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Abstract  

Titel: ”Kommunal befolkningsförändring  

– En studie om av mellankommunal migration och dess bakomliggande faktorer”  

 

Handledare: Mikael Sandberg  

Sektion: Hälsa och Samhälle  

Typ av arbete: C-uppsats  

Antal sidor: 65  

Syfte: Att undersöka bakomliggande faktorer som påverkar det mellankommunala flyttmönstret 

Metod: Kvantitativ dataanalys i form av statistisk analys av nio utvalda förklaringsvariabler  

Sammanfattning:  

 

Uppsatsen undersöker befolkningsförändring sett ur ett migrationsperspektiv under 

perioden 2000-2009. Studien visar att 145 av Sveriges 290 kommuner under 2000-talet har 

minskat i befolkning medan 140 kommuner har ökat i befolkning. Det grundläggande pro-

blemet uppsatsen belyser är det faktum att 15 av dessa kommuner minskat i befolkning med 

mer än 10 procent. Utöver detta tillkommer att 29 kommuner haft en befolkningsökning på 

mer än 10 procent. Utvecklingen orsakar en skevhet i den kommunala organisationen som 

medför problem ibland annat den kommunala budgeteringen. Studiens utvalda förklaringsva-

riabler är ett begränsat urval som baserats på tidigare forskning och teori kring migration och 

flyttmönster. Förklaringsvariablerna som användes behandlade följande områden: arbetslös-

het, utbildningsgrad, nystartade företag, skatteunderlag, kommunala utgifter, barnomsorgs-

kostnad, nettokostnad för äldre och funktionshindrade samt jämställdhet. Uppsatsens syfte är 

inte att ge en heltäckande förklaringsmodell utan att undersöka ett urval av möjliga förklar-

ingsfaktorer. Den totala förklaringsmodellen lämnas således för framtida forskare att reda ut. 

Av studiens resultat framgår ingen av variablerna som dominerande gällande förklar-

ingskraft, däremot framstår de totala kommunala utgifterna, barnomsorgskostnad och antal 

nystartade företag som viktigast sett till kommunal befolkningsutveckling. Skatteunderlag och 

jämställdhet var de variabler av minst betydelse.  
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1. Inledning 

Migration eller flyttning är den demografiska händelse, som både idag och ur ett historiskt 

perspektiv, är mest förekommande. Svensken flyttar i dag i genomsnitt ca 12 gånger under sin 

livstid. De unga vuxna mellan 20-30 år dominerar bland flyttarna både när det gäller långväga 

och kortväga flyttningar. Merparten av alla flyttningar sett genom tiderna är relativt kortväga, 

endast omkring två procent av världens befolkning bor till exempel i ett främmande land 

(Dribe 2010:66). Demografi är intressant att studera då en förklaring till de frågor som kom-

mer upp på den politiska agendan i olika kommuner kan ges. Kombinationen av att vi i Sveri-

ge lever allt längre samtidigt som vi föder allt färre barn har skapat en debatt och börjat belysa 

en problematik angående framtida utmaningar för svenska kommuner kring att exempelvis 

bära kostnaderna för äldreomsorg.  

Den ökade medellivslängden får konsekvenser för befolkningens ålderstruktur då an-

talet äldre växer sig allt större. Statistiska centralbyrån (SCB) rapporterar (2009) att det finns 

ca 1,6 miljoner invånare i landet som är över 65 år gamla. Siffran motsvarar 18 procent av 

Sveriges befolkning. I prognosen beräknar myndigheten att antalet individer över 65 år vid 

2060 kommer att vara kring 2,7 miljoner, det vill säga 25 procent av den totala prognostisera-

de befolkningen (SCB 2009:11).  

I samband med att forskare studerat relationen mellan en minskad befolkningstillväxt 

och en allt större andel äldre i samhället har man utvecklat något som benämns försörjnings-

kvot eller försörjningsbörda. Försörjningskvoten eller försörjningsbördan är ett mått på hur 

många personer den potentiellt yrkesaktiva befolkningen behöver försörja. Begreppen, som 

betyder samma sak, mäter på så vis den demografiska sammanhållningen i den totala popula-

tionen sett till åldersfördelning. Den totala försörjningskvoten beräknas genom att lägga 

samman antalet personer 0–19 år med den åldersgruppen över 65 år. Detta värde motsvarar 

den del av befolkningen som ej arbetar, den yrkesaktiva delen av befolkningen (personer 20-

64 år) måste således ”försörja” även dessa ur ett samhällekonomiskt perspektiv. Kvoten i 

dagsläget ligger på 70 personer per 100 i yrkesaktiv ålder. I diagrammet nedan (figur 1:1) 

redogörs en prognos över den förväntade försörjningskvoten. Eftersom antalet äldre i samhäl-

let ökar tror man att försörjningskvoten kommer att stiga till omkring 88 personer per 100 

yrkesaktiva runt år 2030. Jämför det värdet med exempelvis 60-70 talet i diagrammet nedan. 

(SCB 2011a, SCB 2009:21f). 
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Figur 1: 1. Försörjningskvot 1960–2009 och prognos 2010–2060 

 

(SCB. 2011a)   

 

Totalt för hela landet beräknas försörjningskvoten att vara i stort sett oförändrad de närmaste 

10-15 åren. Därefter hävdar SCB att en markant uppgång kommer att ske, framför allt under 

2020-talet. Då är fortfarande en betydande del av de stora årskullarna från 1940-talet i livet 

och de inte riktigt lika stora årskullarna från 1960-talet börjar gå i pension. Situationen förvär-

ras av att antalet personer i yrkesaktiv ålder minskar. Utöver det faktum att försörjningskvoten 

ökar, kommer densamma att fördelas ojämnare. Forskningen benämner fördelningen spänn-

vidd, och det är ett mått som indikerar hur de resurser som barn och äldre behöver är fördela-

de
1
. SCB skriver vidare att spännvidden mellan kommunerna år 2000 var 1,52 som lägst re-

spektive 2,06. De beräknar att samma siffror vid år 2030 ändras till 1,58 respektive 2,63. 

skillnaderna i spännvidd mellan kommunerna är logiskt betydligt större än mellan exempelvis 

länen, där extremfallens värden sprids ut över det större antalet kommuner. Dock prognostise-

ras även skillnaderna mellan länen att öka, från intervallet 1,61–1,79 år 2000 till 1,72–2,02 år 

2030. Visserligen ska alla typer av prognoser tolkas med viss försiktighet, framtiden går ej att 

förutspå hur noga man än förbereder sig, dock kan prognoserna tjäna som en illustration, ett 

belysande exempel om en möjlig utveckling (SCB 2003). 

                                                           
1
 Spännvidden är en omräkning av försörjningskvoten 
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1.1 Problematisering 

Uppsatsen avser belysa problematiken med rådande befolkningsförändringar, där flertalet 

kommuner lider av negativ befolkningstillväxt
2
.  

En möjlig hypotes kring följderna av negativ befolkningstillväxt skulle kunna vara 

att de drabbade kommuner blir områden med en hög koncentration av äldre invånare. SCB 

rapporterar att de flesta flyttningarna görs i en ålder av 19-30 år, således är det ett plausibelt 

scenario (SCB 2003:7). Koncentreras andelen äldre i vissa kommuner kommer även spänn-

vidden av försörjningskvoten att öka ännu mer, något i sådana fall kommer ha en inverkan på 

den kommunala budgeteringen och resursfördelningen. 

 

1.2 Syfte  

Uppsatsens syfte är att redogöra och belysa ett urval av de faktorer som orsakar det rådande 

flyttmönster, som i sin tur kan försvåra situationen med en åldrande befolkning och den 

ojämna fördelningen av densamma. Fokus kommer att läggas på analys av utvalda faktorer, 

samt dess inverkan för befolkningsförändring. Vidare är förhoppningen att effekterna av den 

demografiska utvecklingen förs fram i ljuset av resultatet för att på så vis belysa frågans allvar 

och problematiken kring en stigande försörjningskvot. 

Slutmålet med uppsatsen är att bidra med en förståelse för ett urval av de förklarings-

faktorer som påverkar utvecklingen samt kartlägga de områden som enligt resultatet är av 

störst betydelse för den demografiska utvecklingen i kommunen. Resultatet kan på så vis an-

vändas för att visa på områden där särskilt fokus kan riktas för att komma i fas med utveck-

lingen. Uppsatsens ambition är inte att ge en fullständig eller heltäckande förklaringsmodell 

utan avgränsas till att undersöka ett urval av möjliga förklaringsfaktorer. Den fullständiga 

förklaringsmodellen lämnas åt framtida forskare att undersöka och fastställa. 

 

 

1.3 Frågeställning 

Vilka bakomliggande faktorer påverkar flyttmönstren mellan svenska kommuner? 

 

                                                           
2Notera att snabb befolkningsökning även kan vara problematisk. 
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1.4  Begreppsdefinition: Migration och migranten  

Förutom födslar och dödsfall är migration den faktor som alltid påverkar befolkningsföränd-

ring. Migration påstås vara särskilt viktig när det gäller tillväxten i arbetsstyrkan eller arbets-

kraften i ett område. Migration i sig är ett ofantligt stort ämnesområde som kan delas upp i en 

rad olika underkategorier. Intressant för denna studie är dock det som i den engelskspråkiga 

litteraturen benämns som internal migration.  

 

Siegel och Swanson definierar migration som: […] a form of geographic or spatial mo-

bility involving a change of usual residence between clearly defined geographic units (Siegel, Swan-

son 2008:455). Vidare skriver författarna att: 

 

The term “migration,” as used by demographers, refers to mobility across a relevant political 

or administrative boundary – a region, state or county …  The intended distinction here is 

one of both distance and type: migration refers to moves from one “community” to another 

or, more broadly, long-distance (instead of short-distance) moves (Ibid:493) 

 

Utöver att definiera vad som klassas som migration följer en problematik gällande att definie-

ra vem som är en migrant. Vid första anblick tycks en sådan definition ligga nära till hands, 

men Newell belyser problematiken; 

 

Is a student going to New York from India to study for a year a migrant, or is he just a visi-

tor? Is a Turk going to work in a car factory in Munich for perhaps ten years, before return-

ing to Turkey to set up a business, a migrant? Is someone who moves house, from one part 

of a city to another, a migrant or only a mover? (Newell 1994:83)  

 

I Siegel och Swanson (2008) kastar ytterligare ljus på problematiken genom att visa på att 

frågan vart man bor inte är så enkel som den vid första åsyn verkar vara; 

 

Many retirees are seasonal residents of several places: itinerant farm works follow the harv-

est seasonally from place to place. Further complicating matters, a dual career couple may 

consider themselves a single family but they are really two households if the spouses live 

and work in different cities, joining each other only on weekends (Siegel, Swanson 

2008:494) 
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Vad författarna syftar till i citatet är bland annat det faktum att många pensionärer är säsongs-

boende, under sommaren kan de bo i en stuga på landet, medan de på vintern flyttar tillbaka 

in till staden eller annat hushåll. Det andra exemplet handlar om kringflyttande jordbruk (vil-

ket dock inte är vanligt förkommande i Sverige) som följer skörden säsongsmässigt från plats 

till plats. Situationen kompliceras ytterligare av par som har dubbla karriärer men som träffas 

på helgerna, i vad som kan bli ett tredje boende om makarna bor på de orter där de arbetar 

under veckan.  Ett annat exempel de tar upp är barn till skilda föräldrar, som bor olika tid hos 

respektive förälder. Högskolestudenter är ett annat exempel, är studieorten det nya hemmet, 

eller kategoriserar man sig som boende hemma hos föräldrarna fortfarande? (Siegel, Swanson 

2008:493ff). Vid kontakt med SCB och Anna-Karin Nylin vid enheten för befolkningsstatistik 

beskriver hon att eftersom SCB använder folkbokföringen för att ta fram statistik så tillämpar 

de även folkbokföringens definition gällande migranter (Nylin 2010).  

Folkbokföringens definition av vem som har flyttat eller vem som är flyttare är inte 

helt enkel och har genomgått en del betydande förändringar. Den 1 juli 1991 omorganiserades 

folkbokföringen. De lokala skattekontoren övertog då ansvaret från pastorsämbetena för folk-

bokföringen på lokalnivå. Utöver denna praktiska åtgärd ersattes regelverket med en ny lag-

text. Personer över 17 år skulle nu vara folkbokförda på den studieort de befinner sig på (tidi-

gare var det vanligt att de var folkbokförda i föräldrahemmet). Flyttningsbokföringen i sig 

förändrats efter 1998 då den faktiska flyttningsdagen redovisas som flyttningstidpunkt, förut-

satt att flyttningen har anmälts inom en vecka efter flytt. Effekterna av omorganiseringen har 

visat sig i form av att antalet flyttningar i åldrarna 19 till 24 exempelvis har ökat, då studen-

terna i allt högre utsträckning folkbokför sig på studieorten (SCB 2011b). 

 Utöver svårigheterna bakom att definiera migration och vem som klassas som mi-

grant ligger även en svårighet kring operationaliseringen av befolkningsförändring. Det finns 

en skillnad mellan flyttning och befolkningsförändring i det avseendet att befolkningsföränd-

ring även räknar in antalet döda och födda. Migration å andra sidan är enbart flytt mellan 

kommuner. Anledningen till att befolkningsförändring representerar studiens beroende varia-

bel är att födslar och dödsfall i sin tur påverkas av migrationen (se kapitel 3). En kommun 

med minskande befolkning och ökad andel äldre kommer således även drabbas av minskad 

barnafödsel samt ökade dödsfall. En spiraleffekt som enbart migration ej kan belysa.  
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är disponerad genom ett tematiskt upplägg där inledningen syftar till att föra läsa-

ren närmare uppsatsämnet. Problematiseringen visar på den problematik uppsatsen syftar till 

att belysa, medan syfte och frågeställningar visar på uppsatsens avsikt och utgångspunkt. Vi-

dare följer en kort begreppsdefinitionen som fångar in studiens två centrala begrepp migration 

och migranten, samt problematik med att definiera dessa. Teoriavsnittet består av tidigare 

forskning samt en anknytning till några av de migrationsteorier som finns inom området. In-

tentionen med teoriavsnittet är att ge en grund som motiverar urvalet av de förklaringsfaktorer 

som senare väljs ut. 

I metodavsnittet beskrivs den forskningsdesign som uppsatsen byggs kring, vidare 

redogörs bland annat för forskningsmaterialet och en källkritisk granskning av detsamma 

görs. Studiens analysmodell kommer att presenteras och avslutning på metodkapitlet utgör en 

statistisk genomgång av begrepp och metoder som kommer användas i uppsatsen. Den statis-

tiska genomgången är ett kapitel som kan förbipasseras för den som är bekant med grundläg-

gande statistik.  

Kapitel fyra redogör för befolkningsförändringen mellan Sveriges kommuner mellan 

2000-2009. Kapitlet redogör för utveckling och beskriver situationen efter den utveckling som 

varit under 2000-talet. I kapitel fem knyts befolkningsförändringen samman med förklaringar 

till migrationen mellan kommuner och det allmänna flyttningsmönstret som varit. Kapitlet 

inleds med de utvalda variablerna och en motivering av dessa. Bivariata regressioner görs för 

att en tidig uppfattning om dess effekt ska gottgöras. Kapitlet avslutas med en multipel re-

gression där resultatet redogörs för analysmodellen och dennes olika steg. Kapitel sex avslutar 

uppsatsen genom att behandla det statistiska resultatet och de slutsatser som kan dras utifrån 

undersökningen. 
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2. Teori 

Valet av de förklaringsfaktorer studien grundar sig på behöver en teoretisk bas att stå på. Föl-

jande kapitel bidrar med en översiktlig beskrivning av den tidigare forskning som gjorts inom 

området. Utöver den tidigare forskningen görs återkopplingar till några av de teorier kring 

migration som benämnts av forskare inom området. Teorikapitlet ska bidra med en ökad för-

ståelse för de variabler som sedan väljs ut och används i analysen. Syftet med teorin är såle-

des endast att belysa potentiella bakgrundsvariabler. 

2.1 Tidigare forskning 

Historiskt sett så innebar industrialiseringen en ökning av migrationen, framförallt kom de 

långväga flyttningarna att öka. Lokala arbetsmarknader knyts samman med de regionala, de 

regionala till de nationella och de nationella till de transnationella. Flyttningar kunde även 

kännetecknas av regionala obalanser i den ekonomiska tillväxten, vissa regioner växte snab-

bare än andra och här sågs migrationen som ett slags smörjmedel i den ekonomiska motorn. 

