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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to map and analyze the internal migration in Mora 

municipality during the period from 2003 to 2013. The study also aims to identify 

and describe how the migration look like between the municipality key code areas 

for different age groups and genders. This is to clarify and form an understanding 

in what ways which the key code areas are affected by changes in the age and sex 

structures generated by internal migration. 

 

The study was conducted using quantitative data which is based on the population 

of Mora municipality. The study consists of analyzes by geographic information 

systems and statistical analysis. The result is thereafter presented in maps, charts 

and diagrams with a descriptive analysis. 

 

The results show that migration patterns are dependent on the housing 

development but also in what part of the life-course the migrants are. The 

proportion of women who choose to relocate to another key code area in the 

municipality is higher than the proportion of migrating men. It appears that 

especially the older part of the population is migrating to central areas, while the 

rest of the population doesn’t share the same pattern.  
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REFERAT 

 

Syftet med studien är att kartlägga och analysera migration internt inom Mora 

kommun med avseende på perioden från 2003 till 2013. Studien avser att 

kartlägga och beskriva för hur flyttningarna ser ut mellan kommunens 

nyckelkodsområden för olika åldersgrupper och kön. Detta för att klargöra och 

bilda en förståelse på vilket sätt som nyckelkodsområdena blir påverkade av 

förändrade ålders- och könsstrukturer genererad av intern flyttning. 

 

Studien genomfördes med hjälp av kvantitativt datamaterial som behandlar Mora 

kommuns befolkning. Studien består av analyser med geografiska 

informationssystem och statistisk analys. Resultatet presenteras därefter i kartor, 

tabeller och diagram med deskriptiv analys. 

 

Resultatet visar att flyttmönstret till stor del utmejslas av hur bostadsmarknaden 

utvecklas men också vilket skede i livet som migranten befinner sig. Andelen 

kvinnor som väljer att flytta inom kommunen är högre än andelen män. Det 

framgår att framförallt den äldre delen av befolkningen söker sig till centrala 

områden, medan det för övriga befolkningen inte går att urskilja samma mönster.
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1. INLEDNING 

 

Interna flyttmönster är ofta av mindre vikt vid migrationsstudier för svenska 

kommuner. Istället är det befolkningsutvecklingen och hur den påverkas av flytt 

till och från kommunen som anses viktigt för hur kommuner utvecklas. Trots att 

migration över kommungränser har studerats noga står den typen av flytt endast 

för en mindre del av de totala flyttningarna i Sverige. 2011 stod den 

inomkommunala migrationen för mer än två tredjedelar av alla flyttningar i landet 

(Statistiska centralbyrån, 2013, s.66). På vilket sätt denna stora del av 

flyttningarna påverkar har betydelse för den kommunala planeringen på flera plan. 

Planeringen för skola, omvårdnad, kollektivtrafik och service påverkas i allra 

högsta grad av de interna flyttmönstren. Hur ser flyttmönstret ut för olika områden 

inom kommunens gränser? Vilka områden i kommunen har positiva 

inflyttningstal och vilka områden har då i andra änden utflyttning. Den totala 

befolkningsförändringen påverkas såklart också av hur befolkningsutvecklingen 

ser ut i de mindre orterna inom kommunen. Orter inom kommunen som tappar 

invånare och inte kan ge samma serviceutbud får möjligen också svårare att locka 

till sig flyttare från andra kommuner såväl som den egna. Det är såklart viktigt att 

hela kommunen har en positiv befolkningsstruktur och utveckling. Av denna 

anledning kommer denna fallstudie att kartlägga och beskriva hur flyttmönstret 

ser ut mellan Mora kommuns så kallade nyckelkodsområden. 

 

För en landsbygdskommun, som Mora kommun, är befolkningsutvecklingen av 

stor vikt för hur kommunens framtid kommer att te sig. Det förstår såklart de 

kommunalt ansvariga och utvecklingen av befolkningsnettot följs noggrant och 

då framförallt födelsenettot inom kommunen och flyttnettot till och från 

kommunen. Huruvida kommunens befolkningsförändring är positiv eller negativ 

har stor betydelse för kommunens utveckling och huruvida kommunen går åt rätt 

håll med högre skatteintäkter eller om situationen kräver särskilda åtgärder för att 

trygga framtiden.  

