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Abstract 

The goal for population growth has become one of the main focus for 

Swedish municipalities. At the same time there is a global trend of 

urbanization where the cities are growing at the expense of the 

depopulation of the rural areas.  The purpose of this thesis is to see whether 

the municipality 's urbanization rate has a impact on the migration to the 

municipality. The study was conducted through a descriptive statistical 

analysis over all Swedish municipalities but with a special focus was 

addressed to the county of Västerbotten.  The results of the study indicates 

that there is a need for more than one variable ( urbanization rate) to 

explain the share of migration to the municipalities.  
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1 INLEDNING 
Den migration som sker till samt inom Sveriges gränser påverkar inte bara 

de individer som genomför dessa migrationer utan även de geografiska 

platser som de lämnar och de platser de migrerar till.  Befolkningstillväxt 

ses idag som en av två viktiga delar för en lokal tillväxt tillsammans med 

den ekonomiska tillväxten. Under 2010 var det mer än en tredjedel av 

landets 290 kommuner som hade ett befolkningsmål som innebar en 

ökning av populationen gentemot det året (Fjertorp,2012). Så varför är då 

befolkningstillväxt ett sådan viktig beståndsdel för dessa kommuner? 

Glesbygdskommunerna i Sveriges inland står för stora utmaningar i 

framtiden, detta gäller även kommunerna i Västerbottens län. Antalet 

tätorter inom länet har minskat och en stor del av dessa som har försvunnit 

finns i inlandet (SCB, 2015a). Kommer denna trend av minskat antal 

tätorter att fortsätta och vilka kan dessa effekter komma att bli på både 

kort- och lång sikt gällande befolkningsunderlag men även det ekonomiska 

underlag som är kopplat till detta? Detta har gjort invandringen till en viktig 

beståndsdel för att kommunerna i inlandet ska överleva men detta kräver 

stora resurser till en början för att få dessa personer integrerade vilket är 

en förutsättning för att dessa individer sedan ska bli en tillgång för 

kommunen.  

Ett problem som Västerbottens inland även har, likt stora delar av de övriga 

länen är en alltmer åldrande befolkning. De problem som uppkommer som 

en konsekvens av detta blir till exempel att antalet i arbetsför ålder 

minskar.  Detta utgör ett större problem i små inlandskommuner där den 

yngre befolkningen är mer flyttbenägna och flyttar till orter med 

exempelvis ett universitet eller en region där det finns en större 

arbetsmarknad. (SCB, 1999) 

I och med Umeå kommuns mål för befolkningstillväxt om att ha en 

befolkning på 200 000 invånare senast år 2050 har kommuner i 

Västerbottensinland uttalat sig kritiskt i media med oro att 

befolkningsmålet kommer att innebära en migration från 

inlandskommunerna till Umeå kommun (SVT, 2008).  

Sedan 2008 bor det fler individer i tätorter än vad det gör i de rurala 

delarna av världen vilket visar på en urbaniseringstrend som pågår i 

världen idag (Newbold, 2010). Intressant blir att se om 
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befolkningsstrukturen i Sveriges kommuner har någon betydelse för att 

attrahera nya invånare och om detta skiljer sig om individer migrerar ifrån 

det egna länet, övriga län eller utlandet. 

Denna studie syftar till att se om det finns något samband mellan 

urbaniseringsgraden i kommunerna och antalet individer som väljer att 

flytta till dessa kommuner. Min hypotes är att utfallet av denna studie bör 

visa på att de kommuner med en högre urbaniseringsgrad har en fördel 

kopplat till inflyttning av personer till kommunen då tätorter har en hög 

dragningskraft och att kommuner med en hög andel boende utanför 

tätorterna kommer att ha en mindre andel som flyttar till kommunen. 

Men frågan är om det är storstäderna som har den största inflyttningen per 

1000 invånare som Karlsson (2012) menar eller om det är förorterna kring 

dessa städer som har det kopplat till den kontraurbaniseringen som sker 

(Hosszú, 2009)? 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida urbaniseringsgraden i 

kommunerna har ett samband med inflyttningen till Sveriges kommuner. 

Frågeställningar blir således: 

i) Finns det någon samvariation mellan urbaniseringsgraden och den 

relativa andelen inflyttande i Sveriges kommuner? 

ii) Skiljer det sig vart ifrån individer migrerar beroende på 

urbaniseringsgraden i kommunerna (Inom samma län, ett annat län eller 

utlandet)? 

iii) Går det att se ett samband mellan urbaniseringsgraden och det relativa 

antalet inflyttande i Västerbottens län och skiljer sig detta mellan de olika 

könen? 

2 BAKGRUND OCH CENTRALA  BEGREPP  

Detta avsnitt inleds med att definiera hur begreppet tätort används i denna 

uppsats därefter följer en bakgrund kring hur befolkningsförändringen sett 

ut i Sverige men också Västerbottens län.  
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2.1 Definitioner 

Tätort: En tätort är enligt SCB (2013a) en geografiskplats som består av 

minst 200 invånare och avståndet mellan bostäderna får maximalt vara 200 

meter . Bostäderna får inte heller bestå till mer än 50 % av fritidshus. 

Denna statistik tas fram med fem års marginal och den senaste 

uppdateringen skedde 2010.  Men denna definition skiljer sig mellan länder 

men även mellan olika instanser i Sverige. Detta utgör svårigheter att 

jämföra statistik mellan olika länder. 

Till stor del är det denna definition som tillämpas i denna uppsats. En 

ytterligare definition som har använts i denna uppsats är att enbart visa de 

kommuner som har minst en tätort med ett invånarantal som är större än 

10 000 invånare. 

Nackdelen med att använda sig av SCB:s definition är att bostäder som finns 

geografiskt belägna strax över 200 meter från närmaste bostad kommer att 

exkluderas i denna uppsats vilket kan ge ett snedvridet och bristfälligt 

resultat. Ytterligare en nackdel är att denna definition inte gör någon 

skillnad mellan tätorter som har 200 invånare eller en storstad som 

Stockholm. Hade istället en annan definition använts hade det blivit 

problematiskt att använda sig av SCB:s data och det hade vara nödvändigt 

att leta efter data som är anpassad till denna definition.  

Den definition som SCB använder för ett urbant område som har mellan 50 

och 199 invånare samt inte mer än 150 meter mellan bostäderna benämns 

som småort. Under 2010 fanns det ca 3000 småorter i Sverige och i dessa 

bodde det i genomsnitt 100 personer. Mellan år 2000 och 2010 tillkom det 

880 nya småorter varav endast 15 % av dessa tillkom genom att en 

tätortort hade en negativ befolkningsutveckling och blev degraderad från 

tätort till småort. Idag bor 3 % av landets befolkning i småorter (Hadeklint, 

2013).  

2.2 Tätorterna i Sverige 

I Sverige fanns det under 2013 totalt 1956 stycken tätorter fördelade över 

landet. I dessa bodde 85 % av Sveriges totala befolkning. Trots denna stora 

del av befolkningen upptar dessa orter endast 1,3 % av den totala ytan av 

landet (Svanström, 2013). År 2010 var 18 av de 20 största tätorterna 

lokaliserade i Götaland och Svealand. Endast 7 stycken av dessa hade en 

befolkning på över 100 000 invånare. Samtliga av de 40 största tätorterna i 
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Sverige hade en positiv befolkningsutvecklingen mellan åren 2005-2010 

(SCB, 2014b). Nästan 9/10 av alla boende i tätorter var invånare i en tätort 

som hade mer än 2000 invånare år 2010 (SCB, 2013a).  

Det län som har flest antal tätorter är Västra Götaland med 309 stycken och 

det län som har minst är Gotland med 17 stycken. Det län i Sverige som har 

den kraftigaste urbaniseringen är Stockholm där 95,7 % av länets invånare 

bor i en tätort. Det är Gotland som har den största andelen befolkning som 

bor i de rurala delarna då endast 58,4 % av invånarna bor i en tätort 

(SCB,2014b). Av alla Sveriges län var det endast ett län som hade en 

minskad befolkning i tätorterna, detta var Norrbottens län (SCB, 2013a).  

 

Figur 1 befolkningsförändringen i orter med mer än 2000 invånare. Källa: SCB, 2013a 
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Figuren ovan (figur 1) visar vart landets tätorter med en befolkning på mer 

än 2000 invånare geografiskt är lokaliserade samt vilka av dessa som har 

haft en positiv- och negativ utveckling mellan åren 2005- 2010. Majoriteten 

av de tätorter som har haft en positiv befolkningsutveckling finns i Götaland 

och Svealand. Det är även tydligt att Sveriges tre största städer har en tydlig 

positiv inverkan på befolkningsutveckling i tätorterna. Det finns även 

undantag i landets mer norra delar och framförallt längs kusten. De 

kommuner som har haft en negativ befolkningstrend är främst lokaliserade 

i Svealands inland. 