Fördelningen av arbetskraft bidrar med en jämnare utvecklingstakt. 1960-talet och andra hal-

van av 1990-talet och framåt utgör exempel på perioder då framför allt storstadsområden har 

upplevt en mycket dynamisk utveckling med ekonomisk tillväxt och hög inflyttning. Andra 

halvan av 1970-talet och 1980-talet, då den offentliga sektorn expanderade medan stora delar 

av industrisektorn rationaliserades, kännetecknas av en mer balanserad regional utveckling 

med minskade långväga flyttningar (Dribe och Stanfors 2010:66ff).  

Enligt SCB och en rapport från 2003 där man undersökte flyttströmmar i Sverige 

mellan 1999 och 2001 redogörs för några av de vanligaste skälen till varför personer flyttar 

mellan kommungränserna. Orsakerna var bland annat byte av bostad, familjebildning, separa-

tion och framförallt vid byte av arbete eller vid påbörjande högskolestudier. Vidare hävdar 

SCB att personer rent statistiskt flyttar i förskoleåldern för att sedan genomföra fyra flyttning-

ar till mellan åldern 19-30 år. Under den senare perioden flyttar personerna merparten av 

gångerna då de byter arbete eller börjar studera. Man hävdar även att Inflyttning till en kom-

mun således speglar kommunens attraktionskraft (SCB 2003). 

Dribe och Stanfors (2010) skriver att cirka två tredjedelar av alla flyttningar i Sverige 

sker inom kommungränsen. Författaren hävdar att det finns en mängd olika hypoteser och 

teorier som alla söker förklara varför människor flyttar, när de flyttar och vart de flyttar. Inom 

vad som benämns som den neoklassiska ekonomiska migrationsteorin antas att beslutet att 

flytta bestäms av en individuell nyttomaximering där kostnader och intäkter av att flytta och 
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stanna ställs emot varandra. Flyttningsbeslutet ses som en medveten investering i humankapi-

tal som innebär kostnader såväl som intäkter. Flyttningen kan därmed liknas med utbildning, 

då det är en investering i både tid och resurser med förhoppningen att öka framtida intäkter 

och position. På samma sätt som utbildning medför kostnader menar Dribe att en flytt även är 

kostsamt, då det innebär bland annat transportkostnader och eventuellt dyrare boende (kan 

dock även bli billigare) (Dribe och Stanfors 2010:66ff).  

På senare tid har även ett ökat intresse riktats mot orörliga människor, det vill säga 

människor som i många fall väljer att stanna kvar istället för att flytta, trots att en flyttning 

skulle medföra ekonomiska fördelar. Att stanna kvar på orten kan ses som resultatet av en 

investering i olika färdigheter och tillgångar som är specifika för den plats man befinner sig 

på – platsspecifika tillgångar. Migration innebär en förlust av de tillgångar och färdigheter 

och utgör således en ytterligare kostnad för att flytta. Ju mer eller större platsspecifika till-

gångar desto högre ”pris” på själva flytten. Troligtvis har detta tankesätt störst genomslag på 

långväga flyttningar där överförbarheten av de platsspecifika tillgångarna eller kunskaperna är 

som lägst eller omöjliga att genomföra. Frånvaron av eller tillgången på sociala nätverk är 

dessutom något som ej får hamna vid sidan av, det kan spela en avgörande roll för huruvida 

individen flyttar eller ej (Ibid:70ff). 

 

2.2 Teoretisk referensram 

Zheng Wu professor vid universitetet i Victoria, Kanada redogör i en artikel för migrationens 

utveckling och bakomliggande teorier. Wu menar att Ernest Ravenstein vad bland de första att 

utveckla teorier kring migration och dess bakomliggande faktorer. Ravenstein (1834-1913) 

utvecklade en teori om att migration styrdes av en så kallad push and pull-process. Teorin 

hävdar att ogynnsamma förhållanden i en kommun trycker ut (push) invånare, medan en an-

nan kommun med gynnsamma förhållanden drar in de invånare som tryckts ut (pull). Raven-

steins teori utvecklades senare när faktorer så som geografiskt avstånd och politiska förhål-

landen förstods påverka flyttmönstret. Wu skriver att Everett Lee (1966) konstaterade att mi-

gration var en selektiv process eftersom olika differentialer såsom ålder, kön och klasstillhö-

righet påverkade hur personer reagerade på push och pull faktorerna. Vidare menar Wu att 

Lee insåg att faktorer så som utbildning, kunskap, familjeband kunde påverka migrationen. I 

avsnittet om tidigare forskning ovan nämndes den neoklassiska teorin. Denna grundar sig på 

Ravensteins teori om push och pull faktorer och att migrationen beror på en nyttomaxime-

ringsprocess, där kostnader och intäkter ställs gentemot varandra. Intäkter kan här liknas med 
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en pulleffekt, medan kostnader är en pusheffekt (Wu 2002). Enligt Hein de Haas vid universi-

tetet i Oxford tenderar den neoklassiska migrationsteorin att se migration som atomistisk med 

nyttomaximerande individer. Haas menar att man därmed tenderar att bortse ifrån andra bak-

omliggande motiv till migration, så som samhällstillhörighet och tillhörigheten i sociala nät-

verk. (Haas 2010). 

Antagandet i den neoklassiska modellen grundar sig på att migration mellan lands-

bygd och städer beror på skillnaderna i vad som kan ses som de fördelar de olika platserna 

kan erbjuda. (således kan en kommun med minskad befolkning vända mönstret om fördelar 

kan erbjudas som staden ej kan förse individen med) (Becker, Grewe 1996). 

I en rapport skriver Charles M. Becker och Christopher D. Grewe, professorer vid 

universitetet i Colorado, om rural-urban migration i Afrika (1996). De teorier om migration 

som nämns i texten passar in i denna uppsats som en teoretisk grund även om författarnas 

rapport huvudsakligen fokuserar på Afrika. Författarna skriver att demografer och ekonomer 

sedan 1960-talet oroat sig över den snabbt växande urbana befolkningen. Anledningen till att 

urbaniseringen är problematisk är bland annat att den kan orsaka bostadsbrist, försämrad inf-

rastruktur samt en ökad klass-segregation.  Migration ses som en avgörande faktor till den 

urbana tillväxten, och i likhet med den neoklassiska teorin hävdar ekonomer att individer väl-

jer att flytta från landet (glesbygden) till staden när fördelarna överväger nackdelarna. En så-

dan fördel kan vara närheten till service och det utbud som staden har att erbjuda.  

Utbildning tas upp som ett exempel på ett incitament till att migrera mellan kommu-

ner, då en utbildningsgrad gör att framtida intäkter bör öka. Kontentan är att individer kan 

välja att flytta till en ort för att studera, då deras framtida möjligheter därmed ökar. Vidare 

nämner författarna att yngre åldergrupper är mer troliga att flytta, då unga personer dels har 

mindre tillgångar att flytta (i form av möbler etc.), samt att de har mer att vinna av en flytt då 

de har mer av livet framför sig. Enligt den teorin är äldre människor mer benägna att stanna 

kvar på nuvarande ort, då de inte har lika mycket att vinna av en flytt. Författarna menar att en 

andel äldre kan välja att flytta i en äldre ålder dels för att vara nära sina barn eller barnbarn 

(Becker, Grewe 1996). 

Hein de Haas skriver vidare (2010) att det finns de som oroar sig över en så kallas 

brain drain (kompetensflykt). En konsekvens av migration som leder till att migrationen un-

derminerar regionala och lokala ekonomier genom att föröva samhällena på deras utbildade 

arbetsstyrka (Se Becker och Grewe om utbildning ovan). Dock poängterar Haas att alla mi-

granter inte är högutbildade och att ”kompetensflykten” därmed torde ha en mindre betydande 

roll i det hela, vidare menar Haas även att migration likväl kan bidra med en ökad kompe-
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tensnivå. Vidare i rapporten skriver författaren att flera studier visar på att samhällen med 

inflyttning tenderar att vara mer investeringsvilliga än samhällen där inflyttning är mindre 

förekommande. Detta kan troligtvis kopplas samman med de nya kunskaper som migranter 

för med sig. Haas menar att det kan generera positiva effekter för de lokala och regionala 

ekonomierna då det investeringarna skapar nya sysselsättningsmöjligheter (Haas 2010). 
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3. Metod 

För att besvara studiens frågeställning krävs det en kombination av olika metoder. Då syftet 

med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar flyttmönster lämpar sig en statistisk 

analysmetod. Esaiasson m.fl. skriver att en sådan analysmetod är en samling hjälpmedel för 

att åstadkomma en sammanfattande beskrivning över en större mängd data. Vid presentatio-

nen av data används statistiska mått så som procent, medelvärde och sambandsmått, vilket ger 

en överskådlig över stora mängder data (Esaiasson m.fl. 2007:393).  

En typ av statistisk analysmetod är den kvantitativa dataanalysen, som är fördelaktig 

när det gäller att undersöka olika variablers inverkan på befolkningsförändring. Eftersom stu-

dien omfattar flera variabler kommer en flervariabelsanalys (multivariat) att användas, flerva-

riabelanalysen har den fördelen gentemot bivariata analyser att den ger ett mer fullständigt 

samband och bild över effekter, således en solidare grund att stå på när resultatet analyseras. 

Gemensamt för alla multivariata tekniker är att de förser forskaren med ett effektmått, en sta-

tistisk sammanfattning över hur stark effekt förklaringsfaktorerna har på den beroende varia-

beln med kontroll för övriga. De olika variablernas separata effekter kan därför jämföras, vil-

ket i det här sammanhanget är centralt (Ibid:424ff). 

I första steget gäller det att välja ut de variabler som ska spegla forskningsfrågan. 

Främst gäller det att finna en lämplig indikator på befolkningsförändring. För att finna de 

lämpliga variablerna måste forskaren läsa in sig på demografisk litteratur och de övriga rap-

porter som bland annat SCB publicerat gällande befolkningsförändring och flyttströmmar. 

Genom att undersöka rapporter och tidigare forskning vaskas och sållas materialet för att 

forskaren ska få fram de faktorer som kan tänkas påverka befolkningsförändringen. Rapporter 

och tidigare forskning bidrar med den grund utifrån intressanta faktorer väljs ut.  

Att använda sig av och analysera tidigare framställt material kallas för en sekundär-

analys, vilket är fördelaktigt då man som student varken har tid eller resurser åt att samla in 

samma mängd information. Bryman (2010) poängterar även att data som finns att tillgå av 

myndigheter så som SCB oftast är av väldigt hög kvalitet samtidigt som urvalet oftast är re-

presentativt. Ytterligare en fördel är möjligheten till att göra longitudinella analyser, vilket i 

praktiken innebär att man kan göra analyser över tid och genom det spåra samband och tren-

der över en längre tidsperiod. Något som Bryman menar är sällan förekommande inom stats-

vetenskapen på grund av den tid och de kostnader en sådan analys medför (Bryman 2010: 

299ff). 
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När väl variablerna och faktorerna är framtagna kommer den demografiska utvecklingen re-

dogöras genom en statistisk analys i formen av en kvantitativ dataanalys. (Djurfeldt 

2010:269ff). Resultatet kommer att redovisas med hjälp av en egentillverkad analysmodell. 

Modellen är indelad i tre olika steg, där varje steg motsvarar tre variabler som förs in i model-

len. Slutmodellen kommer se ut i som figur 3:2. I modellen kommer även modellens förklar-

ingskraft samt de enskilda variablernas förklaringskraft att redogöras för. 

 

Figur 3: 2. Analysmodellens utformning efter tre steg. 

 

 

Faktorerna i analysen är framtagna genom att studera tidigare forskning och de tidigare rap-

porter som gjorts kring befolkningsmönster. I det femte kapitlet redogörs de variabler som är 

utvalda för studien. Resultatanalysen tar sin utgångspunkt i analysmodellen i dess tre steg. I 

varje steg kommer tre nya variabler att inkluderas, detta möjliggör att forskaren kan följa den 

utveckling modellen tar i respektive steg. I samband med analysen kommer även multikolli-

nearitet och signifikans att undersökas, för att se om detta påverkar resultatet i någon proble-

matisk utsträckning. Resultatet kommer enbart spegla den statistiska analysen och som fors-

kare bör man vara medveten om detta, de samband och den förklaringskraft som studien visar 

på grundar sig på en statistisk verklighet och behöver inte visa på faktiska samband, det kan 

finnas andra faktorer som spelar in och frågan om hönan och ägget spelar i hög grad in. Beror 

effekten på relationen mellan utvalda variabler, eller finns det någon bakomliggande faktor 

som påverkar i högre grad? 

Efter att resultatet redogjorts för i analysmodellen kommer även de topplistade 

kommunerna (se avsnitt 4.1 Kommungruppsindelning) redogöras för i en så kallad kommun-

gruppsindelning. En kommungruppsindelning är en indelning kommunerna emellan där de 
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sorteras utifrån olika kategorier, exempelvis folkmängd, andel utrikes födda och åldersstruk-

tur. Indelningen används för att kategorisera de kommuner som utmärker sig i studien, kate-

goriseringen medför en gestaltning eller visualisering av situationen som kan vara svårt att 

annars beskriva. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utformat en kommungruppsin-

delning (Reviderad 2011) som med fördel kan användas. Se bilaga 1 för fullständig lista över 

kommungruppsindelningen (SKL 2011).  

3.1 Forskningsmaterial 

Då uppsatsen har sitt avstamp i befolkningsmönster och demografisk utveckling kommer en 

naturlig del av materialet bestå av demografisk litteratur. Det är viktigt inför urvalet av under-

sökningens förklaringsvariabler att forskaren är insatt i de teorier och tankegångar som av 

andra forskare redan är postulerat. En grundförståelse kring demografin och befolknings-

mönster gör att forskaren utformar en valid analysmodell. Genom god förkunskap och tillgo-

dogörelse av tidigare forskning kan forskningsprojektet formas med rätt ingredienser från 

början. Esaiasson m.fl. skriver bland annat att man bör göra fler sekundäranalyser av befint-

ligt källmaterial, då det gör att man undviker dubbelarbete samtidigt som man ökar tillgäng-

ligheten till värdefullt källmaterial (Esaiasson m.fl. 2007:317). 

Forskaren kan med fördel använda sig av det material som Statistiska Centralbyrån 

har tagit fram gällande befolkning och demografisk utveckling. Det är fördelaktigt då det ger 

forskaren möjlighet att bygga vidare på tidigare studier och således föra forskningen framåt. 

Statistiska centralbyrån har väl förd statistik över de demografiska mönster som finns i sam-

hället och studien kan således stå på dess axlar för att istället lägga tyngre fokus på att analy-

sera snarare än att samla in data. 

Därutöver kommer en stor del av forskningsmaterialet analyseras i statistikprogram-

met SPSS då en stor del av uppsatsen består i att finna och analysera de faktorer som enligt 

teorin och forskaren bör påverka den demografiska utvecklingen. Leif Johanssons vid Lunds 

universitet har framställt en kommundatabas över Sveriges kommuner och en mängd olika 

variabler finns inkluderade i databasen. Kommundatabasen bidrar som ett underlag för analys 

då variabler som är intressanta att undersöka redan finns inlagda där. Återanvändningen byg-

ger vidare på det kumulativa resonemanget, forskningen tar vid där andra redan avslutat, såle-

des slipper hjulet att bli uppfunnet på nytt.  
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3. 2 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om giltigheten i det forskaren mäter eller undersöker. Reliabiliteten handlar 

om uppgifternas tillförlitlighet snarare än dess relevans. Reliabilitet svarar på frågan hur fors-

karen mäter och hur väl dessa mätningar görs. Frågorna kan vara valida men skärpan och till-

förlitligheten i mätinstrument kan variera (Djurfeldt 2010:104). I detta fall ansvarar SCB för 

riktigheten i uppgifterna och utgör garant för reliabiliteten. 

Validitet är alltid eftersträvansvärt då forskaren har större chans att mäta det han av-

ser att mäta. Studiens validitet utgörs av graden överrensstämmelse mellan den teoretiska och 

den operationella definitionen, dvs. i vilken utsträckning överensstämmer det som undersöks 

vad som avses att undersöka? (Bryman 2010:50ff) För att validiteten i undersökningen ska bli 

så hög som möjligt krävs det alltså en korrekt operationalisering, således är utformandet av 

analysredskapet viktigt. Operationaliseringen av migration sker i form av befolkningsföränd-

ring. Befolkningsförändringen, som nämndes tidigare, skiljer sig från migration eftersom även 

födslar och dödsfall inkluderas. Befolkningsförändringen är således en utvecklad operationa-

lisering av migration för att redogöra för de spiraleffekter som följer av en viss befolknings-

förändring.  