Mora kommun har det läget att befolkningsförändringen har varit relativt stabil 

de senaste åren. Med en befolkningsframskrivning visas en liten positiv ökning 

av antalet invånare. Fram till 2021 kommer Mora kommuns befolkning att öka 

med 198 personer. 2012 hade Mora kommun 20082 invånare. Av denna ökning 

står flyttnettot för 50 personer och födelsenettot för -32 personer i genomsnitt per 

år (Statisticon, 2011, s.6). 

 

Eftersom den interna flyttningen sker i en liten geografisk skala kan ej de vanligen 

tillämpade migrationsteorierna gälla. Eftersom Mora kommun får anses vara en 

och samma arbetsmarknad kan flyttmönster ej knytas till exempelvis detta. Istället 

kan teorier kring livsbana och olika skeenden under livets gång vara intressant att 

titta på för att förstå denna typ av flyttmönster. Livsbaneteorin menar att händelser 
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i livet triggar migration, det handlar framförallt om hushållsförändringar. Där det 

kan röra sig om aspekter som ålder, sociala eller miljömässiga orsaker som triggar 

dessa hushållsförändringar. Teorier kring bostadsmarknad kan också ha bäring på 

de interna flyttmönstren, där utbudet på bostadsmarknaden triggar eller håller 

tillbaka flyttbeslut (Boyle, P, m fl, 1998, s.110-115, Magnusson Turner, 2008, 

s.16-18, ).  

 

Servicen på landsbygden kan också påverka flyttbeslut. Även teorier kring detta 

kan ha bäring på de interna flyttmönstren inom Mora kommun. Frågan om service 

blir också något som både påverkar och påverkas av flyttningar, den är därför 

väldigt viktig och måste konstant värderas och analyseras av kommunen. 

1.2. Problemformulering 

Demografin förändras och diskussionen handlar mycket om hur vi ska kunna 

hantera den åldrande befolkningen. Utflyttningen från landsbygden gör att mindre 

kommuner i framtiden kan få svårt att klara välfärden. Statistiska utredningar tar 

i de flesta fall endast hänsyn till in- och utflyttning till kommunen. Utöver dessa 

flyttningar har även de inomkommunala flyttmönstren påverkan på 

befolkningsutvecklingen. Dessa flyttmönster har inte studerats i samma 

omfattning och i Mora kommun finns ingen rapport framtagen på det aktuella 

temat. I det fall interna flyttmönster inom kommunen kan analyseras finns 

möjligheten att även ta hänsyn även till dessa i den kommunala planeringen. Det 

ger möjlighet att förutse och planera för serviceutbud, kollektivtrafik, omvårdnad. 

Av denna anledning är det intressant att undersöka vilka områden som står inför 

demografiska utmaningar men också ålderssegregation. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga och analysera hur inomkommunala 

flyttmönster ser ut i en svensk kommun. Studien avser att kartlägga och beskriva 

flyttningar inom Mora kommun med avseende på perioden från 2003 till 2013 

med avseende på hur flyttningarna ser ut mellan kommunens nyckelkodsområden 

för olika åldersgrupper och kön. Detta för att klargöra och bilda en förståelse på 

vilket sätt som nyckelkodsområdena blir påverkade av förändrade ålders- och 

könsstrukturer genererad av intern flyttning. 

 

I förhållande till det syfte som anges ovan, kommer följande frågeställningar att 

tas upp i studien: 

 Vilka interna flyttmönster kan finnas i en kommun och hur kan de kopplas 

till migrationsteori? 

 Hur ser flyttmönstret ut mellan centrum och periferi? 

 Hur ser flyttarnas kön och åldersstruktur ut? 
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1.4. Disposition  

För att besvara frågeställningarna har en kartografisk analys i GIS gjorts samt en 

statistisk analys. Detta beskrivs under rubriken Metod. Därefter följer en 

genomgång av teoretiska begrepp och tidigare studier om migration. Analysen 

utgörs av en fallstudie över Mora kommun, Dalarna, Sverige. Studieområdet 

beskrivs närmare under rubriken områdesbeskrivning. Resultatet presenteras och 

kommenteras i avsnittet därpå och arbetet avslutas sedan med en sammanfattande 

diskussion.  

