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Förord

Befolkningsprognoser utgår från senast kända befolkningssammansättning och
antaganden avseende tre olika förändringsfaktorer: fertilitet, mortalitet och flyttningar. För att öka säkerheten i prognoserna och bättre förstå hur komponenterna kan användas i planering krävs kvalificerade kunskaper om varje enskild
komponent. Vid prognoser för mindre geografiska områden utgör flyttningarna
den viktigaste och samtidigt mest svårbestämda faktorn. Vanligtvis svarar flyttningarna för merparten av befolkningsförändringen, och till skillnad från födelse- och dödstalen kan den förändras fort. Detta gör kunskap om flyttningar
avgörande för att kunna förstå regional befolkningsutveckling, förändringar i
regional befolkningsutveckling över tid och i förlängningen samhällsutveckling
mer generellt.
Följande rapport har som utgångspunkt att vi i Sverige har tillgång till flyttdata
med tämligen unik geografisk upplösning för att kunna studera hur individers
flyttavstånd ser ut. Dessa högupplösta geografiska data gör det möjligt att studera individuella flyttavstånd till och från Stockholms län med ett högst marginellt mätfel (plus/minus 142 meter), vilket skapar unika möjligheter att undersöka varifrån in- och utflyttarna kommer utan att administrativa gränser i form
av län och kommuner påverkar analysen.
Rapporten redovisar hur Stockholms läns in- och utflyttningsfält ser ut och om
det skett några förändringar sedan början av 1990-talet. Resultaten visar, föga
överraskande, att det i hög grad är länets centrala delar som svarar för det långväga inrikes flyttutbytet som 2010 helt tillföll kommunerna Stockholm, Solna och
Sundbyberg. Generellt är det flyttutbyte som finns i första hand lokalt, i andra
hand inom länet eller regionalt och i tredje hand med andra större kommuner i
landet och/ eller i ett stråk mot nordväst.
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Sammanfattning

Varifrån och vart?
Denna rapport ger den hittills mest detaljerade kartläggningen av varifrån inflyttare och utflyttare till/från de olika delarna av Stockholms län och landet i övrigt
kommer eller hamnar.
Marginella förändringar underlättar prognosarbetet
Trots att rapporten täcker en 20-årsperiod är det små förändringar som skett
över tid. In- och utflyttarna kommer i princip från och flyttar till samma platser.
Stabilitet i flyttningsfälten kan komma att skapa ökad tilltro till befolkningsprognosernas tillförlitlighet.
En brytpunkt för långväga flyttare kan identifieras vid 130 km
Teoretiskt skiljer man mellan flyttning som primärt innebär byte av bostad och
flyttning som innebär att man byter såväl bostad som arbetsplats (och förmodligen också vardagsliv). Andelen flyttare till/från en plats i Stockholms län som byter arbetsplats ökar med flyttens avstånd mellan 0 och 130 km varefter den stabiliseras kring 70 procent.
Merparten av flyttningarna till/från platser i Stockholms län är kortväga…
Mindre än tio procent av de inrikes flyttningarna från någon plats i Stockholms
län överstiger 130 km. Den långväga flyttningens andel av inflyttningen är
aningen större. Medianflyttavståndet uppgår till några kilometer. Detta stämmer väl överens med resultaten från tidigare studier inom området.
…men en liten andel flyttningar är väldigt långväga
Medelavståndet för inrikes flyttningar till och från någon plats i Stockholms län
är flerdubbelt längre än medianavståndet. Det indikerar att det trots allt finns en
liten grupp flyttare som är väldigt långväga.
Stockholms läns inrikes nettoinflyttning hänför sig till långväga flyttning
Den långväga flyttningen må svara för en liten del av den totala flyttningen i
Stockholms län, men den svarar för över 90 procent av länets inrikes nettoinflyttning. Den kortväga flyttningen över länsgränsen är med andra ord mer balanserad.
De attribut som utmärker flyttare är särskilt tydliga bland långväga flyttare
De attribut som utmärker flyttare i allmänhet är särskilt tydliga bland långväga
flyttare. Barn i familjen, stigande ålder och bakgrund som andra generationens
invandrare minskar sannolikheten för flytt, särskilt långväga flytt. Med attributen postgymnasial utbildning, arbetslöshet, att vara pendlare och att ha låga inkomster förhåller det sig tvärtom. Några skillnader mellan lång- och kortväga
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flyttare framträder dock. Invandrarbakgrund och höga inkomster ökar flyttbenägenheten generellt, men inte sannolikheten för långväga flytt.
De centrala delarna av Stockholms län svarar för den långväga flyttningen
Det är i hög grad länets centrala delar som svarar för det långväga inrikes flyttutbyte som trots allt finns i länet. Netto innebar det ett inrikes flyttöverskott om
knappt 6 000 personer år 2010. Det tillföll helt och hållet kommunerna Stockholm, Solna och Sundbyberg. I länets yttre delar är den långväga inrikes nettoflyttningen balanserad.
Närområdet och större städer dominerar flyttfälten
Generellt kan man konstatera att det flyttutbyte som finns i första hand tenderar att vara lokalt, i andra hand ske inom länet eller regionalt och i tredje hand
med andra större kommuner i landet och/ eller i ett stråk mot nordväst.
Det långväga flyttutbytet är geografiskt koncentrerat
Den höga upplösningsnivån som vi kan dra nytta av genom att utgå från geografiskt detaljerade data som har behandlats i dataprogrammet EquiPop innebär
att vi kommer runt en del av de tekniska problem som tidigare har noterats i litteraturen inom området och kan blottlägga fler detaljer än tidigare. Det långväga flyttutbytet sker t ex ingalunda med några kommuner i sina helheter, utan
endast med deras centralorter samt några områden med särskilda förutsättningar (såsom Åre och Österlen som har intensivt flyttutbyte med länets centrala delar). Stora delar av landets yta har inget som helst flyttutbyte med de
olika delarna av Stockholms län, räknat per tusen invånare.
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1. Inledning

1.1.

Bakgrund

Befolkningsprognoser utgår från senast kända befolkningssammansättning och
antaganden avseende tre olika förändringsfaktorer: fertilitet, mortalitet och flyttningar. För att kunna öka säkerheten i prognoserna och bättre förstå hur de kan
användas i samhällsplanering krävs ingående kunskaper om varje enskild faktor.
Vid prognoser avseende mindre geografiska områden utgör flyttningarna den
viktigaste och samtidigt mest svårbestämda faktorn. Vanligtvis svarar den för
merparten av befolkningsförändringen, och till skillnad från födelse- och dödstal
(som delvis är biologiskt betingade) kan den förändras fort. Detta gör kunskap
om flyttningar avgörande för att kunna förstå den regionala befolkningsutvecklingen, dess förändring över tid och därigenom samhällsutveckling mer generellt.
Analyser av flyttning brukar vanligtvis fokusera på frågor som rör flyttningars
volym och hur antalet flyttare förändras över tid. Ibland ingår också någon slags
analys av varifrån flyttarna kommer, men oftast är sådana analyser tämligen ytliga (t.ex. att man endast noterar om inflyttarna kommer ifrån ”övriga” Sverige
eller från utlandet). För att bättre förstå flyttningar vore det naturligtvis värdefullt om mer detaljerad information kunde presenteras över varifrån inflyttarna
kommer och var utflyttarna hamnar. Dessvärre finns det sällan mer detaljerad
geografisk information och även om man kanske har tillgång till information på
länsnivå säger det kanske inte så mycket om 500 inflyttare kom från Västra Götaland, 400 från Skåne osv. Det kan krävas en mer ingående analys för att förstå
hur flyttningarna äger rum.
Detta projekt tar utgångspunkt i att vi i Sverige har tillgång till flyttdata med
tämligen unik geografisk upplösning för att kunna studera hur individers flyttavstånd ser ut. Dessa högupplösta geografiska data gör det möjligt att kunna
studera de individuella flyttavstånden till och från Stockholms län med ett högst
marginellt mätfel (plus/minus 142 meter). Detta skapar unika möjligheter att undersöka varifrån in- och utflyttarna kommer, utan att administrativa gränser påverkar analysen.
1.2.

Syfte

Det övergripande syftet med rapporten är att undersöka hur Stockholms läns inoch utflyttningsfält ser ut och undersöka om det skett några förändringar sedan
början av 1990-talet. Rapporten har för avsikt att besvara följande frågor:


Hur ser Stockholms läns in- och utflyttningsfält ut vid slutet av det tjugoförsta århundradets första decennium och hur har de förändrats sedan
1990-talets början?
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Denna frågeställning innefattar att ge en grundläggande beskrivning av flyttningarnas geografi och huruvida denna geografi är föränderlig över tid. Man bör
emellertid inte förvänta sig några dramatiska förändringar i flyttningsfält, vilket
förvisso är tacksamt om man ska göra prognoser eftersom stabila trender är att
föredra. Hägerstrand visade redan 1957 att flyttningsfälten för Asby församling
förändrades långsamt under de 165 år som studerades (vilket är intressant inte
minst därför att transportmöjligheterna förändrades mycket under den studerade
tidsperioden).


Skiljer sig in- och utflyttarnas karaktäristika beroende på över vilka avstånd de flyttar?

Flyttarnas motiveringar till flytt skiljer sig beroende på hur långt de flyttar. Kortväga flyttningar är oftast beonderelaterade och långväga flyttningar relaterade
till arbete och utbildning (Niedomysl, 2011). Mot den bakgrunden blir också analyser av flyttarnas karaktäristika över flyttavstånd viktiga. Registerdata kan
komplettera enkät- och intervjustudier genom att bekräfta eller dementera attitydstudiernas resultat för en betydligt större population.


Har de centralt belägna stockholmskommunerna andra in- och utflyttningsfält jämfört med de mer perifert belägna stockholmskommunerna?