2.3 Vad har drivit urbaniseringen i Sverige? 

Den urbanisering som sker idag i stora delar utav världen sker tackvare ett 

flertal mekanismer. Enligt SCB kan den urbaniseringsprocess som har skett 

i Sverige beskrivas i 3 faser. Den första fasen började under tidigt 1800-tal 

och under denna period bodde majoriteten av befolkningen i de rurala 

områdena. Fas två började i slutet av 1800-talet och var startskottet för 

urbaniseringsprocessen på allvar och under 1930 övergick Sveriges 

befolkning till att i majoritet bo i urbana områden. Denna fas varade fram 

till ca 1970 då den tredje fasen tog vid och det är i denna fas som vi befinner 

oss i dagsläget. Idag bor 85 % av Sveriges befolkning i tätorter (Svanström, 

2015).  

2.4 Migration inom Sverige  

 

 

Figur 2 Visar inom vilket kategori flyttningar sker mellan åren 1993-2012 Källa: SCB, 2014a 
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I Sverige under 2013 (visas på x-axeln) flyttade nästan 1,3 miljoner 

personer (visas på y-axeln), av dessa individer som flyttade var det ca 150 

000 som migrerade mer än en gång, 2/3 delar av det totala antalet flyttar 

skedde inom den egna kommunen. Av de individer som valde att migrera 

till ett annan kommun, flyttade hälften av dessa till ett annat län. 

 

 

Figur 3 En befolkningsprognos mellan åren 1970-2040 Källa: Karlsson, 2012 

Den figur som visas ovan (figur 3) beskriver hur befolkningen har 

förändrats sedan 1970 men även en prognos över hur det kan komma att 

utveckla sig i framtiden. Denna figur har delat in de olika 

orterna/kommunerna i 5 kategorier. Som det tydligt går att utläsa har det 

skett stora förändringar över i vilket typ av ort/ kommun individer bosätter 

sig i. De största förändringarna som kommer att ske är bland 

förortskommunerna samt glesbygdskommunerna. I förortskommunerna 

ska befolkningen enligt prognosen fördubblats medan i 

glesbygdskommunerna så förutsägs en minskning av befolkningen fram till 

år 2040 med ca 30 %. I kategorin övriga kommuner har det skett en 

minimal förändring och enligt prognosen så kommer förhållandena 

fortsättningsvis vara relativt oförändrade.  

2.5  Migration från utlandet  

Invandringsfrågan har aldrig varit så debatterad som den är idag i Sverige. 

En stor del av Sveriges kommuner är beroende av migration från utlandet 

för att inte få ett negativ befolkningsutveckling. Inkluderat den invandring 

som skedde under 2013 var det ändå 84 kommuner som hade en negativ 
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befolkningsutveckling.  Utan invandringen skulle 220 av landets kommuner 

haft en negativ befolkningsutveckling under detta år (Bergström och 

Wassén, 2014). Invandrare som kommer till Sverige bosätter sig i högre 

utsträckning i större tätorter. Den flyttning som invandrare gör efter de har 

bott i Sverige en tid är i största utsträckning från mindre orter till orter som 

har en större befolkning (Arena för tillväxt, 2005). De krig som råder i 

världen idag har bidragit till att Sverige fått rekordmånga personer har 

ansökt om asyl och uppehållstillstånd (SCB, 2015b). 

2.6 Åldrande befolkning 

Det är gruppen av individer över 65 år som är minst benägna att flytta (SCB, 

1999). Andelen av befolkning som är över 65 år har ökat konstant sedan 

SCB började att föra statistik över befolkningen i Sverige. Detta tack vare att 

vi lever längre idag samt att demografin ser annorlunda ut i det samhälle vi 

lever i. Fertiliteten per kvinna är inte lika hög idag som tidigare vilket har 

medfört mindre barnkullar sett till befolkningens storlek (SCB, 1999). 

 

Figur 4 Visar den demografiska försörjningsbördan mellan åren 2011- 2040 Källa: Karlsson, 2012  

Det x-axeln visar i figur 4 är en prognos av åren 2010 till 2040. Y-axeln i 

figuren visar hur många personer en individ måste försörja. 

Problemet med detta fenomen är att det blir en mindre del av befolkningen 

som är tvingade att försörja en större del av befolkningen. Detta medför 

även ökade kostnader för sjukvården inom kommunerna då befolkningen 

lever längre än tidigare. Detta kan även observeras i figuren ovan(figur 4) 

som visar på en prognos mellan åren 2011 och 2041. I denna figur går det 

att se att det är glesbygdskommunerna som kommer att ha den största 
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försörjningsbördan i framtiden vilket de även har idag. Den kategori som 

har den lägsta försörjningsbördan per person är storstäderna både idag och 

i framtiden. Skillnaden kommer även att generellt öka i framtiden. 

Skellefteå kommuns kommunalråd Lorents Burman berättar i en intervju 

med SVT (Müller, 2014) att de är i behov av befolkningstillväxt i åldrarna 

20-40 år för att kunna försörja den åldrande befolkningen i kommunen då 

denna kommer att öka i framtiden och medföra större kostnader.  

2.7 Befolkningsutvecklingen i Västerbottens län  

I Västerbottens län är den geografiska ytan som tätorterna upptar ca 0,3 % 

av den totala ytan av hela länet (SCB, 2014b). Befolkningen i tätorterna i 

Västerbotten ökade med 4015 invånare mellan åren 2005-2010 vilket 

motsvarar en ökning med 2 % (SCB, 2013a). Västerbottens läns som helhet 

följer den genomsnittliga befolkningsförändringen som sker i Sverige under 

de senaste 40 åren detta tack vare den positiva befolkningstillväxten som 

sker i det geografiska området i och omkring Umeå (Garli och Pettersson, 

2011). Större städer i Västerbottens län har visat sig ha en positiv påverkan 

på befolkningsutvecklingen i tätorter men även i småorter. Närhet till 

större vattendrag har också en bevisad positiv effekt på 

befolkningstillväxten i dessa orter (Garli och Pettersson, 2011). 

Västerbottens län hade ett negativt flyttnetto på 989 individer under år 

2013 då det flyttade in 6332 personer men samtidigt migrerade 7321 från 

länet (SCB, 2014a). Under förra året hade alla 15 kommunerna i 

Västerbottens län ett avtal med länsstyrelsen och dessa kommuner mottog 

1007 individer tillsammans (Migrationsverket, 2015). 

3 TEORI  

3.1 Urbanisering som fenomen  

Urbanisering är en process som beskriver att individer flyttar från rurala 

områden till urbana områden (Newbold, 2010).  

Urbaniseringen är en process som kan ses i stora delar utav världen. 

Anledningarna till urbaniseringen är varierande beroende på vart i världen 

den utspelar sig samt hur kraftig den är (Newbold, 2010).  

Zelinsky beskriver att de urbana områdena i den utvecklade världen 

fortsätter att expanderas och denna tillväxt har skett i 3 steg. I det första 



11 
 

steget sker mobiliteten primärt mellan olika urbana områden. I det andra 

steget beskrivs kontraurbanismen där individer migrerar från tätorterna 

till mer rurala områden. I det tredje steget väljer individer att bosätta sig i 

förorterna framför städerna då den tekniska utvecklingen inom 

transportsektorn har möjliggjort att pendla till och från arbetet (Zelinsky, 

1971). 

Det är inte bara nya tätorter som skapas utan även de stora städerna blir 

fler och större. Vid 2015 års slut kommer antalet städer med över en miljon 

invånare att uppgå till nästan 500 stycken (Newbold, 2010).  

3.2 Kontraurbanisering 

Kontraurbanisering startade i västvärlden under 1960-talet. 

Kontraurbanisering innebär att större orter har ett negativt 

migrationsnetto och majoriteten av denna migration sker till rurala 

områden (Halliday och Coombes, 1995). I och med att 

transportmöjligheterna har förändrats och förbättras har detta bidragit till 

att människor idag har en större arbetsmarknad och kan bosätta sig på 

längre avstånd från deras arbete då det är enklare att dagspendla. Detta 

bidrar till att det är svårt att avgöra vilka områden som är kontraurbana 

(Hosszú, 2009).  

Hosszú (2009)beskriver fler problem att definiera vad som är 

kontraurbanisering i ett större perspektiv. Används den definitionen som 

OECD beskriver då Sverige endast har ett urbant område (Stockholm)skulle 

all migration som sker från området vara kontraurbanism vilket kan anses 

problematiskt och vinklat. Enligt detta skulle även den migration som sker 

till detta område vara en form av urbanisering.  