1.5. Bakgrundsmaterial 

Mora kommun har tagit hjälp av konsultfirman Statisticon för att genomföra en 

befolkningsprognos för de kommande åren. Befolkningsprognos 2011-2021 Mora 

kommun – Prognos baserad på kommunens befolkning den 30 november 2011. 

Demografisk framskrivning. Rapporten ger information om den nuvarande och 

framtida befolkningsförändringen. 

1.6. Begrepp 

Begreppet nyckelkodsområde är återkommande i rapporten. Med 

nyckelkodsområde avses en mindre geografisk indelning inom kommunen. Inom 

Mora kommun finns 68 nyckelkodsområden som kommunen har tagit fram. Det 

kan exempelvis röra sig om bostadsområden, kvarter, norra och södra delen av en 

by. Dessa syftar till att beskriva befolkningsagglomerationer inom Mora och har 

som syfte att underlätta arbetet med att analysera, kartlägga och beskriva fenomen 

inom kommunen. Nyckelkodsområdena har olika detaljeringsgrad, i denna 

rapport har så kallad sexsiffernivå använts som är den nivå med högst 

detaljeringsgrad. Tvåsiffernivå har också använts för att ge en mer övergripande 

bild av befolkningen och migrationsmönster i Mora kommun. 

2. METOD 

 

I detta avsnitt avser jag att förklara och beskriva de metoder och material som har 

använts under uppsatsens gång.  

En lämplig metod för att uppnå syftet, att analysera och beskriva hur flyttningar 

inom Mora kommun ter sig och vilken effekt de får för de olika 

nyckelkodsområdena har diskuterats med berörda tjänstemän inom kommunen. 

Olika tidsintervall diskuterades och det bestämdes att de senaste 10 åren ska ligga 

som grund för arbetet. Tidsperioden 2003 – 2013 representerar på ett bra sätt 

dagens läge i kommunen. För att enkelt och deskriptivt presentera resultatet 

beslutades att geografiskt informationssystem – GIS - skulle användas och med 

hjälp av det skapa kartor för att illustrera resultatet. Tabeller och diagram kan med 

fördel användas för att beskriva övergripande och bakomliggande 
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befolkningsgeografiska förutsättningar. Mora kommun har bidragit med 

kvantitativa data i form av befolkningsdata för kommunens invånare, som också 

är stommen i min uppsats. 

2.2. Kvantitativt datamaterial 

Insamlingen av empiri i denna uppsats bestod huvudsakligen av kvantitativt 

datamaterial som insamlats av Skatteverket och tillhandahålls av 

systemleverantören Tekis AB på uppdrag av Mora kommun. Datamaterialet 

består av insamlad data från 2003-01-29 fram till dags dato och uppdateras 

kontinuerligt. Datamaterialet behandlar kön, åldersstruktur och finns fördelat på 

nyckelkodsområdesnivå. Med hjälp av datamaterialet kan analyser av flyttningar 

mellan nyckelkodsområden göras. Eftersom det är låg befolkningstäthet i vissa 

områden och studien analyserar en kortare tidsperiod har flyttning ej pågått mellan 

alla områden. De områden mellan vilka ingen har flyttat beskrivs i kartanalysen 

med symbolen ”ingen data”. Det innebär alltså inte att datamaterialet är bristfälligt 

utan att det helt enkelt inte pågått flytt mellan alla områden. Detta skall dock ej 

förväxlas med nyckelkodsområden som visar en nettomigration 0, i dessa fall 

förekommer migration men inflyttning och utflyttning är lika stor och visar därför 

nettomigration 0. 

 

Geografiska data har också samlats in i form av så kallade shapefiler som 

innehåller data om Mora kommun med avseende på vägar, gränser, vatten och 

arealer för nyckelkodsområden.  

2.3. Avgränsningar 

Frågor om varför invånarna väljer att flytta är såklart av intresse men kommer inte 

att behandlas i denna studie. Flyttmönster in och ut ur kommunen kommer heller 

inte att beröras i denna studie. 