Här kan man spekulera i att de centralt belägna kommunerna har ett vidare inflyttningsfält, dvs. att de lockar inflyttare över längre avstånd jämfört med de
mer perifert belägna kommunerna eftersom de erbjuder boende- och levnadsmiljöer som är unika i ett svenskt perspektiv och rikets i särklass mest differentierade arbetsmarknad. Detta är viktigt för att förstå vilka olika roller kommunerna
spelar för befolkningsutvecklingen.

1.3.

Disposition

Den följande texten är uppdelad i fem olika kapitel. Det nästkommande kapitlet
innehåller en litteraturgenomgång av relevant tidigare forskning. I huvudsak
behandlas avståndets betydelse för att förstå flyttningar ur ett teoretiskt perspektiv, men kapitlet innehåller även en genomgång av empiriska studier som fokuserat på just flyttavstånd. Det tredje kapitlet innehåller en beskrivning av de data
och tillvägagångssätt som använts i rapporten. I det fjärde kapitlet redovisas resultaten och det femte kapitlet innehåller en sammanfattning av rapportens slutsatser.
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2. Tidigare forskning

2.1.

Inledning

Den följande texten är uppdelad i fyra olika block. Efter att rapportens generella
utgångspunkter presenterats diskuteras flyttningar och avstånd ur ett teoretiskt
perspektiv. Det tredje blocket fokuserar på hur man hanterat avstånd i brist på
data över individuella flyttavstånd och i det fjärde blocket diskuteras tidigare
empirisk forskning där avståndet belysts specifikt.
2.2.

Utgångspunkter

Att förstå varför människor flyttar är svårt eftersom det finns en mängd olika
faktorer som kan påverka och som flyttarna ibland kanske inte ens själva är
medvetna om. Att ge ett generellt svar på frågan om varför människor flyttar är
desto enklare: de flyttar för att de tror att de kommer få det bättre på någon annan plats. Men ett sådant generellt svar väcker naturligtvis bara följdfrågan om
vad det är som gör att de tror sig få det bättre på någon annan plats. En aspekt
har dock blivit lite tydligare genom svaret, att flyttningar uppstår som en konsekvens av variationer i levnadsbetingelser mellan platser. Vilka dessa levnadsbetingelser egentligen är har mindre betydelse för denna rapport, då rapportens
syfte främst är att förstå hur flyttningarna äger rum, inte nödvändigtvis varför.
Även om man accepterar det generella påståendet, att flyttning uppstår som en
konsekvens av variationer i levnadsbetingelser mellan platser, finns det åtminstone ytterligare två aspekter som bör beaktas i denna rapport. För det första
kan olika platsers levnadsbetingelser förändras över tid så att en plats eller region
som lockar stora mängder inflyttare under en viss period förlorar i attraktionskraft gentemot andra platser/regioner under andra perioder. Exempelvis kan
man tänka sig att antalet arbetstillfällen i en region blir färre eller att livskvalitetsfaktorer förändras till det sämre relativt andra regioner. För det andra är människors preferenser inte helt homogena, utan varierar i viss utsträckning beroende på i
vilken livsfas och andra omständigheter människor befinner sig i. Exempelvis
kan man tänka sig att ungdomar värdesätter nöjesliv högre än barnfamiljer som i
sin tur kanske värdesätter boendekostnaderna högre.
Båda ovan nämnda aspekter är tämligen komplexa och gör det svårt att dra enkla
slutsatser om varför flyttningsrörelserna förändras i tid och rum. I denna rapport
nöjer vi oss därför med att konstatera att det är variationer i levnadsbetingelser
mellan platser som ger upphov till flyttningar men, som kommer att visas i den
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kommande texten, att analyser av flyttavstånd kan användas för att få en bättre
uppfattning om hur flyttningsrörelsernas orsaker kan tolkas. Det finns nämligen
en del forskning som pekar på att långväga flyttningar i större utsträckning drivs
av arbetsmarknadsrelaterade faktorer, medan kortväga flyttningar i större utsträckning hänger samman med boende- och livskvalitetsrelaterade faktorer.
2.3.

Teoretiska perspektiv på flyttavstånd

Flyttavstånd har varit av intresse för vetenskapliga studier under lång tid. I en av
de tidigaste och mest välkända studierna konstaterade Ravenstein (1885) att de
allra flesta flyttare endast flyttade över korta avstånd. Såvitt bekant är Ravensteins studie den första att empiriskt visa att antalet flyttare avtar med ökande avstånd, men att människor är tämligen trögrörliga geografiskt har sannolikt varit
känt under en längre tid. Exempelvis hävdade Adam Smith (1776 [1981]) i ett
annat sammanhang att människor utgör den sorts kapital som är svårast att
transportera över avstånd. Ravenstein konstaterade också att ett av de svåraste
problemen för migrationsforskning är att flyttare definieras som flyttare när de
flyttar över en administrativ gräns (en definition som fortfarande gäller i de allra
flesta länder). Detta är ett problem eftersom administrativa områden varierar i
storlek, form och läge, vilket gör att analyser av flyttningar är svårtolkade. Ravenstein exemplifierade problemen med de två brittiska länen Rutland och
Yorkshire och menade att flyttningar över respektive läns gränser knappast var
jämförbara eftersom den som bor i Rutland och flyttar ett avstånd längre än 4 mil
måste korsa länets administrativa gräns. Om man däremot bor i Yorkshire är
motsvarande avstånd 15 mil, alltså en avsevärt längre sträcka. I Sverige skulle
man kunna exemplifiera med Gotlands län (om ca 3 000 km2) och Norrbottens
län (om ca 100 000 km2) och i Stockholms län med Sundbybergs kommun (om ca
10 km2) och Norrtälje (om ca 2 000 km2).
Sedan Ravensteins pionjärarbete har en mängd studier bekräftat att de flesta
flyttningar äger rum över korta avstånd. Men eftersom flyttdata vanligtvis endast
finns tillgängliga utifrån administrativa gränser (t.ex. kommuner eller län), så
kvarstår det problem som Ravenstein identifierade i slutet av 1800-talet än idag.
Grundproblemet ligger i att man (vanligtvis) inte mäter hur långt individer flyttar utan endast har information om aggregerade flyttströmmar. Det finns emellertid olika exempel på hur man försökt hantera avståndsproblemet och det är
ingen underdrift att påstå att avstånd kommit att inta en central roll för förståelsen av flyttningar.
Ur ett teoretiskt perspektiv så har det faktum att de flesta flyttningar äger rum
över korta avstånd förklarats med hänvisning till någon av följande tre faktorer.
För det första att flyttkostnaderna är högre ju längre man flyttar, t.ex. bensin-

10

Kartläggning av in- och utflyttningsfält i olika delar av Stockholms län

kostnaden för att transportera bohag ökar ju längre man åker. Men uppfattningen att de ekonomiska kostnaderna skulle utgöra ett stort hinder för att flytta över
längre avstånd har dock kritiserats sedan länge eftersom de direkta transportkostnaderna är tämligen försumbara, särskilt om man beaktar de potentiella ekonomiska vinsterna med att flytta (Lansing and Mueller, 1967; Sahota, 1968). För
det andra har det hävdats att mängden information om andra platser minskar ju
längre bort dessa platser ligger. Exempelvis är det lättare att få information (via
vänner eller andra medier) om tillgängliga arbetsmöjligheter i närområdet jämfört med mer avlägsna regioner, vilket kan tänkas minska flyttbenägenheten över
längre avstånd. Med hjälp av nya informationskanaler, t.ex. Internet, är det dock
sannolikt att informationens betydelse försvagats under de senaste årtiondena.
För det tredje brukar det hänvisas till de ”psykologiska kostnaderna” med att
flytta (t.ex. att man riskerar att försämra kontakterna med familj och vänner om
man flyttar långt från dem (Greenwood, 1975).
Av dessa tre generella teoretiska förklaringsfaktorer är det informationens betydelse och de psykologiska kostnaderna som fått mest gehör när det gäller avståndsfriktionen (Ritchey, 1976). Schwartz (1973) gjorde ett försök att empiriskt
pröva dessa faktorers relativa betydelse och spekulerade i att utbildning skulle
kunna påverka informationen (han menade att möjligheterna att inhämta och
tolka information kunde antas öka med längre utbildning) och att de psykologiska kostnaderna med att flytta över längre avstånd skulle öka ju äldre en individ är eftersom äldre personer har hunnit ”investera” mer i relationer med familj
och vänner. Om det visar sig att informationen är den viktigaste förklaringen
skulle i sådana fall utbildning vara positivt relaterat till längre flyttningar, medan
ålder skulle vara negativt relaterat. Schwartz fann det förväntade sambandet
mellan utbildning och flyttavstånd, men inte mellan ålder och flyttavstånd, varpå
han drog slutsatsen att den viktigaste förklaringen till att människor inte flyttar
särskilt långt beror på att de saknar information om förhållanden på avlägsna
platser.
En lite annorlunda ansats presenterades av Stouffer (1940, 1960), som introducerade begreppet “mellanliggande hinder” (intervening opportunities), som postulerade att antalet människor som flyttar ett visst avstånd står i proportion till den
procentuella ökningen av möjligheter vid det specifika avståndet. En liknande
tankegång återfinns hos Zipf (1949), som argumenterade för minsta motståndets
lag. Zipf’s enkla förklaring till att de flesta människor inte flyttar särskilt långt är
att de endast flyttar så långt de behöver för att uppnå sina mål. Detta reser emellertid en hel del frågor om vilka mål det är som kan uppnås över olika avstånd
och huruvida det finns några skillnader mellan olika grupper av flyttare.
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2.4.