Kontuly beskrev år 1998 de olika drivkrafterna till att individer väljer att 

flytta från urbana- till rurala områden. Han nämner sex olika anledningar: 

ekonomisk cykliska faktorer, ekonomisk strukturella faktorer, rumsliga 

miljömässiga faktorer, socioekonomsiska och sociokulturella faktorer, 

direkta och indirekta politiska beslut samt teknisk utveckling (Kontuly, 

1998). 

De kraftigt växande förortskommunerna runt storstäderna under 90-talet i 

Sverige kan mer ses som urban sprawl (stadsutvidgning) än 

kontraurbanisering. (Westlund, 2002)  
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2.3.3 Vad driver individer till att migrera? 

Newbold (2010) beskriver 3 olika typer av migration inom det geografiska 

rummet. "Residential mobility" som innebär att en individ migrerar inom 

en ort eller arbetsmarknad, incitamentet till denna flytt beror ofta på 

preferenser kopplade till boendesituationen. Internmigration beskriver 

migration som sker mellan kommuner eller län vilket ofta resulterar i ett 

byte av arbetsmarknad. Internationell migration är migration som sker 

mellan olika länder. 

Individers flyttmönster ser olika ut beroende på vilket skede i livet de 

befinner sig i. Det är två grupper i samhället som är mer benägna att flytta 

än övriga grupper. Dessa är unga individer utan barn samt familjer som har 

småbarn. I åldrarna 20-29 sker hälften av alla flyttar där främsta 

anledningen är utbildning (Arena för tillväxt, 2005).  Detta fenomen syns i 

städer med högskolor då dessa har en stark befolkningstillväxt (Bengtsson, 

2002). Könsfördelningen av migrationer är ojämnt fördelad då unga 

kvinnor i åldern 18-24 år migrerar betydligt oftare än män i samma ålder 

vilket medför en sned demografisk fördelning både på kort- och långsikt då 

det blir ett underskott på kvinnor i kommuner med negativt flyttnetto. I 

åldrarna 30-40 är det män som tenderar att ha större geografisk rörlighet. 

Manliga individer med en högutbildning har en större arbetsmarknad att 

välja på. Tack vare denna utbildning är de mer angelägna att göra långväga 

flyttar än vad kvinnorna är vid samma ålder. Det visar sig även att 

utrikesfödda flyttar 50 % oftare än personer som är födda i Sverige. En 

bidragande orsak till detta är att dessa personer är i en ålder där individer 

är mer benägna att flytta (SCB, 1999). Det finns faktorer som har historiskt 

sätt visats sig ha en negativ inverkan på migrationen, dessa är krig i övriga 

världen, negativa konjunkturer samt den expanderande offentliga sektorn 

(SCB, 1999).  

Det finns även olika attraherande- (pull) och frånstötande effekter (push) 

som kan påverka migranter till deras val att flytta eller att inte flytta. 

Sådana anledningar som bidrar till att folk migrerar kan vara hög 

arbetslöshet på orten, låga löner eller dålig daglig service. Anledningar till 

att individer migrerar till orteter eller kommuner kan vara bra 

arbetsmöjligheter, ett universitet eller ett "bättre" socialt liv (Newbold, 

2010). 
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3.4 Varför efterstävar Sveriges kommuner befolkningstillväxt? 

Med en större befolkning fördelas de kommunala kostnaderna på en större 

mängd individer i kommunen, är fallet istället det motsatta blir det en 

motsatt effekt (Fjertorp, 2012).  Fjertorp, Larsson och Mattison (2012) 

diskuterar att strävan efter en befolkningstillväxt i Sveriges kommuner ofta 

grundar sig i att skapa hopp om framtiden samt att möjligöra investeringar 

av företag i kommunen. 

Innehar en geografisk plats en större befolkning blir det mer attraktivt för 

företag att etablera sig på platsen då det ofta innebär agglomerations 

fördelar för företagen (Tillväxtanalys, 2010). För mindre tätorter kan det 

även vara väsentligt att öka befolkningen för att kunna behålla den service 

som finns i orten så som banker och matvarubutiker. Det kan även vara för 

att behålla och utveckla den välfärd som finns då den vid minskat 

befolkningsunderlag kan behöva flyttas till en annan ort (Arena för tillväxt, 

2005). Detta kan leda till en ökad konkurrens mellan olika kommuner 

istället för ett samarbete som skulle gynna regionen (Arena för tillväxt, 

2005).  

4 Metod 

I detta avsnitt presenteras metodvalet för studien därefter följer en 

metoddiskussion, urval och avgränsningar.  

4.1 Metodval och tillvägagångssätt 

Metodvalet för denna uppsats är en kvantitativ studie. Med hjälp av 

registerdata från SCB:s hemsida görs detta möjligt för att uppfylla syftet 

med uppsatsen som är att undersöka huruvida urbaniseringsgraden har ett 

samband med antalet inflyttade personer per 1000 invånare i Sveriges 

kommuner. En kvantitativ studie med deskriptiv statistik möjliggör ett 

enkelt sätt organisera data samt belysa samband (Denscombe, 2009). SCB 

är en statligmyndighet, denna källa är pålitlig då den ansvarar för den 

offentliga statistiken i Sverige (SCB, 2015c).  

Då denna metod endast är kopplat till registerdata går det inte med 

säkerhet att veta vilka mekanismer som ligger till grund för individernas val 

av geografisk lokalisering av bostadsort eller vilka incitament som har 

bidragit till detta utan bara att de har migrerat samt om flyttarna är lokala, 

nationella eller internationella.  
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Den data som har analyserats kommer att visas genom spridningsdiagram. 

Spridningsdiagram är bra då det visar både på samband men även tydligt 

visar olika extremvärden som kan finnas (Denscombe, 2009). 

4.1.1 Regressionsanalys 

I samtliga spridningsdiagram kommer regressionskoefficienten att visas. 

Det som Y-värdet visar är hur lutningen på linjen är, men även vart linjen 

skär Y-axeln. R²- värdet beskriver hur stor del av den oberoende variabeln 

(urbaniseringsgraden) som förklarar utfallet av den beroende variabeln 

(inflyttning)(SPSS akuten, 2015).  Genom att undersöka signifikansvärdet 

kommer det att framgå huruvida sambandet är en statistisk tillfällighet. Är 

detta värde 0,05 betyder detta att det är 5 % tillfällighet. Överstiger värdet 

detta kan det inte antas vara signifikant (Denscombe, 2009).  

4.2 Metoddiskussion 

Årtalet 2010 valdes på grund av att det är den senaste publicerade perioden 

med statistik på andelen boende i tätorter i kommunerna i Västerbottens 

län. Att spridningsdiagrammen använder data som är från 2010 kan 

medföra problem då detta år kan vara ett år som har extremvärden åt det 

positiva eller negativa hållet. Orsaker till extremvärden kan bero på högre 

nybyggnation än vanligt eller att kommunerna valt att inte ha ett avtal med 

migrationsverket under detta år. 

Denna uppsats kommer att fokusera på antalet nyinflyttade till 

kommunerna. Det blir därmed av vikt att poängtera att uppsatsen inte ser 

till den totala befolkningsutvecklingen då ett flertal bidragande faktorer 

exkluderas.  

Migration kan mätas med hjälp av olika parametrar. Denna uppsats baseras 

på skatteverkets (2015) definition vilken innebär att en migration sker 

först när en individ byter folkbokförningsadress och därmed blir synlig i 

migrationsstatistiken. Jag är medveten om att all migration folkbokförs inte 

vilket innebär att det finns ett antal migrationer som inte tas i beräkning i 

den allmänna statistiken.  

Att skriva åt ett företag kan innebära att uppsatsen får en annan 

utgångspunkt än vad författaren hade planerat från början men i detta 

tycker jag inte hände. Yourwill är ett konsultföretag som arbetar med att 

förverkliga företags olika idéer.  
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4.2.1 Beräkningar 

För att de spridningsdiagram som visas i resultatdelen ska vara så rättvisa 

som möjligt kommer kommunernas migrationssiffror att visas i per 1000 

invånare i kommunerna. 

4.3 Urval och avgränsning 

I denna uppsats kommer det vara ett riktat fokus till Västerbottens läns 

kommuner för att det är ett intressant län och dess kommuner att studera 

med stora variationer av olika kommuntyper.  För att möjliggöra en 

jämförelse och se ett större samband kommer också generell statistik över 

övriga Sverige presenteras.  

Då definitionen av en tätort inkluderar samtliga tätorter med fler än 200 

invånare kan detta göra att resultatet blir snedvriden då samtliga tätorter 

med fler invånare inkluderas. I 4 av spridningsdiagrammen kommer 

definitionen av en tätort vara att kommunen har en ort med minst 10 000 

invånare. Detta medför att endast 123 av Sveriges 290 kommuner kommer 

att visas i dessa spridningsdiagram. Detta för att kunna se om utfallet blir 

olika beroende på definition.  