 

3.3 Källkritik 

När forskaren studerar material av andra författare eller institutioner gäller det även att vara 

kritiskt granskande och undersöka materialet med prövande ögon. Forskaren bör vara medve-

ten om att användandet av flera oberoende källor bidrar med korrektare helhetsbild. Risken att 

förlita sig på få källor är att informationen kan vara subjektiv eller vinklad på ett sätt som ej 

avspeglar verkligheten på ett fullgott. (Esaiasson m.fl. 2007:313ff).  

SCB har själva i ett dokument om befolkningsstatistik (2011b) behandlat deras fram-

tagna statistik källkritiskt. Bland annat skriver de att statistiken som baseras på uppgifter från 

registret över totalbefolkningen (RTB) allmänt sett håller god kvalitet. De kontrollundersök-

ningar som gjorts genom åren visar att tillförlitligheten är god i de allra flesta statistikredovis-

ningarna. Vidare framställer man statistik från RTB en månad efter aktuell referenstid, detta 

för att ha möjlighet att invänta sena aviseringar (minskat bortfall). Gällande urvalsosäkerhet 

menar man att befolkningsstatistiken är totalräknad och därav inte är behäftad med urvalsosä-

kerhet.  

SCB poängterar att en stor del av rapporteringen till folkbokföringssystemet sköts av 

barnmorskor, vigselförrättare, domstolar eller läkare där rapporteringen är en del av arbets-
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uppgifterna. Således bör forskaren rimligen kunna anta att uppgifterna rapporteras med små 

mätfel. Dock nämner man att när rapporteringen sköts av individen själv, som vid flyttning, är 

risken för mätfel troligen mer omfattande. Som kontrollinstans agerar folkbokföringen som 

ibland kontrollerar de massutsändelser, exempelvis skattsedlar och röstkort, avsikten är att 

undersöka om flyttning anmäls i rätt tid eller anmäls över huvud taget samt att kontrollera om 

den faktiska bosättningen överensstämmer med den registrerade. I anslutning till utsändning-

en av blanketter till folk- och bostadsräkningarna 1975, 1980 och 1985 genomfördes också 

sådana kontroller (SCB 2011b). Kommundatabasen som står till grund för de statistiska vari-

ablerna består av material främst från SCB, men även andra källor som Skolverket och Ar-

betsförmedlingen. Som forskare är det viktigt att vara medveten varifrån materialet som an-

vänds kommer ifrån, ett kritiskt förhållningssätt bör alltid eftersträvas när material framställt 

av andra forskare används. I fallet med kommundatabasen är materialet hämtat från trovärdiga 

källor, och Leif Johanssons roll har varit att sammanställa materialet, således bör kvaliteten 

vara god och materialet tillförlitligt. 

 

3.4  Statistiska mätmetoder 

För att ge läsaren ska kunna förstå uppsatsen i sin helhet krävs en genomgång av grundläg-

gande statistiska mätmetoder. Syftet med detta avsnitt är att bidra med en sådan genomgång. 

Läsare med statistiska kunskaper hänvisas till kapitel 4. 

3.4.1 Korrelation och korrelationsanalys 

Korrelationsanalys syftar till att visa om det finns ett samband mellan två variabler. När man 

räknar fram korrelationen får man ut en tabell där båda variablerna finns med i både rader och 

kolumner. I rutorna mellan variablerna står korrelationen, signifikansnivån samt N-talet. N-

talet speglar hur många analysenheter som ingått i testet, 290 enheter (kommuner) i vårt fall. I 

Figur 3:3 visar korrelationen på ett samband med -0,693. De två stjärnorna eller asterixen 

bakom indikerar på vilken nivå korrelationen är signifikant. Två asterix betecknar att korrela-

tionen är signifikant på 99,9-procentsnivån (se signifikans i avsnitt 3.4.3)(Djurfeldt 

2010:116f, Sundell 2010a). 
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Figur 3: 3. Bild över hur SPSS porträtterar en Korrelationsmatris 

 

Vad betyder en korrelation på 0,693? Det innebär att det är en positiv korrelation. Hade det 

stått ett minustecken framför hade det istället varit en negativ korrelation. Positiv korrelation 

innebär att höga värden på den ena variabeln hänger samman med höga värden på den andra 

variabeln och vice versa. Figur 3:3 visar på ett starkt positivt samband. Ett starkt positivt 

samband innebär att ett högt värde på befolkningsförändringen även innebär att andelen hög-

inkomsttagare är hög i kommunen. 

Att sambandet är starkt visar Pearsons R på. Pearsons R är en korrelationskoefficient 

och den vanligaste metoden att beräkna statistiska samband. Metoden är uppkallad efter sin 

utvecklare Karl Pearson (1857-1936). Metoden anger styrkan och riktningen på det linjära 

sambandet mellan två variabler. Måttet varierar mellan -1 (fullständigt negativt samband) och 

+1(fullständigt positivt samband). En korrelation på eller nära 0 betyder att det inte finns nå-

got linjärt statistiskt samband mellan de två variablerna. (Esaiasson m.fl.2007:414f). Pearsons 

r står för egentligen för korrelationskoefficienten eller produktmomentkorrelationskoefficien-

ten. Värt att poängtera är att samvariationen inte kan ge svar på orsaksförhållandet, då korre-

lationen får samma värde oavsett vilken variabel man låter vara den förklarande och den orsa-

kande (Djurfeldt 2010:154f, Sundell 2010a). 

3.4.2 Regressionsanalys 

Regressionsanalysen syftar till att visa effekten av den oberoende variabeln (förklaringsfak-

tor) på den beroende variabeln. Man kan uttrycka det som att den beroende variabeln beror på 

den oberoende variabel, eller att den oberoende variabeln förklarar värdet på den beroende 

variabeln.  I nedanstående modeller (figur 3:4 och 3:5) används andel höginkomsttagare som 

oberoende och befolkningsförändring 2000-2009 som beroende variabel.  
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Figur 3: 4. Bild över hur SPSS porträtterar en Modellsummering 

 

Figur 3:4 är ett exempel på en regressionsanalys och en så kallad modellsummering. Summe-

ringens syfte är att visa på hur väl variationen i den oberoende variabeln förklarar variationen 

i den beroende variabeln. Det intressanta här är R Square som är detsamma som regressions-

linjen. R square härleds genom att Pearsons r upphöjs med två (2). R Square
 
kan översättas till 

procent, där exemplet ovan innebär att 0,481 ger en förklaringskraft på 48.1 procent. Med 

andra ord, 48,1 procent av variationen i den beroende variabeln (befolkningsförändring) kan 

förklaras av den oberoende variabeln (förklaringsvariabeln - % höginkomsttagare 25-64 år) 

Skillnaden mellan R Square och Adjusted R Square är att den senare är ett justerat mått som 

tar hänsyn till antalet oberoende variabler som ingår i regressionen, värdet justeras således ner 

en aning. Om man har många oberoende variabler kan R Square (förkortas R
2
) överskatta den 

förklarade variansen något. Därför bör man istället rapportera Adjusted R Square om många 

förklaringsvariabler används
3
 (Sundell 2009). Figur 3:5 visar tabellen över koefficienterna, 

som är en viktig del i regressionsanalysen.  

 

Figur 3: 5. Bild över hur SPSS porträtterar en Koefficientsmatris 

 

 

Koefficienterna återfinns till höger om den oberoende variabeln, benämns B-koefficient. I 

exempelfallet hittar vi talet 0,621 till höger om vår oberoende variabel % höginkomsttagare, 

25-64 år, 1998. Den visar vilken effekt ett steg uppåt på den oberoende variabeln påverkar 

                                                           
3
 R

2 
i resterande rapport syftar därav per automatik till det justerade R

2
-värdet 
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den oberoende variabeln. Ett b värde på 0,621 betyder i det här fallet att en procents ökning i 

andelen höginkomsttagare rent statistiskt innebär att befolkningsförändringen i kommunen 

ökar med 0,621 procent. Betavärdena å andra sidan är standardiserade och mäter hur starkt 

sambandet mellan variablerna är samt om det är positivt eller negativt. I exemplet ovan är 

beta 0,693, vilket betraktas som starkt samband. Regressionsanalysens syfte är att ta fram 

dessa två värden sam visa om sambandet är positivt eller negativt. Viktigt att poängtera att 

exemplet ovan endast gjordes med en variabel och att B-värdet förändras beroende på vilka 

övriga variabler som inkorporeras (Sundell 2009, Esaiasson m.fl. 2008:431f). 

Forskning har generaliserande ambitioner, ett forskningsresultat bör sträva efter att 

uttala sig om allmängiltiga samband snarare än specifika fall. (Esaiasson m.fl. 2007:26). Ge-

neraliserbarheten bygger på analysens underlag, i den här studien undersökts samtliga Sveri-

ges kommuner vilket ger ett totalurval som således är generaliserbart. Tabachnick och Fidell 

(2007) har tagit fram en formel för att räkna ut hur många fall som bör inkluderas i relation 

till antalet oberoende variabler som inkluderas. N > 50 + 8M. Där M representeras antalet 

oberoende variabler. Anledningen till att antalet variabler bör begränsas har dessutom med 

risken att forskaren annars bara slänger in variabler i modellen att göra (Eng. Overfitting). 

Anders Sundell skriver i sin blogg att det är lätt hänt att man i arbetet med en regressionsmo-

dell så att säga ”slänger in” alla oberoende variabler man kan hitta. Oftast tillför de någon 

förklaringskraft, och man kan då förledas att tro att modellen blir mer tillförlitlig. Men det 

ökar risken för att man i för stor utsträckning passar sin modell till just det urval man har, och 

inte till det generella samband man vill undersöka (Sundell 2011, Tabachnick och Fidell 

2007:123). 

Nate Silver exemplifierar vidare i sin välkända blogg Fivethirtyeight, licenserad av 

New York Times, vad det innebär att man slänger in för många variabler i en modell. Exemp-

let bygger på att en tjuv vill lära sig dyrka sifferkodade kombinationslås. För att lösa gåtan 

anställer tjuven en medhjälpare som får tre typer av kombinationslås att experimentera på. 

Generellt sett menar Silver att man eftersträvar efter att hitta en metod som fungerar för alla 

kodade lås. Möjligtvis en viss typ av hårnål eller att man upptäcker att vissa siffror är mer 

förekommande än andra i kombinationen. Medhjälparen å andra sidan lämnar in en rapport 

och meddelar att hon hittat den perfekta lösningen: If the lock is blue, use the combination 45-

12-26. If it’s red, use 33-9-16. And if it’s black, use 22-10-41. Detta skulle vara ett utmärkt 

sätt att knäcka dessa tre lås, men att det inte säger något om hur man dyrkar kombinationslås i 

allmänhet. Detta är precis vad overfitting handlar om. Resultatet av undersökningen ska vara 
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applicerbart överlag, och inte vara ett skräddarsytt resultat som enbart speglar den unika un-

dersökningen. (Silver 2011).  

3.4.3  Signifikans 

Signifikans syfte är att undersöka om analysens resultat är tillförliga eller om det beror på 

slumpen. En hög signifikansnivå tyder på ett resultat som saknar tillförlitlighet. Signifikans-

nivån brukar mätas i procent och man säger exempelvis att ett värde är signifikant på 0,05 

eller 0,01 nivån
4
. Detta kan även uttryckas som 95 procentnivån eller 99-procentsnivån. Vär-

den med en signifikans under 0,01 benämns som signifikanta på 99.9-procentsnivån. Inom 

statistiken har man fastställt att en signifikansnivå på 0,05 på vad man minst bör sträva efter 

att uppnå. I praktiken innebär en signifikansnivå på 0,05 att 5 fall av 100 är påverkade av 

slumpen. (Esaiasson m.fl 2007:432f). 

 

3.4.4 Logaritmera 

Variabler som behandlar exempelvis ekonomiska faktorer som belopp i kronor eller annan 

valuta bör logaritmeras för att variabelvärdena ska bli mer normalfördelade. Logaritmering 

medför utöver en mer normalfördelad variabelstruktur att variabeln lättare kan tolkas. En va-

riabel som exempelvis skatteunderlag som mäts i kr per invånare kommer troligtvis att variera 

väldigt från kommun till kommun, vissa kommuner har ett mycket starkare skatteunderlag än 

andra osv. Att variabeln blir så pass snedfördelad är problematisk i en regressionsanalys då en 

normalfördelning kring medelvärdet är optimalt ur ett statistiskt perspektiv. En jämn fördel-

ning av fallen är optimalt eftersom det ger en mer korrekt analysbild, skevheter i fördelningen 

leder till att analysens trovärdighet eller signifikansnivå försvagas.  

Att logaritmera en variabel innebär i praktiken att ändrar avstånden mellan värdena. 

Detta är en matematiskt komplicerad process som ej kommer redogöras för här, värt att po-

ängtera är dock att den naturliga logaritmen används i uppsatsen, detta för att kunna tolka den 

undersökta variabelns (oberoende) påverkan på den beroende variabeln i termer av procent. 

Genom att logaritmera en oberoende variabel (men behålla den beroende i sitt ursprung) ska-

pas ett gynnsamt tolkningsformat. Formatet innebär att en (1) procents ökning i den oberoen-

de variabeln ger en ökning(eller minskning) i den beroende variabeln med (koefficienten di-

viderat med 100) enligt nedanstående redogörelse  (UCLA). 

                                                           
4
 Vanligtvis uttrycks detta som p = 0,01, där p står för probability. 
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en procents ökning i den oberoende variabeln ger en ökning på (koefficienten dividerat med 

100) i den beroende variabeln. 

 

En procentuell förändring i undersökningens oberoende variabel ger en absolut förändring i 

den beroende variabeln. Den här studien grundar sig kring befolkningsförändring som mäts i 

procent, den absoluta förändringen kommer således att spegla den procentuella förändringen i 

befolkningsförändringen. Att logaritmera kan verka underligt då det för den oerfarne ser ut 

som att man ändrar på variabeln, detta har man dock i egentlig mening inte gjort, utan det är 

enbart den teoretiska betydelsen av variabeln (Sundell 2010b). 

3.4.5 Multikollinearitet 

Enkelt uttryckt kan man säga att multikollinearitet är när två eller flera av de oberoende vari-

ablerna i regressionsmodellen är korrelerade med varandra i hög utsträckning. Det är ett pro-

blem för att man då inte kan hålla isär effekterna av de två variablerna på den beroende varia-

beln. Anders Sundell nämner ett exempel där man ska undersöka en persons förtroende för 

olika EU-institutioner och hur nöjd man är med demokratin i EU. Hypotesen är att individer 

med stort förtroende för EU-kommissionen troligtvis även har ett stort förtroende för demo-

kratin i unionen. Likaså förväntar forskaren att personer som har stort förtroende för Europa-

parlamentet är mer nöjda med demokratin i Europa. Problematiken bakom detta handlar om 

att variablerna är korrelerade, det blir svårt att hålla isär vilken variabel som egentligen påver-

kar hur nöjd man är med demokratin i EU (Sundell 2010c). 

Djurfeldt skriver att multikollinearitet anger en felkälla som består i att de oberoende 

variablerna var för sig eller gruppvis är inbördes korrelerade. Problemet multikollinearitet är 

att det delvis förstör resultaten, man kan inte lita på att estimaten av b koefficienterna är rikti-

ga. Multikollineariteten gör att statistikprogrammet (SPSS) får svårt att fördela den del av 

variansen som kan föras tillbaka på de multikollineara variablerna på ett riktigt sätt emellan 

dessa. Stora variationer i resultatet kan även vara en bieffekt av hög multikollinearitet (Djur-

feldt 2010:364ff). 

Det finns två huvudsakliga sätt att undersöka om regressionsmodellen lider av multi-

kollinearitetsproblem. Sundell (2010c) och Djurfeldt (2010) nämner korrelationsmatrisen som 

ett första test. De oberoende variablerna korreleras med varandra, och får man ett värde som 

överstiger 0,8 eller 0,9 signalerar detta ett problem. Att variablerna korrelerar är dock inget 

ovanligt, det är just när korrelationsnivån blir för hög som problem kan framstå. En lösning är 
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att man plockar bort en av variablerna som har ett högt korrelationsvärde, och således låter 

den kvarvarande representera den teoretiska dimensionen. Högt korrelerande variabler kan 

man argumentera för mäter i princip samma sak, exemplet ovan visar på detta då båda frågor-

na mäter då allmänt förtroende för EU:s institutioner.  