2.4. Analysmetodik 

Analysen har gjorts med hjälp av statistiska verktyg, framförallt Excel och Arc 

GIS. Med hjälp av tabeller och diagram har det statistiska materialet beskrivit hur 

befolkningsförändringen har utvecklats i Mora kommun och då framförallt 

migrationsmönstret med avseende på ålder och kön. Med Excel har materialet 

agglomererats i två nivåer. Dels genom att värdet för nyckelkodsområdena 

sammanslagits till en högre geografisk skala, tvåsiffernivå, som används av Mora 

kommun. Data har även bearbetats för att representera perifera 

nyckelkodsområden vilka är alla de utanför Morastrand samt de centrala som 

består av områden i Morastrand.  Detta för att möjliggöra en analys utifrån ett 

överblickbart geografiskt utfall. Tabeller och diagram skapades för att möjliggöra 

analysen för de olika variablerna. 
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Med hjälp av Arc GIS har det kvantitativa datamaterialet beskrivits geografiskt, 

detta för att på ett enklare sätt både kunna kartlägga och beskriva flyttmönster 

inom Mora Kommun men också analysera mönstren. Med hjälp av kartmaterialet 

kan sedan samband ses mellan vilka nyckelkodsområden som flyttningarna går. 

Datamaterialet har hanterats i Excel för att beräkna varje enskilt 

nyckelkodsområdes nettomigration och sedan infogats i Arc GIS för att kartlägga 

flyttmönster.  

 

I kartorna som presenteras i rapporten beskrivs resultaten med klassificeringen 

”natural breaks”. Natural breaks används eftersom datamaterialet har en ojämn 

fördelning. Med hjälp av klassificeringen tydliggörs en möjlig agglomeration. 

Natural breaks är en metod där klasserna indelas i grupper om liknande värden. 

Detta hjälper betraktaren att urskilja mönster i materialet. (Harvey, 2008 s.206). 

2.5. Metodkritik 

Metoden för kartografisk klassificering av data, natural breaks, i kartprogrammet 

Arc GIS kan ha vissa nackdelar då det förstärker mönster i materialet, samt att de 

olika indelningarna kommer skilja sig åt mellan kartorna då datamaterialet 

varierar. Vilket gör att det blir väldigt viktigt att i kartans legend 

(teckenförklaring) studera vad de olika indelningarna faktiskt säger (Harvey, 2008 

s.206). 

 

Vid denna typ av GIS studie kan ett problem uppstå som är viktigt att beakta vid 

analysen. Detta kallas för MAUP problem eller Modifiable Areal Unit Problem. 

Detta kan uppstå när datamaterial insamlas i en detaljerad skala och sedan 

agglomerats till större arealer. Värdet av det summerade resultatet är beroende på 

vilken indelning som görs av ytorna, i det här fallet nyckelkodsområden (Harvey, 

2008 s.276).  

2.6. Källkritik 

Det kvantitativa datamaterialet som insamlas av Skatteverket kan anses vara av 

hög reabilitet men måste alltid behandlas kritiskt. Datamaterialet har passerat flera 

steg innan det har behandlats i denna studie och fel kan ha uppstått både under 

insamling samt bearbetning. 

 

Datamaterialet grundar sig också på de med permanent bostadsort i Mora 

kommun. Utifrån detta antagande kan materialet innehålla en viss felkälla 

beroende på var människor faktiskt har sin bostadsort i förhållande till var de är 

skrivna. Det kan exempelvis röra sig om unga människor som fortfarande står 

skrivna i sin hemort och då hos sina föräldrar men som egentligen är bosatta på 

annan ort. Ytterligare en annan felkälla som också har inverkan på 
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befolkningsstatistiken är huruvida personer nyttjar sitt fritidsboende som den 

primära bostaden. Denna boendetyp visas inte heller i det datamaterial som har 

använts i denna studie. 

 

Tidigare studier har använts för att jämföra teorier och tidigare relaterade resultat. 

Studerandet av facklitteratur bör dock ske med kritiska ögon. Med vilka avsikter 

är studien skriven, för vem och hur hög vetenskaplig kvalitet har studien har varit 

viktiga faktorer vid val av referenser. Genom att i så hög utsträckning som möjligt 

välja litteratur från välkända akademiska tidskrifter och studier väl citerade av 

andra har detta problem minskats. 

3. TEORI OCH TIDIGARE STUDIER 

 

Migrationsstudier tillämpas ofta i en större geografisk skala där arbetsmarknaden 

ofta studerats och vilka effekter den får på flyttmönster hos människor. Eftersom 

jag i denna rapport analyserar migration utifrån en mindre geografisk skala som 

också kan antas vara en och samma lokala arbetsmarknad, har sannolikt andra 

fenomen större effekt på migrationsmönstret. Detta är också fastslaget i tidigare 

studier och utrycks av Lundholm (2004) “People who moved distances greater 

than 50km were more likely to claim that employment and education were 

motives, compared with those who moved shorter distances. Environmental 

reasons more often motivate short-distance moves.” (Lundholm, m fl, 2004, s.66). 

