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ABSTRACT 
Pettersson, L. 2013. Att vända ut och in på en mindre kommun: en kvantitativ studie kring in- och utflyttning i 
fallet Heby kommun. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   
 
Många kommuner i Sverige har idag en befolkningsminskning, detta får konsekvenser för den samhällsservice 
som kommunerna kan erbjuda sina invånare. I Heby kommun så har trenden på senare år varit att det dör fler än 
vad som föds, vilket resulterar i en naturlig befolkningsminskning. Detta är svårt för kommunen att påverka. För 
att lyckas skapa en befolkningstillväxt så behöver kommunen  locka till sig inflyttare och förhindra utflyttning. 
Syftet med studien är, genom att se på fallet Heby kommun, finna bakomliggande orsaker till att människor 
flyttar till och ifrån en mindre kommun. Metoden som används för att få fram materialet är kvantitativ och består 
av att koda och analysera registerdata från databasen Place vid kulturgeografiska institutionen på Uppsala 
universitet. Genom deskriptiv data och en regressionsanalys så framkommer att bland inflyttarna till Heby 
kommun så ökar socialbidrag, utbildningsnivå och familjetyp sannolikheten mest för inflyttning. För utflyttarna 
så handlar det om studielån, utbildningsnivå och familjetyp. Resultatet knyts teoretiskt till teorier om 
inomnationell migration. Eftersom det finns en naturlig befolkningsminskning i Heby kommun, så måste 
kommunen för att skapa befolkningstillväxt vara en attraktiv kommun för inflyttare och lyckas behålla de som 
flyttar in till kommunen genom att vara lyhörda. Närhet till en stor stad och goda pendlingsmöjligheter är 
positivt för en mindre kommun och bidrar till inflyttning, men samtidigt lockar staden med sina möjligheter. 
 
Keywords: utflyttning, inflyttning, Heby kommun, Registerdata, kulturgeografi.  
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PROLOG 
 
Det var en sommardag i juli och vi hjälpte min mormor att flytta från Falun till Katrineholm. 
Solen sken in genom bilrutan när vi åkte mil efter mil genom ett varmt sommar-Sverige. Det 
jag minns från resan är inte så mycket vad vi pratade om som vad jag såg utanför bilfönstret. 
Natur och skog, skyltar som välkomnade till nya kommuner jag aldrig hade hört namnet på, 
små samhällen, gamla industribyggnader och nedlagda bensinstationer, och så åter skog och 
natur. Tidigare så hade människor gått på dessa fält och arbetat, då hade landsbygden 
befolkning och liv. De igenbommade industrierna med skyltarna kvar och de nedlagda 
bensinstationerna vittnade om en tidigare stolthet och en försvunnen tid. Var fanns alla 
människor idag? Där och då väcktes det frågor i mitt medvetande, frågor som jag en dag 
hoppades kunna få svar på. Resan fick mig att förstå hur urbaniseringen de senaste 
årtiondena har påverkat vårt land. 
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1. INLEDNING 
 
I rapporten Sveriges nya geografi (Arena för tillväxt & Sweco Eurofutures, 2012, s. 7) står att 
Urbaniseringstrenden är tydlig. Under 2011 visar nästan hälften (141) av landets 290 
kommuner på en befolkningsminskning. Många av dessa kommuner har de senaste 30 åren 
haft sjunkande befolkningstal. Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala är de största 
kommunerna i landet och också de med störst tillväxt. De senaste tre decennierna så har de 
stått för ungefär 40 procent av befolkningstillväxten i Sverige (Arena för tillväxt & Sweco 
Eurofutures, 2012, s. 8). Den befolkningskoncentration som fram till mitten av 1900-talet gick 
långsamt har under andra halvan av århundradet förstärkts. Även över de svenska regionerna 
så syns att tillväxten är ojämnt fördelad över landet och det finns en befolkningsminskning i 
nästan alla svenska regioner. (SOU 2000:36, s. 19) 
 Heby kommun i Uppsala län är en av dessa svenska kommuner som har en svagt 
nedåtgående befolkningskurva. Folkmängden i kommunen har sjunkit sakta över tid sedan 
slutet av 1900-talet. Samtidigt som människor väljer att flytta in till Heby kommun så flyttar 
ungefär lika många personer varje år ut därifrån. Vad beror det på? Vilka är det som flyttar in 
till Heby kommun och vad bidrar till att människor flyttar därifrån?  
 För att en kommun ska kunna behålla och erbjuda samhällsservice till invånarna med 
bland annat boende för äldre och barnomsorg så krävs ett stabilt och växande skatte- och 
befolkningsunderlag. Detta behövs för att både den privata och offentliga servicen i mindre 
kommuner ska överleva (SK & Arena för tillväxt, 2002a, s. 8). När människor flyttar minskar 
underlaget och det blir allt svårare för kommunen och det privata näringslivet att erbjuda sina 
invånare en lika god samhällsservice som tidigare.  
 Att befolkningen minskar till följd av utflyttning eller låga födelsetal och höga dödstal i 
så många mindre kommuner är ett samhällsproblem som drabbar många mindre kommuner. 
Det är också ett problem för storstadskommuner eftersom att den stora befolkningstillväxten 
där leder till bland annat bostadsbrist. På så vis är det viktigt för både mindre och större 
kommuner att inte alla människor bor i storstadskommunerna. 
 
1.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att, genom att se på exemplet Heby kommun, försöka urskilja 
mönster och utifrån en kvantitativ ansats förstå bakomliggande orsaker till att människor 
väljer att flytta till eller ifrån en mindre kommun. Följande frågeställningar kommer att finnas 
med genom uppsatsen:  
 

• Vilken påverkan har de fyra befolkningskomponenterna; födda, döda, inflyttare 
och utflyttare, på Heby kommuns befolkningsförändring i början av 2000-talet? 

• Vilka mönster eller möjliga orsaker till migration går att urskilja bland inflyttarna 
och utflyttarna i fallet Heby kommun? 

• Finns det något som skiljer mellan de som flyttar ut från Heby kommun och de 
som flyttar in till kommunen? 
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1.2 Metod och material 
Arbetet började med att syfte och frågeställningar utarbetades, därefter söktes information om 
Heby kommun, pendlingskommuner och statistiskt material hämtades på Statistiska 
centralbyråns (SCB) hemsida. Den litteratur som var lämplig för arbetet togs fram och 
metoden började utvecklas. 

Tanken har varit att genomföra en studie av kvantitativ karaktär, valet grundade sig på 
viljan att få en bred och mer storskalig förståelse. Detta kan en kvantitativ studie bättre visa på 
än en kvalitativ (Bryman, 2011, s. 372). En studie av kvalitativ karaktär skulle kunna ge 
annan och djupare information om in- och utflyttning till/från en mindre kommun i 
storstadsperiferin, här exemplifierad av Heby kommun, men inte samma breda förståelse. Det 
fanns också en stor datatillgång på området som skapade goda förutsättningar för en 
kvantitativ studie. En kvalitativ studie skulle i framtiden kunna vara ett bra komplement till 
den här studien. 

I kvantitativ forskning så finns det ett stort intresse för generaliserbarhet (Bryman, 2011, 
s. 168-169). Eftersom alla kommuner har olika egenskaper och förutsättningar så är det svårt 
att säkert säga att exakt samma resultat skulle gälla för flera av de mindre kommunerna. Dock 
så är Heby kommun en relativt vanlig pendlingskommun och därför finns det anledning att se 
resultaten som framkommer i uppsatsen som allmängiltiga eller vägledande för kommuner av 
liknande karaktär. Det är dock viktigt att notera att det som framkommer i den här studien är 
det som främst gäller i kontexten Heby kommun under vald tidsperiod.  
 Materialet som har används i studien är hämtat från databasen PLACE vid 
Kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet. Informationen är sekretessbelagd och 
känslig och har därför behandlats med stor försiktighet och enligt de regler som finns gällande 
användning. Den registerdata som studien bygger på har begränsats till att gälla personer 
boende i Heby kommun mellan åren 2007-2010. Av dessa fyra år så valdes år 2010 ut för 
analys (Se kap. 1.3 Avgränsningar). Sammanlagt så innefattar data mellan dessa år 15 474 
personer.  

Materialet från databasen PLACE har bearbetats och analyserats i IBM SPSS som är ett 
program för att statistiskt analysera samhällsvetenskapliga datamaterial. Programmet har valts 
för att det klarar av att hantera dessa stora mängder av information och de analyser som går att 
genomföra i programmet passar uppsatsens syfte. I det här fallet kodades först all data för att 
sedan kunna användas med de beroende variablerna "inflyttare 2010" och "utflyttare 2010" 
och få fram deskriptiv information samt regressionsanalyser. När materialet kodats har en del 
av den väldigt detaljerade informationen fogats samman till färre kategorier för att kunna 
analyseras.   

Informationen från databasen som använts är diskret både temporalt och geografiskt, det 
vill säga att uppgifterna om individerna i databasen PLACE uppdateras den 31 december 
varje år. Det betyder att de individer som hinner flytta både in och ut från kommunen under 
samma år inte kommer med i det statistiska materialet. I uttaget av material så framgår inte 
heller var i Heby kommun som individerna bodde. Människor kan till exempel flytta långa 
sträckor inom kommunen och ha olika tillgänglighet till service utan att det syns i materialet. 
Det är något att ha i betänkande att de människor som finns med i registerdata för Heby 
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kommun är de som har bott i kommunen över ett årsskifte och där med kommit med i 
materialet.  

Det som den här uppsatsen kan belysa är mönster bland de som flyttar och delvis motiv, 
men inte in- och utflyttarnas egna motiveringar till migration. Om migranterna själva skulle få 
beskriva varför de flyttade så kan deras motiveringar var andra än de mönster som går att se 
genom min analys. Med den här studien kan det inte urskiljas några av motiveringarna från 
utflyttarna själva, då skulle studien behöva kompletteras med en undersökning bestående av 
intervjuer eller enkäter. Med hjälp av individdata så går det att urskilja aspekter som 
respondenterna själva kanske inte skulle nämna till exempel i en enkät eller under en intervju. 
Det går att urskilja så kallade bakomliggande faktorer.   

I resultatdelen så finns diagram sammanställda av material från databasen PLACE. 
Diagrammen sammanställdes till cirkeldiagram i programmet Excel. Valet av cirkeldiagram 
istället för stapeldiagram handlade om att det som uppsatsen vill belysa till största del inte är 
antal, utan andel. Till exempel så är hur stor andel av befolkningen som år 2010 hade 
socialbidrag mer intressant än antal. I resultatdelen, liksom genomgående har fokus varit mer 
på andel än antal, detta för att det visar resultatet tydligare och att det var lättare att jämföra. 
Ett tydliggörande är att diagrammen som sammanställdes innehåller olika individunderlag. 
Diagrammen för hela Heby kommun år 2010 innehåller betydligt fler individer än vad de för 
utflyttare och inflyttare gör. För att det ska gå att jämföra så valdes att presentera resultaten i 
andel istället för antal. Diagrammen för in- och utflyttare innehåller ungefär lika många 
individer. 

Regressionsanalyserna som genomförts visar hur olika individuella attribut påverkar 
sannolikheten för utflyttning från eller inflyttning till Heby. Till exempel så går det genom en 
regressionsrapport att se om och hur mycket sannolikheten för att man flyttar ifrån Heby 
kommun ökar vid till exempel arbetslöshet eller vid hög inkomst. För att resultatet i 
regressionsrapporten ska vara trovärdigt så krävs att värdena är signifikanta. Resultatet är 
signifikant om probalitetsvärdet (p-värdet) är lågt. Här accepterades bara resultat där 
sannolikheten att det är slumpens påverkan understiger 5 % (P<0,05). 

När allt material hade kodats och regressionsanalysen utfördes så inkluderades de 
oberoende variablerna i analysen en efter en. Detta för att säkerställa att ingen av variablerna 
var felkodad eller påverkade de andra oberoende variablerna på ett avgörande vis, så kallad 
multikollinearitet.   

I tidigare studier (se kap. 4) så pekades arbetslöshet, utbildning och förändringar i 
relationer ut som de största motiven till att människor flyttar. Resultaten som framkom av 
mellankommunala flyttningsstudier har styrt valet av variabler i materialet. De variabler som 
valdes ut för analys var individernas kön, ålder, familjetyp, arbetslöshet, födelseland, inkomst, 
studielån, utbildning och socialbidrag. Det är dessa variabler som i resultatdelen kommer att 
presenteras. I resultatdelen så presenteras också bostadsmarknadens och kommunikationers 
betydelse, dessa har inte analyserats i registerdatan, men har i teorierna visat sig ha stor 
betydelse för in- och utflyttning.  
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1.3 Avgränsningar 
I den här uppsatsen så har det breda undersökningsområdet om in- och utflyttning till/från 
mindre kommuner först avgränsats till pendlingskommuner och av dessa så har valet gjorts att 
lägga mer fokus på Heby kommun. Valet att avgränsa till en kommun är dels för att kunna få 
en djupare förståelse, samt för att flyttningsmönstren varierar mycket mellan kommuntyper. 
Valet av kommunen Heby beskrivs under rubriken Pendlingskommuner, där framkommer hur 
exemplet Heby kommun ser ut i förhållande till andra kommuner i denna grupp.  
 Sverige är indelat i bland annat län, kommuner och regioner. I tidigare fallstudier kring 
migration så studeras vanligen kommuner eller regioner. Regioner kan vara viktiga för 
samverkan mellan kommuner gällande flyttningar, pendling mellan bostad och arbete eller 
liknande. Den här uppsatsen är dock inriktad på in- och utflyttning till/från en mindre 
kommun och inte regioner. 