Djurfeldt skriver att problemen med multikollineariteten inte alltid är synbara i en 

korrelationsmatris, man kan då använda en metod som spårar multikollinearitet. Metoden el-

ler snarare testet kallas för collinearity diagnistics. Genom att inkludera diagnosen i en vanlig 

regression får man en regressionstabell med ytterligare värden tillagda. Programmet (SPSS) 

räknar ut två statistiska mått för varje oberoende variabel, dessa mått kallas för tolerans och 

VIF-faktor. 

VIF står för variance inflation factor
5
, denna syftar till det faktum att om en oberoen-

de variabel är multikollineär med en eller flera variabler, så ökar variansen i dess b-värde. 

Detta innebär att det blir svårare att etablera statistik signifikans. Djurfeldt sätter det kritiska 

värdet för VIF-faktorn vid 2,5, medan Sundell menar att ett värde på 4-5 är godtagbart. Det 

finns inga värden gjutna i sten, utan mycket lämnas till forskaren att själv bestämma. Toleran-

sen visar på ett värde mellan 0 och 1, där värdet ska vara så högt som möjligt, medan VIF-

faktorn ska vara så låg som möjligt. (Sundell 2010c, Djurfeldt 2010:364ff) 

3.4.6 Outliers 

Vid multipel linjär regression är analysen känslig för det som benämns som outliers. En outli-

er är ett extremfall och exempelvis en kommun som sticker ut ur mängden. Danderyd är ett 

allmänt känt exempel när man tittar på exempelvis skatteunderlag eftersom detta är så mycket 

högre i kommunen än genomsnittet. Tabachnick och Fidell menar att man kan modifiera ex-

tremfall genom att ge dessa fall ett annat värde som inte snedvrider modellen i samma ut-

sträckning. Eftersom studien är baserad på ett totalurval av Sveriges kommuner så kommer 

dock ingen korrigering av outliers att göras. Det är dock bra att vara medveten om det existe-

rar outliers och att de därmed inverkar på resultatet. (Tabachnick, Fidell 2007:74ff, 124). 

 

 

 

                                                           
5
 VIF-faktorn får man fram genom att dividera 1 med värdet på toleransen. De säger alltså egentligen samma sak. 
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4.  Befolkningsförändring 2000-2009 

Kapitlet bygger på diagram över befolkningsförändringen mellan 2000 och 2009 samt analys 

över de kommunala jämförelsetalen som finns att tillgå på SCB. Inledningsvis är det motive-

rat att visa en karta över Sverige som SCB visar i en av sina rapporter från 2003 (SCB 2003). 

Kartan visar på de kommuner som dominerades av utflyttning under perioden 1999-2001. 

Kommunerna med utflyttning markeras med svart, vidare kommunerna kring Stockholm, Gö-

teborg och Malmö utdragna vid sidan av kartan. 

Figur 4: 6 Kommuner som dominerades av utflyttning 1999-2001 

(SCB 2003) 

Reaktionen från omgivningen när jag i rollen som forskare förklarade att jag gör ett forsk-

ningsprojekt gällande befolkningsförändring och de bakomliggande faktorer som påverkar var 

att det väl var ett fenomen som bara gäller de norra delarna av Sverige. Den generella uppfatt-

ningen tycks vara att negativ befolkningstillväxt är något avlägset som ej berör människorna i 

vårt närområde. Studeras kartan i figur 4:6 kan visserligen ett sådant mönster att utläsas, ut-

flyttning ser ut att vara mer förekommande i norra delen av Sverige. Dock är de svarta fläck-

arna på kartan i allra högsta grad medverkande över hela landet. Problematiken är mer kom-

plex än vad den allmänna uppfattningen tycks vara.  



28 

 

Tabell 4:1 belyser tydligt den grundläggande problematik som uppsatsen syftar till 

att undersöka. Diagrammet har skapats genom att rangordna kommunerna efter dess befolk-

ningsförändring mellan 2000-2009. Den visuella effekten är slående, i tabellen utläses att flera 

kommuner har haft en negativ befolkningstillväxt under 2000-talet, totalt har 15 kommuner 

haft en negativ tillväxt på 10 procent. Vänder man på problemformuleringen har 29 kommu-

ner haft en tillväxt på mer än 10 procent. Mönstret är tydligt, koncentrationen av antalet invå-

nare blir desto högre i populära kommuner där befolkningsförändringen är positiv. Vidare är 

det ett faktum att 145 av Sveriges 290 kommuner under perioden 2000-2009 har minskat i 

befolkning. Av dessa 145 kommuner är det 64 stycken som tappat mer än 5 procent. Sett till 

befolkningsökning är det 140 kommuner som ökat i befolkning under perioden, varav 81 

stycken ökat med mer än 5 procent. 29 stycken har dessutom ökat sin befolkning med mer än 

10 procent.  

Tabell 4: 1 Befolkningsförändring (%) 2000-2009 

Befolkningsförändring 2000-2009 i procent 

Värmdö          20,8 

 

Pajala           

 

-15,7 

Ale         18,5 

 

Sorsele          

 

-14,1 

Vaxholm      18,5 

 

Laxå             

 

-13,6 

Solna     18,2 

 

Åsele            

 

-13,5 

Nacka        17.5 

 

Dorotea          

 

-13,5 

Lomma            16,7 

 

Jokkmokk         

 

-13,4 

Kävlinge      16,5 

 

Överkalix        

 

-12,7 

Vallentuna      16,4 

 

Övertorneå       

 

-12,2 

Stenungsund      16 

 

Strömsund        

 

-11,9 

Nykvarn    14,6 

 

Ragunda          

 

-11,2 

Åstorp 13,9 

 

Ydre             

 

-11,1 

 

Källa: Kommundatabasen 

           

I problemformuleringen presenterades en hypotes om att koncentrationen av äldre troligtvis 

blir större i kommuner med negativ befolkningstillväxt. För att undersöka detta har SCB pub-

licerade data på så kallade kommunala jämförelsetal. Jämförelsetalen publiceras årligen och 

man kan där undersöka enskilda kommuners relation till riket eller olika regioner i Sverige. 

Bland annat finns medelålder och ålderstruktur redogjort för. För att jämförelsetalen ska speg-

la situationen 2009 då befolkningsförändringens mätning slutade används kommunala jämfö-

relsetal från 31 december 2009. Utöver medelålder och åldersstruktur visas även hur stor an-

del som är av utländskt ursprung. Figur 4:7 är en matris över de elva kommuner som har 

störst befolkningsminskning mellan den undersökta perioden 2000-2009.   
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Figur 4: 7. Åldersstruktur kommuner med dominerande befolkningsminskning 

 

(SCB. 2011c). 

Studeras figuren syns ett tydligt mönster gällande folkmängden. Befolkningsminsk-

ningen tycks gälla för små kommuner med undantag för Strömsund som i relation till de övri-

ga framstår som relativt stor rent befolkningsmässigt. Av tabellen framgår dock ej befolk-

ningstätheten som i sig kan vara en påverkande faktor. Vidare utläses att medelåldern för en 

invånare i en svensk kommun är 41 år. Medelåldern i kommunerna med befolkningsminsk-

ning är betydligt högre än så. Överkalix och Pajala toppar medelvärdet med 48,5 respektive 

48,4 år, genomsnittsinvånaren är där drygt 7.5 år äldre den typiske invånaren i riket (18 pro-

centenheter äldre befolkning än i genomsnittet). Summeras kommunernas värden ovan och 

utifrån dessa beräknar en medelålder ger det ett resultat på 46,95 år. Eftersom medelåldern 

endast anger den genomsnittliga snittet bör man även titta på hur ålderstrukturen är fördelad, 

hur ser andelarna ut i relation till resten av riket?   

Andelen 65 år och uppåt verifierar hypotesen om en ökad koncentration äldre i 

kommunerna som har negativ befolkningstillväxt. Sverige som land har i genomsnitt en andel 

på 18.1 procent över 65 år. Bland kommunerna i tabellen ovan tydliggörs ett mönster där 

samtliga kommuner har en andel av personer 65 år och uppåt bestående av mellan 24,2 och 

30,4 procent. En dramatisk skillnad sett till åldersstrukturen i riket. Pajala med den högsta 

andelen över 65 år ligger hela 12,3 procentenheter över snittet (67,9 procent mer än snittet). 

Jokkmokk som är den kommun med lägst andel äldre bland de kommuner med negativ be-

folkningstillväxt ligger ändå 6,1 procentenheter över rikets genomsnitt, vilket innebär en an-

del på ca 34 procent högre än snittet. 

Om fokus riktas på en särskild kommun vars utveckling tycks särskilt problematisk 

framhävs Överkalix som en kommun utöver det vanliga. Summeras värdena i tabellen har 
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Överkalix både den högsta medelåldern samt näst högsta andelen äldre i befolkningen.  Dess-

utom har kommunen överlägset minst andel barn mellan 0-17 år, 5,2 procentenheter lägre 

andel om jämförelse med rikssnittet görs, vilket i den specifika åldersgruppen motsvarar en 

procentuell andel av 25 procent, dvs. endast 3 av 4 barn finns representerade i Överkalix. 

Situationen i Överkalix kan vara särskilt problematisk då det innebär en ansamling 

av äldre i kommunen, den höga koncentrationen av äldre kommer vara i stort behov av vård-

person och resurser av olika slag.  I rapporten framtida befolkning 2009-2060 rapporterar 

SCB att de yngre pensionärerna (nyblivna pensionärer) kommer att öka i antal till omkring 

2020. (SCB. 2009:29ff) Vidare nämner Socialstyrelsen i folkhälsorapporten (2009) att hälso-

tillståndet i regel oftast är bra, enligt statistiken är det få som behöver personlig vård före 80 

års ålder. Därefter stiger dock andelen som behöver hjälp snabbt med den stigande åldern. 

Enligt rapporten är det 44 procent av kvinnorna och 36 procent av männen 85 år och äldre 

som behöver hjälp med sin personliga omvårdnad. Andelen i procent av de äldre som behöver 

hjälp med personlig omvårdnad har inte förändrats nämnvärt de senaste två decennierna, där-

emot har antalet i åldrarna 80 år och äldre har stigit sedan 1960-talet. 1960 fanns det i absolu-

ta tal 141 000 i åldergruppen 80 och uppåt, medan antalet stigit till 493 000 år 2008 (Social-

styrelsen 2009:146f). 

Även om andelen äldre procentuellt inte ökat i samma takt som antalet tillkommer en 

problematik gällande arbetskraft och gällande vem eller vilka som ska utföra de arbeten och 

sysselsättningar i de små kommunerna för att lösa äldrevården som ett exempel. Då andelen i 

arbetsför ålder (18-64 år) är mindre inom kommunerna med befolkningsminskning innebär 

detta problem. Småkommunerna kommer behöva större andel av arbetande inom vården för 

att klara sina åtaganden, samtidigt som det innebär ett potentiellt underskott inom de näringar 

som kan locka till tillväxt för kommunen. Effekten kan till synes annars bli en kedjereaktion, 

den lilla attraktionskraft som tidigare fanns kanske helt försvinner då kommunen i storhet blir 

ett slags äldreboende, visserligen är det lite hårdraget men mönstret är tydligt. 

Figur 4:8 visar samma typ av tabell som ovan, men här är förhållandet istället det 

omvända. De kommunerna med positiv befolkningstillväxt är nedan representerade. Är sam-

bandet det omvända gällande dessa kommuner?  
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Figur 4: 8. Ålderstruktur kommuner med dominerande befolkningstillväxt. 

 

(SCB. 2011c). 

 

Mönstret i kommunerna som toppar befolkningstillväxten sedan 2000 tycks vid första anblick 

representera ett omvänt samband. Medelåldern i samtliga kommuner är lägre än rikets ge-

nomsnitt. Skillnaden är inte fullt så dramatisk som skillnaden i medelålder i kommunerna i 

figur 4:7, dock är det ett tydligt samband utan några undantagsfall. Det två områden som ut-

märker sig särskilt är dels andelen unga 0-17 år samt andelen äldre. Andelen unga 0-17 år är 

betydligt högre än i riket, medelandelen i riket är 20,6 procent, medan de elva kommunerna i 

tabellen har ett medelandel på 24,5 procent. Undantag är dock Solna som har en väldigt låg 

andel unga, så låg att endast Överkalix har ett lägre värde bland de befolkningsminskande 

kommunerna. Förklaringen till detta skulle kunna ligga i att andelen med utländsk bakgrund 

och andelen utländska medborgare är långt över snittet, nästan det dubbla. Dock är det något 

som hade som hade varit lämpligt att studera i ett framtida forskningsprojekt.  

Andelen äldre i kommunerna summeras till en medelandel på 15,29 procent. 2,8 pro-

centenheter lägre andel än i riket. Lomma är dock ett undantag med en andel äldre knappt en 

procentenhet över snittet. Resultatet hittills visar tydligt att den äldre delen av befolkningen 

verkar koncentreras i kommuner med befolkningsminskning. Vidare visar andelen personer i 

den arbetsföra åldern vara under rikssnittet för de flesta kommuner. En möjlig förklaring eller 

slutsats av detta skulle möjligtvis kunna vara att flera barnfamiljer har bosatt sig i kommunen. 

Härledningen av den slutsatsen grundar sig i att andelen 0-17 är så pass mycket högre än riks-

snittet.  
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4.1  Kommungruppsindelning 

I början av uppsatsen utlovades en indelning av de utmärkande kommunerna i SKL:s kom-

mungruppsindelning (SKL 2011). Resultatet av indelningen visas nedan i tabell 4:2 och 4:3. 

För definition av de olika gruppindelningarna se bilaga 2. 

Tabell 4: 2. Kommungruppsindelning för topplistade kommuner med befolkningsökning 

Värmdö  Förortskommun till storstad  

Ale  Förortskommun till storstad  

Vaxholm Förortskommun till storstad  

Solna  Förortskommun till storstad  

Nacka  Förortskommun till storstad  

Lomma  Förortskommun till storstad  

Kävlinge Förortskommun till större stad  

Vallentuna Förortskommun till storstad  

Stenungssund Pendlingskommun   

Nykvarn  Förortskommun till större stad  

Åstorp  Förortskommun till större stad  

 

Bland de elva utvalda kommuner med befolkningsökning är mönstret bland kommuntyp ge-

nomlysande. Förortskommunerna till storstäder utmärker sig särskilt. Definitionen av en så-

dan kommun återfinns nedanför figuren. Vidare är två av kommunerna så kallade förorts-

kommuner till större stad, en större stad motsvarar här 50 000 – 200 000 invånare samt en 

tätortsgrad överstigande 70 procent. Strömsund utmärker sig som en pendlingskommun och är 

något av ett undantag. Mönstret visar tydligt på ett samband mellan närhet till större städer 

och befolkningsförändring. Det totala antalet kommuner inom de nämnda indelningarna är 38 

stycken förortskommuner till storstäder, 31 stycken kommuner klassas som förortskommuner 

till större städer och 51 kommuner räknas till kategorin pendlingskommuner.  

Tabell 4: 3. Kommungruppsindelning för topplistade kommuner med befolkningsminskning 

Pajala  Glesbygdskommun 

Sorsele  Glesbygdskommun 

Laxå  Varuproducerande kommun 

Åsele  Glesbygdskommun 

Dorotea  Turism- och besöksnäringskommun 

Jokkmokk Turism- och besöksnäringskommun 

Överkalix Glesbygdskommun 

Övertorneå Glesbygdskommun  

Strömsund Turism- och besöksnäringskommun 

Ragunda Glesbygdskommun 

Ydre  Pendlingskommun 
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Kommungruppindelningen bland de elva kommuner med dominerande befolkningsminskning 

visar tydligt att glesbygdskommuner och turism och besöksnäringskommunerna tappar invå-

nare. Totalt i Sverige finns det 20 stycken kommuner som klassas som glesbygdkommuner, 

20 stycken turism och besöksnäringskommuner, 54 stycken varuproducerande kommuner 

samt som tidigare nämndes 51 stycken pendlingskommuner. 
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5. Förklaringar till migration mellan kommuner 

5. 1 Inledning 

Efter att befolkningsförändringen under 2000-talet beskrivits i kapitel 4 syftar kapitel 5 till att 

försöka ge en förklaring till varför migrationen och befolkningsmönstret ser ut som det gör 

och därmed besvara studiens frågeställning: vilka faktorer påverkar flyttmönstren mellan 

svenska kommuner? 