Hur flyttavståndsproblemet har hanterats

Även om migrationsforskare redan under 1800-talet alltså var medvetna om att
avstånd var problematiskt insåg man också hur centralt det är för att förstå migration. När det gäller flyttningar inom länder, vilket är fokus i denna rapport,
har det länge funnits en konvention om att göra en analytisk uppdelning av
långväga- och kortväga flyttningar (ofta benämnt som ”residential mobility”
versus ”migration”) (Boyle et al., 1998). Denna uppdelning är betydelsefull eftersom, vilket kommer diskuteras mer ingående senare, orsakerna till flyttningar
varierar över avstånd där kortväga flyttningar oftast drivs av boendeskäl och
långväga flyttningar är mer relaterade till arbetsmarknaden (Niedomysl, 2011).
Sett ur den individuelle flyttarens perspektiv verkar det också vettigt att göra
något slags uppdelning beroende på flyttavstånd eftersom livet sannolikt förändras på olika sätt beroende på hur långt man flyttar (Hägerstrand, 1957; Roseman,
1971). Men distinktionen långväga/kortväga är ingalunda oproblematisk eftersom det inte finns något enkelt sätt att slå fast var gränsen mellan långväga/kortväga ska dras. Dessutom kvarstår problemet att data vanligen endast
finns tillgängliga på aggregerad nivå, varför flyttavstånd tvingats definieras utifrån administrativa gränser.
Liksom Ravenstein konstaterade utifrån brittiska data finns det stora skillnader i
de administrativa regionernas geografi. Detta illustrerades nyligen i en jämförelse av 36 länder där Bell och Charles-Edwards (2013) visade att i vissa länder
finns flyttdata endast tillgängligt för en administrativ nivå (t.ex. län), medan det i
andra länder fanns upp till fyra olika administrativa nivåer att välja flyttdata
utifrån (t.ex. bostadsområde, församling, kommun, län). Om man vill jämföra
flyttningar mellan olika länder är detta naturligtvis en försvårande omständighet
(Long et al. 1988a; Bell et al. 2002). I Bells och Charles-Edwards genomgång visade det sig t.ex. att ett land som Portugal har data tillgängligt för fyra olika administrativa nivåer, där den minsta utgjorde cirka 4000 rumsliga enheter. I Kina
däremot, som naturligtvis är betydligt större till yta och befolkning, utgjordes
den mest detaljerade administrativa nivån av endast 347 rumsliga enheter. Eftersom de allra flesta flyttningar sker över korta avstånd, och alltså drivs av olika
faktorer beroende på avstånd, är risken för felaktiga tolkningar uppenbar om
man inte kan beakta över vilka avstånd olika flyttningar sker.
Dessa problem faller inom ramen för det som brukar kallas ”ekologiska felslut”
(Robinson, 1950) (felaktiga tolkningar som kan uppstå när resultat härleds från
grupper till individer, såsom t.ex. att alla flyttare har samma egenskaper) och
”modifiable areal unit problem” (Openshaw, 1984) (resultat kan bero på hur administrativa enheter slagits samman eller delats upp).
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Så hur brukar man inom migrationsforskningen hantera dessa problem? Svaret
är dessvärre att man ofta inte beaktar dem över huvud taget. De allra flesta studier använder administrativa gränser för att definiera migration utan att ta
nämnvärd notis om hur långt dessa flyttare faktiskt flyttar. Med andra ord finns
det en risk att man likställer individer som bara flyttat några få kilometer med
individer som flyttat väldigt långa sträckor.
Men det finns också en hel del studier som tagit problemet mer på allvar och på
olika sätt, antingen försökt mäta flyttavstånd, eller helt enkelt försökt utesluta
personer som endast flyttat korta avstånd. Det enklaste sättet att utesluta kortväga flyttare (om man inte har tillgång till avståndsdata) är att utesluta flyttare
mellan angränsande administrativa regioner (se t.ex. Jack, 1971; Weeden, 1973;
Jun and Chang, 1986). Hur framgångsrikt ett sådant förfarande är beror till stor
del på hur stora de administrativa områdena är (Niedomysl et al., 2014). Man kan
även jämföra resultat genom att använda olika typer av administrativa regioner
(t.ex. analysera hur flyttningarna ser ut beroende på om man studerar flyttningar
mellan kommuner eller mellan län) (se t.ex. Nivalainen, 2004; Biagi et al., 2011).
Ett annat sätt, som ger en bättre uppfattning om flyttavstånd, är att räkna ut administrativa regioners mittpunkter och mäta avståndet mellan dessa. Mittpunkten kan beräknas mer eller mindre avancerat eller helt enkelt genom att anta att
de flesta flyttare flyttar mellan centralorter i regionerna. Detta är ett tämligen
effektivt sätt att ”mäta” flyttavstånd även om det fortfarande sker på aggregerad
nivå (Niedomysl et al., 2014). Ett betydligt mer ovanligt men exakt sätt, som används i denna rapport, är att mäta flyttavståndet för varje individ, men det kräver att man vet var individen bodde före och efter flytt. Denna ansats har endast
använts ett fåtal gånger (Lundholm, 2010; Eliasson et al., 2014; Niedomysl och
Fransson, 2014; Niedomysl et al., 2014).
2.5.

Empiriska studier av flyttavstånd

Ett viktigt tidigt bidrag till studiet av flyttningar som fokuserade på avstånd
gjordes av Makower et al. (1938), som fokuserade på flyttningar till Oxford i
Storbritannien. De bekräftade, för det första, att flyttströmmar avtar kraftigt med
ökande avstånd, vilket de benämnde ”rumslig friktion”. För det andra, flyttavstånd mättes via vägavstånd, men de undersökte också tågbiljettspriser som ett
alternativt avståndsmått (men fann inte att det gjorde någon skillnad). För det
tredje så tycks de ha förklarat den rumsliga friktionen på ett ganska allmänt sett
genom att hänvisa till att det kostar pengar att flytta (färre flyttningar under perioder av ekonomisk nedgång tolkades som att det var svårare att få råd med
flyttomkostnaderna), men pekade även på betydelsen av arbetsmarknadsstrukturer och svårigheter med att överföra vissa kunskaper från en region/sektor till
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en annan. Flyttningarna tycktes vara mindre påverkade av sådana faktorer när
två regioner uppvisade en liknande industristruktur. För det fjärde undersökte
de eventuella skillnader mellan män och kvinnor i benägenheten att flytta över
avstånd, men fann inga sådana skillnader. I ett senare arbete visade Makower et
al. (1939) även att långväga flyttningar påverkades mer av konjunkturella svängningar än kortväga flyttningar, vilket antyder att långväga flyttningar är mer
relaterade till arbetsmarknadsfaktorer.
Rose (1958) är en av de första studierna som undersökt hur flyttarnas individegenskaper varierar beroende på hur långt de flyttar. Rose fokuserade på socioekonomisk status bland amerikanska flyttare och fann att individer med hög socioekonomisk status tenderar att flytta över längre avstånd, vilket antyder att
individer ur denna grupp behöver flytta längre för att kunna uppnå sina mål. Ett
undantag gällde flyttare med den lägsta socioekonomiska statusen, som också
flyttade över avsevärda avstånd. Enligt Rose skulle detta kunna förklaras utifrån
diskriminering (gruppen bestod av afro-amerikaner), där gruppen diskrimineras
från arbeten som de utan diskriminering skulle kunna ha fått (Bogue och
Thompson (1949) är ett ännu tidigare exempel). I en mer samtida studie visade
Hunt (2004) att högutbildade har en högre benägenhet att flytta längre avstånd
jämfört med lågutbildade.
Med svenska data har Niedomysl och Fransson (2014) visat att kvinnor har en
marginellt lägre benägenhet att flytta över längre avstånd och att unga människor har en hög benägenhet att flytta långt. Barnfamiljer har, föga överraskande,
en lägre benägenhet att flytta långt, men skiljer sig inte nämnvärt från andra flyttare när det gäller kortväga flyttningar. Det generella mönstret vad gäller utbildning är tydligt; det är betydligt vanligare att högutbildade flyttar långt jämfört
med lågutbildade. Vidare visade det sig att höginkomsttagare mer sällan flyttar
över långa avstånd och att sannolikheten att ha bytt jobb ökar kraftigt med flyttningens längd (se även Jun och Chang, 1986 och White och Meuser, 1988).
Med ovanstående i åtanke är det inte förvånande att flera studier funnit att de
skäl som flyttare uppgett i enkäter och intervjuer som orsaker till varför de flyttat
varierar med flyttavstånd. Gleave och Cordey-Hayes (1977) är ett av de tidigaste
exemplen som använde enkätdata för att se om orsakerna varierar. Niedomysl
(2011) använde svenska data och visade att det fanns en betydande variation där
bostadsskäl var starkt dominerande över korta flyttavstånd och att arbetsmarknadsskäl var mer framträdande över längre flyttavstånd. I sig är dessa resultat
inte särskilt förvånande (om man letar efter en ny bostad finns det ingen anledning att flytta 10 mil och om man letar nytt jobb letar man vanligen först i närområdet och behöver inte byta bostad om man finner ett jobb i närheten).
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Ett annat exempel utgörs av Biagi et al., (2011) som dock inte använde enkätdata,
men som skiljde på kort- och långväga flyttare genom att analysera flyttningar
mellan mindre och större administrativa områden. De fann också att flyttare över
korta avstånd verkade påverkas mer av bostads- och livsstilsfaktorer, medan mer
långväga flyttare tycktes påverkas mer av arbetsmarknadsfaktorer. I detta sammanhang bör också studier som använt så kallade gravitationsmodeller nämnas,
där avstånd, enkelt uttryckt, används som ett sätt att mäta olika platsers (och
platsegenskapers) attraktionskraft på flyttare över olika avstånd (se t.ex. Congdon, 2010; Cooke and Boyle, 2011; Biagi et al., 2011; Kalogirou, 2012).
Även om denna litteraturgenomgång visat att avstånd spelar en central roll för
att förstå flyttningar, finns det förvånansvärt få studier som faktiskt tagit avstånd
på allvar. Detta hänger delvis samman med svårigheter att få tillgång till data
som möjliggör avståndsanalyser, men en kanske viktigare förklaring är att det
tycks vara först under senare tid som problemet uppmärksammats på allvar.
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3. Lång- och kortväga flyttning till och från länets
olika delar

3.1.