Valet har gjorts att se på in- och utflyttningar. I det här fallet så innebär inflyttare de 
individer som år 2010 flyttade till Heby kommun från en annan kommun eller ett annat land. 
Med utflyttare menas de som flyttade ut från Heby kommun år 2010 och alltså flyttade ut över 
kommunens gräns. 

Databasen PLACE innehåller en stor mängd information och för att göra materialet 
hanterbart så krävdes även där en del avgränsningar. Den registerdata som använts har 
begränsats till att gälla alla individer boende i Heby kommun mellan åren 2007-2010. Av 
dessa år så valdes år 2010 ut till analys för att få så ny information som möjligt att analysera. 
Material hämtades för alla fyra år (2007, 2008, 2009 och 2010) för att det skulle räcka till att 
statistiskt säkerställa och för att signifikansen skulle ligga på en giltig nivå. Efter att den första 
regressionsanalysen hade genomförts så gick det att se att materialet från år 2010 räckte för att 
säkerställa detta. 

I diagrammen som finns i undersökningsdelen så har det också gjorts en del 
avgränsningar. För att undvika onödigt bortfall kring inkomst, utbildningsnivå, studielån och 
socialbidrag så räknades inte de individer med som var under 18 år. En person som är under 
18 år försörjer sig vanligen inte helt själv. När det gäller inkomst så har det också en övre 
gräns valts vid 64 år, detta eftersom att de som är 65 år eller äldre vanligen har pension och då 
räknas det i materialet som att de inte har någon inkomst alls. En felmarginal gällande 
materialet kan vara att de som pensionerats tidigare än vid 65 års ålder kommer med bland de 
som saknar inkomst. När arbetslösheten har räknats ut i det här fallet så har valet gjorts att 
räkna arbetslösheten bland de individer som år 2010 var 25-64 år. Detta för att få med de som 
vanligen befinner sig på arbetsmarknaden och undvika bortfall. Bland de under 25 år är det 
många som studerar och som inte har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden ännu, även om 
det finns de som lyckats med det så har valet här gjorts att inte mäta den formen av 
ungdomsarbetslöshet. Det finns också personer som fortfarande arbetar när de är över 65 år, 
men eftersom att den allmänna pensionsgränsen år 2010 var 65 år så gjordes valet att dra den 
övre gränsen där. Detta för att förhindra ett resultat med högre arbetslöshet än det egentligen 
finns. De som är med i urvalet för arbetslöshet är födda mellan år 1946-1993. 
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1.4 Definition av migration 
Russell King är professor i geografi och forskar kring migration i Storbritannien (University 
of Sussex, 2013). I sin artikel med titeln Geography and migration studies: retrospect and 
prospect försöker han beskriva vad migrationsstudier är för någonting: Migration studies is 
the description, analysis, and theorisation of the movement of people from one place or 
country to another (King, 2011, s. 136). Han föreslår en definition av ett komplext och stort 
område och menar att migration i sig handlar om människor som flyttar från en plats till en 
annan. King beskriver hur det har blivit allt svårare att klassificera vad som ska räknas som 
migration och vad som inte är det (King, 2011, s. 136). Är migration att studera ett halvår på 
en annan kontinent? Är det att flytta en lägenhet högre upp i samma hus eller till huset tvärs 
över gatan? Att flytta inom ett samhälle eller över en kommungräns? Detta har blivit allt 
svårare att definiera.  
 Följande uppsats kommer inte bara att syfta på internationell migration med begreppet 
migration. Migration kommer i resterande delar av studien att handla om att flyttningar över 
kommungränser. Flyttningar mellan kommuner påverkar individerna, men också kommunen 
de kommer till och den de flyttar ifrån. Migration är kanske speciellt betydelsefullt för små 
kommuner där individunderlaget behövs för att kommunen ska kunna ta hand om den 
offentliga servicen. När det skrivs om flyttningar över kommungränser så räknas det i den här 
uppsatsen som en form av migration, det är det som avses när begreppet migration nämns 
framöver. 
 
1.5 Disposition 
Efter det inledande kapitlet så följer nu en bakgrund kring pendlingskommuner och Heby 
kommun. Därefter presenteras tidigare forskning och teorier kring inomnationell migration. 
Sedan så redovisas resultatet av arbetet med individdata först i form av diagram och därefter i 
en regressionsanalys. För att knyta resultatet till teorierna kring migration så följer ett kapitel 
med teorianknytning och analys. Avslutningsvis så följer en avslutande diskussion där 
frågeställningarna besvaras och slutligen en litteratur- och källförteckning. 
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2. BAKGRUND 
 
I kapitlet så följer en bakgrund om pendlingskommuner och kommungruppsindelning. 
Avsnittet innehåller också en bakgrund om Heby kommun. 

2.1 Pendlingskommuner 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) är en politiskt styrd organisation där alla kommuner, 
landsting och regioner är medlemmar (SKL, 2013a). Sedan år 1988 så har Svenska 
kommunförbundet (SK) och senare SKL genomfört kommungruppsindelningar. De innebär 
att de delat in Sveriges kommuner i olika grupper utefter egenskaper så som struktur i 
befolkning och näringsliv (SKL, 2010, s. 5). Tanken med kommungruppsindelningen är att 
det lättare ska gå att jämföra kommuner som har liknande förutsättningar och förhållanden. 
SKL (2010) visar hur kommuner tillkommit och hur grupper tagits bort och utarbetats utefter 
hur kommunernas struktur har förändrats. År 2011 så genomfördes den senaste indelningen, 
som visas i tabell 1, den ska ses över år 2016 (SKL, 2013b).  
 
Kommungrupper Antalet kommuner 
Storstäder 3 
Förortskommuner till storstäder 38 
Större städer 31 
Förortskommuner till större städer 22 
Pendlingskommuner 51 
Turism- och besöksnäringskommuner 20 
Varuproducerande kommuner 54 
Glesbygdskommuner 20 
Kommuner i tätbefolkad region 35 
Kommuner i glesbefolkad region 16 

Tabell 1. Kommungruppsindelning 2011 med antalet kommuner per kommungrupp. 
Källa: Sveriges kommuner och landsting, Kommungruppsindelning 2011 (SKL, 2010). 

 
I tabell 1 så finns alla Sveriges kommuner med i någon av kategorierna. Heby kommun tillhör 
gruppen Pendlingskommuner, vilket innebär det att mer än 40 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i någon annan kommun (SKL, 2010, s. 27). År 2008 så pendlade 47 
procent av Heby kommuns invånare till arbete utanför kommunens gränser, främsta 
utpendlingsmålet var Uppsala kommun (SKL, 2010, s. 28).  

Heby kommun är intressant att undersöka eftersom att kommunens in- och utflyttnings 
mönster stämmer relativt bra överens med den typiska pendlingskommunen som går att se i 
figur 1 och 2. I figur 1 så visas den sammanlagda in- och utflyttningar för alla 
pendlingskommuner. 

 

 



12 
 

Figur 1.  Inflyttningar respektive utflyttningar för samtliga pendlingskommuner år 1997-2012. 
Källa: SCB, data bearbetad av författaren. 
 
Figur 1 visar att mellan år 1997-2000 så var utflyttningarna från de kommuner som idag 
klassificeras som pendlingskommuner högre än inflyttningarna. Efter 2000 så har 
inflyttningarna varit högre än utflyttningarna om man räknar samman in- och utflyttningarna 
för alla pendlingskommuner. Figur 1 visar också på att det finns ett ökat flyttutbyte över tid 
mellan år 1997-2012. Som går att se så är det små nettoförändringar, men stora 
bruttoflyttningar. Bakom befolkningsökningen hos pendlingskommuner så finns ett stort antal 
hushåll och individer som varje år flyttar in och ut från kommunerna. 
 Figur 2 är ett diagram över in- och utflyttningar i Heby kommun mellan åren 1997-2012. 
Mönstret för Heby kommun liknar det för samtliga pendlingskommuner med några undantag. 

Figur 2. Inflyttningar respektive utflyttningar till och från Heby kommun år 1997-2012. 
Källa: SCB, data bearbetad av författaren. 
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Figur 2 visar hur det fram till år 1999 var högre utflyttning än inflyttning i kommunen, efter 
det så steg inflyttningstalet och nådde en topp vid år 2000. Mellan 2004-2005 så minskade 
antalet inflyttningar till kommunen samtidigt som utflyttningarna steg. Vid 2010 och 2011 så 
var inflyttningarna något högre än utflyttningarna. År 2012 så var inflyttningarna och 
utflyttningarna hos kommunen ungefär lika stora.  
 Heby kommun har en kurva som pendlar mellan att ha en större inflyttning än utflyttning 
och tvärtom. Ser man på samtliga pendlingskommuner (figur 1) så har kurvan sedan år 2000 
varit ganska jämn med en svag positiv tendens med fler inflyttningar och samtidigt fler 
utflyttningar. Också i Heby kommun så finns en svag positiv trend där det är stora brutton i 
förhållandet till netto. Som både figur 1 och figur 2 visar så har flyttutbytet ökat över tid både 
bland samtliga pendlingskommuner och i fallet Heby. Diagrammen visar alltså att människor 
flyttar mer nu än tidigare och att det innebär en ökad in- och utflyttning.  
 Sammanställningen i figur 1 föreställer alla pendlingskommuner och visar ett gemensamt 
mönster som framkommer. Antagligen så skiljer sig dessa kommuners individuella kurvor en 
del från varandras och från den sammanställda av alla pendlingskommuner. Heby kommun 
har en kurva som pendlar lite mer upp och ner, men samtidigt så har den till största del 
likheter med kurvan i figur 1.  
 Jämförelsen mellan in- och utflyttning för alla pendlingskommuner och Heby kommun 
visar att Heby kommun har en kurva med många likheter som de andra 
pendlingskommunerna, även om det också finns några skillnader. I fallet Heby kommun så 
har den dock kanske inte befolkningstillväxten, än så länge, inte varit riktigt lika stor jämfört 
med många andra pendlingskommuner. Även om det finns en inflyttning till kommunen på 
mellan cirka 600-800 invånare per år så väljer fortfarande ungefär lika många att lämna Heby 
kommun, vad bidrar till det? 
 
2.2 Heby kommun 

Figur 3. Orienteringskarta över Uppsala län och Sverige som visar var Heby kommun är beläget. 
Källa: Regionförbundet, regionfakta, 2008a. 
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Heby kommun hörde tidigare till Västmanlands län, men i och med januari 2007 så gick 
kommunen över till Uppsala län (SCB, 2013a). Tätorter i kommunen är Heby, Morgongåva, 
Harbo, Vittinge, Tärnsjö och Östervåla, av dessa har Heby, Östervåla och Morgongåva störst 
folkmängd (Regionförbundet, regionfakta, 2008b). Kommunens areal är 1 167 km2, med en 
befolkningstäthet på 11,5 invånare/km2 (Regionförbundet, regionfakta, 2011). I Sverige som 
helhet så är befolkningstätheten 23 invånare/km2 och i hela Uppsala län så är den 40 
invånare/km2 (SCB, 2009). Figur 4 beskriver folkmängdens förändring mellan åren 1968-2012 
i Heby kommun. 

Figur 4. Folkmängd i Heby kommun mellan år 1997-2012. 
Källa: SCB, data bearbetad av författaren.  

 
Figur 4 visar hur folkmängden historiskt har pendlat mellan som högst nästan 14 000 invånare 
till som lägst 13 100. Från 1986-1994 så skedde en befolkningsökning i kommunen med 
ungefär 880 invånare. Efter år 1994 så avtog ökningen och folkmängden har pendlat, men 
sakta vänt neråt. Sedan 2009 så är folkmängden relativt stabil. Enligt SCB (2013b) så hade 
Heby kommun i slutet av december 2012 en befolkning på 13 364 invånare, av dessa så var 
6 521 kvinnor och 6 843 män.  

Mellan 1998-2012 så har medelåldern i Heby kommun stigit från 40,3 till 44 år, vilket är 
den näst högsta i Uppsala län. Medelåldern i länet ligger mellan 36,5 år som lägst i Knivsta 
och 44,2 år som högst i Östhammar. Alla kommuner i länet har en åldersstruktur som går mot 
en äldre befolkning (SCB, 2013c). 

Det som också kan påverka hur mycket befolkningen i en kommun ökar eller minskar 
över tid är antalet som föds i förhållande till dödstalet.  
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Figur 5. Döda och födda i Heby kommun mellan år 1968 - 2012. 
Källa: SCB, data bearbetad av författaren. 