För att kunna besvara studiens syfte kommer den beroende variabeln, dvs. operatio-

naliseringen av migration att vara befolkningsförändring mellan år 2000-2009. Flyttmönster 

tros kunna variera kraftigt från år till år och en knapp 10 års period bör utjämna dessa fluktua-

tioner och normalisera befolkningsförändringen.  En annan fördel med att välja en beroende 

variabel över tid är för att förklaringsvariablernas påverkan eller effekter hinner få utslag. Alla 

utvalda förklaringsvariabler är mätta innan år 2000 och därmed kan effekterna för respektive 

förklaringsfaktor visas på. 

Vilka är då de utvalda förklaringsfaktorerna? De utvalda förklaringsfaktorerna har 

sitt avstamp i den tidigare forskningen och den teoretiska referensram som presenterades i 

kapitel 2. Av redogörelsen framgick att de vanligaste orsakerna till att personer flyttar var 

bland annat byte av bostad, familjebildning och byte av arbete eller vid påbörjad utbildning. 

Vidare nämndes den neoklassiska teorin som hävdar att invånare flyttar av nyttomaximerande 

skäl. En person flyttar då intäkterna överväger kostnaderna. En framställning som bland annat 

Everett Lee menade behövde kompletteras med den inverkan som exempelvis ålder, kön och 

klasstillhörighet har. Haas ansåg att den neoklassiska teorin var atomistisk, och därmed bort-

såg från bakomliggande motiv till migration, så som samhällstillhörighet. 

 Teorin om push och pull-processen å andra sidan menar mer generellt att ogynn-

samma förhållanden, i exempelvis en kommun, har effekten att invånare trycks ut, medan 

gynnsamma förhållanden i andra kommuner gör att de dras in. Detta kan sammankopplas till 

den logik bakom resonemanget som fördes kring att individer väljer att flytta till en annan 

plats när serviceutbudet är bättre där. Serviceutbud syftar här till en vid mening där exempel-

vis utbildning och sjukvård kan vara sådan service. Incitamenten till att flytta beror enligt teo-

rin på utbudet av liknande service.  
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I tabell 5:4 redovisas de för studien valda variablerna. Rangordningen är utan inbördes ord-

ning. 

 

Tabell 5: 4. Utvalda förklaringsvariabler 

 Arbetslöshet
6
 

 Andel med eftergymnasial utbildning i åldrarna 20-64 år  

 Antal nystartade företag 

 Utbildningskostnad för kommunal utbildning 

 Barnomsorgskostnad  

 Äldre och funktionshindrades nettokostnad  

 Totala kommunala utgifter  

 Skatteunderlag
7
  

 Jämställdhet
8
  

 

Arbetslöshet syftar till att undersöka om den tidigare forskningen kring att invånare flyttar för 

att byta eller söka jobb stämmer. Andel med eftergymnasial utbildning i åldrarna 20-64 år 

syftar till att undersöka de incitament som nämndes kring att utbildning bidrar till en ökad 

migration på grund av att individer vill öka sina framtida intäkter (nyttomaximering). Antal 

nystartade företag syftar till att undersöka om argumentet Haas hade gällande inflyttning och 

investeringsvilja. Investeringsvilja mäts här i antalet nystartade företag då detta i högsta grad 

kan ses som en investering. Utbildningskostnad, barnomsorgskostnad och äldre och funk-

tionshindrades nettokostnad syftar alla till att belysa den neoklassiska teorin kring nyttomax-

imering. Medför höga kostnader att personer väljer att flytta till exempelvis en närliggande 

kommun för att kostnaderna är lägre där? Utbildningen som den kommunala verksamheten 

erbjuder är dessutom enligt Ericson m.fl. en av de allra viktigaste områdena i samhället. Var-

dagslivet blir allt mer komplicerat och det råder en snabb förändringstakt, inte minst inom 

arbetslivet. Utan gedigna baskunskaper riskerar individen att ha sämre förutsättningar för att 

ta till sig den nya kunskap och kompetens som krävs för att eleven ska vara konkurrenskraftig 

på arbetsmarknaden (Ericson m.fl. 2001:6f). 

 

                                                           
6
 Med arbetslösa avses öppet arbetslösa: arbetssökande som är inskriven på en arbetsförmedling, utan arbete, 

som aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program 

(Arbetsförmedlingen. 2011)  
7
 Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften be-

räknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång. 
8
 Indexet bygger 13 olika statistikvariabler. I varje kommun beräknas hur mycket kvinnors och mäns värden 

skiljer sig åt. Kommunerna rangordnas efter storleken på respektive differens. Det sammanvägda indexet är 

medelvärdet av dessa rangordningar.  
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De totala kommunala utgifterna bör kunna spegla det så kallade serviceutbudet. Höga kom-

munala kostnader bör innebära flera områden där kommunen lägger resurser och således bi-

drar till ett starkare eller bättre utbud än mindre kommuner där resurserna är mer begränsade. 

I kombination med de totala kommunala kostnaderna förs variabeln skatteunderlag in, ett 

starkt skatteunderlag leder till ökade kommunala intäkter, som därmed bör leda till ökade in-

vesteringar och en gynnsam miljö för de nyttomaximerande individerna att bo i. Jämställdhet 

har inkluderats i studien eftersom klasstillhörighet sägs påverka flyttmönstret, vidare nämndes 

att en urbaniseringsprocess kan leda till ökat fattigdom och segregation, således en låg jäm-

ställdhetsnivå. Kan jämställdheten därmed påverka det kommande flyttmönstret? 

Logiken bakom de utvalda variablerna kommer att behandlas mer utförligt i efterföl-

jande underkapitel där en genomgång av respektive variabel görs. Genomgången innebär en 

redogörelse för de kommuner som utmärker sig mest inom respektive undersökningsområde. 

Genomgången kopplas samman med en bivariat regression, vars syfte är att undersöka bivari-

ata samband mellan beroende och oberoende variabel. Efter att variablerna har behandlats 

enskilt kommer den avslutande multivariata regressionen att ta vid där modellens samlade 

förklaringskraft redogörs.  

 

5.2 Bivariata regressioner och genomgång av valda förklaringsfaktorer 

5.2.1 Andel arbetslösa 

Andelen arbetslösa anges i procent av antal personer 18-64 år 1999. Variabeln används i syfte 

till att undersöka om arbetslöshet bidrar till att invånare flyttar mellan kommuner. Arbetslösa 

personer antas villiga att söka sig till nya orter eller kommuner för att skaffa sig ett jobb. Vi-

dare kan en hög grad av arbetslöshet troligtvis peka på en negativ befolkningsförändring. 

Saknas arbetstillfällen vacklar troligen kommunens attraktionskraft för att locka exempelvis 

unga personer till kommunen. (Varför flytta till en kommun där framtiden verkar dyster?)  

Vid närmare undersökning av variabelvärdena visar det sig att arbetslösheten tycks 

vara ett särskilt stort problem i norra delen av Sverige. Pajala utmärker sig med den högsta 

andelen arbetslösa på 11,5 procent, medan Övertorneå har 10,7. Älvdalen, Haparanda och 

Ljusnarsberg placerar sig alla kring strax över 10 procent. 1999 när variabeln mättes var riks-

snittet för arbetslösheten 5.2 procent. Bland de kommunerna med minst andel arbetslösa hör 

Gnosjö, 1.4 procent, Danderyd, 1.5 procent, Lidingö 1.9 procent samt Ekerö och Vaxholm på 

2.1 procent. I avsnitt 3.4.6 nämndes outliers, extremfall som kan förvränga resultatet. Sett till 
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fördelningen inom andelen arbetslösa så utmärker sig just de ovan nämnda kommunerna; Pa-

jala, Övertorneå, Haparanda, Älvdalen och Ljusnarsberg. Den bivariata regressionen mellan 

andel arbetslösa och befolkningsförändring gav ett  R
2  

på .220 vilket uttryckligen innebär att 

22 procent av variationen i befolkningsförändringen kan alltså förklaras av andelen arbetslösa, 

detta motsvarar modellens förklaringskraft. 

B-värdet i koefficientsmatrisen visade på -1.922.  Värdet tolkas som så att ökning i 

andelen arbetslösa leder till en negativ utveckling i befolkningsförändringen på ca 1.9 pro-

centenheter. Värdet är högt och indikerar att arbetslöshet påverkar befolkningsförändring 

ganska kraftigt negativt. Både Pajala och Övertorneå styrker resonemanget då det tidigare i 

studien (se avsnitt 4. Befolkningsförändring 2000-2009) redogjordes för att Pajala är den 

kommun med högst befolkningsminskning (-15.7 procent) och Övertorneå på totalt en sjunde 

plats (-12.2 procent), sett under perioden 2000-2009. Om allt annat lika innebär detta att ar-

betslöshet hittills tycks vara en viktig fråga för de kommuner som vill hindra befolknings-

minskning, längre fram i analysen kopplar vi samman variablerna och ser hur värdena då på-

verkas. Då vi hittills enbart gjort en bivariat analys är det svårt att uttala sig om det faktiska 

mönstret.  

5.2.2 Andel med eftergymnasial utbildning 

Variabeln speglar andelen invånare med eftergymnasial utbildning i åldrarna 20-64 år 1996. 

Variabeln mäts i procent och är intressant att undersöka dels på grund av att utbildade invåna-

re troligtvis är attraktiva och sitter inne på kompetenser som kan utveckla en kommun. Vidare 

nämnde SCB:s rapporter tidigare i uppsatsen att utbildning är en av de främsta anledningarna 

till varför en person flyttar över kommungränserna. Kommuner med högskola, universitet 

eller annan högre utbildning bör således ha stark positiv befolkningsförändring. Genom att 

undersöka andelen med högre utbildning kan man se på spridningen av dessa personer med 

högre utbildning. Har de stannat kvar på orten där de studerade, eller sprider de dessa kunska-

per till andra kommuner? Intressant skulle vara att se om det förekommer någon form av snö-

bollseffekt kring just utbildning, en möjlig hypotes kan vara att när väl högutbildade personer 

har samlats på en plats, kommer koncentrationen fortsätta att öka där.  

Vid närmare analys av variabeln utformning utmärker sig framförallt Danderyd 

(57,1), Lund (54.1), Lidingö (47,4), Täby (43,1) och Uppsala (42,2) från mängden. Värdena 

inom parentes motsvarar respektive kommuns andel invånare med eftergymnasial utbildning. 

Genomsnittet för alla kommuner i Sverige hamnar strax över 19 procent (19,078) och ovan 

nämnda kommuner placerar sig således långt ifrån en normalfördelning. Bland de kommuner-
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na med lägst andel med eftergymnasial utbildning hamnar Lilla Edet och Söderhamn med 7 

respektive 8 procents andel.  

Den bivariata regressionsanalysen mellan andelen med eftergymnasial utbildning och 

befolkningsförändring visade ett R
2 

värde på 0,371. 37,1 procent av variationen i befolknings-

förändringen kan alltså förklaras av andelen invånare med eftergymnasial utbildning. 

B-värdet i koefficientsmatrisen visade på 0,614, alltså innebär en ökning i andelen 

högutbildade en ökning i befolkningsförändringen på ca 0,6 procentenheter. Värdet i sig är 

ganska högt, kommuner med stor andel högutbildade verkar således vara gynnsamma gällan-

de befolkningsförändring. Tidigare nämndes problematik med att locka medborgare till kom-

muner med befolkningsminskning, och troligtvis är analysens resultat i linje med det. Perso-

ner som har utbildat sig söker sig till attraktiva arbetsmarknader och arbetsplatser, något som 

de små kommunerna troligtvis har svårt att erbjuda i rådande utveckling. När de utmärkande 

kommunerna undersöktes i kommundatabasen visade det sig att mönstret var slående.  Bland 

de fyra kommunerna med högst andel högutbildade var det en positiv befolkningsförändring 

bland samtliga (Danderyd 5,3 procent, Lund 10,3 procent, Lidingö 7 procent, Täby 4,7 pro-

cent Uppsala 9,8 procent). Lilla edet (-1,3 procent) och Söderhamn (-6,9 procent) har båda 

haft en negativ befolkningsförändring. 

 

5.2.3 Antal nystartade företag 

Antal nystartade företag är en variabel som mäter hur många nystartade företag en kommun 

har under ett givet år. Variabeln som studien undersöker gäller år 1996. Eftersom nystartade 

företag tar tid på sig för att utvecklas innebär fördröjningen mellan 1996 och 2000 (när be-

folkningsförändringens mätning påbörjas) att effekterna kan utläsas. Är nystartade företag ett 

bra sätt att locka invånare till kommunen? Finns det ett positivt samband mellan nystartade 

företag och befolkningstillväxt? Nystartade företag ses som en indikation på investeringskraft 

och företagsklimat i kommunen, något som bör locka och öka attraktionskraften för kommu-

nen.  

Eftersom antalet nystartade företag är en variabel som kan anta ett oändligt antal va-

riabelvärden har den logaritmerats för att optimera en normalfördelning. Logaritmeringen har 

gjort med den naturliga logaritmen för att möjliggöra omräkningen av B-värdet enligt avsnitt 

3.4.4. Logaritmera. Innan logaritmeringen var andelen nystartade företag per 100 invånare 

ganska ojämnt fördelad. Rikssnittet låg 1996 på 5.380, dvs. strax över fem nystartade företag 

per 100 invånare. Stockholm registrerade ett värde på 13.9, alltså kraftigt över genomsnittet. 
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Vaxholm är två med 10.6 sedan Danderyd 10.2 och Värmdö 9.8. I botten hamnar Torsås med 

sina 2,3 företag per 100 invånare (1/6 av antalet nystartade företag i Stockholms kommun). 

Lekeberg 2,4 Töreboda 2,9 och Mjölby 3 företag per 100 invånare. Efter att logaritmeringen 

av variabeln genomförts visar resultatet dock på en jämnare fördelning av fallen, och några 

extremfall eller outliers utmärker sig inte i någon problematisk utsträckning. 

Den bivariata regressionen visar på ett R
2
 på 0,275, vilket kan omformuleras till att 

27,5 procent av variationen i den beroende variabeln (befolkningsförändring) kan förklaras av 

antalet nystartade företag. Ett gynnsamt företagsklimat har alltså viss påverkan på befolk-

ningsförändringen, och kan vara något som en kommun bör satsa extra på för att bryta en 

trend av nedåtgående befolkningsutveckling, mer om detta i den slutgiltiga regressionen. 

B-värdet i koefficientsmatrisen efter genomförd regression och logaritmering (med 

den naturliga logaritmen Ln) visade på 13,728. I avsnitt 3.4.4 Logaritmera nämndes tidigare 

att B-värdet för en logaritmerad variabel ska tolkas som att en procents ökning i den oberoen-

de variabeln ger en ökning med koefficienten dividerat med 100 i den beroende variabeln. Det 

ger följande räkneexempel, 1 procents ökning i antalet nyregistrerade företag ger (13,728 di-

viderat med 100) 0,137 procentenheters ökning i befolkningsförändringen. Resultatet av den 

bivariata regressionen kan knytas an till andelen högutbildade och en möjlig hypotes om snö-

bollseffekt. Enligt redogörelsen av de kommunerna med hög andel utbildade tycks även anta-

let nystartade företag vara högre i dessa. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att högutbil-

dade har större benägenhet att starta företag. Det kan även tänkas bero på att nystartade före-

tag anställer utbildad och kompetent personal, eller rättare sagt kräver utbildad och kompetent 

atmosfär i sitt närområde för att kunna utvecklas. Vidare tycks det vara så att antalet nystarta-

de företag är placerade i grupperingar bland de olika kommunerna. De utmärkande kommu-

nerna som startade flest företag låg långt över rikssnittet, detta skulle kunna indikera på den 

tidigare nämnda investeringskraften och attraktionskraften. Ett gynnsamt företagsklimat lock-

ar fler aktörer och således är det möjligt att aktörerna och de investeringsbenägna koncentre-

ras till olika kluster. 

5.2.4 Utbildningskostnad för kommunal utbildning 

Utbildningskostnaden för kommunal utbildning mäter den totala kostnaden för all kommunal 

utbildning. Vidare är kostnaden utslagen per invånare (alltså ej per elev) och mättes år 1998. 

Variabeln syftar att fånga in resonemanget kring att utbildning är ett incitament till att flytta. 