5 Resultat  

5.1 Sverige kommuner 

I detta avsnitt kommer 4 kategorier presenteras. Dessa är: 1) totalt 

inflyttade till kommunerna, 2) inflyttade från det egna länet, 3) inflyttade 

från övriga län, 4) inflyttade från utlandet. Dessa kommer att visas genom 2 

olika spridningsdiagram, det första spridningsdiagrammet kommer att visa 

samtliga av Sveriges kommuner och urbaniseringsgraden kommer att 

beräknas på antalet invånare som bor i en tätort. Det andra kommer att 

bestå av kommuner som innehar minst en tätort med 10 000 invånare. 

Urbaniseringsgraden kommer att endast beräknas på orter som har mer än 

10 000 invånare. 

Umeå kommun och Skellefteå kommun kommer att presenteras i samtliga 

spridningsdiagram då dessa är de enda kommunerna i Västerbottens län 

som uppfyller de tidigare nämnda krav på kommuner med minst en tätort 

på mer än 10 000 invånare. Detta för att kunna urskilja var dessa 

kommuner placerar sig bland övriga kommuner i Sverige. 
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Figur 5 Urbaniseringsgradens samband med den totala andelen inflyttade till Sveriges kommuner (Data från SCB, 
bearbetad av författaren) 

I detta spridningsdiagram (figur 5) kan det ses att majoriteten av Sveriges 

kommuner har en inflyttning kring 50 personer per 1000 invånare i 

kommunerna. R²-värdet visar att den oberoende variabeln 

(urbaniseringsgraden) förklarar 15 % av andelen inflyttade till 

kommunerna. Detta spridningsdiagram har ett signifikansvärde på 0,000 

vilket visar att sambandet är signifikant. Lutningen i figuren har en positiv 

lutning vilket visar positivt samband, alltså att en högre urbaniseringsgrad 

innebär högre inflyttning. 

De 2 kommunerna som har den högsta inflyttningen är Solna kommun samt 

Sundbybergs kommun. Skellefteå är den kommun som har den lägsta 

inflyttningen med 28 personer per 1000 invånare. 

Umeå är placerad över medel då inflyttningen per 1000 invånare 

undersökts i diagrammet men i den övre halvan sett till 

urbaniseringsgraden i kommunen.  
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Figur 6 Urbaniseringsgradens samband med  den totala inflyttning beräknad som antal inflyttade per 1000 till Sveriges 
kommuner med minst en tätort på 10 000 (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

Detta spridningsdiagram (figur 6) har den tydligaste kopplingen mellan 

urbaniseringsgraden och det relativa antalet inflyttade till kommunerna av 

samtliga spridningsdiagram i uppsatsen vilket kan ses på lutningen på 

regressionslinjen. Denna figur är även signifikant. R²-värdet för figuren 

visar även på en förklaringsgrad på 29 % vilket är högst av samtliga figurer. 

Detta betyder att ju högre urbaniseringsgrad innebär en högre inflyttning. 

Likt figur 5 så är de 2 kommunerna som har den högsta relativa andelen 

inflyttade totalt Solna kommun följt av Sundbybergs kommun med 135 

personer samt 131 personer. Den kommun som har det lägsta antalet 

inflyttade är Skellefteå kommun med endast 28 inflyttade individer per 

1000 invånare. En kommun som sticker ut i diagrammet är Karlskoga som 

endast har 37 inflyttade personer per 1000 men en urbaniseringsgrad på 

91 %. 

Umeå kommun är lokaliserad i mitten av diagrammet både kopplat till 

urbaniseringsgraden men även till relativa antalet inflyttade i kommunen. 
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Figur 7 Urbaniseringsgradens samband med  inflyttning beräknad som antal inflyttade per 1000 invånare från det egna 
länet till Sveriges kommuner (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

Figur 7 har en positiv lutning på regressionslinjen samt är signifikant då 

detta värde är 0,000. R²- värdet i denna figur är väldigt lågt då det endast är 

0,06, vilket betyder att urbaniseringsgraden endast förklarar 6% av 

inflyttningen till kommunerna. I denna figur finns samtliga utom 2 

kommuner placerade inom intervallen 3 - 61 personer per 1000 inflyttade. 

I denna figur är det tydligt att 2 av de kommunerna som har den högsta 

graden av urbanisering har den högsta graden av inflyttade från egna länet. 

Dessa kommuner är Sundbyberg och Solna med 87 respektive 88 personer 

per 1000 invånare. I detta diagram är Gotland beräknade som att de har 0 

inflyttade då Gotland är både en kommun och ett län vilket gör det omöjligt 

att ha en inflyttning från en annan kommun inom samma län. Den kommun 

som har den lägsta andel inflyttande från det egna länet kopplat till andelen 

boende i kommunen var Kungsbacka med 3 personer följt av Örnsköldsvik 

med 4 personer per 1000 invånare. 

Umeå kommun ligger i mitten av spridningsdiagrammet. Skellefteå 

kommun hör till de som en av den lägsta andelen inflyttade personer per 

1000 av de kommuner som visas i spridningsdiagrammet.  
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Figur 8 Urbaniseringsgradens samband med  inflyttning beräknad som antal inflyttade per 1000 invånare från det egna 
länet till Sveriges kommuner med minst en tätort på 10 000 (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

Om vi endast undersöker kommuner med större tätorter (figur 8) kan vi se 

en stor generell spridning av de olika kommunerna. Som även i den 

föregående figuren (figur 7) är samtliga kommuner utom 2 finns placerade 

inom intervallen 3 - 61 personer per 1000 invånare. Denna figur visar på ett 

positivt samband mellan de 2 variablerna. Förklaringsgraden för detta 

diagram är 0,14 och den är signifikant.  

Likt figur 7 är det samma kommuner som hade både de högsta och lägsta 

värdena av inflyttning, Solna och Sundbyberg har de högsta andelen 

inflyttade personer per 1000 invånare från det egna länet. Deras 

inflyttningsantal var 88 samt 87 personer och Kungsbacka kommun var den 

kommun som hade den lägsta andelen inflyttande under detta år följt av 

Örnsköldsvik. Deras inflyttningsantal var 3 samt 4 personer per 1000 

invånare. Värmdö kommun som har den lägsta graden av urbanisering har 

en relativ hög andel inflyttande med 45 personer per 1000 invånare 

Gotlands kommun visas som att de har 0 inflyttade i detta diagram också då 

denna kommun även är ett län vilket omöjliggör en flytt från det egna länet. 

Umeå kommun har en inflyttning som är under medelvärdet i detta 

spridningdiagram. Skellefteå har ett av det lägsta relativa andelen 
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inflyttande av de kommunerna som har minst en tätort med mer än 10 000 

invånare. 

 

Figur 9 Urbaniseringsgradens samband med  inflyttning beräknad som antal inflyttade per 1000 invånare från övriga län 
till Sveriges kommuner (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

Det som går att observeras i detta diagram (figur 9) är att det endast finns 

en väldigt svagt samband mellan urbaniseringsgraden och antalet inflyttade 

från övriga län. Denna figur är heller inte signifikant då signifikansvärdet är 

0,094. Förklaringsgraden är också väldigt lågt med endast 0,0096. 

Majoriteten av kommunerna finns i spannet 7 - 25 personer inflyttade per 

1000 invånare. 

Den kommunen som har det högsta antalet inflyttande från övriga 

kommuner var under detta år Åre med 52 personer per 1000 invånare. Åre 

kommun har en urbaniseringsgrad på 49 %. Svedala kommun är den 

kommun som har lägsta inflyttningen med 5 personer per 1000 invånare, 

trots att kommunen har en urbaniseringsgrad på 84 %. 

Umeå kommun är en av de kommuner som har den högsta inflyttningen av 

individer från övriga Sverige per 1000 person med 39 personer. 
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Skellefteå kommuns resultat sticker inte ut i detta spridningsdiagram 

varken kopplat till urbaniseringsgraden eller den relativa andelen 

inflyttade. 

 

Figur 10 Urbaniseringsgradens samband med  inflyttning beräknad som antal inflyttade per 1000 invånare från övriga län 
till Sveriges kommuner med minst en tätort på 10 000 (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

I detta diagram (figur 10) finns det inget tydligt mönster att utläsa då 

kommunerna ser ut att vara slumpvis utsprida. Lutningen i diagrammet är 

svag vilket även förklaringsgraden är med endast 0,005. Denna figur är 

heller inte signifikant då detta är 0,392. 

Intressant med detta diagram är att den kommunen som har den största 

andelen inflyttade från övriga Sverige är att denna kommun har 72 % 

urbanisering. Denna kommun är Håbo och har en inflyttning på 45 personer 

per 1000. Den kommunen som har den näst högst andel inflyttade från 

övriga Sverige var Strängnäs kommun med 42 personer per 1000 invånare 

och denna kommun hade endast 40 % urbaniseringsgrad. De kommuner 

som hade 100 % grad av urbanisering hade en medelmåttig inflyttning 

kopplat till storleken på befolkningen. 