 
Figur 5 visar att mellan åren 1968-2012 så har dödstalen och födelsetalen i Heby kommun 
pendlat både upp och ner. Under 70-talet så var dödstalet högre än födelsetalet. Under slutet 
av 80-talet och början av 90-talet föddes under några år fler än antalet som dog. Efter det så 
vände födelsetalet åter ner. Dödstalet har över tid långsamt sjunkit med små variationer. 
Antalet födda har också minskat över tid, sedan i slutet av 90-talet och i början av 2000-talet 
så har det, med små variationer, fötts i snitt 120 barn per år i Heby kommun. Antalet döda 
ligger runt 150 personer per år sedan i slutet av 90-talet. Detta betyder att det varje år från 
mitten av 1990-talet har det dött fler personer än vad som fötts, det finns alltså en naturlig 
befolkningsminskning i Heby kommun. 
 Heby kommun (2012) beskriver på sin hemsida hur det är att bo i kommunen: 
 
 Det är inte bara billigare att bo i Heby kommun, det är hälsosamt också! Här finns skogar, sjöar och 
 ren luft. Här finns naturreservat och en storslagen nationalpark. Här finns trygga miljöer för barn att 
 växa upp i. Här finns ett rikt föreningsliv för både unga och gamla. Här finns åkrar och ängar, kor och 
 hästar (Heby kommun, 2012). 

Heby kommun beskrivs som en kommun som har något för alla: låga fastighetspriser, fin 
natur, trygga miljöer, hälsosam livsstil, rikt föreningsliv och närhet till landet. De gynnsamma 
pendlingsmöjligheterna är också något som tidigare nämnts. Den 9 december år 2012 så 
förbättrades kommunikationerna mellan Uppsala, Morgongåva, Heby och Sala med Upptåget 
som förbinder orterna (UL, 2012).  
 Småhus står för ungefär 75 procent av bostadsförsörjningen i Heby kommun, vilket är 
den högst siffran i länet. Bostadsmarknaderna i resterande kommuner i länet består mellan 60-
75 procent av småhus, Uppsala kommun skiljer sig dock från dessa med en andel på 28 
procent småhus (SCB, 2013d). Heby, Knivsta och Håbo är de kommuner i länet med störst 
andel villor. Heby kommun hade år 2010 ungefär 22 procent hyresrätter, vilket var lägst i 
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länet. Snittet i länet var 31 procent och i riket så var andelen hyresrätter i snitt 37 procent 
(Hyresgästföreningen, Hur vi bor, 2013). 
 Sammansättningen av befolkningen i Heby kommun har ändrats och ställer nya krav på 
bostadsmarknaden, vilket har lett till en bostadsbrist i kommunen. I Östhammar, Tierp, 
Älvkarleby och Heby så finns dock en något lägre efterfrågan av bostäder jämfört med i 
Uppsala, Enköping, Knivsta och Håbo (Länsstyrelsen i Uppsala län, 2012, s. 8). Kommande 
år så förväntas varken en större eller mindre efterfrågan på bostäder i Heby kommun i 
förhållande till utbudet. Under 2012 och 2013 så kommer ungefär 45 nya lägenheter att 
byggas i Heby kommun, vilket innebär att kommunen är en av de i Uppsala län med lägst 
planerad nyproduktion. Heby kommun har inget speciellt bostadsbestånd för ungdomar och 
studenter i likhet med det som finns i Uppsala, Östhammar, Älvkarleby och Tierps kommun 
(Länsstyrelsen i Uppsala län, 2012, s. 18-25).  
 År 2010 så antog i Heby kommuns kommunfullmäktige riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Inom länet så finns inte något större samarbete kring 
planeringen av bostadsförsörjningen, Heby kommun samarbetade inte med någon annan 
kommun (Länsstyrelsen i Uppsala län, 2012, s. 18) 

Heby kommun är en relativt liten kommun med närhet till storstaden. Folkmängden har 
sakta sjunkit sedan början av 1990-talet, även om den de senaste åren har varit relativt stabil. 
En möjlig förklaring till det är den naturliga befolkningsminskningen, alltså att dödstalen varit 
högre än födelsetalen. Även om det är en förklaring till varför det inte har varit någon 
befolkningsökning i kommen på senare år så har också in- och utflyttare en viktig roll. För att 
en kommun ska kunna behålla och utveckla sin samhällsservice så behövs ett 
befolkningsunderlag. Om inte kommunens naturliga befolkningstillväxt bidrar med det så är 
det viktigt för kommunen att locka till sig inflyttare som bidrar till kommunens utveckling. 
Det är svårt för en kommun att påverka hur många som dör och föds, det en kommun som kan 
försöka påverka är in- och utflyttningen. 
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3. MIGRATIONSSTUDIER 
 
Det finns en mängd tidigare forskning kring migration både empiriskt och teoretiskt och det 
går inte här att täcka in hela området. Därför har de delar valts ut som är relevanta för min 
uppsats; tidigare forskning och teorier kring inomnationella flyttningar, med fokus på in- och 
utflyttning till och från kommuner.  
 Samhället och migrationen har förändrats över tid, liksom migrationsteorierna. Under 
olika årtionden har det funnits olika skolor för hur forskning både teoretiskt och 
metodologiskt bör utformas och genomföras. King beskriver tre huvudfaser inom 
migrationsteori och migrationsstudier (King 2011, 147). 

En tidig fas där geografer som till exempel Ernst Georg Ravenstein kom med sina 
grundläggande uttalanden i slutet av 1800-talet, vilket var en början för migrationsteori (King 
2011, 147). Ravenstein studerade engelska folkräkningsstatistiken mellan åren 1871-1881 och 
av den statistiken så formulerade han sedan Lagar om migration, ett verk som fick stor 
betydelse inom migrationsteorin (Andersson, 2000, s. 56). Samtidigt som hans teorier också 
fick utstå mycket kritik (King, 2011, s. 138-139).  

Den fas som sedan följde bestod av geografer som ägnade sig åt kvantitativ forskning för 
att urskilja mönster och modeller. De senaste 15-20 åren så har en post-strukturalistisk eller 
post-positivistisk fas tagit över och det har, enligt King, skapats en mer nyanserad bild. 
Sociala, kulturella och genusgeografer har tagit sig fram och det har kommit att handla allt 
mer om kvalitativa metoder (King, 2011, s. 147).  

Samtidigt som King menar att det finns mycket empirisk forskning som utförs om 
migration så finns det en utmaning i att, som han beskriver: case studies proliferate at the 
expense of theory (King, 2011, 138). En del menar att det fortfarande finns för begränsat antal 
teorier kring migration och dagens förhållanden (Arango 2000, 294-295). 

Som King beskriver så har synen på migration, liksom de metodologiska 
tillvägagångssätten varierat över tid. Han och Arango menar att det finns lite teori kring 
migration i dagens förhållande och att det finns ett behov av generella kvantitativa studier, 
vilket min studie av kan vara ett exempel på. 

 
3.1 Livscykelperspektivet och migration 
Forskaren Peter Rossis är en av de som bidragit till bildandet av livscykelperspektivet i 
migration. På 1950-talet så menade han att flyttningar beror på brister mellan det verkliga 
behovet och den bostad som man har. Detta grundade han på studier utförda på 
medelklasshushåll där han märkte att när hushållssammansättningen ändrades så anpassade 
familjen sina boendeförhållanden. Detta skriver Roger Andersson som är professor i 
kulturgeografi vid Uppsala universitet (IBF, 2008) i sin artikel med titeln Varför flyttar man? 
(Andersson, 2000, s. 60). 
 I olika delar av livet så är benägenheten att flytta olika stor. De som är minst rörliga i en 
stad är de äldre, enligt Svante Berglund (1996, s. 64), som har skrivit artikeln Approaches to 
mobility studies. Berglunds artikel publicerades år 1996, men många av de teorier han har 
stämmer överens med det som andra senare påstått. 
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De vanligaste egenskaperna hos en inflyttare är att hen är ung, ensamstående och har hög 
utbildning. Dessa är också de som stannar kortast tid på en plats. De som är minst vanliga 
som inflyttare till mindre kommuner är unga par utan barn eller ålderspensionärer enligt 
rapporten Mot strömmen - en studie om inflyttare till mindre kommuner utgiven av Svenska 
kommunförbundet och Arena för tillväxt (2002, s. 5). 
 Unga kvinnor har speciellt hög flyttbenägenhet (Berglund, 1996, s. 64). Att just unga 
kvinnor flyttar iväg från mindre kommuner bidrar till att det blir få kvinnor kvar i 
barnafödande ålder, vilket i sig påverkar den naturliga befolkningstillväxten negativt (SK & 
Arena för tillväxt, 2002a, s. 13). Trots detta så är könsfördelningen relativt jämn i flertalet 
svenska kommuner (SK & Arena för tillväxt, 2002b, s. 36).  
 När det gäller flytt över kortare avstånd så menar Andersson att de demografiska skälen 
dominerar; det kan till exempel vara att man flyttar samman, får barn eller skiljer sig. Alla 
dessa delar av livet ställer olika krav på bostaden och det runt omkring. (Andersson, 2000, s. 
59)  Ju längre tid man har bott på en plats desto lägre blir migrationsbenägenheten. Detta på 
grund av att man då hunnit skapa en relation till platsen, skapat trygghet och ett hem vilket 
blir viktigare än bristerna (Andersson, 2000, s. 62). Till exempel så minskar flyttbenägenheten 
hos familjer när barnen har kommit i skolåldern, då stannar många för att barnen har hunnit 
skapa en trygghet med vänner och balans i vardagen (SK & Arena för tillväxt, 2002b, s. 23).  
 I olika delar av livet så är det viktigt med olika saker på en plats. Egenskaper i en 
kommun lockar människor beroende på var i livscykeln de befinner sig. I studien Mot 
strömmen (SK & Arena för tillväxt, 2002a, s. 5) så beskrivs hur ungdomar flyttar till platser 
där det finns arbete och möjlighet till utbildning. Barnfamiljer flyttar till platser med bra 
boendemiljö och pendlingsmöjligheter. Också för de äldre så är det viktigaste boendemiljön. 
För en kommun ska bli attraktiv så krävs minst en av dessa egenskaper (SK & Arena för 
tillväxt, 2002, s. 5).  
 En del i livscykeln är att unga och flyttar ifrån sina föräldrahem till eget boende. Enligt 
Boverkets rapport Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012 (2013) så har unga svårare 
att konkurrera på bostadsmarknaden om de små lägenheterna. Detta på grund av att yngre 
personer vanligen har lägre inkomst, osäkrare anställningsform och inga referenser. Den brist 
som finns på hyresrätter och bostadsbristen i stort gör det svårt för ungdomar att kunna 
etablera sig på bostadsmarknaden. Detta gäller inte bara i storstadskommuner, utan har visat 
sig gälla också mindre kommuner. Det är något som skulle kunna lösas genom att 
bostadsbolagen och kommunerna avsätter pengar till bostäder för unga (Boverket, 2013, s. 18-
21). 
 Livscykelperspektivet visar att ålder har betydelse för migration eftersom det i olika delar 
av livet finns olika behov. Beroende på var i livscykeln man befinner sig så anses olika saker i 
hemkommunen vara viktiga och de värdesätts olika. När människor går igenom förändringar, 
till exempel flyttar hemifrån, skaffar barn, skiljer sig eller ska studera så är det olika saker 
hushållen söker efter när de letar ny bostad och bostadsort. En del människor påverkas dock 
inte lika mycket av dessa skiftningar i livscykeln. Kritikerna till livscykelperspektivet menar 
att många människor går igenom skiften i livet utan att flytta (Andersson, 2000, s. 60). Vad 
det beror på att en del stannar när andra flyttar kan förklaras delvis genom stressmodellen som 
presenteras nedanför. 
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3.2 Stressmodellen  
Modellen försöker förklara den individuella variation som finns inom migration, varför en del 
stannar när andra flyttar. Det hänger ihop delvis med historia, sociala relationer och 
platsförankring (Andersson, 2000, s. 60). Andersson, Berglund, Johansson samt Brandén 
finns med i kapitlet. Maria Brandén som är utredare vid den demografiska avdelningen på 
sociologiska institutionen vid Stockholms universitet (Brandén, 2008, s. 3). Hon har skrivit en 
utredning med titeln Bostadens betydelse för rörligheten på arbetsmarknaden (Brandén, 
2008). Av dessa författare så är det endast Andersson som benämner detta som 
stressmodellen, men även om de andra författarna inte använder just det begreppet så framgår 
samma resonemang i deras texter. 
 Individer med låg stressnivå flyttar lättare och har alltså en hög migrationsbenägenhet. 
Att ett hushåll eller en individ har en låg stressnivå kan bero på att behoven och önskemålen 
skiljer sig mycket från det befintliga. Det kan till exempel handla om att boendet kostar för 
mycket, att skolan är dålig, långt till arbetsplatsen eller att bostaden är för liten (Andersson, 
2000, s. 61). Om det då samtidigt inte finns starka band till platsen där man bor så är chansen 
större att hushållet flyttar därifrån och försöker lösa problemen genom flytten. Det finns inte 
så mycket som håller individerna kvar på platsen. 
 Att flytta är dock det som är dyrast, både ekonomiskt, men också psykologiskt. Att lämna 
vänner och det som varit ens hem kan skapa osäkerhet och otrygghet. Detta gör att bara den 
som tror sig vinna någonting på flytten på lång sikt flyttar (Berglund, 1996, s. 55). 
 Om hushållet har starka band till platsen de bor på tål de en högre stressnivå. Det krävs 
mer innan tanken på flytt väcks. Hushållet försöker först och främst att påverka sin situation, 
till exempel genom att byta arbete eller förbättra kvalitén på boendet (Andersson 2000, 61). 
Den minsta kostnaden för individer är att bo kvar och stå ut med situationen. Till exempel att 
gå arbetslös istället för att flytta och få jobb. Personen som är arbetslös har förlorat arbetet, 
men undviker en förlust av annat (Berglund, 1996, s. 55). Om det är ekonomiskt riskabelt att 
flytta, till exempel ovisshet om arbete eller att man äger bostad, så kommer hushållet 
antagligen inte att flytta. Att de inte vet om framtiden kommer bli bättre bidrar till den låga 
migrationsbenägenheten, man vågar inte chansa även om det kanske skulle kunna gynna 
hushållet (Brandén, 2008, s. 4-5).  
 Brandén menar att det är större sannolikhet att man flyttar om man hyr sin bostad jämfört 
med om man äger den. Det sambandet står enligt Brandén fast även om man kontrollerar 
andra faktorer så som kön, barn, arbetslöshet, om man lever med partner eller födelseort. 
(Brandén, 2008, s. 7) 
 Stressmodellen påminner delvis om en annan modell inom migration som vanligen kallas 
för push och pull. Krafter som stöter bort människor från ett visst område brukar benämnas 
som push-faktorer. Med pull krafter så menas sådant som lockar och är tilldragande på en 
annan plats. (Andersson 2000, 50-65) Teorin utsattes av Mats Johansson för en del kritik i 
hans artikel Residence, employment and migration in four types of swedish localities 1972-
1992. Han menade redan år 1996 att teorin delvis var överspelad och inte stämmer i dagens 
samhälle, det handlar inte längre lika mycket om industriell migration som tidigare. 
(Johansson, 1996, s. 78) På grund av osäkerheten i hur mycket push och pull kan förklara 
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flyttningar i dag så har valet gjorts att använda livscykelperspektivet och stressmodellen 
istället, eftersom att de på ett bättre vis förklarar vårt post-industriella samhälle.   
 