Den kommunala utbildningen omfattar dock inte högskolan då det är högskoleverket som 

finansierar den verksamheten. Kommunal utbildning bör däremot kunna titta på incitamenten 
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för att barn och unga flyttar för att exempelvis studera på ett gymnasium på annan ort. Vidare 

är det den kommunala utbildningen som står till grund för alla de invånare som sedan väljer 

att söka vidare till högskolan, därmed är kvaliteten i undervisningen viktig. Kvaliteten är inte 

enbart viktig för att högskolan har behörighetskrav utan även för att ett intresse för fortsatta 

studier ska ges.  

Utbildningskostnaden skulle även kunna vara relevant att undersöka då det är möjligt 

att utbildningskostnad kan tänkas spegla kvalitet. Ericson m.fl. (2001) visar dock resultat som 

tyder på att ökade resurser inom skolverksamheten inte garanterat höjer dess kvalitet. Vidare 

skriver man att endast svaga samband har identifierats mellan resursinsats och kvalitet i form 

av genomsnittligt meritvärde i årskurs i respektive kommun. (Ericson m.fl. 2001:40). 

  Dock kan relationen vara det omvända dvs. att kommuner glesbefolkade kommuner 

med exempelvis låg andel barn och unga har högre utbildningskostnad, eftersom variabeln 

mäter kostnad per invånare. Ericson m.fl. skriver vidare i sin rapport att en stor andel barn i 

skolåldern givetvis ökar skolkostnaden per invånare i en kommun, däremot kan långa avstånd 

och låg befolkningstäthet leda till en ökad kostnad för skolverksamheten i de kommunerna i 

glesbygd Ibid:6f) En hög utbildningskostnad skulle däremot oavsett kvalitetsaspekt vidare 

kunna spegla kommunens ambitioner med skolverksamheten. 

Den genomsnittliga utbildningskostnaden för en svensk kommun ligger på 10618 kr 

per invånare. Spannet mellan kommunerna sträcker sig mellan 6300 kr och 14400 kr. Ro-

bertsfors och Övertorneå toppar listan med 14400 kr per elev. Medan Solna har den billigaste 

utbildningskostnaden per elev på 6300 kr. Sundbyberg är nästbilligast och har en utbildnings-

kostnad på 6700 kr per elev.  

Den bivariata regressionen mellan utbildningskostnad och befolkningsförändring gav 

ett R
2
 värde på 0,259 vilket belyser att det finns ett samband mellan utbildningskostnad och 

befolkningsförändring. Andelen förklarad variation är strax under 26 procent. 

Koefficientsmatrisen visade ett B-värde på -30,152. Eftersom variabeln är logaritme-

rad räknar vi om B-värdet. Följden blir att en (1) procents ökning i utbildningskostnaderna 

medför en minskning i befolkningsförändringen med -0,3 procentenheter. Detta är troligtvis 

sammanlänkat med hypotesen om att antalet elever som brukar skolan. Effekten av detta blir 

att varje lärare undervisar färre elever, samt att skolans lokaler kanske inte används lika ofta 

osv. Utbildningskostnad i det här fallet bör istället vara motiverat med att de dyrare kommu-

nerna har mindre elever att sprida kostnaderna på. Utbildningskostnad speglar troligen ande-

len barn och unga i kommunen, samtidigt som en effektivare användning av de resurser som 

läggs på den kommunala utbildningen gör att resurserna skulle kunna placeras på andra om-
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råden inom kommunen där det behövs mer. En kommun har en budget som ska hållas och 

begränsade resurser, dessa resurser måste placeras på områden och prioriteringar måste göras. 

För att utveckla tankegången ponerar vi att kommunen har 100 kr att placera i olika högar. 

Högarna i sin tur speglar ansvarsområden som kommunen är skyldiga att upprätthålla.  

På SKL:s hemsida listas dessa områden upp, bland annat ansvarar kommunen för ut-

bildning, socialtjänst, stadsplanering, räddningstjänst och renhållnings och avfallshantering
9
. 

Kommunen måste därmed göra en avvägning, hur mycket av dessa 100 kr ska placeras i re-

spektive hög? Vidare måste resurser läggas i alla högar. Utbildningskostnad eller kostnader i 

allmänhet behöver inte spegla kvalitet i någon utsträckning, dock så har kommuner med nega-

tiv befolkningstillväxt mindre andel barn och unga som utgör skolverksamhetens elever. Detta 

har resultatet tidigare visat på. Problemet är dock att exempelvis lärarkostnaderna är lika hög 

oavsett om det är 15 elever eller 25 elever i klassen. Samma logik gäller bakom lokaler, även 

om en skola har få elever måste de hyra lokaler. Således speglas troligtvis de höga kostnader-

na inte kvalitet utan snarare åldersfördelningen i kommunen. Vidare kan kvalitetsaspekten på 

utbildning vara kopplad till en hög utbildningskostnad, då mer personal ger bättre undervis-

ningsmöjligheter och mer undervisningsmaterial kan köpas in. Detta kräver dock en annan typ 

av undersökning för att fastställa.  

 

5.2.5 Barnomsorgskostnad 

Variabeln avser kr per invånare och mättes 1999. Barnomsorgskostnad är med som förklar-

ingsvariabel då den tidigare forskningen visar på att en stor del av flyttningarna beror på att 

föräldrarna flyttar för att få en större bostad eller lägenhet, eller att man flyttar på grund av 

arbete och familjen således flyttar med. Barnomsorgskostnad bör kunna belysa mängden barn 

och unga som finns belägna i kommunen, och därmed även spegla attraktionskraften. Föräld-

rar vill givetvis garantera sina barns välfärd. Barnomsorgen är en stor del av barnens välfärd 

och bör således vara av betydelse.  

 Fördelningen av kommunerna inom variabeln är jämn, Lomma, Ekerö och Värmdö 

sticker ut från mängden, men inte i sådan utsträckning att det bör påverka normalfördelningen 

i allt för stor utsträckning. Barnomsorgskostnaden i kommunerna sträcker sig mellan 6900 kr 

per invånare i Lomma ner till 2700 kr per invånare i Vindeln och Torsås. Medelvärdet för 

barnomsorgen ligger på 4195 kr. 

                                                           
9
 För fullständig lista se SKL 2011 i referenslista 



42 

 

Den bivariata regressionen mellan befolkningsförändring och barnomsorgskostnad 

visar på ett R
2
 på 0,281. Modellen visar alltså på en förklaringskraft på strax över 28 procent. 

Koefficientsmatrisen visade ett B-värde på 21,016. Eftersom variabeln är logaritmerad med 

den naturliga logaritmen räknas värdet om. Omräknat innebär detta att en (1) procents ökning 

i barnomsorgskostnaden medför ökning i befolkningsförändringen med ca 0,21 procentenhe-

ter. 

Lomma och Värmdö som sticker ut är med på topplistan av de kommuner som haft 

störst befolkningstillväxt under 2000-talet. Detta förklarar den höga andelen barnomsorgs-

kostnad, och kan tillsammans med den höga andelen barn och unga verifiera hypotesen om att 

barnfamiljer påverkat deras kommunala befolkningsutveckling i hög grad. 

 

5.2.6 Nettokostnad för äldre och funktionshindrade  

Variabeln speglar nettokostnaden för de äldre och funktionshindrade inom kommunen och 

redovisas i kostnad per invånare. Variabelvärdena mättes 1999. Variabeln är intressant att 

undersöka eftersom det kan finnas ett mönster mellan att en kommun med hög andel äldre 

tappar attraktionskraft, således är ett tänkbart samband att höga nettokostnader medför ännu 

högre nettokostnader. Som nämndes i diskussionen gällande utbildningskostnad handlar alla 

kommunala kostnadsfrågor om en avvägning. Vart ska de begränsade resurserna fokuseras? 

En kommun som lägger stor andel av budgeten på äldre och funktionshindrade får mindre 

resurser över att lägga på andra områden, så som exempelvis utbildning och barnomsorg. Om-

råden som intresserar och lockar barnfamiljen.  

Fördelningen mellan kostnaderna ser väldigt olika ut beroende på vilken kommun 

som undersöks. Medelvärdet på nettokostnaden ligger på 9339 kr per invånare. Torsby, Åsele 

och Strömsund har de högsta kostnaderna. Torsby 16 251 kr, 74 procent högre än genomsnit-

tet, Åsele 15 330, 64 procent över snittet och Strömsund 14 924 kr eller 59,8 procent över 

rikssnittet. Kommunen som har de lägsta kostnaderna är överlägset Håbo med sina 3367 kr 

per invånare eller 36 procent av rikssnittet. Salem placerar sig på en andra plats (4025 kr, 43 

procent av genomsnittet). 

I en rapport från Finansdepartementet (2008) redogörs för den effekt skillnaderna i 

behovet av kommunal verksamhet, som följd av ålderssammansättning, har. I rapporten skrivs 

bland annat att den ojämna fördelningen leder till en snedvriden kostnadsfördelning som in-
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nebär att kommuner utan så kallad ekonomisk utjämning
10

 får oerhörda problem med att er-

bjuda den vård och äldreomsorg som behövs.  Dessutom är det värt att poängtera att resurser 

inte enbart kan mätas i den ekonomiska dimensionen, problematiken med arbetskraft är ett 

annat betydande bekymmer. Vem eller vilka ska anställas för att genomföra uppgifterna om 

kommunen saknar attraktionskraft? (Finansdepartementet 2008). 

Ser vi till den bivariata regressionen mellan nettokostnad för äldre och funktions-

hindrade och befolkningsförändringen visar på ett R
2
 på 0,597, ett mycket starkt samband. 

Det kan vara så att det finns en bakomliggande korrelation som förvränger resultatet, vilket vi 

återkommer till senare i studien. 

Koefficientsmatrisen visar ett B-värde som var negativt och låg på -20,989. Då även denna 

variabel är logaritmerad med den naturliga logaritmen kräver värdet en omräkning. Omformu-

leringen av värdet innebär att en (1) procents ökning i de kommunala nettokostnaderna för 

äldre och funktionshindrade medför en negativ befolkningsförändring på ca -0,21 procenten-

heter. Nettokostnaderna för äldreomsorg och funktionshindrade är således sammanlänkade 

med befolkningsförändringen. Huruvida tolkningen av effekten ska göras är desto svårare att 

utläsa. Det kan vara så att mindre kostnader inom äldreomsorg medför en befolkningsökning, 

möjligen är det dock så att befolkningsförändringen i sig påverkar kostnaderna genom att de 

äldre (och möjligen även de funktionshindrade) stannar kvar i kommunen när andra flyttar ut. 

Ser man till andelen 65 år och uppåt i de kommunerna med högst kostnader för äldreomsorg 

och funktionshindrade visar detta på ett mönster som stärker resonemanget. Torsby, Åsele och 

Strömsund har alla en andel 65 år och uppåt på mer än 25 procent. Rikssnittet för åldergrup-

pen är 18,1 procent. De billigaste kommunerna sett till kostnader för äldre och funktionshind-

rade, Håbo och Salem har en andel på 13,4 procent respektive 14,9 procent (SCB 2011c).  

En intressant parallell kan göras med barnomsorgskostnaden som visade ett nästintill 

identiskt b-värde, men att relationen i sambandet är det omvända (positivt vs negativt).  

Ovan nämndes problemen med att finansiera vården, och att den ojämna fördelning-

en variabeln visar på är problematisk. En lösning som kommunerna tidigare använt sig av har 

enligt Löfgren på SKL varit att utveckla ett bättre resursutnyttjande. Ett bättre resursutnytt-

jande är snarare en förskjutning av problemet än en lösning, då effektivisering endast är möj-

                                                           
10

 Utjämningsystemet är förenklat en fördelning av skatteunderlaget där de kommuner med sämre underlag får 

bidrag ifrån kommuner med starkt underlag (Finansdepartementet 2008) 
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lig till en viss nivå utan att skada service och kvalitet på den vård som erbjuds
11

. (Löfgren 

2009). 

5.2.7 Totala kommunala utgifter 

De totala kommunala utgifterna är intressanta att studera med avseende på befolkningsföränd-

ringen då kommunala utgifter belyser de resurser som en kommun har. Stora utgifter kan visa 

på en kommun med hög standard och bra service att erbjuda. Service som klassades som ett 

pull incitament om en återkoppling till teorin görs. Med pull-incitament menades faktorer som 

lockar till sig medborgare från andra kommuner (dvs. drar till sig medborgare). De kommuna-

la utgifterna kan även vara stora i kommuner med negativ befolkningstillväxt, då exempelvis 

äldreomsorgen tar upp en större procentuell andel av de kommunala utgifterna sett till kom-

muner med större andel yngre befolkning. Variabeln som inkluderas i undersökningen mättes 

1996 och mäter totala kommunala utgifter per invånare. 

Vid närmare examination av variabelvärdena ser forskaren att medelvärdet för de 

kommunala utgifterna ligger på ca 35 600 kr. Extremfallet som ligger mer än 3 boxlängder 

ifrån normalfördelningen är Sorsele kommun, där värdet 1996 uppgick till 69 750 kr (96 pro-

cent högre än genomsnittet). Sorsele är även en av de kommuner som minskat allra mest i 

befolkning under 2000-talet (se kapitel 4 Befolkningsförändring). Vellinge och Håbo är de 

kommuner med minst kommunala utgifter. Vellinge hamnar på ca 24 600 kr, eller 69 procent 

av genomsnittet, medan Håbo med sina ca 26900 ligger på 75,5 procent av genomsnittet. Ef-

ter genomförd logaritmering ligger Sorsele fortfarande som ett extremfall, vilket kan göra att 

resultatet inte är fullt lika tillförlitligt.  

Den bivariata regressionen mellan de totala kommunala utgifterna och befolknings-

förändring visade på ett R
2 

på 0,329. Koefficientsmatrisen visar ett negativt B-värde på -

28.542. Då variabeln är logaritmerad med den naturliga logaritmen innebär b-värdet att en (1) 

procents ökning i de totala kommunala utgifterna rent statistiskt har effekten att befolknings-

förändringen minskar med ca -0,29 procentenheter.  

Relationen mellan befolkningsförändring och totala kommunala utgifter visar sig 

härmed vara negativ. En befolkningsminskning visar sig öka de kommunala kostnaderna, me-

dan en befolkningstillväxt gör att kostnaderna minskar. Troligtvis har det med en snedfördel-

ning utav andelen äldre och exempelvis utgifterna för skolverksamhet. En liten kommun har 

                                                           
11

 Lästips är Marian Radetzki och människorna på jorden (2005) där effekter och möjliga lösningar på problema-

tiken med en åldrande befolkning redogörs för. 
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mindre elever att betala skolan med, men det ligger ändå på kommunens bord att erbjuda den 

service som enligt lag ska finnas.  

Kostnaderna för den tidigare nämna äldreomsorgen eller för de totala kommunala ut-

gifterna påverkas negativt av utflyttning och negativ befolkningstillväxt. Negativt syftar här 

till att minskad befolkningstillväxt enligt resultatet ger ökade utgifter och kostnader. Exemplet 

som gavs i avsnittet gällande utbildningskostnad ovan om de 100 kr som kommunen måste 

placera kan knytas an till denna logik. De 100 kronorna måste placeras någonstans och även 

om variabeln möjligtvis snarare mäter effekt av utflyttning bidrar det även med en kedjereak-

tion. Kedjereaktionen kan motiveras genom att en negativ befolkningstillväxt har effekten att 

exempelvis andelen äldre i kommunen blir högre, medan den arbetsföra andelen minskar. 

Följden blir att skatteunderlaget minskat, samtidigt som mer resurser i relation till de andra 

områdena läggs på äldreomsorg. De minskade resurserna gör att äldreomsorgen slukar en 

större andel av resurserna, och kommunen tvingas skära ner på andra områden. Exempelvis 

kanske ombyggnationen av idrottshallen skjuts upp, vilket kan påverka de barnfamiljer som 

valt att stanna i kommunen. Grannkommunerna lockar mer där andelen äldre är lägre.  

Kommunerna tvingas på ett sätt att satsa på de invånare de har. Det kan vara samma 

mönster som med barnomsorgskostnaden, den ökar då antalet barn i kommunen är hög. En 

stor andel barn innebär att verksamheten inom barnomsorgen behöver mer resurser för att 

anställa personal osv. Antalet barn i kommunen ökar dessutom pga. det finns en attraktiv 

barnfamiljsmiljö så att familjer väljer att skaffa barn, eller att barnfamiljer väljer att flytta in. 

Som nämndes tidigare kan vidare en hög kostnad spegla kvalitet, men sambandet är osäkert 

och därmed ingen självklarhet.  