I detta spridningsdiagram är det inte ett tydligt samband mellan 

urbaniseringsgraden och antalet inflyttade per 1000 personer då linjen har 

en väldigt svag lutning samt att punkterna i diagrammet ser ut att vara 

slumpvist fördelat. 
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Umeå är en av kommunerna som har den högsta andelen inflyttade per 

1000 invånare med 39 personer trots att den har under 70 % urbanisering. 

Skellefteå kommun finns i detta spridningsdiagram placerad bland de 

kommuner som har den lägsta andelen inflyttade per 1000 invånare. 

 

Figur 11 Urbaniseringsgradens samband med  inflyttning beräknad som antal inflyttade per 1000 från utlandet till 
Sveriges kommuner (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

Det generella mönstret som kan ses i figuren ovan (figur 11) är att 

majoriteten av kommunerna har en inflyttning från utlandet på 3 - 13 

personer per 1000 invånare. Det går även att se att det endast är en svag 

positiv lutning på linjen i diagrammet ovan. Detta diagram har ett lågt R²-

värde med endast 0,03. Detta diagram är signifikant då signifikantvärdet 

var 0,02 vilket betyder att det går att det inte är en slump att figuren ser ut 

som den gör.  

Kommunen som har den högsta inflyttningen från utlandet var Sorsele med 

26 personer per 1000 invånare. Samtidigt har kommunen endast 46 % 

urbaniseringsgrad. 

Den kommun som har den lägsta andel inflyttande från utlandet är 

Lekeberg. Denna kommun har endast 1 person inflyttande från utlandet per 

1000 invånare. 
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Umeå kommun och Skellefteå kommun ligger placerade nära varandra i 

detta spridningsdiagram både i urbaniseringsgraden och inflyttade från 

utlandet per 1000 invånare. 

 

Figur 12 Urbaniseringsgradens samband med  inflyttning beräknad som antal inflyttade per 1000 invånare från utlandet 
till Sveriges kommuner med minst en tätort på 10 000 (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

Detta är det spridningsdiagram är det som har det näst tydligaste 

sambandet mellan urbaniseringsgraden och den relativa andelen inflyttade 

av samtliga spridningsdiagram (figur 12). I detta diagram kan det utläsas 

att regressionslinjen har ett positivt samband. Förklaringsvärdet är även 

högt om det jämförs med de övriga diagrammen då denna 

förklaringsgraden är 0,23. Detta diagram är även signifikant då detta värde 

är 0,00 vilket betyder att det går att det inte är en slump att figuren ser ut 

som den gör.  

I detta spridningsdiagram går det även att utläsa att majoriteten av 

kommunerna har en inflyttning från utlandet mellan 5-10 personer per 

1000 invånare. 

Den kommunen som har den högsta relativa andelen inflyttade från 

utlandet var Malmö, denna kommun hade även en urbaniseringsgrad på 98 

%. Den kommun som hade den lägsta andelen inflyttade från utlandet var 

Piteå med 3 personer samt en urbaniseringsgrad på 56 % 
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Umeå är placerat väldigt centralt bland de övriga kommunerna och 

Skellefteå kommun är placerat bland de 10 kommuner som har den minsta 

delen inflyttade personer per 1000 invånare. 

5.2 Västerbottens län 

Västerbottens län ligger lokaliserat i norra Sverige och är det näst 

nordligaste länet. Det finns 15 kommuner i länet dessa tillsammans har ett 

invånarantal 262 362 på personer. 

 

Figur 13 Västerbottens läs kommuner. (Källa: Länsstyrelsen, 2012 ) 

Detta län är intressant att undersöka för att det är ett län som sträcker sig 

fjällen i väst till kusten i öster. Antalet personer som bor i de olika 

kommunerna skiljer sig kraftigt och även hur dess befolkningsutveckling 

ser ut. De 2 stora kustkommunerna sett till invånarantal är Umeå och 

Skellefteå. Dessa kommuner har även högt uppsatta mål för antalet boende 

i kommunen i framtiden. Det är även intressant då Umeå har ett universitet 

för att se om detta kan påverka resultatet (SCB, 2015d). 

5.2.1 Västerbottens läns kommuner 

För att möjligöra ett mer tydligt resultat har Västerbottens läns kommuner 

undersökts enskilt och detta kommer att presenteras nedan. 
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Tabell 1 Visar urbaniseringsgranden i Västerbottens läns kommuner åren 2005 och 2010 

Källa: SCB 2015. 

Av denna tabell (tabell 1) kan det tydligt ses en kraftig variation mellan 

urbaniseringsgraden i de olika kommunerna i länet. Minst urbaniserat är 

Bjurholm och kraftigast urbaniserat är Umeå. Det går även att utläsa från 

tabellen att samtliga av länets kommuner har en större andel av 

befolkningen boende i tätorterna 2010 från den tidigare mätningen år 

2005. Dorotea är den kommun som har haft den största ökningen mellan 

dessa år. Åsele och Dorotea hade endast en marginell ökning med 0,1 % 

högre grad av urbanisering år 2010 än år 2005. Av Västerbottens läns totala 

befolkning bodde år 2010 77,6 % av invånarna i en tätort vilket endast 2 

kommuner i länet har en högre siffra än. 

Det går även att utläsa att endast 3 av kommunerna hade en större andel 

(mindre än 50 %) av befolkningen som bodde utanför tätorterna vid den 

senaste mätningen år 2010, vilket är en färre än under 2005. De 3 

kommunerna som har den högsta graden av boende i tätorterna är även de 

kommuner som har det högsta befolkningsantalet i länet i den ordningen 

också. Bjurholm som hade den lägsta graden av urbanisering är även den 

kommun som har minst antal invånare (SCB, 2013b).  

Kommun 
Andel boende i tätort år 
2005 i % 

Andel boende i tätort år 
2010 i % 

Förändringen i 
procentenheter 

Bjurholm 38,7 39,3 0,6 
Dorotea 51,0 53,6 2,6 
Lycksele 70,3 72,5 2,2 
Malå 61,1 62,6 1,5 
Nordmaling 52,8 52,9 0,1 
Norsjö 55,1 56,8 1,7 
Robertsfors 44,4 45,6 1,2 
Skellefteå 78,8 79,4 0,6 
Sorsele 44,3 46,7 2,4 
Storuman 55,0 56,5 1,5 
Umeå 88,1 88,4 0,3 
Vilhelmina 49,6 51,3 1,7 
Vindeln 59,1 59,9 0,8 
Vännäs 66,8 67,4 0,6 
Åsele 66,1 66,2 0,1 
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Tabell 2 Visar antalet tätorter samt den totala storleken av dessa år 2010 

Storlek på tätorter Antalet tätorter Antal invånare totalt 

200-499 31 9688 

500-1999 20 22690 

2000-9999 18 56376 

10000-49999 1 32775 

50000- 1 79594 

Totalt 71 201123 
Källa: SCB 2015 

Denna tabell (tabell 2) beskriver antalet tätorter i Västerbottens län samt 

dess totala invånarantal. Det går tydligt att utläsa att storleken på 

tätorterna varierar kraftigt samt även antalet individer som bor totalt i 

dessa. 

Sedan år 1960 fram till 2010 har den funnits totalt 100 stycken tätorter i 

Västerbottens län. Av olika anledningar är ett antal av dessa inte klassade 

som tätorter idag. Det kan vara att det har växt ihop med en annan tätort 

samt att tätorten har haft en för liten befolkning när de olika mätningarna 

gjorts av SCB. De två kommunerna som har haft det största antalet tätorter 

sen 1960 är Umeå och Skellefteå. Det har haft 24 stycken var. År 2010 var 

det Umeå kommun som hade flest tätorter med sina 22 stycken. Bjurholm 

har endast haft en tätort under samma period och det är även samma tätort 

under hela denna period (SCB, 2015a).  
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Figur 14 Urbaniseringsgradens samband med  inflyttning beräknad som antal inflyttade per 1000 till Västerbottens läns 
kommuner (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

Regressionslinjen i denna figur (figur 14) är nästintill rak. Även 

förklaringsgraden i detta diagram är nästintill obefintlig då den endast är 

på 0,001. Detta diagram är heller inte signifikant då signifikansvärdet är 0,9. 

Detta innebär att det inte finns något statistiskt samband för att 

urbaniseringsgraden har påverkan på inflyttningen totalt. 

Det går tydligt att utläsa att det är en stor variation i antalet inflyttade per 

person mellan de olika kommunerna då intervallen sträcker sig mellan 28 

och 63. 