3.3 Mobilitet, utbildning och arbetsmarknad 
Efter att ha läst kring migration så framkommer utbildning och arbetsmarknad som viktiga 
skäl, därför har dessa områden fått ett eget avsnitt i teorikapitlet.  
 Mobiliteten och tillgängligheten till platser som arbete har varierat mycket över tid. Långt 
tillbaka så handlade det om gångavstånd till andra gårdar och vanligen skedde arbetet där man 
bodde. Vid mitten av 1800-talet så delades landet in i 2500 kommuner med lokala 
arbetsmarknader. På 1970-talet så var vägtrafiken en viktig del av den dagliga mobiliteten och 
Sverige hade 286 kommuner. Sedan dess så har kommunerna förlorat sin funktion som 
arbetsmarknad, istället så har det växt runt stora städer och regionala centrum. Sverige har 
krympt tidsmässigt och avstånden har minskat med ny teknik och nya transportmöjligheter. 
Vilket gör det enklare att över dagen pendla från hemmet på landet in till staden eller över 
kommungränser till sin arbetsplats (Berglund, 1996, s. 57).  
 För mindre kommuner nära en stor stad så är utpendlingen till arbete någonting som 
tidigare inte har varit möjligt i samma utsträckning. Många barnfamiljer bosätter sig i 
utpendlingskommuner, men när barnen blir äldre så flyttar barnen vanligen därifrån (SK & 
Arena för tillväxt, 2002, s. 18). De som flyttar in till mindre kommuner tycker att det är värt 
att pendla i förhållande till den boendemiljö som de får, dock så är omsättningen av 
befolkning ofta hög i utpendlingskommuner. I rapporten Mot strömmen så beskrivs hur bättre 
kommunikationer från mindre kommuner till stora städer kan öka inflyttningen (SK & Arena 
för tillväxt, 2002a, s. 21). Av de mindre kommunerna som idag har ett flyttöverskott så finns 
det vanligen ett samband med hög utpendling (SK & Arena för tillväxt, 2002a, s. 6). 
 Unga och högutbildade personer har högre mobilitet än äldre med kortare utbildning 
(Berglund, 1996, s. 56). Detta hänger delvis ihop med att de som nyligen avslutat sina studier 
vid universitet eller högskola söker sig till platser med stor arbetsmarknad där större 
möjligheter finns och mindre risk. För de med högre utbildning så finns också färre och mer 
specialiserade arbeten, vilket kräver att man är öppen för att flytta dit arbeten finns (Berglund 
1996, s. 58). En mindre kommun har större svårigheter att erbjuda högutbildade personer 
arbete motsvarande deras kompetens (SK & Arena för tillväxt, 2002a, s. 6).  
 Ungefär 15 % av alla flyttningar sker på avstånd över 50 kilometer. Dessa flyttningar är 
ofta relaterade till arbete (Andersson, 2000, s. 59). Brandén (2008, s. 5) menar att arbete är en 
huvudorsak för mellan 18-35 procent av de som flyttar längre sträckor. Arbetslösa flyttar 
också oftare från en region till en annan. För arbetsmarknaden i en liten kommun är det bra att 
dra till sig yngre inflyttare som betalar skatt, kanske bildar familj och på så vis bidrar till 
tillväxten i kommunen (SK & Arena för tillväxt, 2002b, s. 36). Samhället i stort minskar 
arbetslösheten mest genom att människor flyttar ifrån de regioner där det inte finns arbete till 
de platser där det är brist på arbetskraft. Som Brandén (2008) beskriver så gavs därför tidigare 
flyttbidrag i form av ekonomisk ersättning när man valde att flytta till en plats där det 
behövdes arbetskraft. Idag kan de arbetslösa som vägrar att flytta förlora 
arbetslöshetsersättningen (Brandén, 2008, s. 4).  
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Det finns enligt SK & Arena för tillväxt (2002a, s. 17) fem typer av mindre kommuner som 
har en hög inflyttning. Dessa kommuner har en stor efterfrågan på arbetsmarknaden, 
pendlingsavstånd till större stad, en attraktiv boendemiljö, tar emot flyktingar eller många 
säsongsarbetare.  
Arbetsmarknaden är central när det handlar om migration, både gällande in- och utflyttning. 
På liten mer än hundra år, mellan 1850-1970, så skedde en stor förändring i 
transportmöjligheter och dessa förändringar skapade också en bredare arbetsmarknad. Mindre 
kommuner nära stora städer, som till exempel Heby kommun, har ofta hög utpendling till 
arbete. Något som inte hade varit möjligt tidigare i historien är idag en förutsättning för 
många mindre kommuners befolkningstillväxt och överlevnad. Beroende på utbildningsnivå 
så finns det vanligen olika hög mobilitet. För Heby kommun så finns goda teoretiska 
möjligheter till ökad inflyttning eftersom att det är pendlingsavstånd till större städer. 
 
3.4 Tre tidigare studier kring flyttningar till/från mindre kommuner 
Det finns tidigare forskning gjord kring in- och utflyttning till/från kommuner. Både som 
kvalitativa och kvantitativa studier samt i form av rapporter och vetenskapliga studier. De tre 
studier som här presenteras är Anledning till utflyttning från Ljusdals kommun (Ljusdals 
kommun, 2011), Utflyttarna – vad tycker de om Hultsfreds kommun? (Björne & Lundgren, 
EuroFutures, 2001) och Mot strömmen - en studie om inflyttare till mindre kommuner (SK, 
2002ab). 
 Studierna om Ljusdal och Hultsfred är båda fallstudier av två mindre kommuner där 
författarna sett på utflyttningen från kommunerna. I studien om Hultsfreds kommun så finns 
dock ett större fokus på återflyttning till kommunen. Undersökningen Mot strömmen är en 
studie där de fyra mindre kommunerna Berg, Dorotea, Skinnskatteberg och Motala jämförs 
för att urskilja hur mindre kommuner kan locka till sig inflyttare. Alla tre studier handlar om 
mindre kommuner som har eller har haft en negativ befolkningstillväxt och i sista fallet om 
hur den lyckats vända. 
 De metoder som har valts till studierna är lite varierande. I studien av Ljusdals kommun 
så har en enkätundersökning använts för att få in material. Gällande Hultsfreds kommun så 
samlas materialet också där in genom en enkätundersökning, dock så skedde den över telefon. 
Urvalet i den undersökningen var begränsat till 500 utflyttare mellan 25-36 år, detta på grund 
av en hypotes om att de i den åldern var mest benägna att flytta tillbaka till Hultsfreds 
kommun. Studien Mot strömmen består delvis av en kvantitativ del där data från SCB 
analyseras, men i slutet av studien så finns en kvalitativ delstudie. Den kvalitativa delen 
bygger på en intervjuundersökning med 15 intervjuer över telefon med kommunstyrelsers 
ordförande, kommunchefer, näringslivschefer, företagare, hemvändare och inflyttare. Till 
undersökningen så valdes fyra relativt likvärdiga kommuner ut som hade lyckats skapa en mer 
positiv befolkningsutveckling. 
 Resultaten av de båda studierna kring utflyttning var relativt lika, trots olika metoder och 
urvalsgrupper. Studien av Ljusdals kommun visade att de viktigaste anledningarna till att 
människor lämnade kommunen först och främst var möjligheten till arbete, därefter utbildning 
och att man flyttade ihop med sin partner. De anledningar som vägde tyngst i valet att flytta 
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ifrån Hultsfreds kommun var enligt 41 procent av de svarande studier och för 39 procent 
förvärvsarbete. 
 I studien kring inflyttning till kommunerna Berg, Dorotea, Skinnskatteberg och Motala så 
visade resultatet att det som lockar äldre människor till kommunerna är goda 
boendemöjligheter. Också barnfamiljer dras till kommuner som har goda boendemöjligheter 
samt bra kommunikationer. För de yngre så var det en arbetsmarknad med efterfrågan och 
möjligheter till fortsatta studier och utbildning som var viktigast. Dessa egenskaper var 
gemensamma, annars så fanns det unika drag för varje kommun och det gick inte att dra några 
fler klara slutsatser på egenskaper som bidrog till inflyttning. Detta resultat ger stöd åt den 
kvantitativa undersökningen som tidigare genomförts av Sveriges kommuner i samma 
rapport. 
 I studierna av Ljusdals och Hultsfreds kommuner så frågades utflyttarna om de skulle 
kunna tänka sig att flytta tillbaka till kommunerna. Av de som tidigare hade bott i Ljusdals 
kommun så svarade en fjärdedel att de inte kunde tänka sig att flytta tillbaka till Ljusdal. 
Anledningar som nämndes för återflytt var att man vill komma närmare släkt och vänner samt 
flytta tillbaka till den kommun där man växt upp. På frågan om vad som hade fått dem att 
stanna kvar i Ljusdals kommun så svarade en stor andel arbete. Andra faktorer som nämndes 
var bättre kommunikationer, bostadsskäl, hushållsskäl, utbud av aktiviteter/nöjen/affärer, 
naturen och utbildning. I Hultsfreds kommun så fanns en relativt positiv attityd till kommunen 
bland utflyttarna, där den stora majoriteten har en mycket positiv, positiv eller neutral bild av 
Hultsfreds kommun. Det vanligaste skälet för återflytt uppgavs vara släkt och vänner. Annat 
som var positivt förknippat med kommunen var naturen, fastighetspriser och boendemiljön. 
Det negativa med kommunen uppgavs vara arbetsmarknaden och serviceutbudet som 85 
procent av de tillfrågade ställde sig negativa till. Av de som flyttat ut så kunde 41 procent 
tänka sig att flytta tillbaka till Hultsfreds kommun samtidigt som 52 procent inte kunde tänka 
sig det.  
 När det gäller utflyttning från mindre kommuner så visar både studien om Ljusdals 
kommun och om Hultsfreds kommun att det som fick människor att flytta främst var studier, 
arbete och i Ljusdal också att flytta ihop med partner. Detta bör ses i samband med att 
urvalsgruppen i studien om Hultsfred var en annan. Studien kring inflyttning visade att olika 
saker är viktiga för människor i olika åldrar. Kommuner som har goda bostadsmöjligheter, 
kommunikationer eller en efterfrågan på arbetsmarknaden är de som lockar inflyttare. Dessa 
tre egenskaper var gemensamma för alla de undersökta kommunerna. Det som skulle kunna få 
utflyttarna att återvända till de kommuner som de flyttat ut ifrån var främst arbete, släkt och 
vänner. 
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4. IN- OCH UTFLYTTARE HEBY KOMMUN  
 
I följande kapitel så presenteras resultatet av det registerdata som har använts. Deskriptiv 
fakta och diagram visas över de olika teman som valts ut till analys. Vanligen så finns det 
under avsnitten beskrivet hur stor andelen är bland alla invånare boende i Heby kommun följt 
av hur det ser ut bland inflyttarna respektive utflyttarna. Den information som framkommer i 
kapitlet kommer i senare avsnitt att knytas an till teorier. 