Utgångspunkter, data och metod

Huvuduppgiften har inneburit att kartlägga Stockholms inrikes flyttfält, d v s
med vilka områden i landet som Stockholmsregionens olika delar har ett intensivt flyttutbyte. Vi ska dessutom göra det på en detaljerad geografisk nivå. Hittills har en sådan studie nästan inte varit möjlig eftersom en höjd geografisk upplösningsnivå behövts kompenseras med data som avser längre tidsperioder vid
beräkning av flyttsannolikhet för att undgå slumpens skördar. Anta att det finns
en liten by med 50 invånare vars enda flyttutbyte med Stockholm under en 50årsperiod består av en familj om 5 personer som flyttar ett visst år. Även om
denna enda flytt slås ut på tio år, till priset av att förändringar över tid döljs, så
kommer byns flyttutbyte med Stockholm att framstå som högt, vilket det alltså
inte nödvändigtvis är. Som en följd har flyttutbytet hittills vanligtvis redovisats
för större geografiska enheter (t ex kommuner) utslaget över långa tidsperioder (t
ex 5-10 år). Den bild som presenteras blir med andra ord både osäker och diffus i
såväl geografiskt som kronologiskt avseende.
Vårt empiriska bidrag bygger huvudsakligen på data som är skräddarsydda för
studiens ändamål med hjälp av datorprogrammet EquiPop. EquiPop förser geografiska koordinater med individuella grannskap bestående av ett specificerat
antal individer (se vidare Östh et al., 2014). De data vi har nyttjat för att undersöka flyttutbytet i olika delar av Stockholms län anger alltså flyttbenägenheten
hos befolkningen i varje hundrametersruta, inklusive den befolkningens närmsta
grannar. Programmet har sökt grannar tills det har knutit de 1000 mest närboende personerna till varje hundrametersruta i Sverige. Tillgängliga data avser tre
tidpunkter, 1990, 2000 och 2010.
Dessutom har vi använt data rörande flyttavstånd och eventuellt byte av arbetsplats i samband med en flytt, samt en rad attributdata för långväga flyttare och
några jämförelsegrupper år 2010. Detta dataset har använts för att ta reda på om
långväga flyttare märker ut sig på något sätt.
I litteraturgenomgången pekade vi bland annat på svårigheterna med att stipulera vad som menas med ”en flytt” och hur våra föregångare inom migrationsforskningen har förhållit sig till detta problem. Att stipulera vad som ska räknas
som ”en flytt” är svårare än det först kan verka. Att den som lämnar sin bostad i
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Norrtälje och överlåter den till någon annan, för att istället ta en bostad i Haparanda i anspråk, är en flyttare framstår som otvetydigt. Om Norrtäljebon i fråga
flyttar till Hallstavik skulle man kunna invända att flyttningen ju inte korsar en
kommungräns. Å andra sidan är avståndet längre än det alls kan bli mellan två
platser i de olika kommunerna Solna och Sundbyberg. Då är det lätt att argumentera för att om en flyttning mellan Solna och Sundbyberg ska kvalificera som
flyttning, bör också en flyttning från Norrtälje till Hallstavik göra det trots att den
är inomkommunal.
Om man går med på att också inomkommunala flyttningar är flyttningar är frågan var man ska dra gränsen. Krävs att man byter stadsdel eller tätort? Eller
räcker det att man flyttar tvärs över gatan för att kvalificera som flyttare? Är man
rentav flyttare om man byter lägenhet med grannen på samma våning i samma
trappuppgång? Det är svårt att finna några avgörande argument för en viss definition. Samma problem uppstår i kronologiskt avseende. Att de svenska landsbygdsungdomar som sökte sin lycka i landets industriorter vid mitten av 1900talet flyttade förefaller nog otvetydigt, men hur ska man se på den som idag påbörjar en tidsbestämd utbildning på annan ort än hemorten? Eller tar jobb som
au pair ett halvår? Är det tillräckligt länge för att räknas som flytt? Här har vi
därför valt att vara pragmatiska och utgår från datamaterialets geografiska och
kronologiska upplösningsnivåer samt det faktum att fastighetsbildningstekniska
skäl kan få kvarboende att felaktigt framstå som (extremt kortväga) flyttare. Med
flyttning avses här ett flyttavstånd om minst 142 meter mellan två nyårsaftnar i
vårt datamaterial.
Som har framgått i litteraturgenomgången görs ofta en principiell teoretisk åtskillnad mellan å ena sidan flyttningar som förorsakas av (eller åtminstone inbegriper) byte av jobb och å andra sidan flyttningar som inte gör det, utan snarare
är att betrakta som steg i boendekarriären. Det är lätt att förstå logiken i denna
åtskillnad eftersom såväl förutsättningarna för flyttningen som följderna av den
skiljer sig åt. Eftersom de flesta människor dagligdags förflyttar sig mellan sin
bostad och sitt arbete är det också rimligt att förvänta sig att långväga flyttningar
oftare än kortväga är av den typ där också arbetet byts. Figur 1 visar hur det faktiskt förhåller sig.
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Figur 1. Andel inrikes flyttare 2009-2010 med härkomst/destination inom AB-län som inte har samma
arbetsplats efter flytt som innan, fördelat efter euklidiskt flyttavstånd (km)
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Figuren visar att gränsen i praktiken är flytande. Det finns inget otvetydig tröskelvärde, men att en stabilisering sker vid ungefär 130 km fågelvägen. Över detta
avstånd byter ungefär 70 procent av utflyttarna från Stockholms län och en något
större andel av inflyttarna dit, arbetsplats samtidigt med flytten. Vi använder
därför detta avstånd som brytpunkt för att skilja ut ”långväga flyttare” till och
från Stockholms län.
Stockholms län är förmodligen det mest variationsrika i landet vad gäller boendemiljöer. Länet inrymmer inte bara Sveriges största stad och dess förorter, utan
också mindre tätorter och en hel del landsbygd. Därför är tanken att den långväga flyttningen skulle kunna variera mellan länets olika delar inte särskilt långsökt. Vår avsikt har varit att beakta denna möjlighet genom att analysera flyttningen till och från olika delar av länet separat. Samtidigt kan man inte låta analysområdena bli så små att slumpen ges spelrum i resultaten. Figur 2 visar den
mest detaljerade geografiska upplösningsnivån i redovisningarna.
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Figur 2. Studiens geografiska indelning av härkomst- och destinationsområden i Stockholms län

Stockholms innerstad är en speciell boendemiljö med många bostäder. Den har
därför fått utgöra ett eget analysområde. Återstoden av Stockholms kommun
brukar konventionellt indelas i ”Söderort” och ”Västerort”, en indelning som vi
har valt att följa. Solna och Sundbyberg är närmast omringade av Stockholms
kommun och på många sätt integrerade. Några kommuner omedelbart norr
därom har fått bilda området ”Norrort”. Kommuner som ligger längre ut, men
tydligt inom Stockholms influensområde, kallar vi ”Norra” respektive Södra
Storstockholm. Centrala Södertälje har fått utgöra ett eget analysområde. Därtill
kommer länets yttersta, mer lantligt präglade, områden. De har fått utgöra egna
analysområden.
3.2.

Översiktligt kort- och långväga flyttutbyte

Tabell 1 sammanfattar flyttrörligheten i länets olika delar. Inrikes nettoflyttning
bidrog till en befolkningstillväxt om 0,3 % i Stockholms län år 2010. Man kan
emellertid notera en del variationer. Medan inrikes nettoinflyttning svarar för
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större befolkningstillväxt i Stockholms innerstad, Söderort och i förortskommunerna norr om sta’n, uppvisar centrala Södertälje, Södra förortskommunerna och
Västerort nettoutflyttning. Av tabellen framgår också att den långväga flyttningen bara utgör en bråkdel – runt en tiondel – av den totala flyttningen. Variationerna inom länet är därvidlag små. Däremot varierar den långväga flyttningens
bidrag till nettot. Medan den långväga flyttningen svarar för hela nettoinflyttningen till Stockholms innerstad och merparten av nettoflyttningen till Söderort
är nettoinflyttningen till norra Storstockholm lokalt driven. Även SolnaSundbyberg och Västerort har en noterbar långväga nettoinflyttning, men den
balanseras av lokal nettoutflyttning. I övrigt är den långväga flyttningen av obetydlig omfattning.
Av tabellerna framgår återigen att lejonparten av all flyttning som har sin härkomst, eller destination, inom någon del av Stockholms län är kortväga. Medianflyttaren flyttar några kilometer. Om alla utflyttare rangordnas efter flyttavstånd
har man, när 90 procent är räknade, inte nått 10 mil någon annanstans än i Norrtälje. När det gäller inflyttning överstiger 90-procentsnivån 10 mil i länets centrala delar (Stockholm, Solna och Sundbyberg). Det faktum att medelavståndet är
avsevärt längre än medianavståndet indikerar emellertid att det finns några flyttare som är väldigt långväga. Andelen långväga utflyttare är ganska lika i länets
olika delar (7-9 procent). Andelen långväga inflyttare varierar mera. I länets centrala delar uppgår den till 10-14 procent, medan den i länets yttre delar ligger
kring 8-9 procent.
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2 952
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5 944

887
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0,3%
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Tabell 1. Antal (långväga; >130km) inrikes in- och utflyttare, samt nettoflyttning i Stockholms län år 2009-2010