 I detta spridningsdiagram visar det att Umeå kommun har både den högsta 

relativa andelen boende i tätorterna och den största andelen inflyttade 

totalt. Skellefteå kommun som har den näst högsta graden av boende i 

tätort, har den lägsta andelen inflyttade till kommunen. 
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Figur 15 Urbaniseringsgradens samband med  inflyttning beräknad som antal inflyttade per 1000 från egna länet till 
Västerbottens läns kommuner (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

Detta diagram (figur 15) har en negativ regressionslinje. R²- värdet i detta 

diagram är 0,10 samt signifikansvärdet är på 0,22 vilket innebär att det inte 

är signifikant.  

Den kommun som har ett extremvärde jämfört med de andra kommunerna 

är Vännäs som har en inflyttning på 40 personer per 1000 invånare. Detta 

diagram utvisar även att det är Skellefteå kommun som har den minsta 

andelen inflyttade individer till kommunen per person. Detta diagram visar 

ett svagt negativt samband mellan migranter från det egna länet gentemot 

urbaniseringsgraden i kommunerna. Det betyder att andel inflyttade från 

övriga Sveriges län är lägre när urbaniseringsgraden i kommunerna ökar. 
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Figur 16 Urbaniseringsgradens samband med  inflyttning beräknad som antal inflyttade per 1000 från övriga län till 
Västerbottens läns kommuner (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

I diagrammet ovan (figur 16) går det att utläsa att samtliga kommuner har 

liknande statistik förutom en. Det kan även observeras att regressionslinjen 

har en positivlutning. R²- värdet visar att förklaringsvärdet för denna tabell 

är 0,33. Detta diagram är även signifikant då signifikantvärdet är 0,023. Att 

lutningen ser ut som den gör i denna figur beror till stor del på att Umeå 

placerar sig som den gör i figuren, utan Umeå hade det troligtvis inte varit 

något lutning alls. 

Denna kommun är Umeå med 39 migranter per 1000 invånare i 

kommunen. Detta kan troligtvis tillskrivas universitetet (Studera 

vidare,2015), tack vare det stora antalet nya individer som börjar under 

varje ny termin. Norsjö är den kommun som har lägst inflyttning från övriga 

Sverige gentemot invånare som bor i kommunen med 7 migranter per 1000 

personer. 
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Figur 17 Urbaniseringsgradens samband med  inflyttning beräknad som antal inflyttade per 1000 från utlandet till 
Västerbottens läns kommuner (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

Detta diagram (figur 17) har en negativ lutning på regressionslinjen. R²-

värdet för denna tabell är endast 0,01 och signifikansvärdet är på 0,62 

vilket betyder att det inte är signifikant. Detta betyder att det kan vara en 

slump som gör att kommunerna placerar sig som de gör i figuren vilket gör 

det svårt att jämföra mellan andra figurer. 

I detta diagram är majoriteten av värdena relativt samlade men det finns 

två stycken extremvärden. Dessa två kommuner har mer än fem gånger hög 

invandring per person gentemot de kommunerna som har den lägsta 

invandringen från utlandet. Den kommunen som har lägst andel inflyttade 

från utlandet per person är Vännäs med endast 3 nyinflyttade personer per 

1000. Den kommun som har den högsta andelen inflyttade från utlandet är 

Sorsele med 26 nyinflyttade från utlandet per 1000 person.  

Flyttnetto 

Anledning till att spridningsdiagram över flyttnettot i Västerbottens läns 

kommuner kommer att visas är för att belysa att en kommun som har en 

stor inflyttning per 1000 invånare inte självklart har ett stort positivt 

flyttnetto utan att de också kan skilja sig mellan de olika typerna av flyttar. 
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Figur 18 Urbaniseringsgradens samband med flyttnetto beräknad som antal inflyttade per 1000 till Västerbottens läns 
kommuner (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

Figuren ovan (figur 18) visar hur de olika kommunerna i Västerbottens läns 

totala flyttnetto kopplat till urbaniseringsgraden ser ut. I detta diagram kan 

det utläsas att majoriteten av kommunerna i Västerbottens län har ett 

negativt flyttnetto totalt. Regressionslinjen i spridningsdiagrammet har en 

svag positiv lutning vilket tyder på ett svagt samband men diagrammet har 

ett signifikansvärde på 0,212 vilket betyder att sambandet inte är 

signifikant mellan urbaniseringsgraden och nettoinflyttningen till 

kommunerna. R² värdet är endast 0,09 vilket visar på en svag 

förklaringsgrad med endast urbaniseringsgraden som oberoende variabel. 

 Umeå som har den högsta urbaniseringsgraden har det näst högsta 

flyttnettot. Vännäs är den kommun som har det högsta flyttnettot totalt 

med 7 inflyttade individer per 1000 invånare. Den kommun som har det 

lägsta flyttnettot totalt är Åsele med -15 migranter per 1000 invånare. 

Jämförs figur 18 med figur 14 (totala inflyttningen till Västerbottens läns 

kommuner) kan det ses att det linjära sambandet är mer tydligt i figur 18. 

R²-värdet är också nästan 10 gånger högre i figur 18. Men då inget av dessa 

spridningsdiagram är signifikanta är det inte möjligt att jämföra dessa. 
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Figur 19 Urbaniseringsgradens samband med  flyttnetto beräknad som antal inflyttade per 1000 från det egna länet till 
Västerbottens läns kommuner (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

Denna figur (figur 19) visar hur kommunernas flyttnetto ser ut inom det 

egna länet kopplat till urbaniseringsgraden i kommunerna. I detta 

spridningsdiagram är det endast 3 kommuner som har ett positivt flyttnetto 

från det egna länet. Även detta spridningsdiagram har en svag positiv 

lutning men har ett signifikansvärde på över 0,05 (0,235) vilket betyder att 

det inte är signifikant. R² är 0,10 vilket visar på en låg förklaringsgrad.  

Den kommun som har det lägsta flyttnettot från det egna länet är Åsele 

kommun med -14 inflyttade per 1000 invånare. Den kommun som har det 

högsta flyttnettot från egna länet var det Vännäs kommun med 7 personer. 

Det går även att utläsa att Skellefteå och Lycksele som har de näst högsta 

och 3:e högsta graden av urbanisering har ett negativt flyttnetto från det 

egna länet. Umeå kommun som har den högsta urbaniseringsgraden har det 

näst högsta flyttnettot från de övriga kommunerna i Västerbottens län. 

Då varken figur 19 eller figur 15 är signifikant är det inte möjligt att avgöra 

om de är lika eller inte.  
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Figur 20 Urbaniseringsgradens samband med  flyttnetto beräknad som antal inflyttade per 1000 från övriga län till 
Västerbottens läns kommuner (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

Det figur 20 visar är hur kommunernas flyttnetto ser ut mot övriga Sverige 

kopplat till urbaniseringsgraden i kommunerna. Regressionslinjen har i 

detta diagram en positiv lutning men då signifikansvärdet är 0,323 betyder 

det att detta diagram inte är signifikant. R²- värdet är i detta diagram 0,07 

vilket visar på en låg förklaringsgrad.  Endast 2 av kommunerna har ett 

positivt flyttnetto från övriga Sverige. Dessa kommuner är Robertsfors med 

0,2 i flyttnetto per 1000 invånare samt Vindeln med 2 i flyttnetto per 1000 

invånare. Den kommun som har det lägsta flyttnettot är Vilhelmina med -14 

inflyttade från övriga Sverige per 1000 invånare. Umeå kommun som har 

den högsta graden av urbanisering har endast den 5:e mest positiva 

flyttnettot.  

Jämförs figur 20 och figur 16 kan det observeras att regressionslinjen är 

brantare i den sistnämnda. Även förklaringsgraden är 5 gånger så hög i den 

figuren. Men då endast figur 16 är signifikant går dessa 2 inte att jämföras. 
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Figur 21 Urbaniseringsgradens samband med  flyttnetto beräknad som antal inflyttade per 1000 från utlandet till 
Västerbottens läns kommuner (Data från SCB, bearbetad av författaren) 

Det figur 21 visar hur kommunernas flyttnetto ser ut mot utlandet kopplat 

till urbaniseringsgraden i kommunerna. I detta spridningsdiagram visar att 

samtliga av Västerbottens läns kommuner har ett positivt flyttnetto mot 

utlandet. Detta tack vare den invandring från utlandet som skedde under 

detta år. De kommuner som har det största positiva flyttnettot är de som 

generellt har relativ låg urbaniseringsgrad av sin befolkning. De 2 

kommuner som sticker ut när diagrammet observeras är Sorsele med 23 

inflyttade individer 1000 per i invånare samt Vilhelmina med 19 inflyttade 

per 1000 invånare i kommunen. Båda dessa kommuner är 

inlandskommuner. Bjurholm är det kommunen som har det lägsta 

flyttnettot från utlandet med 0,4 personer per 1000 invånare i positivt 

flyttnetto. Denna kommun även den kommun som både har den lägsta 

urbaniseringsgraden samt det lägsta antalet i befolkningen i kommunen. 