4.1 Ålder 
Flyttbenägenheten kan variera efter ålder. Figur 6 visar åldersfördelningen i Heby kommun år 
2010.  

Figur 6. Invånarna i Heby kommun år 2010 fördelade i åldersgrupper. 
Källa: Databasen Place, data bearbetad av författaren. 
 
Kommunens befolkning har delats in i grupperna: 0-20 år, 21-40 år, 41-60 år, 61-80 år och 80 
år +. Figur 6 visar att den största andelen av Hebyborna år 2010 var de mellan 41-60 år, till 
den gruppen hörde 30 procent av befolkningen. Grupperna 0-20 år, 21-40 år och 61-80 år var 
relativt jämnstora och täckte in ungefär 20 procent var av invånarna i kommunen. Den minsta 
gruppen var de över 80 år med 6 procent av befolkningen i Heby kommun år 2010. 

 
Figur 7. Inflyttarna till Heby kommun år 2010 fördelade i åldersgrupper. 
Källa: Databasen Place, data bearbetad av författaren. 
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Figur 8. Utflyttarna från Heby kommun år 2010 fördelade i åldersgrupper. 
Källa: Databasen Place, data bearbetad av författaren. 
 
Bland inflyttarna var en stor andel, 41 procent, mellan 21-40 år. 25 procent av inflyttarna var i 
åldrarna 0-20 år, 19 procent 41-60 år, 13 procent 61-80 år och 2 procent av inflyttarna var 
över 80 år. Den största andelen var alltså yngre individer som flyttade in och ju äldre desto 
mer minskade andelen. 
 Av utflyttarna så var den största andelen mellan 21-40 år, 45 procent av alla utflyttarna. 
31 procent av utflyttarna var mellan 0-20 år, 17 procent 41-60 år, 6 procent var 61-80 år och 1 
procent 80 år +. Också här fanns samma mönster som bland inflyttarna.  
 
4.2 Kön och födelseland 
Denna underrubrik innehåller attribut som inte förändras över tid hos en individ, därför 
innehåller det material mellan år 2007-2010. I det här fallet handlar det om kön och 
födelseland.  
 Av de boende i Heby kommun mellan år 2007-2010 var 51 procent män och 49 procent 
kvinnor. Under perioden 2007-2010 så levde alltså två procent fler män än kvinnor i Heby 
kommun, vilket i siffror är ungefär 7889 män och 7585 kvinnor. 
 Bland de som flyttade ut från Heby kommun dessa år så var en större andel kvinnor än 
män. Ungefär 54 procent av utflyttarna var kvinnor och 46 procent män. Bland inflyttarna till 
kommunen så var 51 procent kvinnor och 49 procent män, vilket betyder att ungefär lika 
många kvinnor som män flyttade in till kommunen under tidsperioden. 
 Mellan åren 2007-2010 så hade 9 procent av de som bodde i Heby kommun ett annat 
födelseland än Sverige, resterande 91 procent var Sverigefödda. Av de som flyttade in till 
Heby kommun åren 2007-2010 var 17 procent utlandsfödda och bland utflyttarna så var 
motsvarande andel 15 procent. Det innebar en relativt jämn ström av Sverigefödda och 
utlandsfödda in och ut från kommunen under tidsperioden, men samtidigt högre än i 
kommunen som helhet.  
 
4.3 Hushållssammansättning 
En indelning har gjorts av familjetyper i kommunen där invånarna delades in i kategorierna 
sambo/gifta och ensamstående. Sambo/gifta innebär en familj där de vuxna är gifta eller lever 
i en samborelation med eller utan barn. Till kategorin ensamstående räknas vuxna som bor 
ensam eller har barn boende hos sig.  
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I Heby kommun år 2010 så levde majoriteten, 55 procent, av de boende i Heby kommun i 
familjer där de vuxna var sambo eller gifta. Ungefär 41 procent av kommunens befolkning var 
ensamstående föräldrar eller övriga ensamstående. För 4 procent så saknades uppgifter.  
 Bland inflyttarna till Heby kommun år 2010 så var den största andelen, 66 procent 
ensamstående. Andelen sambo/gifta som flyttade in till kommunen var 34 procent. Också 
bland utflyttarna så var den största gruppen ensamstående med en andel på 70 procent. 
Ungefär 34 procent tillhörde sambo/gifta kategorin.  
 
4.4 Inkomst 

Figur 9. Inkomst bland de boende i Heby kommun år 2010. 
Källa: Databasen Place, data bearbetad av författaren. 
 
Om inkomsten år 2010 översteg 372 100 kr så skulle 20 procent betalas i statligt skatt på den 
beskattningsbara förvärvsinkomsten (Skatteverket, 2012). Som figur 9 visar så hade 
majoriteten av Hebyborna en inkomst under 372 100 kr år 2010, vilket betyder att de tillhörde 
låg- eller medelinkomsttagarna. Höginkomsttagarna, det vill säga de som betalade statlig 
inkomstskatt, var relativt få, ungefär 11 procent av invånarna. En betydande del har ingen 
inkomst alls. Bland in och utflyttarna så såg fördelningen lite annorlunda ut, vilket visas i 
figur 10 och 11. 

Figur 10. Inkomst bland inflyttarna till Heby kommun år 2010. 
Källa: Databasen Place, data bearbetad av författaren. 
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Figur 11. Inkomst bland utflyttarna från Heby kommun år 2010. 
Källa: Databasen Place, data bearbetad av författaren. 
 
De som flyttade till Heby kommun under 2010 tillhörde till största del de som hade inkomst, 
men som inte var över gränsen för statlig inkomstskatt, 71 procent. 22 procent saknade 
inkomst och 7 procent betalade statlig inkomstskatt.  
 Bland utflyttarna från Heby kommun år 2010 så visade figur 11 att en majoritet tillhörde 
den grupp som tjänade under 372 100 kr, 65 procent, 26 procent av dessa saknade inkomst 
och 9 procent betalade statlig inkomstskatt.  
   
 
4.5 Utbildning 

Figur 12. Utbildningsnivån bland de boende i Heby kommun år 2010. 
Källa: Databasen Place, data bearbetad av författaren. 
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Majoriteten av invånarna, 50 procent, av de boende i Heby kommun år 2010 hade gymnasial 
utbildning. Det fanns också en relativt stor del, 29 procent av befolkningen, som hade en 
förgymnasial utbildning. Förgymnasial utbildning motsvarar grundskola, realskola eller 

liknande. Den minsta gruppen var de som hade eftergymnasial utbildning, ditt räknas de som 
studerat på universitet, högskola och de som uppnått forskarutbildning. Bland de boende i 
Heby kommun så motsvarade den gruppen 16 procent. För 5 procent av de boende så saknas 
uppgifter kring utbildning. Figur 13 och 14 visar diagram för in- respektive utflyttarna. 
 
Figur 13. Utbildningsnivå bland inflyttarna till Heby kommun år 2010. 
Källa: Databasen Place, data bearbetad av författaren. 
 

Figur 14. Utbildningsnivå bland utflyttarna från Heby kommun år 2010. 
Källa: Databasen Place, data bearbetad av författaren. 
 
Bland de som flyttade ut ifrån Heby kommun år 2010 så visar figur 14 att 53 procent av 
befolkningen hade gymnasial utbildning som den högsta uppnådda. 26 procent av utflyttarna 
hade en eftergymnasial utbildning och 19 procent förgymnasial utbildning. För 2 procent så 
saknades uppgifter. För inflyttarna år 2010 så hade, enligt figur 13, 21 procent förgymnasial 
utbildning, 55 procent gymnasial och 22 procent eftergymnasial utbildning. Om 2 procent av 
inflyttarna saknades information kring utbildningsnivå.  
 När man börjar studera vid högre instanser och på eftergymnasiala utbildningar så finns 
vanligen möjligheten att ansöka om studielån för att finansiera boendekostnader och liknande 
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utgifter. Alla som börjar studera väljer dock inte att ansöka om studielånet, det finns de som 
kan bo kvar hemma och klarar sig på den bidragsdel som man får av CSN.  
 Andelen med studielån av de boende i Heby kommun var år 2010 runt 9 procent. 87 
procent av invånarna hade inte studielån, respektive 4 procent som det saknades uppgifter 
kring. Bland inflyttarna hade 14 procent studielån, motsvarande siffra bland utflyttarna var 26 
procent. Det betyder att en större andel av utflyttarna hade studielån, det skiljer 12 procent 
mellan dessa. 
 Av de som hade studielån så var det år 2010 runt 7 procent av inflyttarna som började 
studera samma år. Resterande med studielån började studera tidigare. Av utflyttarna år 2010 
så var det 14 procent som hade börjat studera och ta studielån samma år.  
 
4.6 Arbetsmarknad och socialbidrag 

Figur 15. Arbetslöshet i Heby kommun år 2010 bland de i åldern 25-64 år. 
Källa: Databasen Place, data bearbetad av författaren. 
 
Figur 15 visar att den största gruppen var de som hade sysselsättning, 87 procent. Ungefär 13 
procent av invånarna i Heby kommun var år 2010 utan arbete.  

Figur 16. Arbetslöshet bland inflyttarna till Heby kommun år 2010 i åldern 25-64 år. 
Källa: Databasen Place, data bearbetad av författaren. 
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Figur 17. Arbetslöshet bland utflyttarna från Heby kommun år 2010 i åldern 25-64 år. 
Källa: Databasen Place, data bearbetad av författaren. 
 
Figur 16 och 17 visar att bland in- och utflyttarna så är nivån för arbetslöshet för de mellan 
25-65 år relativt jämn, 21 respektive 22 procent.  
 På grund av olika anledningar så kan människor ibland inte klara sin ekonomiska 
överlevnad, då finns möjlighet att få socialbidrag i form av försörjningsstöd eller andra bidrag 
(Socialstyrelsen, 2013). År 2010 hade 5 procent av invånarna i Heby kommun socialbidrag. 
Ungefär en lika stor andel saknades de uppgifter kring, 4 procent. Resterande 91 procent hade 
inte socialbidrag år 2010. Bland de som år 2010 flyttade in till Heby kommun så hade 14 
procent socialbidrag, bland utflyttarna så var siffran ungefär den samma, 13 procent. Den 
stora majoriteten hade inte socialbidrag.  
 
4.7 Slutsats av deskriptiv data 
 Heby kommun hade mellan år 2007-2010 en jämn könsfördelning. Bland utflyttarna så 
var en större andel kvinnor än män och av de som flyttade in till kommunen så fanns en liten 
överrepresentation av kvinnor. Bland de som flyttade in respektive ut från kommunen så var 
andelen utlandsfödda högre än sammantaget i hela kommunen dessa år, det visar på en högre 
migrationsbenägenhet bland de som inte var Sverigefödda. 
 Bland de boende i Heby kommun år 2010 så tillhörde de flesta sambo/gifta familjer och 
bland de som flyttade in och ut från kommunen så var majoriteten ensamstående.  
 De mest flyttbenägna var de yngre, med högre ålder så sjönk benägenheten att flytta. Av 
utflyttarna så var det en ännu större andel yngre jämfört med bland inflyttarna där de äldre 
åldersgrupperna har en något större andel. 
 Procentsatsen för de som tjänade över 372 100 kr låg ungefär på samma nivå. Det som 
skiljde mellan in- och utflyttarna var att bland utflyttarna saknade fler inkomst. Bland 
inflyttarna var det fler som tillhör under- eller medelklassen. Det var en något större andel 
bland utflyttarna som var höginkomsttagare än bland inflyttarna till kommunen. Dock så hade 
Heby kommun större andel höginkomsttagare än både in- och utflyttargrupperna. 
 Det som skiljde sig mest mellan in- och utflyttarna gällande utbildning var den 
eftergymnasiala utbildningsnivån. Den nivån var 4 andelar större bland utflyttarna än bland 
inflyttarna till Heby kommun. Jämfört med utbildningsnivån hos de boende i kommunen så 
var eftergymnasial utbildning vanligare bland både in- och utflyttare. De med förgymnasial 
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utbildningsnivå som sin högsta uppnådda var större andel i Heby kommun jämfört med bland 
in- och utflyttarna. 
 Bland de som började studera så var det fler som flyttade ifrån Heby kommun än som 
flyttade in till kommunen, en större andel av utflyttarna hade studielån. De som hade studielån 
var mer migrationsbenägna än de utan. Det var fler bland utflyttarna som började studera år 
2010.   
 Det fanns en procentuellt lägre arbetslöshet hos alla de som bodde i Heby kommun 
jämfört med de som flyttade in och ut ifrån kommunen. Även om den stora majoriteten av in- 
respektive utflyttarna inte hade socialbidrag så var det ändå en stor andel av dessa som hade 
det jämfört med hur nivån såg ut i kommunen annars. 
 Även om diagrammen var för sig har visat en del information kring Heby kommun så är 
det samtidigt så att attribut också kan verka genom varandra. Sådana effekter går att 
kontrollera genom den binära logistiska regressionsanalysen som kommer i följande kapitel. 
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5. SAMMANSTÄLLNING AV REGRESSIONSANALYS 
 
Tabell 2 är en sammanställning av den regressionsanalys som utförts på inflyttarna och 
utflyttarna i Heby kommun år 2010. Efter tabellen så följer en förklaring till hur den har 
sammanställts och bör tolkas.  