24 867

37 515

Västerort

Söderort

14 219

5 507

5 804

29 664

Solna & Sundbyb

Nykvarn, S och N

Norrtälje

Norrort

2 704

527

455

1 174

3 659

711

2 952

1 715

2 268

2 469

9,1%

9,1%

8,3%

8,3%

8,3%

7,5%

7,9%

6,9%

8,6%

7,8%

därav långväga

40,84

50,29

41,68

36,56

37,19

33,98

35,9

31,47

40,82

36,31

Medel

10

0,6

0,63

0,54

0,51

0,6

0,51

0,7

0,58

0,57

0,57

25

1,66

1,6

1,34

1,52

1,46

1,22

1,98

1,7

1,5

1,6

5,92

11,30

9,68

4,94

3,93

3,10

5,46

5,28

7,21

6,33

Median

75

16,58

46,96

32,14

12,56

9,79

23

12,4

12,8

22,05

17,25

22

Norrort

Norrtälje

Nykvarn, S och N

Solna & Sundbyb

Sthlm innerstad

C Södertälje

Söderort

Västerort

N Storstockholm

S Storstockholm

Till…

30 554

5 867

5 637

14 544

46 466

8 767

40 335

24 216

28 211

30 510

Antal flyttare

2 660

446

459

1 739

6 220

730

4 717

2 351

2 328

2 408

8,7%

7,6%

8,1%

12,0%

13,4%

8,3%

11,7%

9,7%

8,3%

7,9%

därav långväga

39,91

48,16

43,23

49,52

56,94

35,33

49,56

41,49

40,4

36,75

Medel

0,61

0,63

0,54

0,61

0,61

0,5

0,7

0,57

0,6

0,54

10

1,73

1,63

1,36

1,6

1,58

1,12

1,98

1,62

1,68

1,52

25

6,07

11,49

9,93

5,39

4,46

2,62

5,73

5,19

7,82

5,92

Median

12,4

40,86

18,72

12,4

12,41

15,07

12,4

12,41

12,41

12,4

75

Tabell 3. Antal inrikes inflyttare (>142m) 2009-2010, därav långväga (>130km) samt flyttavstånd (km)

43 979

Sthlm innerstad

9 525

26 490

N Storstockholm

C Södertälje

31 593

Antal flyttare

S Storstockholm

Från…

Tabell 2. Antal inrikes utflyttare (>142m) 2009-2010, därav långväga (>130km) samt flyttavstånd (km)
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90

74,11

66,12

69,83

173,19

233,72

75,21

137,31

111,41

67,71

72,86

90

84,22

108,98

85,99

60,38

62,42

64,74

66,11

41,94

75,46

72,96

3.3.

Vad utmärker de långväga flyttarna?

Begreppsligt skiljer man alltså på långväga flyttare eftersom de som regel antas
byta jobb (och livssituation i fler avseenden) i samband med flytten. Sådana analyser kan ge insikt i den dynamik som skapar länets befolkningsutveckling. En
intressant fråga rör därför huruvida de långväga flyttarna avviker från andra
flyttare, eftersom det ger en förståelse av vilka individ(egenskaper) det är som
driver befolkningsdynamiken i flytthänseende. Innan vi sätter fokus på långväga
flyttare ska vi emellertid undersöka i tabell 4-6 hur olika attribut alls samvarierar
med flyttning till och från Stockholms läns centrala (kommunerna Stockholm,
Solna och Sundbyberg) och yttre (övriga kommuner) delar (modell 1, 2, 5 och 6).
Modell 3, 4, 7 och 8 redovisar i samma avseenden hur långväga flyttare avviker
från kortväga. Resultaten i tabell 4-6 ska tolkas på följande vis: ett odds högre
eller lägre än 1 innebär att en individ med denna egenskap har en högre (större
än 1) eller lägre (mindre än 1) sannolikhet att ha flyttat i jämförelse med referensgruppen.
Vi kan konstatera att flyttarna till/från såväl länets centrala som yttre delar avviker från kvarboende personer på snarlikt sätt (modell 1 och 2). Benägenheten att
alls flytta förefaller minska med stigande ålder, förekomst av barn eller partner
och om man är andra generationens invandrare. Benägenheten att flytta till/från
de yttre delarna av länet är särskilt låg också bland pendlare och bland personer
som står utanför arbetsmarknaden (huvudsakligen pensionärer). Att vara första
generationens invandrare, ha extra hög eller låg inkomst och att ha postgymnasial utbildning ökar däremot sannolikheten för en flytt.
När man jämför långflyttare med andra flyttare förstärks några av de mönster vi
just har konstaterat ytterligare (modell 3 och 4). Med barn i familjen, stigande
ålder eller om man tillhör andra generationens invandrare blir människor inte
bara obenägna att flytta i största allmänhet, utan i synnerhet att flytta långt. På
samma vis kan vi konstatera att postgymnasial utbildning och låga inkomster är
två attribut som både höjer sannolikheten för att flytta alls och i synnerhet för att
flytta långt. I några avseenden avviker emellertid de långväga flyttarna från de
kortväga. Att tillhöra första generationens invandrare eller att ha höga inkomster
ökade flyttbenägenheten, men minskar benägenheten att, som flyttare, flytta
långt. Att ha jobbet i någon annan kommun eller att inte ha något jobb ökar sannolikheten att en person flyttar långt till/från de centrala delarna av länet. När
det gäller långväga flyttning till/från de yttre delarna av Stockholms län (modell
5-8) är läget mer komplext. Att vara pendlare ökar sannolikheten för långväga
utflytt. Att pendla minskar sannolikheten för långväga inflytt. Att inte ha något
jobb ökar sannolikheten för både långväga utflytt och inflytt.
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1.00

0.56**
0.18**

0.96**

0.64**

0,87**
1.19**

1.17**
1.35**

1.16**

1.11**
1.00
1.02**

0.26**
736 263
498 467

Kön (ref = man)
kvinna

Ålder (ref = -29)
30 – 49
50 –

Barn i hushållet(ref = nej)
ja

Partner i hushållet(ref = nej)
ja

Invandrare (ref = svensk)
2a generation
1a generation

Inkomstnivå (ref = medel)
låg
hög

Postgymnasial utbildning (ref = nej)
ja

fd kn-pendlare (ref = nej)
ja, till annan kn
ja, till utflkn
ingen arbetsplats

Constant
N
-2 Log-likelihood

24

Utflyttare från
centrala AB-län

Ref: Kvarboende i
centrala AB-län

Modell 1

1.10**
1.32**

0.86**
1.15**

0.56**

0.89**

0.45**
0.14**

1.01

Inflyttare till
centrala AB-län

fd kn-pendlare (ref = nej)
ja, till annan kn
ja, till inflyttningskn
ingen arbetsplats

0.33**
734 066
509 944

1.02*
1.00
1.22**

Postgymnasial utbildning (ref = nej)
ja
1.22**

Inkomstnivå (ref = medel)
låg
hög

Invandrare (ref = svensk)
2a generation
1a generation

Partner i hushållet(ref = nej)
ja

Barn i hushållet(ref = nej)
ja

Ålder (ref = -29)
30 – 49
50 –

Kön (ref = man)
kvinna

Ref: Kvarboende i
centrala AB-län

Modell 2

fd kn-pendlare (ref = nej)
ja, till annan kn
ja, till utflyttningskn
ingen arbetsplats

Postgymnasial utbildning (ref = nej)
ja

Inkomstnivå (ref = medel)
låg
hög

Invandrare (ref = svensk)
2a generation
1a generation

Partner i hushållet(ref = nej)
ja

Barn i hushållet(ref = nej)
ja

Ålder (ref = -29)
30 – 49
50 –

Kön (ref = man)
kvinna

0.08**
98 464
53 791

1.57**
2.67**
2.62**

1.26**

1.29**
0.65**

0.51**
0.36**

1.56

0.51**

0.78**
0.61**

1.01

Ref: Utflyttare(<130 km) från Utflyttare (>130km)
centrala AB-län
från centrala AB-län

Modell 3

Tabell 4. Oddskvoter, baserade på logistisk regression, som anger olika attributs bidrag till sannolikheten att vara en (långväga) flyttare till/från Stockholms län 2009-2010
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0.56**
0.32**

0.41**

0.95**

0.55**
0.50**

1.12**
0.65**

1.55**

1.06*
1.72**
1.87**

0.19**
104 782
74 972

Ålder (ref = -29)
30 – 49
50 –

Barn i hushållet(ref = nej)
ja

Partner i hushållet(ref = nej)
ja

Invandrare (ref = svensk)
2a generation
1a generation

Inkomstnivå (ref = medel)
låg
hög

Postgymnasial utbildning (ref = nej)
ja

fd kn-pendlare (ref = nej)
ja, till annan kn
ja, till utflkn
ingen arbetsplats

Constant
N
-2 Log-likelihood

25

0.97

Inflyttare(>130 km) till
centrala AB-län

Kön (ref = man)
kvinna

Ref: Inflyttare(<130 km) till
centrala AB-län

Modell 4

1.32**
1.51**

0.91**
1.29

0.38**

0.85**

0.48**
0.18**

1.04**

Utflyttare från
yttre AB-län

fd kn-pendlare (ref = nej)
ja, till annan kn
ja, till inflyttningskn
ingen arbetsplats

0.42**
811 362
468 046

0.69**
1.00
0.76**

Postgymnasial utbildning (ref = nej)
ja
1.14**

Inkomstnivå (ref = medel)
låg
hög

Invandrare (ref = svensk)
2a generation
1a generation

Partner i hushållet(ref = nej)
ja

Barn i hushållet(ref = nej)
ja

Ålder (ref = -29)
30 – 49
50 –

Kön (ref = man)
kvinna

Ref: Kvarboende i
yttre AB-län

Modell 5

fd kn-pendlare (ref = nej)
ja, till annan kn
ja, till utflyttningskn
ingen arbetsplats

