjöbo 

Hörby 

Höör 

Åstorp 

Eslöv 

Grästorp 

Kil 

Hammarö 

Forshaga 

Lekeberg 

Kumla 

Timrå 

Sigtuna 

Heby 

Vingåker 

Strängnäs 

Ödeshög 

Ydre 

Boxholm 

Åtvidaberg 

Vadstena 

Aneby 

Mullsjö 

Lessebo 

Alvesta 

Högsby 

Svalöv 

Östra Göinge 

Tomelilla 

Bromölla 

Osby 

Klippan 

Höganäs 

Trelleborg 

Ängelholm 

Stenungsund 

Tjörn 

Orust 

Munkedal 

Färgelanda 

Vårgårda 

Essunga 

Tibro 

Vänersborg 

Alingsås 

Hjo 

Storfors 

Hallsberg 

Degerfors 

Nora 

Skinnskatteberg 

Surahammar 

Kungsör 

Hallstahammar 

Norberg 

Gagnef 

Orsa 

Smedjebacken 

Säter 

Ockelbo 

Krokom 

Bjurholm 

Vännäs 
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Turism- och 

besöksnäringskom

muner 

Varuproducerande 

kommuner 

Glesbygdskommuner  Kommuner i 

tätbefolkade 

regioner 

Kommuner i 

glesbefolkade 

regioner 

Norrtälje                                            

Östhammar                                            

Valdemarsvik                                         

Borgholm                                             

Gotland 

Båstad                                               

Sotenäs                                              

Tanum                                                

Lysekil                                              

Strömstad                                            

Malung-Sälen                                         

Rättvik                                              

Älvdalen                                             

Åre                                                  

Berg                                                 

Härjedalen                                           

Storuman                                             

Dorotea                                              

Arjeplog                                             

Jokkmokk                                             

Tierp                                                

Oxelösund                                            

Finspång                                             

Gnosjö                                               

Gislaved                                             

Vaggeryd                                             

Värnamo                                              

Sävsjö                                               

Vetlanda                                             

Tranås                                               

Uppvidinge                                           

Tingsryd                                             

Markaryd                                             

Ljungby                                              

Torsås                                               

Hultsfred                                            

Mönsterås                                            

Emmaboda                                             

Nybro                                                

Oskarshamn                                           

Vimmerby                                             

Olofström                                            

Örkelljunga                                          

Perstorp                                             

Hylte                                                

Gullspång                                            

Tranemo                                              

Bengtsfors                                           

Herrljunga                                           

Vara                                                 

Götene                                               

Töreboda                                             

Tidaholm                                             

Munkfors                                             

Grums                                                

Filipstad                                            

Hagfors                                              

Arvika                                               

Laxå                                                 

Ljusnarsberg                                         

Askersund                                            

Karlskoga                                            

Lindesberg                                           

Fagersta                                             

Köping                                               

Arboga                                               

Avesta                                               

Ludvika                                              

Hofors                                               

Ovanåker                                             

Sandviken                                            

Norsjö                                               

Malå                                                 

Gällivare                                            

Dals-Ed                                              

Torsby                                               

Årjäng                                               

Vansbro                                              

Nordanstig                                           

Ljusdal                                              

Ånge                                                 

Sollefteå                                            

Ragunda                                              

Bräcke                                               

Strömsund                                            

Nordmaling                                           

Vindeln                                              

Robertsfors                                          

Sorsele                                              

Vilhelmina                                           

Åsele                                                

Överkalix                                            

Övertorneå                                           

Pajala                                               

Enköping                                             

Flen                                                 

Katrineholm                                          

Kinda                                                

Motala                                               

Mjölby                                               

Nässjö                                               

Eksjö                                                

Älmhult                                              

Västervik                                            

Ronneby                                              

Karlshamn                                            

Sölvesborg                                           

Landskrona                                           

Ystad                                                

Simrishamn                                           

Laholm                                               

Falkenberg                                           

Karlsborg                                            

Mellerud                                             

Mark                                                 

Svenljunga                                           

Ulricehamn                                           

Åmål                                                 

Mariestad                                            

Lidköping                                            

Skara                                                

Falköping                                            

Kristinehamn                                         

Säffle                                               

Hällefors                                            

Sala                                                 

Leksand                                              

Borlänge                                             

Hedemora                                             

Eda                                                  

Sunne                                                

Mora                                                 

Söderhamn                                            

Bollnäs                                              

Hudiksvall                                           

Härnösand                                            

Kramfors                                             

Lycksele                                             

Arvidsjaur                                           

Kalix                                                

Älvsbyn                                              

Piteå                                                

Boden                                                

Haparanda                                            

Kiruna                                               

 



37 

 

Bilaga 3, visar en karta med andelen inflyttningar i olika kommuner under 

2012. 

Klasser och (antal i) 

Symboler 

Mörk färg = Höga värden 

Ljus färg = Låga värden 

(storlek efter folkmängd) 

 

 

 

 

 

Källa: SCB:4  

 

 

5.   5,50 - 8,88 (18) 

4.   3,82 - 5,50 (149) 

3.   2,98 - 3,82 (107) 

2.   2,55 - 2,98 (13) 

1.   2,34 - 2,55 (3) 
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Bilaga 4, visar en karta med andelen utflyttningar i olika kommuner under 

2012. 

Klasser och (antal i) 

Symboler: 

Mörk färg = Höga värden 

Ljus färg = Låga värden 

(storlek efter folkmängd) 
 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB:4 

 

 

 

 

5.   5,21 - 8,26 (16) 

4.   3,68 - 5,21 (149) 

3.   2,92 - 3,68 (114) 

2.   2,54 - 2,92 (6) 

1.   2,35 - 2,54 (5) 



39 

 

Bilaga 5, visar en Karta över det procentuella flyttningsöverskottet i olika 

regioner år 2012 
 

Klasser och (antal i) 

Symboler: 
  Mörk färg = höga värden 

  Ljus färg = låga värden 

  (storlek efter folkmängd) 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB:4 

 

 

7.   0,72 - 1,61 (23) 

6.   0,28 - 0,72 (98) 

5.   0,06 - 0,28 (63) 

4.   -0,06 - 0,06 (33) 

3.   -0,28 - -0,06 (37) 

2.   -0,72 - -0,28 (27) 

1.   -1,60 - -0,72 (9) 
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