Tabell 2. Binär logistisk regression av inflyttare och utflyttare till/från Heby kommun år 2010. 
Källa: Databasen Place, data bearbetad av författaren. 
 
     Modell 1 Modell 2  
Ref: Övrig befolkning Heby   Inflyttare                  Ref: Övriga befolkning Heby  Utflyttare   
       
Kön (ref = man) Kön (ref= man)   
 Kvinna 1.25*  Kvinna 1.24* 
Åldersgrupper (ref.0-20 år)                              Åldersgrupper (ref. 0-20 år) 
 (1) 21-40 år 1.40  (1) 21-40 år 0.68* 
 (2) 41-60 år 0.44** (2) 41-60 år 0.27**  
 (3) 61-80 år 0.33** (3) 61-80 år 0.10** 
 (4) 80 år + 0.13** (4) 80 år + 0.03** 
Utbildning (ref = förgymnasial)                              Utbildning (ref = förgymnasial)                                                  
 (1) Gymnasial 1.38* (1) Gymnasial 1.54**                                                                 
 (2) Eftergymnasial 1.87** (2) Eftergymnasial 2.27**   
Inkomst (ref = 0 kr) Inkomst (ref = 0 kr)  
 (1) Under stat.ink. skatt 0.90 (1) Under stat.ink. skatt 0.82  
 (2) Över stat.ink. skatt 1.20 (2) Över stat.ink. skatt 0.90  
Sverigefödd (ref = Ja) Sverigefödd (ref = ja)  
 Nej 1.65** Nej 1.51**  
Arbetslöshet (ref = nej) Arbetslöshet (ref = nej)  
 Ja 1.63** Ja 1.29   
Socialbidrag (ref = nej)  Socialbidrag (ref = nej)  
 Ja 1.76**         Ja 1.22   
Studielån (ref = nej)  Studielån (ref = nej) 
 Ja 1.23         Ja 1.38* 
Börja studera 09/10 (ref = nej)  Börja studera 09/10 (ref = nej)  
 Ja 1.23         Ja 1.81** 
Familjetyp (ref = gift/sambofamilj) Familjetyp (ref = gift/sambofamilj) 
 (1) Ensamstående 2.17**        (1) Ensamstående 2.16** 
Har barn (ref=nej)  Har barn (ref=nej) 
 Ja 0.41**          Ja 0.41** 
Constant 0.037** Constant 0.054**  
N 10773 N 12121  
-2 Log-likelihood 3225 -2 Log-likelihood 3301  
* p < 0.05, ** p < 0.01. 
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Modell 1 innehåller resultatet för analysen av inflyttarna jämfört med övriga Hebybor och 
Modell 2 innehåller motsvarande för utflyttarna. Modellerna består av kategorierna kön, 
utbildning, inkomst, Sverigefödd, arbetslöshet, socialbidrag, studielån, börja studera 2010, 
familjetyp och har barn. Ref betyder referens och är det värde som de andra variablerna sätts i 
förhållande till. Till exempel på kön så är referensen man, vilket kvinna sätts i relation till. 
Siffran efter är exponenter av B-koefficienten, Exp.(B), det värdet visar på oddsförhållandet 
till referensen. Ju högre värdet är desto större är oddset. Stjärnorna efter Exp.(B) visar på om 
värdet är signifikant eller inte. Värdet kön har en stjärna vilket betyder att signifikansen är på 
en accepterad nivå. Bland inflyttare så saknar variabeln studielån stjärna, vilket betyder att 
signifikansen var för låg för att det ska kunna gå att uttala sig om i fall studielån har någon 
påverkan, det vill säga att probalitetens avvikelse från 1 är slumpmässig överstiger 5 procent. 
Bakom till exempel värdet för arbetslöshet så finns det två stjärnor, vilket innebär att 
sannolikheten att oddskvoten är slumpmässig är mindre än 0,01. Bakom inkomst så finns det 
en stjärna, vilket betyder att sannolikheten att oddskvoten är slumpmässig är mindre än 0,05, 
sannolikheten för att värdet inte är 0 är 95 procent säkert.  
 För den oberoende variabeln kön så går det att se att flyttbenägenheten är högre bland 
kvinnor. Både bland in- och utflyttarna så ökar sannolikheten för flyttning 1.25 respektive 
1.24 gånger bland kvinnor jämfört med män. 
 Variabeln Sverigefödd visar att både för inflyttare och utflyttare så ökar egenskapen att 
vara utlandsfödd flyttbenägenheten. Bland inflyttarna ökar benägenheten med 1.65 gånger 
och bland utflyttarna är den 1.51 gånger så stor jämfört med bland Sverigefödda.  
 Indelningen i åldersgrupper visar att mot referensen de som är 0-20 år så är sannolikheten 
för inflyttning till kommunen lägre bland de i övriga grupper. I gruppen för de mellan 21-40 
år så saknas signifikans. För de i åldersgruppen 41-60 år så minskar sannolikheten att flytta 
till Heby med 0,44 gånger, för de mellan 61-80 år 0,33 och för de över 80 år så var 
sannolikheten att flytta till Heby ännu lägre, 0.13. Bland utflyttarna så syns ett liknande 
mönster, ju äldre utflyttarna var, desto mer sjönk oddset. Jämfört med referensgruppen 0-20 år 
så minskade sannolikheten 0,68 gånger bland de i åldrarna 21-40 år, 0,27 gånger för de 
mellan 42-60 år, 0,10 i åldersgruppen 61-80 år och för de över 80 år så minkar sannolikheten 
med 0,03 gånger jämfört med referensgruppen. 
 Det framgår tydligt att familjetyp påverkar flyttbenägenheten. Referensen är en familj där 
de vuxna är sambo eller gifta. Jämfört med den konstellationen så ökade flyttbenägenheten 
betydligt bland inflyttare om den vuxna var ensamstående. Sannolikheten för inflyttning ökar 
då med 2,17 gånger jämfört med bland gifta/sambofamiljer. Bland utflyttarna så finns ett 
liknande mönster. Oddset för en ensamstående att flytta jämfört med en gift/sambo familj var 
2,16. Bland både in- och utflyttare var oddset att flytta som störst bland de ensamstående. 
Bland inflyttarna och utflyttarna så minskade sannolikheten att flytta med 0.41 gånger om 
man hade barn. 
 Referensen är att ha förgymnasial utbildningsnivå. Tabellen visar att oddset att flytta in 
till Heby kommun ökar med att utbildningsnivån stiger. Sannolikheten stiger med 1,38 gånger 
bland de med gymnasial utbildning och med 1,87 gånger för de med eftergymnasial 
utbildning. Bland de som flyttar ut från kommunen så finns ett liknande samband. Desto 
högre utbildning en individ hade ju större var sannolikheten för utflyttning år 2010. Bland de 
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med gymnasial utbildning så ökade oddset till 1,54 och flyttbenägenheten ökade med 2,27 
gånger bland utflyttarna om de hade eftergymnasial utbildning. 
 Av de som hade studielån så var sannolikheten 1,38 gånger så stor att flytta ut från Heby 
kommun år 2010. Bland inflyttarna så saknas signifikans. Av de som började studera år 2010 
så var sannolikheten att flytta från Heby kommun 1,81 gånger större än bland de som inte 
började studera samma år. Bland inflyttarna så var signifikansen för låg.   
 Oddset att flytta till Heby kommun bland arbetslösa var år 2010 runt 1,63 gånger så stor 
jämfört med de som hade arbete. Bland de som år 2010 flyttade ifrån kommunen så är 
signifikansen för låg. 
 Sannolikheten att flytta till Heby kommun ökade med 1,76 gånger för de som hade 
socialbidrag jämfört med de som inte hade socialbidrag. Av de som lämnade kommunen så 
var signifikansen för låg för att kunna dra någon slutsats.  
 Gällande inkomst så var signifikansen för låg för att det ska gå att dra några slutsatser 
Regressionsanalysen visar att de attribut som ökar sannolikheten för utflyttning från Heby 
kommun mest är eftergymnasialutbildningsnivå, ensamstående och att börja studera. Det som 
ökar sannolikheten för inflyttning till kommunen är främst ensamstående, eftergymnasial 
utbildning och socialbidrag. 
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6. ANALYS OCH TEORIANKNYTNING 
 
Det finns många olika anledningar till att människor väljer att flytta från en kommun till en 
annan. I resultatet av diagrammen och regressionsanalysen så framkom vilka mönster och 
orsaker till migration som fanns i fallet Heby kommun. I det här kapitlet så ska resultatet 
knytas till de tidigare beskrivna teorierna. 
 
6.1 Ålder  
Att äldre inte flyttar lika ofta som yngre går att se i diagrammen, liksom regressionsanalysen 
kring åldersgrupper i Heby kommun. Dessa visar att de över 61 år är ovanliga som utflyttare 
från kommunen, endast 7 procent. Bland inflyttarna så är andelen över 61 år högre, 15 
procent. Det som enligt SK & Arena för tillväxt (2002) lockar äldre att flytta in till mindre 
kommuner är bra boendemiljö, det kan vara en anledning till högre inflyttning än utflyttning 
till Heby kommun av äldre personer. Diagrammen och regressionsanalysen över Heby 
kommun visar att ju äldre individerna blir desto mer minskar migrationsbenägenheten, vilket 
stärker Berglunds (1996) och SK & Arena för tillväxts (2002) tes om att de äldre är stabila 
och har en låg migrationsbenägenhet.  
 Den största åldersgruppen i Heby kommun år 2010 var de mellan 41-60 år. Som 
livscykelperspektivet visar så värdesätts egenskaperna hos en hemkommun olika  i olika delar 
av livet. Att många individer i den åldersgruppen bor i Heby kommun kan ha att göra med, 
som SK & Arena för tillväxt (2002) påpekar, att det som är viktigt för gruppen är 
pendlingsmöjligheter och god boendemiljö. Heby kommun har en närhet till stora städer och 
pendlingsmöjligheter för de vuxna i hushållen. Samtidigt som kommunen består av en stor 
andel villor och småhus, någonting som kan locka individer i åldersgruppen att söka sig till 
kommunen. Ju längre tid ett hushåll har varit bosatt på en plats, desto svårare är det enligt 
stressmodellen för hushållet att flytta därifrån. Det innebär att många av de i äldre 
åldersgrupper istället försöker att förändra andra saker i sin situation än att flytta (Andersson 
2000, Berglund (1996).  
 Resultatet av den deskriptiva datan visar att yngre individer har en högre 
migrationsbenägenhet, det stärker slutsatsen av SK & Arena för tillväxt (2002). Resultatet 
från diagrammen över Heby kommun visar att det var fler yngre bland utflyttarna och något 
fler äldre bland inflyttarna. Det kan bero på, som beskrivs i livscykelperspektivet att det i 
olika delar av livet finns olika krav (Andersson, 2000). Heby kommun med sina villor och 
boendemiljö riktar sig kanske mer till äldre än till de yngre som i första hand söker efter andra 
boendeformer och har svårare att konkurrera på bostadsmarknaden (Boverket, 2013). För att 
öka befolkningsunderlaget i kommunen så skulle Heby kommun dock behöva få in också 
yngre som arbetar, betalar skatt och bidrar till att födelsetalet stiger i kommunen (SK & Arena 
för tillväxt, 2002). 
  
6.2 Kön och födelseland 
Bland de som flyttade in till Heby kommun år 2010 så visar diagrammet över kön att det var 
relativt jämnt mellan andelen män och kvinnor. Bland utflyttarna syns dock en viss skillnad, 
där var det en större andel kvinnor än män som år 2010 valde att flytta ifrån Heby kommun. 
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Enligt Berglund (1996) så har unga kvinnor en högre flyttbenägenhet än män, vilket kan 
förklara att fler kvinnor än män finns bland utflyttarna i fallet Heby kommun. Bland samtliga 
boende i Heby kommun år 2007-2010 fanns dock ingen större skillnad mellan andelen män 
och kvinnor bosatta i kommunen, vilket SK och Arena för tillväxt (2002) skriver om i sin 
rapport. Där menas att i majoriteten av de svenska kommunerna så finns en relativt jämn 
fördelning mellan män och kvinnor, vilket också stämmer i fallet Heby. Om dock statistiken 
skulle se ut som mellan år 2007-2010 en längre tid så skulle antagligen den naturliga 
befolkningstillväxten påverkas och resultera i en större andel män i kommunen. Att unga 
kvinnor flyttar ifrån kommunen bidrar till att barnafödandet minskar, vilket yttrar sig i att det i 
Heby kommun föds färre individer än antalet som dör. Detta resultat kan ha bidragit till den 
negativa befolkningsutvecklingen i kommunen.  
 Om man ser på betydelsen av att vara Sverigefödd och utlandsfödd så verkar det ha en 
viss betydelse för migration. Regressionsanalysen visar att sannolikheten för in- eller 
utflyttning ökar med ungefär 1,5 gånger om man är utlandsfödd jämfört med Sverigefödd. Ser 
man på diagrammen över födelseland så visar de att utlandsfödda hade en högre migration än 
Sverigefödda. Kanske kan det bero på, som Andersson (2000) beskriver, att det inte finns lika 
starka rötter eller band som håller hushåll fast på en plats. Det gör att stressnivån blir lägre 
och en flytt kommer snabbare på tal när det man har inte överensstämmer med de faktiska 
behoven.   
 