 

5.2.8 Skatteunderlag 

Nästa variabel att undersöka är skatteunderlag. Variabeln som används i analysen mättes 

1999. Skatteunderlaget benämns även som skattekraft och speglar det kommunala skatteun-

derlaget. Skatteunderlaget utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. 

Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång. 

Anledningen till att skatteunderlaget finns med i analysen som en möjlig förklaringsfaktor till 

befolkningsförändring är bland annat att kommunernas intäkter grundar sig på skatt, vidare 

bör en skattekraftig kommun ha goda möjligheter för att säkerställa en trivsam och attraktiv 

miljö för medborgare att bosätta sig i (push and pull). Skatteunderlaget speglar även andelen 

höginkomsttagare och uppdelningen inom arbetslivet. Ett starkt skatteunderlag pekar på stor 
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andel höginkomsttagare, och bär därmed ha en gemensam förklaringskraft tillsammans med 

andelen högutbildade.  

Studeras de uppmätta värdena för variabeln närmare finner forskaren att medelvärdet 

för samtliga kommuner i riket hamnar på ca 98 600 kr per invånare. Danderyd, Lidingö och 

Täby utmärker sig som extremfall, mer än 3 boxlängder ifrån normalfördelningen. Danderyds 

skattekraft ligger på ca 183 500 kr, motsvarande 86 procent högre än genomsnittet. Lidingös 

skatteunderlag på ca 162 800 motsvarar 65 procent mer än rikssnittet, slutligen hamnar Täbys 

skatteunderlag på ca 153 400 kr eller 55,5 procent mer än snittet. Bland de kommunerna med 

svagast skattekraft hamnar Borgholm (76 900 kr eller 78 procent av den genomsnittliga skat-

tekraften), Ödeshög (80400 kr eller 81,5 procent av den genomsnittliga skattekraften),) och 

Torsås (80 600 eller 81,7 procent av den genomsnittliga skattekraften). 

Eftersom tanken i Sverige är att alla kommuner och landsting ska ha lika stort skatte-

underlag per invånare finns det ett utjämningssystem (hur skulle det se ut annars?). Utjäm-

ningssystemet fungerar i stora drag genom att kommuner med stort skatteunderlag bidrar med 

pengar till kommuner som har mindre underlag. Ett slags solidariskt samarbete (Löfgren 

2009). Effekten av decentraliseringen i Sverige är att kommuner och landsting ansvarar för 

flera olika uppgifter (skola, sjukvård och olika omsorger). En sådan uppdelning inte helt 

oproblematisk. Anledningen är att förhållandena mellan kommuner i olika delar av landet 

skiljer sig väsentligt åt.  Förutsättningarna att klara givna uppgifter skiljer sig åt eftersom det 

som vi sett prov på finns stora skillnader ibland annat skatteunderlaget, i skriften kommunal-

ekonomisk utjämning (2008) skriver Finansdepartementet att: 

 

Utan utjämning av skattekraften skulle invånarna i Årjängs kommun behöva betala över 27 

procent av sina inkomster i kommunalskatt medan de som bor i Danderyds kommun endast 

skulle behöva betala 12 procent i kommunalskatt för att båda kommunerna skulle få in lika 

stora skatteintäkter per invånare som i genomsnitt i landet. 

 

Optimalt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv hade givetvis varit om skatteunderlagets för-

delning var identisk över hela landet, kommunala skillnader är dock ett faktum och utjäm-

ningssystemet förkroppsligar en slags solidarisk jämlikhetstanke. 

Den bivariata regressionen mellan skatteunderlag och befolkningsförändring visar ett 

samband med ett R
2
 värde på 0,292. B-värdet för logaritmerade skatteunderlaget är 32,939. 

Knyter vi tillbaka till logiken bakom logaritmeringen innebär det alltså att en (1) procents 

ökning av skatteunderlaget ger en ökning i befolkningsförändringen på ca 0,33 procentenhe-
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ter. Resultatet speglar den statistiska aspekten av sambandet och forskaren bör vara försiktig 

med att dra för stora växlar, ett resonemang av att en kommun bara behöver öka skatteunder-

lag så medför det en befolkningstillväxt saknar trovärdighet. Däremot kan man föra resone-

manget längre på vägen. Om ett ökat skatteunderlag medför ökat befolkningstillväxt, vilka 

faktorer bidrar till att öka skatteunderlaget? Kopplingen till andelen högutbildade och exem-

pelvis andelen nystartade företag kan göras med fördel här.  

 

5.2.9 Jämställdhet 

Jämställdhetsvariabeln är tidigare nämndes ett index som bygger på 13 olika statistikvariabler. 

Kommunerna har sedan rangordnats utifrån deras värden på de sammanvägda indexsvaren, 

svaren i sin tur baseras på hur mycket kvinnors och mäns värden skiljer sig åt. Ju högre värde 

desto sämre jämställdhet inom kommunen. Variabeln mättes år 2000 och kan vara intressant 

att undersöka då jämställdheten är ett högaktuellt ämnesområde. Påverkar jämställdheten även 

flyttningarna mellan kommunerna? Resonemanget grundar sig i att en jämställd kommun ex-

empelvis bör ha mindre löneskillnader och ett klimat som gynnar båda könen, borde det inte 

då vara attraktivt att bo i en sådan kommun? Resonemanget är dock av teoretisk karaktär, och 

viss problematik ligger i att invånarna själva möjligtvis saknar kunskap om respektive kom-

muns resultat på jämställdhetsindexet.  

Fördelningen av kommunerna är mycket bra och det förekommer inga outliers att ta 

hänsyn till. Medelvärdet för jämställdhetsindexet ligger på 145. De kommunerna med sämst 

resultat i indexet är Pajala (205.8) Markaryd (200) och Uppvidinge (199,4). Kommunerna 

med lägst värde och därmed mest jämställda är Upplands Väsby (81,6) Stockholm (84,1) och 

Järfälla (85,2).  

Modellens R
2
 visar ett samband på 0,244 och B-värdet är -0,139. B värdet visar att 

en ökning i jämställdhetsindexet medför en minskning i befolkningsförändringen på - 0,139 

procentenheter, enligt det resultatet spelar jämställdheten en roll i befolkningsförändringen. 

Det negativa sambandet är i egentlig mening positivt då indexet är konstruerat som sådant att 

ett högt värde representerar sämre jämställdhet. Jämställdhet påverkar alltså befolkningsför-

ändringen i den mån att ju högre jämställdhet desto positivare befolkningsförändring. Resulta-

tet strider mot teorin om att urbanisering orsakar segregation och klasskillnader. Dock bör 

poängteras att Sverige kan ses som ett land långt gånget i jämställdhetsarbetet och vi kan 

därmed kan vara förbi den teoretiska förklaringskraften. Teorin passar troligtvis in bättre 

bland länder vars jämställdhet är mindre utvecklad. 
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5.3 Multipel regression av förklaringsfaktorerna 

Den multivariata regressionen utformas efter analysmodellen som presenterades i metodav-

snittet. Modellen syftar till att ge en överblick över de enskilda variablernas påverkan och 

inverkan samt modellens totala förklaringskraft. Modellen är tredelad och består således av tre 

steg där fler variabler inopereras i varje steg. Den stegvisa modellutformningen visualiserar 

förändringen i modellens förklaringskraft samt att den interna relationen mellan variablerna 

går att följa. Regressionen är indelad i tre kapitel, med modellens tre steg som titel. I samband 

med varje modell kommer kontroll för multikollinearitet och signifikans att göras, detta för att 

se hur införandet av flera variabler påverkar reliabiliteten. 

 

5.3.1 Den första modellen 

I den första modellen inkluderas variablerna andel arbetslösa, andel med eftergymnasial ut-

bildning och antal nystartade företag. Arbetslösheten bör ha ett negativt samband till befolk-

ningstillväxten då avsaknaden av jobb leder till att kommunen förlorar attraktionskraft, samti-

digt som arbetslösa troligtvis är mer benägna att flytta för att söka jobb på annan ort. Andelen 

med eftergymnasial utbildning bör enligt teorin ha ett positivt samband till befolkningsföränd-

ringen, dels då studieorter får en högre koncentration av högutbildade, samt att de lockar 

många studenter. Vidare motiveras variabeln med att en högutbildad och kompetent personal-

styrka lockar för investeringar och skapar en attraktiv miljö. Antalet nystartade företag syftar 

till att undersöka om antalet nystartade företag har en positiv inverkan på befolkningsföränd-

ringen, vilket den tros ha då nystartade företag dels kräver personal men även visar att kom-

munen erbjuder en lukrativ marknad för företagare. 

I figur 5:9 visas regressionen av de tre första variablerna samt b-värden och betavär-

den. Modellens totala förklaringskraft visar på 0,496, vilket alltså innebär att strax under 50 

procent av variationen befolkningsförändringen förklaras genom de tre variablerna. 
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Figur 5: 9. Multipel regression och Koefficientsmatris. Modell 1 

 

 

I figuren har även testet för multikollinearitet inkluderats, därav tillägget i matrisen av test för 

multikollinearitet. Anledningen till att detta undersökts är att i ett tidigt stadium upptäcka pro-

blem som kan förvränga och påverka resultatens trovärdighet. I avsnitt 3.4.5 om multikolline-

aritet nämndes att VIF värdet skulle vara så lågt som möjligt, och att värden under två (2) var 

att föredra. Således pekar resultatet på att uppgifterna är tillförlitliga, även signifikansen 

mycket god.  Studeras b-värdena ser vi att andelen arbetslösa mycket väl är sammankopplat 

negativt med befolkningsförändring, som förstudien av variabeln pekade på. Den eftergymna-

siella utbildningen pekar på ett positivt samband i likhet med antalet nystartade företag. Ef-

fekterna av b-värdena för alla variablerna har dämpats jämfört med den bivariata analysen, 

vilket är fullt logiskt och realistiskt. Arbetslöshet
12

 har nu ett B-värde på -1,161 (-1,922), an-

delen med eftergymnasial utbildning har nu ett värde på 0,380 (0,614) samt antalet nystartade 

företag 6,772 (13,728).  

B-värdena indikerar att en ökning i arbetslösheten leder till en befolkningsminskning 

på ca 1,2 procentenheter, vilket är ganska högt. Sambandet å andra sidan verkar troligt då en 

hög arbetslöshet gör att attraktionskraften undermineras samt att arbetslösa antas mer benägna 

att flytta över kommungränser för att få del av andra jobbmöjligheter. Effekten av att öka an-

delen med eftergymnasial utbildning är positiv och en (1) procents ökning leder till att be-

folkningsökningen stiger med ca 0,4 procentenheter. Eftersom antalet nystartade företag är en 

naturligt logaritmerad variabel måste den divideras med 100, vilket ger effekten 0,067. Dvs. 

en (1) procents ökning i antalet nystartade företag ger en ökning i befolkningstillväxten på 

0,067 procentenheter. En marginell effekt jämfört med vilken effekt arbetslöshet och utbild-

ning har för utvecklingen i kommunen. Dock viktigt att poängtera, medelvärdet av antalet 

                                                           
12

 Parenteserna avser de värden variablerna uppnådde under den bivariata analysen 
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nystartade företag i landets kommuner var strax över 5 (5,380 stycken). En procents ökning 

innebär alltså i praktiken att det räcker att kommunen startat upp ca 0,05 nya företag (en pro-

cent av 5 är lika med 0,05). Ses sambandet ur ett logiskt perspektiv så kan en kommun inte 

starta upp 0,05 företag. Utan startas ett (1) företag innebär det en ökning i befolkningsföränd-

ringen på 1,34 procentenheters
13

. Ett attraktivt företagsklimat har alltså en stark positiv inver-

kan och bör eftersträvas i de kommuner som är drabbade av negativ befolkningstillväxt. Re-

sonemanget tar dock ej hänsyn till parametern att det tar tid för företagen att utvecklas och 

troligtvis är det inte alla företag som kommer att överleva tillräckligt länge för att få något 

behov av att anställa fler människor. 

 

Inkorporeras resultatet av den multivariata regressionen med ger det utslag i analysmodellen 

enligt figur 5:10 nedan.  

 

Figur 5: 10. Analysmodell. Steg 1 

 

Betavärdena, de standardiserade koefficienterna (som därmed går att jämföra mellan olika 

typer av variabler) visar att eftergymnasial utbildning har störst effekt på befolkningsföränd-

ringen, medan arbetslöshet har en aningen starkare vikt än antalet nystartade företag. Sam-

banden är dock relativt likställda, det är ingen av variablerna vars betavärde är betydligt hög-

re. 

 

 

 

 

                                                           
13

 1 dividerat med 0,05 är lika med 20. 0,067 gånger 20 = 1,31.  
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5.3.2 Den andra modellen 

I den andra modellen inkluderas tre nya variabler i regressionen, dessa tre speglar alla kom-

munala kostnader av olika slag. Variablerna speglar utbildningskostnad, barnomsorgskostnad 

och äldre samt funktionshindrades nettokostnad. I figur 5:11 redogörs regressionen i en sam-

lad matris. 

 

Figur 5: 11. Multipel regression och Koefficientsmatris. Modell 2 

 

 

Figuren visar att modellen har en förklaringskraft och ett R
2 

på 0,747, vilket är betydligt högre 

än den första modellen (0,496). Införandet av de tre nya variablerna har således ökat förklar-

ingskraften i modellen med nästan 25 procentenheter.  Signifikansnivån för andel arbetslösa 

har dock stigit i koefficientsmatrisen, detta indikerar någon form av problem med resultatet 

(se gråmarkering i figur 5:11).  Då testet för multikollinearitet inte ger några höga eller pro-

blematiska utslag kan det finnas annan bakomliggande problematik. Enligt Sundell (2011) 

kan det tyda på problem med vad som benämns som ett spuriöst samband. Spuriositet bygger 

på att de kontrollvariabler forskaren lägger in i analysen är positivt korrelerade med både de 

oberoende och den beroende variabeln. (Sundell 2011b, Gujarati (2003:422, 806f) Då spuriö-

sa samband innebär att en korrelation förekommer mellan både beroende och oberoende vari-

abel behöver en korrelation göras med alla variabler, inklusive befolkningsförändring. Finns 

det ett underliggande samband mellan någon av de inkluderade variablerna och befolknings-

förändring? Figur 5:12 visar på korrelationen mellan den beroende variabeln befolkningsför-

ändring och den logaritmerade variabeln för nettokostnad för äldre och funktionshindrade. 
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Figur 5: 12.  Korrelationsmatris modell 2. Test för spuriöst samband. 

 

 

Korrelationen gjordes med alla sex variabler inkluderade, men då de övriga inte visade prov 

på några problematiska värden har dessa uteslutits ur figuren för att bespara läsaren från onö-

dig information. Korrelationen visar på en korrelation på – 0,774, vilken är signifikant på 0,01 

nivån. (Slumpen har alltså påverkat korrelationen minimalt). Korrelationen är i gränslandet 

för att vara problematiskt hög, och därmed kan argumenteras för att de båda variablerna 

egentligen mäter samma sak.  Resonemanget är logiskt med tanke på det resultat som fram-

gick av variabelredogörelsen tidigare i kapitlet gällande äldrekostnad som en effekt av be-

folkningsförändring snarare än en förklarande faktor.  

Det är problematiskt för undersökningen eftersom resultatets trovärdighet undermi-

neras av att inkludera variabeln i analysen då sambandet kan vara skenbart och missvisande. 

Kontentan är att variabeln kommer därmed att exkluderas ur den slutgiltiga analysen. Uteslu-

tandet av variabeln kommer att få den effekt att modellens förklaringskraft sjunker. Parallellt 

med en sjunkande förklaringskraft ökar dock resultatets tillförlitlighet.  

Figur 5:13 visar på regressionsanalysen med de fem kvarvarande variablerna, netto-

kostnad för äldre och funktionshindrade exkluderad. 
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Figur 5: 13. Multipel regression och Koefficientsmatris. Modell 2 modifierad genom exkluderad nettokostnad 

för äldre och funktionshindrade 

 

 

 

Exkluderingen av nettokostnad av äldre och funktionshindrade sänker som väntat förklarings-

kraften till 60 procent i och med ett R
2 

på 0,600 (innan 0,747).  Studeras värdena utav det 

gjorda multikollinearitetstestet är dessa alla inom godkända ramar. Signifikansnivån är myck-

et god och det talar ytterligare för resultatets trovärdighet. 