Regressionslinjen har en svag negativlutning. R²- värdet i detta diagram är 

endast 0,02 vilket betyder att de 2 variablerna förklarar endast ytterst lite 

av inflyttningen från utlandet. Detta diagram är heller inte signifikant då 

signifikansvärdet var 0,593. 
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Jämförs figur 21 och figur 17 kan det ses ett liknande negativt samband. 

Båda dessa figurer har en låg förklaringsgrad och ingen av dem är 

signifikanta.  

Män och Kvinnor i Västerbottens län 

Att män och kvinnor skiljs åt i de diagrammen som visas nedan är för att 

undersöka om det är möjligt att utläsa någon skillnad mellan dessa. 

 

Figur 22 Urbaniseringsgradens samband med invandrings- och flyttnettot för män i Västerbottens län (Data från SCB, 
bearbetad av författaren) 

Detta diagram (figur 22) visar de olika migrationsöverskotten i 

kommunerna i Västerbottens län för män. De kommuner med högst 

invandringöverskott är de som har bland den lägsta graden av urbanisering 

i Västerbottens län. Det är endast en kommun som har ett negativt 

invandringsöverskott för män, denna kommun är Bjurholm och det är bara 

endast en individ det handlar om i reala nummer. Även majoriteten av 

kommunernas inrikes flyttningsöverskott visar sig vara negativt när 

diagrammet observeras. Det är endast Vännäs kommun samt Umeå 

kommun som har ett positivt inrikes flyttningsöverskott, där Vännäs hade 

störst av dessa 2 kommuner.  

Inrikes flyttningsöverskottet hade än brantare lutning och en högre 

förklaringsgrad än vad invandringsöverskottet hade.  

y = -0,1903x + 61,478 
R² = 0,0103 

y = 0,7257x + 67,706 
R² = 0,2275 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

-30 -20 -10 0 10 20 30 

U
rb

an
is

e
ri

n
gs

gr
ad

e
n

 %
 

Andel inflyttade per 1000 invånare  

Invandringsöverskott 

Inrikes flyttningsöverskott 

Umeå                                              

Umeå                                              

Skellefteå                                        

Skellefteå                                        

Linjär (Invandringsöverskott) 

Linjär (Inrikes flyttningsöverskott) 



36 
 

Varken invandringsöverskottet eller inrikes flyttningsöverskottet hade var 

signifikanta då deras värden var 0,711 respektive 0,081. Detta betyder att 

det inte går att dra några slutsatser utifrån dessa figurer. 

 

Figur 23 Urbaniseringsgradens samband med invandrings- och flyttnettot för kvinnor i Västerbottens län (Data från SCB, 
bearbetad av författaren) 

Detta diagram (figur 23) visar de olika migrationsöverskotten i 

kommunerna i Västerbottens län för kvinnor. I detta spridningsdiagram kan 

det att utläsa att majoriteten av kommunerna i Västerbottens län har ett 

negativt flyttningsöverskott. De kommuner med högsta 

invandringsöverskottet är de som har bland den lägsta graden av 

urbaniseringen i Västerbottens län. Det går även att utläsa att samtliga 

kommuner har ett positivt invandringsöverskott. De kommunerna som har 

det högsta invandringsöverskottet av kvinnor i länet var Vilhelmina samt 

Sorsele med 22 respektive 21 kvinnor per 1000 kvinnlig invånare. 

Samtidigt har majoriteten av kommunerna ett negativt inrikes 

flyttningsöverskott, där både Åsele kommun och Vilhelmina kommun hade 

20 inflyttade kvinnor från Sverige. Vännäs är den enda kommunen som har 

ett positivt inrikes flyttningsöverskott i länet med 5 kvinnor per 1000 

kvinna i kommunen. 
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Sammantaget går det att utläsa att det finns ett negativt samband mellan 

urbaniseringsgraden i kommunerna och invandringsöverskottet, vilket 

betyder att invandringsöverskottet per person minskar ju högre grad av 

urbanisering en kommun har. Inrikes flyttöverskottet följer ett positivt 

samband gentemot urbaniseringsgraden i kommunerna och detta betyder 

att antalet inflyttade från Sverige till kommunen ökar ju högre 

urbaniseringsgraden blir i kommunerna.  

Varken invandringsöverskottet eller inrikes flyttningsöverskottet  var 

signifikanta då deras värden var 0,459 respektive 0,297. R²-värdet för de 

båda använda variablerna var låg, dessa siffror var 0,08 för inrikes 

flyttningsöverskott samt 0,03 för invandringsöverskottet. 

Jämförs de 2 diagrammen ovan kan det ses att det är tydliga likheter som 

går att utläsas. Detta trots att det statistiskt sett borde skilja sig mellan de 2 

könen då kvinnor gör fler flyttar under livet (SCB, 1999). Något högre 

invandring av män kopplat till den del av befolkningen som är män än vad 

det var kvinnor som invandrade jämfört med den kvinnliga befolkningen i 

kommunerna.  

6 Diskussion 

Det går att utläsa att resultatet skiljer sig i urbaniseringsgradens påverkan 

beroende på om en individ migrerar från det egna länet, övriga län eller 

från utlandet. 

Det tydligaste sambandet mellan urbaniseringsgraden och  andelen 

inflyttningar var i figur 6 som visade den totala inflyttningen med 

tätortsdefinitionen som minst 10 000 invånare samt i figur 12 som visade 

inflyttningar från utlandet med en definition av tätorter som minst 10 000 

invånare. 

I 3 av de 4 kategorierna som visade Sveriges kommuner hade de 

spridningsdiagram som hade en definition av en tätort som 10 000 

invånare en högre förklaringsgrad. De diagrammen som hade motsatt utfall 

var figur 9 och 10 som visade inflyttningen från övriga Sveriges län. 

Observeras migrationen mellan kommuner från det egna länet går det att se 

att det är ett väldigt utspritt resultat. Anledningen till detta enligt mig är att 

det beror på vart kommunerna är placerade i länet. Ett exempel på detta är 
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Håbo kommun som finns lokaliserad i södra delarna av Uppsala län. Detta 

är den kommun som har högst inflyttning från övriga Sverige. Detta skulle 

kunna bero på att denna kommun har nästan hela sin östra kommungräns 

mot Stockholms län vilket är det länet som har störst andel befolkning. 

Detta gör att en flytt från grannlänet kan bli väldigt kort för en individ. Det 

korta avståndet till både Stockholm och Uppsala möjliggör också för 

dagspendling till jobb eller skola som kan ses som en följd av 

kontraurbaniseringen (Hosszú, 2009). En konsekvens av kommunens 

placering i länet kan också medföra motsatt effekt alltså färre inflyttningar 

som fallet för Kungsbacka som har lägst inflyttning från det egna länet. 

Detta kan till stor del bero på att Kungsbacka är lokaliserad i de norra 

delarna av Hallands län och har endast en liten kommungräns mot en av de 

övriga kommunerna i länet. Enligt mig ses en flyttning till mer avlägsna 

kommunerna i länet mindre sannolika. Dessa 2 exempel kan visa på en 

svaghet i metoden då det kanske vore att föredra att använda sig av 

inflyttning från grannkommuner som en ytterligare kategori för att få en 

tydligare bild över inflyttningar.  

Att Malmö är den kommun som har den högsta andelen inflyttade från 

utlandet är enligt mig inte förvånande då det både är en storstad sett till 

svenskt perspektiv men också att den har ett relativt kort avstånd till 

många andra länder i Europa. Detta fenomen stämmer också in på den 

tidigare forskning som Arena för tillväxt (2005) genomfört där det visade 

sig att invandrare från utlandet oftare söker sig till de större tätorterna i 

landet.  Solna och Sundbyberg som har den största inflyttningen av samtliga 

kommuner där närheten till Stockholm är den gemensamma nämnaren för 

dessa 2 kommuner. Detta är troligtvis anledningen till att denna migration 

var så kraftig till områden under år 2010.  

Att Åre är den kommun som har den högsta andel inflyttade personer per 

1000 invånare kan troligtvis förklaras med att de har en säsongsbaserad 

arbetsmarknad både vinter och sommar. Anledningen till detta kan bero på 

att kommunen har en av Skandinaviens största skidanläggningar (Skiinfo, 

2015). Individer kan välja att inte folkbokföra sig på de orter de är bosatta i 

under en tidbegränsad period. Detta verkar dock inte vara fallet för Åre 

kommun då en stor andel av migranterna väljer att folkbokföra sig där då 

Åre visar hög relativ inflyttning. Att kommunen har en relativt liten 

befolkning sett till den stora turism kommunen har kan resultera i utfallet 
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som visas i figur 9. Då de andra fjällkommunerna såsom Sälen-Malung  inte 

uppvisar samma resultat borde det betyda att det finns fler variabler som 

påverkar som inte visas i detta spridningsdiagrammet (figur 9). 