6.3 Bostadsmarknaden 
Livscykelperspektivet visar hur olika delar av livet har olika krav på bostaden och det 
omkring den (Andersson, 2000). Bland unga som flytta hemifrån så är det först och främst 
mindre lägenheter, vanligen hyresrätter som attraherar. Dock så är konkurrensen om dessa 
ofta hård på grund av bostadsbrist i främst stora, men också mindre kommuner. Som Boverket 
(2013) också påpekar så har yngre ofta lägre inkomst och osäkrare anställningsform, vilket 
gör att de har svårare för dem att konkurrera på marknaden. I Heby kommun så finns en 
bostadsbrist, dock så är den inte lika omfattande som i andra delar av Uppsala län. 
Kommunen är en utpräglad villakommun, vilket passar bra för medelålders-hushåll och äldre, 
men för de yngre så gör det att konkurrensen om de få hyreslägenheterna blir allt för hög. För 
att Heby kommun ska kunna få ungdomar som växt upp i kommunen att bo kvar när de flyttar 
hemifrån så kanske det skulle behövas fler boendemöjligheter för yngre. De yngre är inte lika 
intresserade av en bra boendemiljö som de äldre.  
 Brandén menar att de som hyr sin bostad är mer flyttbenägna än andra. Kanske handlar 
det om, som stressmodellen visar, att det inte finns lika starka band till bostaden om den hyrs 
(Andersson, 2000). Den är inte hushållets egendom och om bostaden inte lägre passar så är 
det lättare att byta. Många av de som hyr bostad är yngre som inte har ekonomi för att köpa, 
dessa har visat sig ha en högre migrationsbenägenhet än äldre. Kanske kan att unga vanligen 
hyr bostad och då inte äger den påverka migrationsbenägenhet ännu mer. 
 I några av kommunerna i Uppsala län så avsätts pengar till speciella studentbostäder och 
bostäder för yngre, Heby kommun har hittills inte gjort någon sådan satsning. Av Boverket 
(2013) så beskrivs det som en möjlig lösning för att ungdomar ska kunna etablera sig på 
bostadsmarknaden.  
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SK & Arena för tillväxt (2002) beskriver att för de som flyttar in till mindre kommuner så 
överväger ofta boendemiljön och den gör det värt att pendla till arbete eller skola. För 
barnfamiljer och äldre så har boendemiljön speciellt stor betydelse enligt rapporten. Dessa är 
de som Heby kommun lyckas locka med sin bostadsmarknad bestående av en stor andel villor 
och få hyresrätter. Om kommunen vill locka yngre och andra grupper så kan 
bostadsmarknaden och planeringen där behöva ses över. 
 När Heby kommun marknadsför kommunen på sin hemsida så blir målgruppen de vänder 
sig till de som vill ha en bra boendemiljö med närhet till naturen, trygghet för barn, ett rikt 
föreningsliv, billigt boende och bra kommunikationer. Beskrivningen är relativt bred, 
samtidigt som den riktar sig mestadels till barnfamiljer och äldre hushåll. De värden som 
finns med är de som dessa grupper värderar högt, pendlingsmöjligheter och en bra 
boendemiljö. Det som unga skulle lockas av enligt SK & Arena för tillväxt (2002) är utbud på 
arbetsmarknad och möjlighet till utbildning. De värden i kommunens marknadsföring som 
skulle kunna vara bra för unga är bra kommunikationer och billigt boende. Dock så faller det 
lite på att andelen hyreslägenheter inte är så stor och att det i kommunen finns en bostadsbrist.  
 
6.4 Hushållsammansättning  
Rapporten Mot strömmen (SK & Arena för tillväxt, 2002) menar att en vanlig egenskap hos 
en inflyttare är att hen är ensamstående. I fallet Heby kommun så får den tesen styrka av 
regressionsanalysen som visar att sannolikheten för både in- och utflyttning ökar markant vid 
ensamstående hushåll. Av samtliga de boende i kommunen så är en klar majoritet av 
familjerna sambo eller gifta. Bland inflyttarna så är den största andelen ensamstående, alltså 
vuxna som lever utan partner med eller utan barn. Gruppen sambo och gifta är betydande, 
men mycket mindre än kategorin ensamstående. När barnen kommer i skolålder och familjen 
har lyckats skapa en trygg vardag så sjunker flyttbenägenheten enligt rapporten. I det här 
fallet kan det betyda att i familjer där de vuxna är sambo eller gifta så väljer man att bo kvar 
på grund av att barnen har sin trygghet i skola och bland vänner, vilket gör att den vanligaste 
familjetypen i kommunen blir de som är gifta eller sambo. 
 Också bland utflyttarna så är ensamstående den största gruppen, 5 procentenheter större 
än bland inflyttarna, vilket betyder att en liten andel fler sambor och gifta familjer flyttar in än 
ut från Heby kommun. Det kan ha en förklaring i att ensamstående utan barn inte har någon 
partner eller barn att ta hänsyn till vilket gör stressnivån lägre. För att en hel familj ska flytta 
krävs mer, det krävs att det finns arbete för två vuxna inom rimliga avstånd från bostadsorten 
och möjligheter till barnomsorg om hushållet har barn. I regressionsrapporten så är det detta 
samband som har störst sannolikhet av alla bland både in- och utflyttare, resultatet av den 
visade att sannolikheten för flytt ökar med över 2 gånger om man var ensamstående jämfört 
med samboende.  
 Regressionsanalysen visar också att barn kan ha en viss betydelse. Bland inflyttare till 
Heby kommun så var oddskvoten under 1, vilket innebär att om det fanns barn i familjen så 
minskade inflyttningssannolikheten. Samma sak gäller för utflyttarna från kommunen. 
Familjer med barn är alltså i det här fallet mindre migrationsbenägna än de utan barn. Detta 
kan bero på, som SK & Arena för tillväxt (2002) skriver, att migrationsbenägenheten minskar 
när barnen kommer i skolåldern. Diagrammen över åldersfördelningen i Heby kommun 
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visade att det mestadels är de i åldersgruppen 21-40 år som både flyttar in till och ut ifrån 
Heby kommun. Kommunen har en bostadsmarknad bestående av en stor andel fristående 
villor, vilket kanske lockar människor i den åldersgruppen till kommunen när de börjar nå den 
delen av livscykeln när det är tid att bilda familj. Heby kommun har stora möjligheter att 
locka till sig dessa, eftersom något som barnfamiljer ofta attraheras av, enligt SK & Arena för 
tillväxt (2002), är att det finns en bra boendemiljö och pendlingsmöjligheter. En del vill 
undvika storstaden när de får barn och väljer då en plats där de samtidigt kan pendla till sitt 
arbete och staden, vilket Heby kommun är ett bra exempel på.  
 
6.5 Inkomst 
När man ser på statistiken över inkomst i Heby kommun så var de flesta år 2010 låg- eller 
medelinkomsttagare, det vill säga att de tjänade under gränsen för statlig inkomstskatt. En 
liten andel var höginkomsttagare, de som betalade statligt inkomstskatt. Enligt statistiken så 
var det runt 30 procent som saknade inkomst av de boende i Heby kommun år 2010. Att de 
inte hade någon inkomst kan betyda att de var studerande och hade studielån eller på annat 
sätt fick in pengar genom bidrag eller liknande.  
 Regressionsanalysen visar att bland både inflyttare och utflyttare så stiger oddset för flytt 
vid högre inkomst. Bland inflyttarna till Heby kommun var det en liten andel fler som 
saknade inkomst jämfört med utflyttarna. Bland utflyttarna var det en lite större andel låg- 
eller medelinkomsttagare. Brandén (2008) menade att om det är ekonomiskt riskabelt att flytta 
så kommer människor inte att göra det, vilket skulle betyda att människor utan inkomst inte 
flyttar i samma utsträckning. I fallet Heby kommun så stämde det delvis bland utflyttarna, där 
var det en mindre grupp bland de utan inkomst som flyttade ut jämfört med den existerande 
nivån i kommunen, men det stämde inte bland inflyttarna. Kanske handlar det om att 
människorna som här räknas som att de inte ha inkomst egentligen har bidrag eller får in 
pengar på annat vis. Eller också så flyttar de för att de tror att det ska bli bättre som 
stressmodellen menar, flytten blir en omstart och ny möjlighet till arbete, inkomst eller 
liknande (Berglund 1996). Kanske så har individerna utan inkomst hellre gått utan inkomst än 
att flytta, enligt Berglund (1996) så är migration dyrare för en individ på grund av att hen 
förlorar så mycket annat i form av trygghet och sociala nätverk. I regressionsanalysen så finns 
ingen signifikans för inkomst.  
 För unga individer så är det ofta svårare att etablera sig på arbetsmarknaden pågrund av 
att de har lägre inkomst och osäkrare anställningsformer (Boverket, 2013). Som nämnts 
tidigare så marknadsför sig Heby kommun som en kommun där bostadspriserna är relativt 
låga, dock så är det ändå svårt för yngre att hitta bostad när andelen hyresrätter är liten.  
 
6.6 Utbildning  
En annan vanlig egenskap hos inflyttare beskriver SK & Arena för tillväxt (2002) som hög 
utbildning. Resultatet av regressionsanalysen visar att detta samband också stämmer i fallet 
Heby kommun. Ju högre utbildningen en person har desto större blir sannolikheten för att 
personen flyttar in till kommunen. Denna migrationsbenägenhet gäller dock inte bara bland 
inflyttare. Bland utflyttarna så är mönstret ännu starkare. 
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Berglund (1996) påpekar att unga med hög utbildning ofta har högre mobilitet än äldre med 
kort utbildning. Bland de boende i Heby kommun så hade hälften av befolkningen gymnasial 
utbildning, 29 procent förgymnasial och 16 procent eftergymnasial utbildning. Bland både in- 
och utflyttarna så fanns en mindre andel med förgymnasial utbildningsnivå jämfört med de 
som redan bodde i kommunen. Idag är det mycket lättare att utbilda sig än vad det tidigare har 
varit, vilket gör att fler har högre utbildning än tidigare. Det innebär att många av de med 
kortare utbildning är äldre personer och dessa har låg flyttbenägenhet. SK & Arena för tillväxt 
(2002) menar i sin rapport att de som är minst vanliga som inflyttare till mindre kommuner är 
ålderspensionärer. De med förgymnasial utbildning bor alltså kvar och har låg 
migrationsbenägenhet, därför är den gruppen relativt liten bland in- och utflyttare.  
 Det som skiljer mest mellan de boende i Heby kommun respektive in- och utflyttare 
gällande utbildningsnivå är andelen med eftergymnasial utbildning, både i den deskriptiva 
datan och i regressionsanalysen. Bland de som flyttade in till kommunen år 2010 fanns en 
högre utbildningsnivå än den som tidigare funnits i kommunen. Samtidigt så hade en större 
andel av de som flyttade ut ännu högre utbildningsnivå än både de boende i kommunen och 
inflyttarna. Det starka sambandet i regressionsanalysen kan förklaras med att Heby är en 
kommun som har nära till två stora städer, både Uppsala och Stockholm. SK & Arena för 
tillväxt (2002) beskriver att för mindre kommuner nära en stor stad så finns ofta en hög 
utpendling. Närheten mellan Heby kommun och Uppsala ger möjlighet till eftergymnasial 
utbildning och att bo i Heby kommun samtidigt som man studerar. När individerna har 
slutfört sina studier så kan det, enligt rapporten, vara svårt för en mindre kommun som Heby 
att erbjuda de som har studerat ett arbete efter deras kompetens (SK & Arena för tillväxt). 
Detta gör enligt Berglund (1996) att de med hög utbildning flyttar ut och söker sig till stora 
arbetsmarknader med fler möjligheter. En individ måste efter avslutad utbildning vara öppen 
att flytta för att kunna få det jobb hen vill ha om arbetet inte finns i hemkommunen. I SK & 
Arena för tillväxt (2002) och studien av de fyra mindre kommunerna med positiv 
befolkningstillväxt så nämns arbetsmarknaden som det viktigaste för yngre, liksom studier. I 
alla tre tidigare studier som behandlades i teoriavsnittet så var det just arbete och studier som 
var viktigast för flest människor.  
 Det är relativt få bland de boende i Heby kommun som har studielån. 
Regressionsrapporten visar att det finns ett tydligt samband mellan att ha studielån och att 
flytta ut från Heby kommun. De som har studielån är de som har studerat på en 
eftergymnasialutbildning. Detta stärker alltså Berglunds (1996) teori om att de med högre 
utbildning har högre migrationsbenägenhet, liksom SK & Arena för tillväxts (2002) teori om 
svårigheten att hitta arbete efter eftergymnasial utbildning i mindre kommuner.  
 Av de som hade studielån år 2010 var det ungefär 14 procent av utflyttarna som började 
studera samma år. Av inflyttarna till kommunen var det runt 7 procent. Det visar att dubbelt 
så stor andel flyttar ifrån kommunen när de börjar studera, samtidigt som det också finns en 
del som väljer att flytta till Heby kommun för att börja högre studier. Som nämnts tidigare så 
har Heby kommun inga bostäder speciellt avsedda för studenter och det bostadsbestånd, med 
stora andelar småhus, som finns i kommunen lockar inte i första hand studenter. Med 
bostadsbristen i studentstaden Uppsala och bättre kommunikationer mellan Uppsala och Heby 
kommun så finns möjlighet att locka studenter till kommunen. Dock så kvarstår svårigheten 
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att behålla de inflyttade studenterna efter att de avslutat sina studier eftersom att stressnivån 
blir låg när de saknar anknytning till kommunen och de får då en hög migrationsbenägenhet 
när arbete fattas efter avslutad utbildning (Andersson, 2000). 
 