0.41**
794 870
467 041

0.60**
2206**
0.82**

1.18**

1.20**
1.52**

0.90**
1.32**

0.43**

0.97**

0.51**
0.16**

1.03**

Inflyttare till
yttre AB-län

Postgymnasial utbildning (ref = nej)
ja

Inkomstnivå (ref = medel)
låg
hög

Invandrare (ref = svensk)
2a generation
1a generation

Partner i hushållet(ref = nej)
ja

Barn i hushållet(ref = nej)
ja

Ålder (ref = -29)
30 – 49
50 –

Kön (ref = man)
kvinna

Ref: Kvarboende i
yttre AB-län

Modell 6

Tabell 5. Oddskvoter, baserade på logistisk regression, som anger olika attributs bidrag till sannolikheten att vara en (långväga) flyttare till/från Stockholms län 2009-2010
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0.72**
0.70**

0.60**

1.20**

0.62**
0.38**

1.44
0.71

1.49

1.02
2.06**
2.22**

0.10**
84 127
48 256

Ålder (ref = -29)
30 – 49
50 –

Barn i hushållet(ref = nej)
ja

Partner i hushållet(ref = nej)
ja

Invandrare (ref = svensk)
2a generation
1a generation

Inkomstnivå (ref = medel)
låg
hög

Postgymnasial utbildning (ref = nej)
ja

fd kn-pendlare (ref = nej)
ja, till annan kn
ja, till utflkn
ingen arbetsplats

Constant
N
-2 Log-likelihood
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0.93**

Utflyttare (>130km)
från yttre AB-län

Kön (ref = man)
kvinna

Ref: Utflyttare(<130 km) från
yttre AB-län

Modell 7

1.23**
0.60**

0.66**
0.63**

1.02

0.45**

0.54**
0.39**

0.97

fd kn-pendlare (ref = nej)
ja, till annan kn
ja, till inflyttningskn
ingen arbetsplats

0.15**
82 018
46 157

0.62**
0.97
1.70**

Postgymnasial utbildning (ref = nej)
ja
2.04**

Inkomstnivå (ref = medel)
låg
hög

Invandrare (ref = svensk)
2a generation
1a generation

Partner i hushållet(ref = nej)
ja

Barn i hushållet(ref = nej)
ja

Ålder (ref = -29)
30 – 49
50 –

Kön (ref = man)
kvinna

Ref: Inflyttare(<130 km) till Inflyttare(>130 km) till
yttre AB-län
yttre AB-län

Modell 8

Tabell 6. Oddskvoter, baserade på logistisk regression, för olika attributs bidrag till sannolikheten att vara en (långväga) flyttare (18-w år) till/från AB län 2009-2010

Kartläggning av in- och utflyttningsfält i olika delar av Stockholms län

3.5.

Flyttfält

Vi har redan dragit slutsatsen att merparten av de flyttningar som har sin härkomst eller destination i Stockholms län sker över korta avstånd. Härnäst ska vi
kartera vart utflyttarna från länets olika delar tar vägen och varifrån inflyttarna
kommer. Eftersom vi använder data bearbetade i EquiPop (se kapitel 3) kan kartläggningen ske på en detaljerad geografisk nivå oberoende av – för flyttningen
ovidkommande – administrativa gränser och oberoende av geografiska variationer i befolkningstätheten.
Resultatet redovisas i en serie kartor som alla har samma klassindelning (se appendix). Varje punkt i kartorna representerar de 1 000 närmaste invånarna och
klassindelningen består av tre klasser som var och en inbegriper en tredjedel av
flyttarna. Den högsta klassen inbegriper den tredjedel som bor på de rutor som
har högst benägenhet att flytta till/från angiven region i Stockholm. Mellanklassen rymmer flyttare till/från rutor med lite lägre benägenhet att göra det och i
den lägsta klassen återfinns rutor vars flyttutbyte med den aktuella Stockholmsregionen bara består av några enstaka personer per tusen invånare. För orienteringens skull visar kartorna också befolkade hundrametersrutor helt utan flyttutbyte med den Stockholmsregion som är aktuell. Flyttutbytet redovisas för de tio
länsdelar som redovisas i Figur 2 ovan. Såväl ut- som inflyttning redovisas i två
kartor (östra Mellansverige respektive hela riket) avseende år 1991, 2000 och
2010.
Kartorna, som alltså återfinns i appendix, reflekterar det intryck som redan har
framträtt i tabellerna, men kan precisera resultaten och åskådliggöra dem på ett
mer målande sätt. Ett grundläggande budskap är att de centrala delarna av länet
har en del flyttutbyte med resten av landet medan de yttre länsdelarnas flyttutbyte är väldigt lokalt. Bortsett från den lokala utbredningen omfattar flyttfälten
sällan hela kommuner (eller andra administrativa områden) utan är som regel
begränsade till de centrala delarna av större städer. Det är slående hur få delar av
landet som har något flyttutbyte med Stockholms län, trots att utbytena med
andra län i flertalet fall kan väntas vara ännu mindre. Regionalt sett finns en viss
tyngdpunkt mot östra Svealand, Dalarna och Södra Norrland. Knappast några
systematiska förändringar över tid kan noteras.
I det följande kommer vi endast att kortfattat redovisa resultaten och kommentera kartmaterialet eftersom materialet är tämligen omfattande (totalt rör det sig
om 120 kartor i figur 3-22). Själva figurerna/kartorna återfinns i appendix. Figur 3
visar utflyttningen från Stockholms innerstad åren 1991, 2000 och 2010. Den reflekterar det mönster som antyddes redan i Tabell 1, d v s att merparten av flyttning-