Flera studier pekar också på att arbetsmarknaden inte är den huvudsakliga 

anledningen till migration. Den huvudsakliga anledningen anses dock vara att 

individers försök att nyttomaximera ligger som grund för migrationsbeslutet. Men 

detta kan röra sig om fler anledningar än endast ekonomiska, exempelvis är 

miljömässiga och sociala anledningar av avgörande betydelse. (Garli, 2011, s.12-

14. Lundholm, m fl, 2004, s.59). 

 

Antalet personer som flyttade år 2011 var lite mer än 1,1 miljoner. Det vill säga 

drygt 14 % av Sveriges befolkning flyttade någon gång under 2011. Dessutom 

flyttade 138 000 personer fler än en gång under året. Åldersmässigt var flyttaren 

i genomsnitt strax över 30 år. Männen var något yngre, 30,8 år medan kvinnor i 

genomsnitt flyttade vid 31,6 års ålder. Den vanligaste flyttningen är inom 

kommunen och 2011 stod den inomkommunala flyttningen för två tredjedelar av 

alla flyttningar i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2013, s.66). Den absolut största 

omflyttningen är alltså lokal och bör alltså vara omfattande även inom Mora 

kommun. 
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3.2. Push och pull 

För att förknippa ett begrepp till valet av att migrera till staden eller landet eller 

stanna kvar har begreppet ”push och pull” använts och anses vara en del av 

förklaringen till migrationen. Med det menas olika attribut som antingen skjuter 

bort individer från platsen eller lockar dem till sig (Lee, 1966, s.50 – 52). 

Möjligheterna till utbildning, arbete och nya erfarenheter lockar till sig människor 

och framförallt unga människor. Dessa pull faktorer anses som starka för yngre 

individer, lockar dem till sig. Men också det faktum att landsbygden inte kan 

erbjuda samma möjlighet till underhållning, affärer, service och känslan av att 

landsbygden har stannat upp i utvecklingen och snarare går bakåt gör att ofta 

yngre människor trycks bort från dessa områden. Kvinnor lockas i allt större 

utsträckning att migrera till urbana områden. Ett av argumenten för detta att en 

allt mer jämställd värld gör att kvinnor har större egna valmöjligheter. Kvinnor 

ser nu i högre grad än tidigare en möjlighet till individuell utveckling och denna 

finns ofta att finna i urbana områden. ”One clear incentive for women relates to 

the greater likelihood of being able to avoid in the city the onerous tradition, 

restrictions and norms placed upon women in the more confined rural settings” 

(Boyle, P, m fl, 1998, s.141).  

3.3. Livsbaneteorin 

Livsbaneteorin beskriver hur livets olika skeenden påverkar migrationsbeslut hos 

befolkningen. Livsbanan innefattar händelser under hela livet, från små barns flytt 

med förälder till ett större hushåll till ålderns höst och flytt till ett eventuellt 

äldreboende. 

 

Att lämna föräldrahemmet beskrivs i teorin som det första migrationssteget och 

förklaras av tre orsaker som leder till migration. Den första orsaken beskrivs som 

en flytt till en högre utbildning. Det andra motivet beskrivs som en flytt för att 

finna det första arbetet. Den tredje orsaken till flytt beskrivs som att bilda ett nytt 

förhållande (Boyle, P, m fl, 1998, s.110-115). 

 

Unga personer står för en stor del av migrationen och det är också flyttningar till 

andra regioner som är målet för denna åldersgrupp. Äldre personer är inte lika 

benägna att flytta över regiongränsen. Platsbundenheten anses vara högre för äldre 

individer än unga och detta påverkar livsbanan och migrationsbeslutet. Förutom 

äldre personer har också gifta par och föräldrar en större anknytning till platsen 

än motsvarande ogifta och barnlösa (Fischer och Malmberg, 2001, s.362). 