Tittar man på b-värdena och effekten av att variabelvärdena ser man att arbetslöshe-

tens inverkan har sjunkit en aning, en (1) procents ökning leder till en minskning i befolk-

ningsförändringen på ca 0,9 procentenheter. Effekten av andelen med eftergymnasial utbild-

ning har minskat ytterligare och en ökning av gruppen leder endast till positiv befolkningsför-

ändring på ca 0,16 procent. De övriga variablerna är alla logaritmerade med den naturliga 

logaritmen och räknas således om. Effekten av antal nystartade företag minskar marginellt till 

att motsvara, 060. Startas ett nytt företag upp är effekten 0,060 gånger 20 vilket ger innebär 

att ett nystartat företag kan öka befolkningsförändringen med 1,2 procentenheter (1 procent av 

kommunala genomsnittet på ca 5 företag är 0,05).  

Utbildningskostnaden har ett b-värde på -18,867, dvs. en (1) procents ökning i ut-

bildningskostnaden leder till en negativ befolkningsförändring på 0,18 procentenheter. Sätter 

man medelvärdet för utbildningskostnaderna i relation till procentsatsen innebär detta att en 

ökning i utbildningskostnaderna med 106 kr leder till en negativ befolkningsförändring på 

0,18 procentenheter. (Medelvärdet för utbildningskostnad för en svensk kommun är 10618 

kr). När variabeln redogjordes för tidigare i kapitlet (se utbildningskostnad 5.2.4) poängtera-

des dock att utbildningskostnaden snarare kan spegla en fördelning av barn och unga i kom-

munen, med tanke på resultatets utfall. En ökad satsning på skolverksamhet (om nu en hög 
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utbildningskostnad speglar detta) bör inte påverka kommunens befolkningsförändring nega-

tivt, snarare tvärtom. 

B-värdet för barnomsorgskostnad hamnade på 9,412, vilket innebär att en (1) pro-

cents ökning i barnomsorgskostnaden innebär en statistisk positiv befolkningsförändring på 

0,09 procentenheter. 4195 kr per invånare låg barnomsorgskostnaden på i medelkommunen, 

det innebär att en ökning med ca 42 kr per invånare leder till en befolkningsökning med 0,09 

procentenheter. Att barnomsorgskostnad är kopplat till positiv befolkningsförändring kan ha 

att göra med åldersstrukturen i kommunerna, och därmed antalet elever som brukar skolan. I 

redogörelsen tidigare tycktes trenden vara att kommuner med positiv befolkningstillväxt har 

en hög andel barn. Barnen i sin tur kräver resurser som gör att kostnaderna för barnomsorgen 

stiger. 

Figur 5: 14. Analysmodell steg 1 och 2 

 

Figur 5:14 visar analysmodellen efter två steg. Betavärdenas fördelning och vikt har föränd-

rats en aning jämfört med den första modellen (se figur 5:10). Alla tre variabler som inklude-

rades i modell 1 har tappat vikt sett till förklaringskraft. Nettokostnaden för äldre och funk-

tionshindrade är gråmarkerad och exkluderad ur modellen. Fördelningen mellan de olika vari-

ablerna är någorlunda jämn, det är ingen av variablerna som dominerar modellen i någon stör-

re utsträckning. Utbildningskostnad och andel arbetslösa är de variabler som visar på ett nega-

tivt samband medan de resterande pekar på ett positivt samband. 
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Utbildningskostnad är fortfarande den variabel som har störst betydelse för model-

lens förklaringskraft med ett betavärde på -0,317. Barnomsorgskostnad har ett betavärde på 

0,24 och strax över antalet nystartade företag med betavärde på 0,231. Arbetslöshet har nu ett 

betavärde på -0,217. Av minst betydelse visar sig andelen med högutbildade ha, med ett posi-

tivt betavärde på 0,155. 

 

5.3.2 Den tredje modellen 

I den tredje och slutgiltiga modellen kommer de tre sista variablerna att föras in i resultatet, 

kommer deras medverkan att skifta om balansen i modellen? De variabler som återstår är tota-

la kommunala utgifter, skatteunderlag och jämställdhet. Det är nu det riktigt intressanta resul-

tatet träder fram, då modellens totala förklaringskraft kommer att redovisas. Kommer någon 

av variablerna dessutom att sticka ut ur mängden och ta en större roll kring förklaringen runt 

befolkningsförändringens mönster? 

Modellens förklaringskraft och R
2 

visar på 0,667 vilket innebär att förklaringskraften 

stigit med nästan 7 procentenheter jämfört med den andra modellen (0,600). Den slutgiltiga 

modellen kan alltså förklara variationen i befolkningsförändringen till 66,7 procent. Det är ett 

ganska starkt samband och tyder på att relevanta variabler har inkluderats. I figur 5:15 redo-

görs för den slutgiltiga sammansättningen mellan variablerna samt signifikansnivå. 

 

Figur 5: 15. Multipel regression och koefficientsmatris. Modell 3 
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Innan resultatet analyseras är det värt att notera att signifikansnivån för skatteunderlaget samt 

jämställdhetsindexet är aningen hög. Resultatet bör därmed tolkas med viss försiktighet, då 

värdena på 0,180 och 0,106 indikerar att slumpens roll i resultatet har varit ganska stor. 

Undersöks först b-värdena visar de totala kommunala utgifterna på ett negativt värde 

på -16,006 vilket innebär att en (1) procents ökning i de totala utgifterna medför en negativ 

befolkningsförändring på -0,16 procentenheter. Då genomsnittet för en svensk kommun sett 

till totala kommunala utgifter per person låg på 35 600 kr, innebär en procents ökning i abso-

luta termer 356 kr. 

 Undersöks utbildningskostnaden för den kommunala utbildningen ger densamma ett 

slutgiltig b-värde på ungefär -12,6. Efter omräkning innebär det att en (1) procents ökning i 

utbildningskostnaden medför en negativ befolkningsförändring på ca -0,12 procentenheter.  

Då barnomsorgskostnaden ger ett b-värde på ca 9 innebär det efter en omräkning (då 

variabeln är logaritmerad) att en (1) procents ökning i kostnaderna medför att befolkningsför-

ändringen stiger med 0,09 procentenheter. Om det är en effekt av att barnomsorgen genom 

ökade utgifter blir bättre och således attraktivare eller om det beror på att antalet barn i kom-

munen ökar och därmed kostar mer är en svårtolkad problematik. Möjligtvis är det så att ef-

fekten är en blandning av båda.  

Antalet nystartade företag har fortfarande ett positivt samband till befolkningsföränd-

ringen, det slutgiltiga b-värdet på 6,024 innebär att befolkningsförändringen ökar med 1,20 

procentenheter
14

 per nystartat företag i kommunen.  Understrykas bör det statistiska resone-

manget, ett nystartat företag innebär inte att befolkningsökningen faktiskt stiger med 1,20 

procentenheter, utan att det rent statistiskt tycks vara så. 

Andelen arbetslösa ger en b-värde på -0,368 och innebär ett negativt samband där en 

ökning i andelen arbetslösa medför en minskning i befolkningsförändringen med 0,368 pro-

cent (då befolkningsförändringen mäts i procent).  

Slutligen ger andelen högutbildade ett b-värde på 0,166 vilket alltså är ett positivt 

samband och innebär att en ökad andel högutbildade ger en förändring i befolkningsföränd-

ringen med 0,166 procent (då befolkningsförändringen mäts i procent). 

 

 

                                                           
14

 Antal företag var logaritmerad med den naturliga logaritmen. Således divideras koefficienten med 100 = 

0,06024. 1 % ökning av antalet företag innebar 0,05 nya företag för genomsnittskommunen. 1/0,05= 20.  

0,06024 gånger 20 = 1,2048. 
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Figur 5: 16. Analysmodell. Steg 1 steg 2 och steg 3 

 

Figur 5:16 visar den kompletta analysmodellen med de utvalda variablerna. De gråtonade rutorna 

med jämställdhet och skatteunderlag är markerade på grund av deras bristande signifikansni-

vå. Den streckade linjen motsvarar ett filter för att uppmärksamma att effekterna av variabler-

nas påverkan är opålitliga. 

Betavärdena indikerar att de totala kommunala utgifterna är av störst vikt för att för-

klara befolkningsförändringen. Utöver de kommunala utgifterna är barnomsorgskostnad och 

antalet nystartade företag i stort sett av samma vikt sett till att förklara befolkningsförändring-

en. Med ett betavärde strax över 0,230 är de strax efter de kommunala utgifterna. Utbild-

ningskostnad har ett slutgiltigt betavärde på -0,212 medan andelen högutbildade har ett beta-

värde på 0,165. Arbetslösheten placerar sig i botten av de betydande variablerna med ett nega-

tivt betavärde på 0,089, strax över betavärdet för de insignifikanta variablerna jämställdhet (-

0,074) och skatteunderlag (-0,077).  

Betavärdena för de insignifikanta variablerna visar att betydelsen de två har för mo-

dellens förklaringskraft är låg. Att jämställdhet inte påverkar resultatet i någon större ut-

sträckning beror troligtvis på att graden av jämställdhet i Sverige generellt sett är god. Där-

emot är det förvånansvärt att skatteunderlaget har så pass liten betydelse. Bidragande faktor 

till dess låga förklaringskraft skulle kunna vara utjämningssystemet i Sverige då det syftar till 

att fördela kostnaderna och intäkterna för varje kommun i landet. Effekten av detta blir att 
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kommuner som utan utjämningssystem skulle tjäna på ett högt skatteunderlag istället ger bi-

drag till kommuner vars utgifter är problematiskt höga sett till skatteunderlaget.  

Rangordnas variablerna utifrån dess vikt i modellens förklaringskraft ger det följande resultat: 

 

Figur 5: 17. Rangordnade förklaringsfaktorer (efter betavärde) 

1. Totala kommunala kostnader  (-) 0,321  

2. Barnomsorgskostnad   (+) 0,233  

3. Nystartade företag  (+) 0,231  

4. Utbildningskostnad  (-) 0,212  

5. Eftergymnasial utbildning  (+) 0,165  

6. Arbetslöshet   (-) 0,089  

7 Skatteunderlag    (-) 0,077  

8. Jämställdhet   (-) 0,074 

9. Nettokostnad äldre och funktionshindrade (exkluderad) 

 

 

Resultatet av figur 5:17 visar att andelen arbetslösa är en av de signifikanta variablerna som är 

av minst betydelse för modellen. Något värt att reflektera över är kostnadernas faktiska inne-

börd för resultatet, kan det vara så att de mäter en felaktig dimension? Med felaktig dimension 

avses det faktum att de måhända speglar själva effekterna av en befolkningsförändring och 

därmed inte förklarar densamma? Detta är en tankegång som framkommit under arbetets kon-

struktion och något som kan föras vidare vid framtida forskning kring liknande frågeställning. 

Möjligtvis hade variabler som inte speglar kostnader gett ett annat resultat. 
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6. Slutsatser 

Uppsatsen syfte var att belysa problematiken med gällande befolkningsförändringar samt att 

lyfta fram de faktorer som påverkar de rådande flyttmönstren. Efter att ha redogjort för be-

folkningsförändringen bland de svenska kommunerna under 2000-talet framkom en proble-

matik som verkade mer omfattande än vad den generella uppfattningen verkar vara. Proble-

matiken är att ungefär hälften av alla kommuner i landet tappar invånare, medan resterande 

hälft ökar i medborgarantal. Detta innebär en att en mängd kommuner blir allt mindre (sett till 

befolkning) och att invånarna koncentreras i kommuner med en allt högre tätortsgrad. Kom-

munal omorganisering ligger troligtvis framtiden nära till hands och någon form av i hopslag-

ning av kommuner. Hopslagningen kan tänkas ske i likhet med den regionala omstrukturering 

som genomförts under 2000-talet. Problemen med en sådan hopslagning kan dock vara de 

geografiska avstånd en sådan omorganisering innebär. Tyvärr är det utanför uppsatsens om-

fång att behandla effekter och möjliga lösningar. Detta är något som framtida forskning läm-

par sig för att undersöka.  

Frågeställningen studien byggdes upp kring gällde vilka faktorer som påverkar flytt-

mönstren mellan Sveriges kommuner. Efter genomförd analys går det inte att peka ut en en-

skild variabel som påverkar migration mellan kommuner mest, utan flera olika bakomliggan-

de variabler påverkar flyttmönstret. Utifrån resultatet går dock utläsa att de totala kommunala 

utgifterna är av störst betydelse för befolkningsförändringen. Sambandet visade sig vara nega-

tivt, dvs. ju högre kommunala utgifter, desto större befolkningsminskning. Viktigt här är att 

inse resultatets begränsning med avseende på dess statistiska karaktär. Troligtvis beror sam-

bandet på att variabeln är uträknad per person och att kostnaderna således blir högre i en 

kommun med färre antal invånare att sprida utgifterna på. Att en kommun ökar sina kommu-

nala utgifter bör rimligen visa på ett positivt samband då resurser läggs på att utveckla kom-

munen. Att befolkningsförändringen skulle öka genom att man skär ner på kommunal verk-

samhet är orimligt. Däremot skulle en omorganisering i kommunal verksamhet möjligtvis 

vara en möjlig framtid som innebär att utgifterna får en jämnare fördelning över landet obero-

ende på vilken kommun som undersöks. 

  Barnomsorgskostnad var enligt den statistiska analysen även av betydelse för be-

folkningsförändringen, sambandet var positivt i det avseendet att ökade barnomsorgskostna-

der medför en ökad befolkningsförändring. Viktigt att poängtera även här att en välutvecklad 

barnomsorg i sig troligtvis inte leder till att familjer flyttar till en kommun, utan att det snarare 



60 

 

är sammankopplat med om föräldrarna exempelvis fått arbete på orten eller om de av andra 

skäl sås om utbildning väljer att bosätta sig i ett par olika kommuner.  

Det logiska resonemanget kring resultatet var att barnomsorgskostnad möjligtvis 

speglar en attraktiv barnfamiljskommun där det är fördelaktigt att uppfostra barn. Huruvida 

kostnader speglar kvalitet och attraktionskraft står dock öppet för fortsatt undersökning. 

Sammanlänkat med kvalitet och attraktionskraft är den problematik gällande om kostnadsva-

riablerna mätte effekt eller förklaringskraft. En framtida studie skulle kunna utformas för att 

undersöka de bakomliggande sambanden mellan kostnader, utgifter och befolkningsföränd-

ring för att undersöka hur de faktiska relationerna ser ut.  

Avslutningsvis kan några av de tänkbara nycklar som kan lösa problematiken med en 

ökad försörjningskvot och de rådande flyttmönster som uppsatsen visat prov på. En lösning 

skulle vara en höjning av pensionsåldern, detta skulle innebära fler arbetstimmar som genere-

rar ökade intäkter till staten i form av skatt. Utöver en höjd pensionsålder kan även en ökad 

medelarbetstid eller ett ökat arbetskraftsdeltagande i allmänhet vara en annan lösning. Med 

medelarbetstid syftar jag till antalet timmar gemene man och kvinna arbetar per dag, och ett 

ökat arbetskraftsdeltagande skulle kunna innebära att exempelvis ungdomar vävs in mer i 

arbetslivet än i den utsträckning som sker i nuläget. Tidigare i uppsatsen nämndes även plats-

specifika tillgångar (Se avsnitt 2.1 tidigare forskning) Personligen tror anser jag att kommuner 

som är drabbade av den negativa befolkningsförändringen bör satsa på att utveckla eller odla 

fram just dessa platsspecifika tillgångar. Kommuner kan då erbjuda något som är unikt, det 

skulle troligtvis innebära en ökad meritering att faktiskt bosätta sig i kommunen och utveckla 

dessa speciella tillgångar, eller framförallt att man stannar kvar och bibehåller de specifika 

platstillgångarna som utvecklats. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. SKL:s Kommungruppsindelning 

 

1 Storstäder (3 kommuner)  

Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. 

 

2 Förortskommuner till storstäder (38 kommuner) 
Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan 

kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna. 

 

3 Större städer (31kommuner) 
Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 

 

4 Förortskommuner till större städer (22 kommuner) 
Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kom-

mun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av de större städerna i grupp 3.  

 

5 Pendlingskommuner (51 kommuner) 
Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en annan kommun. 

 

6 Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 
Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 per invå-

nare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per invånare. 

 

7 Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 

Kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta 

inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet (SNI2007)  

 

8 Glesbygdskommuner (20 kommuner) 
Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta invånare per kva-

dratkilometer. 

 

9 Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 

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

 

10 Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Bilaga 2. Geografisk placering topplistade kommuner  

 

De elva kommuner med störst befolkningsökning 2000-2009 i procent. 

 

De elva kommuner med störst befolkningsminskning 2000-2009 i procent. 

 

 