27

Kartläggning av in- och utflyttningsfält i olika delar av Stockholms län

en är kortväga. Utflyttningen från Stockholms innerstad är som mest intensiv till
områden i länets centrala delar. Området med intensiv flyttning är mer utsträckt
i riktning mot nordost och sydväst, d v s längs kusterna. I riktning mot Bergslagen finns stora områden utan eller med helt obetydligt utflyttning från Stockholms innerstad. I Sverigekartorna kan man för det första konstatera att de centrala delarna av rikets större städer har förhållandevis stor inflyttning från Stockholms innerstad. Därutöver kan en del andra områden med kontinuerligt inflöde
av flyttare från Stockholms innerstad identifieras. Dit hör till exempel Österlen,
NV Skåne, trakten väster om Siljan i Dalarna samt Åredalen i Jämtland.
Figur 4 visar inflyttningen till Stockholms innerstad åren 1991, 2000 och 2010 där
också inflyttningen till Stockholms innerstad är i huvudsak lokal. Därutöver avtecknar sig en del städer i närområdet, såsom Uppsala, Södertälje, Sigtuna och
Trosa. Inflyttarnas härkomster är dock inte fullt så koncentrerade som utflyttarnas destinationer. I Sverigekartorna märks framför allt de centrala delarna av
större städer runtom i landet. Dessutom finns ett antal mer lantliga områden med
en kontinuerligt hög inflyttning per tusen invånare. Dit hör trakten kring Åre,
Södra Siljansbygden, Sörmland, Österlen, samt delar av Öland och Gotland.
Figur 5 visar utflyttning från Solna och Sundbyberg åren 1991, 2000 och 2010. Kartserien visar att utflyttningen från Solna och Sundbyberg är mest lokal och flyttlassen rullar framför allt till centrala Stockholm eller i riktning mot norr. Av Sverigekartorna framgår att till större delen av landet bara finns sporadisk flyttning
från Solna-Sundbyberg. Till undantagen, destinationer för en kontinuerlig flyttström från Solna-Sundbyberg, hör delar av östra Svealand och de centrala delarna av en del större städer, särskilt i Norrland.
Figur 6 visar inflyttning till Solna och Sundbyberg åren 1991, 2000 och 2010. Också
inflyttningen till Solna-Sundbyberg är lokal, men inte fullt så lokal som utflyttningen därifrån. De skarpt blå rutorna sträcker sig lite längre söder om tullarna. I
ett Sverigeperspektiv uppräder en likartad bild. Inflyttningen till SolnaSundbyberg per tusen invånare är i första hand en lokal historia, i andra hand
något som berör större städer, särskilt om de ligger i Mellansverige eller i Norrland. I tredje hand återfinns inflyttarnas härkomster i östra Svealand och södra
Norrland. I övrigt är flyttning per 1000 invånare till Solna-Sundbyberg sporadisk
eller förekommer över huvud taget inte.
Figur 7 visar utflyttning från Söderort åren 1991, 2000 och 2010. Utflyttningen från
Söderort är lokal vid samtliga tre undersökta tidpunkter. Icke desto mindre kan
en viss förändring skönjas i kartserien. År 2010 går de lokala flyttlassen till ett
större område än tidigare, även om tyngdpunkten ligger kvar lokalt och har en
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viss utlöpning mot länets södra delar. Av Sverigekartorna framgår att de mer
långväga utflyttarna från Söderort företrädesvis hamnar i Mellansverige, södra
Norrland eller på Gotland. Inga tydliga förändringar över tid kan noteras.
Figur 8 visar inflyttning till Söderort åren 1991, 2000 och 2010 som till största delen
är lokal, även om en viss utvidgning kan noteras över tid. Den inflyttning till
Söderort som har mer långväga härkomster är koncentrerad. Till de platser som
syns på samtliga tre kartor och hamnar i högsta klassen åtminstone någon gång
hör flera städer i Mälardalen, flera norrlandsstäder, Linköping, Visby och
Malmö. Åre märker också ut sig.
Figur 9 visar utflyttning från Västerort åren 1991, 2000 och 2010. Utflyttningen från
platser i Västerort har en stark lokal dominans. En del flyttlass hamnar i de centrala delarna av Stockholms län. Den långväga utflyttningen från Västerort är
helt obetydlig i större delen av landet. Den är dock något vanligare i östra Svealand, Dalarna och södra Norrland samt i några större städer.
Figur 10 visar inflyttning till Västerort åren 1991, 2000 och 2010. Den är lokal, men
en del kortväga flyttströmmar kommer från de centrala delarna av Stockholm
och förorterna sydväst om staden. I Sverigekartorna märks möjligen en del större
städer, men från flertalet befolkade delar av Sverige är inflyttningen till Västerort
obefintlig.
Figur 11 visar utflyttning från Norrort åren 1991, 2000 och 2010 och även den är i
första hand lokal. I andra hand går flyttlassen till norra Storstockholm. Sverigekartorna reflekterar en obetydlig långväga utflyttning från Norrort. Östra Svealand, Dalarna, södra Norrland och Gotland är emellertid något vanligare destinationer än övriga landsändar.
Figur 12 visar inflyttning till Norrort åren 1991, 2000 och 2010. Den kortväga inflyttningen visar snarlika mönster som utflyttningen från området. I den utsträckning den inte är lokal finns destinationerna företrädesvis i Storstockholms
norra delar. Sverigekartorna visar att inflyttningen till Norrort i stort sett bara är
lokal. Den långväga inflyttning som förekommer är sporadisk, men lämnar vissa
företräden för östra Svealand och södra Norrland.
Figur 13 visar utflyttning från Norra Storstockholm åren 1991, 2000 och 2010. Utflyttningen är väldigt lokal, även om kartorna indikerar att ett och annat flyttlass
också når delar av Norrtälje kommun och de centrala delarna av Stockholm. Den
långväga utflyttningen från norra Storstockholm är ytterst begränsad, men kartbilden antyder ändå att den, jämfört med andra delar av Sverige, något oftare har
destinationer i östra Svealand eller södra Norrland.
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Figur 14 visar inflyttning till Norra Storstockholm åren 1991, 2000 och 2010. Kartbilderna visar att inflyttningen till norra Storstockholm är mycket lokal. En och
annan inflyttare kommer från återstoden av östra Svealand, medan inflyttningen
från mer avlägsna härkomster är helt obetydlig eller obefintlig.
Figur 15 visar utflyttning från Södra Storstockholm åren 1991, 2000 och 2010. Liksom utflyttningen från norra Storstockholm är också utflyttningen från södra
Storstockholm lokal och riktar sig främst mot länets södra delar samt nordöstra
Sörmland, även om bilden inte är fullt så extrem. Sverigekartorna antyder en viss
utflyttning till andra delar av östra Svealand, medan mer avlägsna platser är obetydliga destinationer för utflyttarna från södra Storstockholm.
Figur 16 visar inflyttning till Södra Storstockholm åren 1991, 2000 och 2010 och här
är inflyttningen ännu mer lokal än utflyttningen därifrån, men ett och annat flyttlass når denna del av länet också från Stockholms centrala delar och från länets
södra utposter. Inflyttningen från mer avlägsna delar av landet är obetydlig.
Figur 17 visar utflyttning från centrala Södertälje åren 1991, 2000 och 2010. I första
hand är den lokal och går i andra hand till återstoden av Södertälje kommun,
grannkommunerna i sydväst och i någon mån till Botkyrka och Salems kommuner. I övrigt är utflyttningen helt obetydlig!
Figur 18 visar inflyttning till centrala Södertälje åren 1991, 2000 och 2010. Den kortväga inflyttningen till centrala Södertälje liknar utflyttningen med stora inslag av
lokal flyttning samt ett visst flyttutbyte med grannområdena i söder och väster. I
någon mån kan också inflyttning från södra Storstockholm skönjas. Den långväga inflyttningen till centrala Södertälje är heller inte stor och uppvisar ingen
tydlig geografi. Möjligen kan det ses som ett undantag att Linköping avtecknar
sig i skarpt blått på samtliga tre kartor.
Figur 19 visar utflyttning från Nykvarn, Södertälje landsbygd och Nynäshamn åren
1991, 2000 och 2010. Utflyttningen från länets sydligaste utposter är mycket lokal
och i den mån flyttlassen lämnar området tenderar de ändå att hamna i närheten.
Det finns också en del skillnader inom det lokala området; den lokala flyttningen
synes t ex vara mer omfattande i Nynäshamns kommun än i Södertälje och Nykvarn. Det kan också noteras att centrala Södertälje och delar av Gotland, utanför
det lokala området, märker ut sig i samtliga tre kartor.
Figur 20 visar inflyttning till Nykvarn, Södertälje landsbygd och Nynäshamn åren
1991, 2000 och 2010. Inflyttningen är lika lokal som utflyttningen och återigen
framträder Nynäshamn i skarpare färg (d v s med fler inflyttare per tusen invånare) än de två andra kommunerna. I Södertälje och Nykvarn kan bara de största
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tätorterna matcha den inflyttning per tusen invånare som gäller merparten av
Nynäshamns kommun. De mer långväga flyttlass som når området har ingen
särskild gemensam härkomst.
Figur 21 visar utflyttning från Norrtälje kommun åren 1991, 2000 och 2010. Också
utflyttningen från Norrtälje kommun förefaller vara en mycket lokal historia,
även om också övriga norra delar av Stockholms län samt Roslagen avtecknar sig
i kartbilderna. Kommunens flyttare förefaller oftare hamna i eller kring traktens
större tätorter, Norrtälje, Rimbo, Hallstavik eller Älmsta.
Figur 22 visar inflyttning till Norrtälje kommun åren 1991, 2000 och 2010. Inflyttningen liknar i stort sett utflyttningen, d v s inflyttningen är mycket lokal. De
som har en destination i kommunen tenderar att komma från någon av dess fyra
största tätorter, men också grannkommunerna och de centrala delarna av Stockholms län är härkomster som förekommer.
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4. Slutsatser

Det övergripande syftet med denna rapport har varit att undersöka hur Stockholms läns in- och utflyttningsfält ser ut och undersöka om det skett några förändringar sedan början av 1990-talet. Arbetet har fokuserat på att besvara följande frågor:
• Hur ser Stockholms läns in- och utflyttningsfält ut vid slutet av det tjugoförsta
århundradets första decennium och hur har de förändrats sedan 1990-talets början?
• Skiljer sig in- och utflyttarnas karaktäristika beroende på över vilka avstånd de
flyttar?
• Har de centralt belägna stockholmskommunerna andra in- och utflyttningsfält
jämfört med de mer perifert belägna stockholmskommunerna?
Vi kan för det första konstatera att några större förändringar inte skett under de
senaste 20 åren vad gäller flyttningsfälten. Förvisso kan man om man studerar
det hundratalet kartor som presenteras i rapporten väldigt ingående finna vissa
förändringar, men det bestående intrycket är ändå att flyttningsfälten är stabila. I
många sammanhang kan man tycka att en studie som inte påvisar några direkta
förändringar är lite ”tråkig”. I prognossammanhang förhåller det sig tvärtom: ju
mindre förändringarna är över tid, desto lättare blir det att göra träffsäkra prognoser.
För det andra, gällande flyttarnas karaktäristika och flyttavstånd, är det tydligt
att flyttarna till/från såväl länets centrala som yttre delar avviker från kvarboende personer. Äldre människor är mindre benägna att flytta över långa avstånd
och detsamma gäller familjer med hemmavarande barn. Postgymnasial utbildning och låga inkomster är två attribut som både höjer sannolikheten för att flytta
alls och i synnerhet för att flytta långt. När det gäller långväga flyttning till/från
de yttre delarna av Stockholms län är läget mer komplext. Att vara pendlare ökar
sannolikheten för långväga utflytt. Att pendla minskar sannolikheten för långväga inflytt. Att inte ha något jobb ökar sannolikheten för både långväga utflytt
och inflytt.
För det tredje kan vi konstatera att det i princip endast är de centrala delarna av
Stockholms län som har ett flyttutbyte med resten av landet. För de yttre länsde-
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larna sker flyttutbytet med andra delar av landet i närområdet. Om man bortser
från den lokala utbredningen omfattar flyttfälten sällan hela kommuner (eller
andra administrativa områden) utan är som regel begränsade till de centrala delarna av större städer. Att ”flytta ut på landet” innebär därför, ur ett stockholmsperspektiv, att man vanligen flyttar till en stad någonstans i Sveriges medelstora
städer och bosätter sig i närheten av stadens centrum. Men det är också slående
hur få delar av landet som har något flyttutbyte med Stockholms län, trots att
utbytena med andra län i flertalet fall kan väntas vara ännu mindre. Regionalt
sett finns en viss tyngdpunkt mot östra Svealand, Dalarna och Södra Norrland.
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Appendix

Detta appendix består av ett antal kartor som visar benägenheten att flytta från respektive till
ett antal olika delar av Stockholms län. I kartorna redovisas samtliga bebodda koordinater i
Sverige, men varje koordinat uttrycker alltså andelen flyttare per tusen närmaste invånare.
Denna beräkning har möjliggjorts genom utvecklingen av dataprogrammet EquiPop. Varje
karta har indelats i tre klasser. Den skarpast färgade klassen motsvarar den tredjedel av flyttarna till/från någon del av Stockholms län, som bor på de platser som har störst flyttutbyte
med denna Stockholmsdel, per tusen invånare. Mittenklassen motsvarar tredjedelen i mitten
och den svagast färgade klassen representerar platser med ett flyttutbyte som endast omfattar enstaka familjer/personer. Grå skraffering representerar bebodda platser helt utan flyttutbyte med den del av Stockholms län som kartan fokuserar. De tio delar av länet som framgår av Figur 2 har karterats var för sig vid tre tidpunkter, åren 1991, 2000 och 2010. Varje
karta visas två gånger, dels i en hela-Sverige-skala och dels i en mer storskalig version som
lyfter fram Stockholms närområde.
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I Sverigekartorna kan man för det första konstatera att de centrala delarna av rikets större städer har förhållandevis stor inflyttning från Stockholms innerstad. Därutöver kan en del andra områden med kontinuerligt inflöde av flyttare från Stockholms innerstad identifieras. Dit hör till
exempel Österlen, NV Skåne, trakten väster om Siljan i Dalarna samt Åredalen i Jämtland.