I figur 16 som visar inflyttningen från övriga Sverige till Västerbottens läns 

kommuner syns kopplingen till universitet i Umeå kommun som visar sig  

bidra till en högre inflyttning (Bengtsson,2002). Andra bidragande orsaker 

kan vara att Umeå är den största kommunen i länet sett till 

befolkningsantalet.  

Det är intressant med migrationsöverskottet från utlandet i Västerbotten 

och framförallt i inlandskommunerna som visar på ett högt 

migrationsöverskott från utlandet. Orsaker till att dessa kommuner har valt 

ett avtal med migrationsverket kan bero på att det finns ett framtidstänk i 

hänsyn till dess befolkningsstruktur som i dagsläget visar på en alltmer 

åldrande befolkning och en hög utflyttning. Flyttningsnettot kan bli av en 

större vikt i framtiden då fertilitetsnivåerna i landet inte är de samma som 

under tidigare i historien då de var högre per kvinna. Bergström och 

Wassén (2014) belyser vikten av invandringen och detta syns även tydligt i 

de spridningsdiagram som visar flyttnettot över Västerbottens läns 

kommun då majoriteten av kommunerna har ett negativt flyttnetto i 

samtliga spridningsdiagram förutom i flyttnettot från utlandet.  

Kopplat till Umeå och Skellefteå kommuns höga befolkningsmål är det 

intressant att dessa kommuner inte tar emot en högre andel migranter från 

utlandet än vad de gör. Dessa kommuner borde föregå med ett gott exempel 

då dessa kommuner är de som har de största resurserna att tillgå då deras 

befolkning är mycket större än de andra kommunerna. 

Invandringsmigrationen kan i senare skeende komma att bli inflyttningar 

från egna länet (Arena för tillväxt, 2005). Bjurholm kommun som har 

Västerbottens läns minsta befolkning borde se migrationen från utlandet 

som en möjlighet att få en ökad befolkning och skatteunderlag om 

kommunen vill överleva en längre tid framöver. Att inlandskommunerna i 

Västerbottens län är skeptiska till Umeås befolkningsmål kan förstås när 

figur 19 observeras då Umeå har det näst högsta flyttnettot från det egna 

länet (SVT, 2008).  Detta innebär att ett flertal individer väljer att flytta från 

övriga kommuner i Västerbottens län. För en inlandskommun med låg 
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inflyttning kan detta innebära fler negativa konsekvenser för den enskilda 

kommunen än vad det inbringar positiva effekter till Umeå kommun.  

Ofta beskrivs befolkningstillväxt av kommunerna själva som något som 

visar på att kommuner har gjort rätt val och att individer vill bo i just deras 

kommun (Fjertorp, Larsson och Mattison, 2012) men detta är enligt mig en 

vinklad bild då dessa kommuner är beroende av de avtal de har med 

migrationsverket och dessa personer har inget val om vart de blir placerade 

och det är inte för att de anser att just denna kommun är bättre att bo i än 

någon annan av landets 290 kommuner. 

Skellefteå som nämnt är en kommun som vill öka i befolkning och 

kommunen har detta som en uttalad strategi (Müller, 2014) samtidigt har 

Skellefteå kommun den lägsta inflyttningsgraden av landets samtliga 290 

kommuner under år 2010. Dess storlek och geografiska avstånd till andra 

städer borde gynna kommunen. Kommunen har även ett negativt totalt 

flyttnetto som kan observeras i figur 18. Om detta skulle kunna bero på att 

personer istället väljer att flytta till Umeå som har ett positivt flyttnetto 

låter jag vara osagt men då Umeå kommun har ett positivt flyttnetto från 

egna länet är det inte en omöjlighet.  

Vännäs kommun som kan anses som en förortskommun till Umeå kommun 

följer det mönstret som beskrivs angående kontraurbanisering (Hosszú, 

2009) då Figur 18 visar då att denna kommun har den största totala 

flyttöverskottet av samtliga av Västerbottens läns kommuner. Att denna 

utveckling sker på detta sätt i Vännäs kommun är troligtvis tack vare att 

Umeå kommun har en så pass stor befolkningstillväxt och de 

arbetsmöjligheter som oftast följer med detta. Men denna 

befolkningstillväxt kan även förklaras av den tekniska utvecklingen som har 

skett i världen inom till exempel infrastruktur som har möjliggjort den 

dagliga pendlingen till och från området med både bil och buss men även 

med tåg (Hosszú, 2009). 

Umeå kommun har ofta ett avvikande resultat sett till de övriga 

kommunerna i Västerbottens län i de samtliga diagram som visar 

inflyttningen till Västerbottens läns kommuner och detta kan troligtvis vara 

kopplat till universitet i staden. 
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Ett annat avvikande utfall jämförelsevis med tidigare forskning är 

skillnaden på antal migrationer mellan män och kvinnor i Västerbotten. 

Generellt sker fler migrationer av kvinnor under en livstid (SCB, 1999) 

därför blir figur 22 och figur 23 intressanta då dessa ser relativt likvärdiga 

ut vilket innebär att män och kvinnor migrerar relativt lika i Västerbottens 

län under år 2010 om vi inte tar migrationsnettot från utlandet beaktning.  

Ett ämne för fortsatt forskning skulle kunna vara om urbaniseringsgraden 

har en påverkan på olika kommuntyper så som pendlingskommuner, 

storstäder samt glesbygdskommuner för att se om en sådan kategorisering 

skulle vara förklara inflyttningsgraden i större utsträckning än de detta 

fallet. 

7 Slutsatser 

De slutsatser som uppkommer efter denna uppsats är att det varierar 

huruvida urbaniseringsgraden har en påverkan på inflyttningen beroende 

på vart personer migrerar ifrån. De spridningsdiagram som visade på den 

tydligaste kopplingen mellan urbaniseringsgraden och inflyttning var figur 

6 som visade den totala inflyttningen med tätortsdefinitionen som minst 10 

000 invånare samt i figur 12 som visade inflyttningar från utlandet med en 

definition av tätorter som minst 10 000 invånare. 

Det var även svårt att endast applicera urbaniseringsgraden för att få en 

hög förklaringsvariabel kopplat till inflyttningen i Västerbottens läns 

kommuner och det skulle vara att föredra att ha flera variabler att tillgå. Det 

var även flertalet av figurerna som inte var signifikanta. 

8 Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar kopplingen mellan urbaniseringsgraden i 

kommunerna och antalet migranter per person som flyttar in. Den 

behandlar även vart personerna emigrerar ifrån och om detta blir någon 

skillnad om urbaniseringsgraden i en kommun är hög respektive låg. 

För att denna studie skulle vara möjlig att genomföra hämtades statistik 

från SCB. Av detta gjordes sedan spridningsdiagram för att se om det var 

möjligt att utläsa något samband samt att se om det var några kommuner 

som hade extrema värden. Även R²-värdet, Y-värdet samt signifikansvärdet 

beskrivs i samtliga spridningsdiagram. 
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I avsnittet bakgrund och tidigare studier beskrivs en generell bakgrund 

kopplat till migration samt olika parametrar som kan ha en påverkan på 

resultatet. 

Det resultat som framkom av denna uppsats var att den oberoende 

variabeln (urbaniseringsgraden) i majoriteten av fallen endast hade en 

marginell påverkan på den beroende variabeln (inflyttningen till 

kommunerna). Majoriteten av de visade spridningsdiagrammen var inte 

heller signifikanta. Det gick att utläsa en viss skillnad när olika definitioner 

av vad en tätort är användes på de spridningsdiagram som visade samtliga 

kommunerna i Sverige. Det spridningsdiagram som hade den högsta 

förklaringsgraden var Figur 6 som visade urbaniseringsgradens samband 

med den totala inflyttning beräknad som antal inflyttade per 1000 till 

Sveriges kommuner med minst en tätort på 10 000. 
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Figurkällor 

Figur 1: Visar befolkningsförändringen i orter med mer än 2000 invånare. 

Källa: SCB,2013a 

http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2010A01/MI0810_2010A01_SM_

MI38SM1101.pdf (Hämtat: 2015-05-12) 

Figur 2 - 12 Källa: SCB, 2015. Befolkning och miljö 

Figur 13: Västerbottens läns kommuner. Källa: Länsstyrelsen Västerbotten 

(2012) http://www.omvardnad.umu.se/student/vfu/var-finns-

vfuplatserna/ (Hämtat: 2015-05-13) 

Figur 14 - 23 Källa: SCB, 2015. Befolkning och miljö 

 