6.7 Arbetsmarknad och socialbidrag 
I samtliga tidigare studier av in- och utflyttning till och från kommuner så benämndes 
möjligheten till arbete som något centralt, saknas den aspekten så bidar det till ökad 
utflyttning. Arbetslösheten i Heby kommun var år 2010 ungefär 13 procent för de i åldrarna 
25-64 år. Regressionsanalysen visar att sannolikheten att flytta in till Heby kommun ökade 
med 1,6 gånger vid arbetslöshet år 2010. Bland utflyttarna så var sannolikheten ungefär 1,3 
gånger så stor att man flyttade vid arbetslöshet jämfört med bland de som hade arbete. Enligt 
stressmodellen så skulle det kunna förklaras med att hushållet flyttar för att det bara kan bli 
bättre vid en flytt (Berglund 1996). Utan arbete så är det en sak mindre som binder hushållet 
till en plats, kanske har andra orsaker också bidragit till flytten och tillslut så nåddes 
stressnivån. Enligt Brandén så är arbete en av huvudorsakerna till att människor flyttar längre 
avstånd, arbetslösa har större migrationsbenägenhet mellan regioner (Brandén, 2008). Arbete 
och inkomst är båda viktiga för hushåll, vilket gör att människor är beredda att offra sin 
trygghet för att hitta ett arbete och få det bättre. Enligt Berglund (1996) är det de som tror att 
det ska bli bättre efter flytten som flyttar. Också här kan det vara så att de som går arbetslösa 
måste flytta för att hitta ett arbete som motsvarar deras kompetens och att den typen av arbete 
inte kan erbjudas av en mindre kommun (SK & Arena för tillväxt).  
 Kanske kan den ökade rörligheten bland arbetslösa handla om krav på att flytta dit 
arbeten finns för att inte förlora arbetslöshetsersättningen (Brandén, 2008). Samhället i stort 
vinner på att människor flyttar dit där det finns brist på arbete, något som mindre kommuner, 
som Heby, med en relativt litet utbud på arbetsmarknaden förlorar på.  
 Bland inflyttarna till Heby kommun så är socialbidrag en av de egenskaper som påverkar 
sannolikheten mest för inflyttning till kommunen enligt regressionsrapporten. I Heby 
kommun var det år 2010 ungefär 5 procent som hade socialbidrag. Bland de som flyttade in 
eller ut från kommunen så var andelen mer än dubbelt så stor. Varför det är så är svårt att 
förklara, men kanske handlar det också här om att människor flyttar för att de har låg 
stressnivå och tror att en flytt kan förbättra deras situation. De har kanske inte så mycket att 
förlora på en flytt och att lämna det gamla bakom sig (Berglund, 1996). Dock så går det mot 
Brandéns (2008) teori om att människor väljer att inte flytta vid ekonomisk instabilitet.  
 Det kan vara så att människorna som flyttar in till Heby kommun med socialbidrag gör 
det med en tro på en bättre framtid. När det bott i kommunen en tid så märker de att det inte 
blev som de hade tänkt. I och med sin korta tid i kommunen så är stressnivån låg och de 
flyttar ut från kommunen igen. Det kan alltså röra sig om misslyckade flyttar. Att de som 
flyttar in till kommunen med socialbidrag en tid senare är de som också flyttar ut från 
kommunen igen. 
 I en större stad så kan boendekostnaderna vara väldigt hög, vilket leder till att människor 
kan behöva försörjningsstöd. Heby marknadsför sig själva som en kommun där 
bostadspriserna är förhållandevis låga och det kan locka till sig människor med sämre 
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ekonomiska förutsättningar från närliggande städer. Det är svårt att se något annat i teorierna 
som stärker detta samband. 
 
6.8 Kommunikationer 
Som beskrivs av Berglund (1996) så har kommunen förlorat sin funktion som arbetsmarknad, 
det har istället stora städer och regionala centrum övertagit. Något av det viktigaste för en 
kommun har istället blivit kommunikationer till och från arbete. I och med den tekniska 
utvecklingen så har det underlättats och det går allt fortare att pendla längre avstånd till bland 
annat skola och arbete (Berglund, 1996). För en kommun som Heby så har utvecklingen av 
nya transportmöjligheter inneburit en utökad arbetsmarknad. Rapporten från SK & Arena för 
tillväxt (2002) beskriver hur bättre kommunikationer mellan stora städer och mindre 
kommuner kan ökat inflyttningen till mindre kommuner som Heby. I Hebys fall så har det 
gjorts en satsning på utvecklade kommunikationer från Heby kommun till Uppsala och Sala 
genom Upptåget. Om det ökar inflyttningen till kommunen får framtiden utvisa. 
 De som flyttar in till mindre kommuner värdesätter ofta boendemiljön och att leva i en 
liten kommun så högt att det är värt att behöva pendla till och från arbetet (SK & Arena för 
tillväxt, 2002). En kommun som Heby får försöka marknadsföra allt det som är bra med 
kommunen och hoppas på att det kompenserar pendlingsavstånden. Rapporten (SK & Arena 
för tillväxt, 2002) menar att pendlingskommuner som Heby kommun vanligen har en hög 
omsättning av befolkning. 
 De kommuner i Uppsala län som har ett speciellt bostadsbestånd för studenter och 
ungdomar är Uppsala, Tierp, Östhammar och Älvkarleby kommun (Boverket, 2013). Av 
dessa så passeras Uppsala, Tierp och Älvkarleby kommun av Upptåget, vilket nu också når 
Heby kommun. Att lättare och snabbare kunna ta sig in till främst centrala Uppsala skulle 
kunna öka attraktiviteten bland studenter och yngre att flytta till kommunen. Den tidigare 
studien av Ljusdals kommun visade att kommunikationer hade betydelse för om människor 
hade bott kvar i kommunen eller flyttade (Ljusdals kommun, 2011). 
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7. AVSLUTNING 
 
7.1 Avslutande diskussion 
Heby kommun har en befolkningsstruktur som visar på en befolkningsminskning. Det föds 
varje år färre individer än antalet som dör, vilket leder till att invånarantalet över tid sakta 
sjunker. Det är dock svårt för en kommun att påverka hur många som föds och dör, det 
kommuner som Heby har möjlighet att försöka påverka är inflyttningen till kommunen. För 
att kunna behålla och utveckla den samhällsservice som finns i många mindre kommuner så 
krävs ett stabilt eller växande befolkningsunderlag. I fallet Heby så krävs det att kommunen är 
attraktiv för inflyttare, men samtidigt också en lyhördhet mot invånarna för att få de boende 
att också stanna kvar i kommunen. En vidare studie skulle kunna vara att utreda utflyttarnas 
egna motiveringar till varför de lämnade kommunen i form av en kvalitativ eller kvantitativ 
studie.  
 Bostadsmarknaden i Heby kommun består till stor del av småhus och villor, de som 
kommunen vänder sig till är äldre och barnfamiljer som attraheras av kommunens 
boendemiljö. Att vara den kommun i länet med minst andel hyresrätter lockar inte ungdomar. 
Med fler bostäder för studenter och yngre så skulle kommunen kunna vara ett alternativ för 
studenter och avlasta det höga trycket på studentbostäder i bland annat Uppsala. Trots en brist 
på bostadsmarknaden också i Heby kommun så är nyproduktionen låg.  
 Regressionsanalysen visade att sannolikheten för inflyttningar till Heby kommun var som 
störst bland personer som var ensamstående, hade hög utbildningsnivå och socialbidrag. De 
faktorer som ökade sannolikheten för utflyttning mest var ensamstående, studielån och hög 
utbildningsnivå. Två av dessa faktorer var gemensamma för både in- och utflyttare; 
ensamstående och hög utbildningsnivå. Som visats i tidigare forskning så är dessa två 
egenskaper något som ofta kopplas samman med hög flyttbenägenhet. Som ensamstående, 
främst utan barn, så är det vanligen lättare att flytta än om ett helt hushåll ska byta bostad, 
skola, hitta arbete och trygghet på en ny plats. För de med hög utbildningsnivå så handlar det 
om svårigheten att i en liten kommun hitta ett arbete med motsvarande kompetens för den 
utbildning som individen har efter avslutade studier. Då krävs en bred arbetsmarknad och att 
man är beredd att flytta dit jobben finns eller ta annat arbete för att undvika flytt.  
 De största skillnaderna när det gällde inflyttarna och utflyttarna från Heby kommun var 
gällande socialbidrag och studielån. Bland inflyttarna år 2010 så ökade sannolikheten för 
inflyttning till kommunen om individen hade socialbidrag. Varför just socialbidrag visade på 
ett så stort samband bland inflyttarna är svårt att svara på. Kanske handlade det om att 
människor ville bort från storstaden och börja om, att de trodde att det skulle bli bättre på en 
annan plats eller att bostadsmarknaden erbjöd billigare bostäder än i stora städer. Att det finns 
en relativt stor andel med socialbidrag bland utflyttarna kan dock tyda på att dessa 
flyttningsförsök kan ha blivit misslyckanden. Kanske är socialbidrag ett individuellt drag som 
skiljer Heby kommun från andra kommuner av samma typ. Aspekt skulle möjligen kunna 
förklaras av någon väl insatt, med en annan bakgrund och information kring kommunen. 
 Bland utflyttarna så var det istället studielån som ökade oddset för att lämna Heby 
kommun. Det kan handla om att människor som började studera valde att flytta till studieorten 
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eller att de individer som hade studerat klart till sin högre utbildning inte kunde finna ett jobb 
som motsvarade deras utbildning och det bidrog till flytt från Heby kommun. 
 Heby kommun är en pendlingskommun. Vilket betyder att över 40 procent av de som bor 
där pendlar till arbete på annan ort, främst Uppsala. De små kommuner som lyckas skapa en 
tillväxt och bibehålla sin inflyttning är ofta just pendlingskommuner nära stora städer. Dock 
så har långt ifrån alla av dessa kommuner lyckats skapa denna positiva tillväxt, Heby är en av 
dessa som ännu inte lyckats. Pendlingskommuner har ofta också en stor 
befolkningsomsättning vilket gör att flertalet människor varje år flyttar in och ut från 
kommunen. Närheten till stora städer kan föra med sig inflyttning till mindre och närliggande 
kommuner av människor som vill ut från den stora staden, som bland andra barnfamiljer. 
Samtidigt så lockar staden de som vill utbilda sig och de som inte längre orkar lägga tid på att 
pendla långa sträckor varje dag till arbetet. Närheten till en stor stad kan vara både positiv och 
negativ för en mindre kommun som Heby, det både bidrar med inflyttare, men lockar 
samtidigt till sig utflyttare. Detta gör att det blir svårt att skapa en befolkningstillväxt när 
omsättningen på befolkningen är stor.  
 De människor som är mest flyttbenägna är de man behöver lyckas hitta ett sätt behålla. 
De äldre har låg migrationsbenägenhet, liksom vanligen också barnfamiljer. För att behålla 
befolkning och skapa tillväxt så behöver kommunen lyckas behålla de yngre och de som 
studerar vid högre utbildningar eller erbjuda en arbetsmarknad och bostadsmarknad som kan 
locka tillbaka dessa efter att de slutfört sina utbildningar. Dock är det svårt för en mindre 
kommun som Heby att konkurera med kringliggande storstadskommuner som har ett helt 
annat befolkningsunderlag och dragningskraft. Kanske är det viktigaste att skapa ett 
samarbete, till exempel kommunikationer, mellan små och stora kommuner som kan 
underlätta in- och utpendling från mindre kommuner till stora städer och göra gränserna 
däremellan mindre. Liksom att de mindre kommunerna kan erbjuda bostäder utanför staden 
till rimliga priser för att underlätta bostadsbristen i stora städer. Detta för att inte konkurrera 
om befolkningen, utan skapa ett utbyte som både små och stora kommuner kan vinna på. 
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