Kartserien i Figur 3 reflekterar det mönster som antyddes redan i Tabell 1, d v s att merparten av flyttningen är kortväga. Utflyttningen från
Stockholms innerstad är som mest intensiv till områden i länets centrala delar. Området med intensiv flyttning är mer utsträckt i riktning mot
nordost och sydväst, d v s längs kusterna. I riktning mot Bergslagen finns stora områden utan eller med helt obetydligt utflyttning från Stockholms innerstad.

Figur 3. Utflyttning från Stockholms innerstad åren 1991, 2000 och 2010.
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I Sverigekartan märks framför allt de centrala delarna av större städer runtom i landet. Dessutom finns ett antal mer lantliga områden med en
kontinuerligt hög inflyttning per tusen invånare. Dit hör trakten kring Åre, Södra Siljansbygden, Sörmland, Österlen, samt delar av Öland och
Gotland.

Också inflyttningen till Stockholms innerstad är i huvudsak lokal. Därutöver avtecknar sig en del städer i närområdet, såsom Uppsala, Södertälje, Sigtuna och Trosa. Inflyttarnas härkomster är dock inte fullt så koncentrerade som utflyttarnas destinationer.

Figur 4. Inflyttning till Stockholms innerstad åren 1991, 2000 och 2010.
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Av Sverigekartorna framgår att till större delen av landet bara finns sporadisk flyttning från Solna-Sundbyberg. Till undantagen, destinationer
för en kontinuerlig flyttström från Solna-Sundbyberg, hör delar av östra Svealand och de centrala delarna av en del större städer, särskilt i
Norrland.

Utflyttningen från Solna och Sundbyberg är mest lokal och flyttlassen rullar framför allt till centrala Stockholm eller i riktning mot norr.

Figur 5. Utflyttning från Solna och Sundbyberg åren 1991, 2000 och 2010.
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I ett Sverigeperspektiv uppräder en likartad bild. Inflyttningen till Solna-Sundbyberg per tusen invånare är i första hand en lokal historia, i
andra hand något som berör större städer, särskilt om de ligger i Mellansverige eller i Norrland. I tredje hand återfinns inflyttarnas härkomster
i östra Svealand och södra Norrland. I övrigt är flyttning per 1000 invånare till Solna-Sundbyberg sporadisk eller förekommer över huvud taget
inte.

Också inflyttningen till Solna-Sundbyberg är lokal, men inte fullt så lokal som utflyttningen därifrån. De skarpt blå rutorna sträcker sig lite
längre söder om tullarna.

Figur 6. Inflyttning till Solna och Sundbyberg åren 1991, 2000 och 2010.
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Av Sverigekartorna framgår att de mer långväga utflyttarna från Söderort företrädesvis hamnar i Mellansverige, södra Norrland eller på Gotland. Inga tydliga förändringar över tid kan noteras.

Utflyttningen från Söderort är lokal vid samtliga tre undersökta tidpunkter. Icke desto mindre kan en viss förändring skönjas i kartserien. År
2010 går de lokala flyttlassen till ett större område än tidigare, även om tyngdpunkten ligger kvar lokalt och har en viss utlöpning mot länets
södra delar.

Figur 7. Utflyttning från Söderort åren 1991, 2000 och 2010.
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Den inflyttning till Söderort som har mer långväga härkomster är koncentrerad. Till de platser som syns på samtliga tre kartor och hamnar i
högsta klassen åtminstone någon gång hör flera städer i Mälardalen, flera norrlandsstäder, Linköping, Visby och Malmö. Åre märker också ut
sig.

Inflyttningen till Söderort är till största delen lokal, även om en viss utvidgning kan noteras över tid.

Figur 8. Inflyttning till Söderort åren 1991, 2000 och 2010.
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Den långväga utflyttningen från Västerort är helt obetydlig i större delen av landet. Den är dock något vanligare i östra Svealand, Dalarna och
södra Norrland samt i några större städer.

Utflyttningen från platser i Västerort har en stark lokal dominans. En del flyttlass hamnar i de centrala delarna av Stockholms län.

Figur 9. Utflyttning från Västerort åren 1991, 2000 och 2010.
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I Sverigekartorna märks möjligen en del större städer, men från flertalet befolkade delar av Sverige är inflyttningen till Västerort obefintlig.

Inflyttningen till Västerort är lokal, men en del kortväga flyttströmmar kommer från de centrala delarna av Stockholm och förorterna sydväst
om staden.

Figur 10. Inflyttning till Västerort åren 1991, 2000 och 2010.

Kartläggning av in- och utflyttningsfält i olika delar av Stockholms län

Kartläggning av in- och utflyttningsfält i olika delar av Stockholms län

53

54

Sverigekartorna reflekterar en obetydlig långväga utflyttning från Norrort. Östra Svealand, Dalarna, södra Norrland och Gotland är emellertid
något vanligare destinationer än övriga landsändar.

Utflyttningen från platser i Norrort är i första hand lokal. I andra hand går flyttlassen till norra Storstockholm.

Figur 11. Utflyttning från Norrort åren 1991, 2000 och 2010.
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Sverigekartorna visar att inflyttningen till Norrort i stort sett bara är lokal. Den långväga inflyttning som förekommer är sporadisk, men lämnar
vissa företräden för östra Svealand och södra Norrland.

Den kortväga inflyttningen till Norrort visar snarlika mönster som utflyttningen från området. I den utsträckning den inte är lokal finns destinationerna företrädesvis i Storstockholms norra delar.

Figur 12. Inflyttning till Norrort åren 1991, 2000 och 2010.
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Den långväga utflyttningen från norra Storstockholm är ytterst begränsad, men kartbilden antyder ändå att den, jämfört med andra delar av
Sverige, något oftare har destinationer i östra Svealand eller södra Norrland.

Utflyttningen från norra Storstockholm är väldigt lokal, även om kartorna indikerar att ett och annat flyttlass också når delar av Norrtälje
kommun och de centrala delarna av Stockholm.

Figur 13. Utflyttning från Norra Storstockholm åren 1991, 2000 och 2010.
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Kartbilderna visar att inflyttningen till norra Storstockholm är mycket lokal. En och annan inflyttare kommer från återstoden av östra Svealand,
medan inflyttningen från mer avlägsna härkomster är helt obetydlig eller obefintlig.

Figur 14. Inflyttning till Norra Storstockholm åren 1991, 2000 och 2010.
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Sverigekartorna antyder en viss utflyttning till andra delar av östra Svealand, medan mer avlägsna platser är obetydliga destinationer för utflyttarna från södra Storstockholm.

Liksom utflyttningen från norra Storstockholm är också utflyttningen från södra Storstockholm lokal och riktar sig främst mot länets södra delar samt nordöstra Sörmland, även om bilden inte är fullt så extrem.

Figur 15. Utflyttning från Södra Storstockholm åren 1991, 2000 och 2010.
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Inflyttningen till södra Storstockholm är ännu mer lokal än utflyttningen därifrån, men ett och annat flyttlass når denna del av länet också från
Stockholms centrala delar och från länets södra utposter. Inflyttningen från mer avlägsna delar av landet är obetydlig.

Figur 16. Inflyttning till Södra Storstockholm åren 1991, 2000 och 2010.
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Utflyttningen från de centrala delarna av Södertälje är i första hand lokal och går i andra hand till återstoden av Södertälje kommun, grannkommunerna i sydväst och i någon mån till Botkyrka och Salems kommuner. I övrigt är utflyttningen helt obetydlig!

Figur 17. Utflyttning från centrala Södertälje åren 1991, 2000 och 2010.
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Den långväga inflyttningen till centrala Södertälje är heller inte stor och uppvisar ingen tydlig geografi. Möjligen kan det ses som ett undantag
att Linköping avtecknar sig i skarpt blått på samtliga tre kartor.

Den kortväga inflyttningen till centrala Södertälje liknar utflyttningen med stora inslag av lokal flyttning samt ett visst flyttutbyte med grannområdena i söder och väster. I någon mån kan också inflyttning från södra Storstockholm skönjas.

Figur 18. Inflyttning till centrala Södertälje åren 1991, 2000 och 2010.
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Utflyttningen från länets sydligaste utposter är mycket lokal och i den mån flyttlassen lämnar området tenderar de ändå att hamna i närheten.
Det finns också en del skillnader inom det lokala området; den lokala flyttningen synes t ex vara mer omfattande i Nynäshamns kommun än i
Södertälje och Nykvarn. Det kan också noteras att centrala Södertälje och delar av Gotland, utanför det lokala området, märker ut sig i samtliga
tre kartor.

Figur 19. Utflyttning från Nykvarn, Södertälje landsbygd och Nynäshamn åren 1991, 2000 och 2010.
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Inflyttningen till Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje landsbygd är lika lokal som utflyttningen och återigen framträder Nynäshamn i skarpare
färg (d v s med fler inflyttare per tusen invånare) än de två andra kommunerna. I Södertälje och Nykvarn kan bara de största tätorterna matcha
den inflyttning per tusen invånare som gäller merparten av Nynäshamns kommun. De mer långväga flyttlass som når området har ingen särskild gemensam härkomst.

Figur 20. Inflyttning till Nykvarn, Södertälje landsbygd och Nynäshamn åren 1991, 2000 och 2010.
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Också utflyttningen från Norrtälje kommun förefaller vara en mycket lokal historia, även om också övriga norra delar av Stockholms län samt
Roslagen avtecknar sig i kartbilderna. Kommunens flyttare förefaller oftare hamna i eller kring traktens större tätorter, Norrtälje, Rimbo, Hallstavik eller Älmsta.

Figur 21. Utflyttning från Norrtälje kommun åren 1991, 2000 och 2010.
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Inflyttningen till Norrtälje kommun liknar i stort sett utflyttningen därifrån, d v s inflyttningen är mycket lokal. De som har en destination i
kommunen tenderar att komma från någon av dess fyra största tätorter, men också grannkommunerna och de centrala delarna av Stockholms
län är härkomster som förekommer.

Figur 22. Inflyttning till Norrtälje kommun åren 1991, 2000 och 2010.
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