 

Det finns även en rad händelser i livet som påverkar migrationsbeslutet och som 

stöds av livsbaneteorin. Dessa händelser kan också få en motreaktion och även 

tvinga fram flyttningar. Händelser som att börja en utbildning, få ett jobb och gifta 
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sig genererar migration. Dessa händelser genererar därefter ofta en 

platsbundenhet. Att få ett barn visar dock inte på någon större påverkan på 

migrationsbeslutet men när barnet blir äldre ökas dock platsbundenheten. Avbrott 

från dessa händelser ger den motreaktion nämnd ovan, där avslutade studier, 

skilsmässa, förlorat arbete och barns flytt från hemmet ger en ökad 

flyttbenägenhet (Fischer och Malmberg, 2001, s.363-365). 

 

Sociala och miljömässiga motiv i Livsbanan blir allt viktigare och blir en mer 

avgörande faktor i högre åldrar för individer i samhället. Det kan röra sig om att 

flytta närmare vänner och familj, flytta med en respektive eller flytta till ett nytt 

hushåll eller en ny omgivning. I högre åldrar är detta den viktigaste orsaken till 

migration. Bland de sociala orsakerna till flytt är separation från en partner eller 

flytt in till en partner den största orsaken till migration inom de nordiska länderna 

(Lundholm, m fl, 2004, s.64). 

 

Alla dessa variationer på människors livsstil och livsbanan ger också olika utfall 

på flyttmönster även inom de olika åldersgrupperna. Alla olika livssituationer 

förklarar således varför stor skillnad kan råda inom åldersgrupper. 

3.4. Bostadsmarknad 

Bostadsmarknaden har stor påverkan på hur flyttmönstret ser ut på olika platser i 

landet. Det krävs ett visst utbud på bostadsmarknaden för att människor ska kunna 

bilda familj, grunden för migration. Uppdelningen av småhus och flerfamiljshus 

ser olika ut i Sverige beroende på om det är tät eller glesbebyggelse som 

undersöks. I Kristmanssons (2011) studie Livets händelser i 

glesbygd och tätbygd En livsbanestudie av ålderskohorten 1968–1971, redogör 

han för bostadsmarknadens betydelse i flyttbeslut. I Sverige uppgår 

bostadsbeståndet i glesbygden till 70 % småhus och 30 % flerbostadshus. I 

tätortsbebyggelse är siffrorna de omvända, 30 % småhus och 70 % flerbostadshus. 

Den stora andelen småhus i glesbygdsområden motverkar ungdomars möjlighet 

till att komma in på bostadsmarknaden. Författaren beskriver hur 

bostadsbyggandet har förändrats kraftigt genom åren från omfattande byggnation 

under miljonprogramsåren 1965 och framåt till liten nybyggnation under krisåren 

på 1990 talet. Under de senare åren har andelen hushåll i flerfamiljshus legat på 

högre nivåer än småhus, detta från mitten av 1980. Dock ökade nybyggnationen 

av småhus något under det senaste årtiondet. 

 

Författaren beskriver också hur olika åldersgrupper dominerar olika typer av 

upplåtelseformer, största andelen unga upp till 29 år bor i hyresrätter. I högre 

åldrar, mellan 30 och 69 år, blir det vanligare att bo i småhus. Från 69 års ålder 

ökar andelen boende i hyresrätter återigen (Kristmanssons, 2011, s37-44). 
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Förutom åldersrelaterade skillnader finns det en rad andra faktorer som påverkar 

den geografiska rörligheten för svenska hushåll. Det är fastslaget i svenska studier 

en korrelation med avseende på hushållens ekonomiska, sociala och geografiska 

rörlighet. Människors väljer ofta boende utifrån de ekonomiska förutsättningar 

samt i den sociala status de befinner sig i. Förändringar av dessa förutsättningar, 

exempelvis en högre inkomst för hushållet är ett högre incitament till flyttbeslut 

på bostadsmarknaden. Detta är vanligast hos hushåll med yngre personer samt 

hushåll med låginkomsttagare, dessa hushåll har en högre benägenhet att flytta än 

hushåll med höga inkomster. Detta skulle kunna bero på att höginkomsttagare i 

större utsträckning har ett boende i småhus vilka de själva äger och där 

flyttbenägenheten i stora drag är låg (Magnusson Turner, 2008, s.16-18). 

3.5. Service på landsbygden 

Hur lanthandelns nedläggning påverkar in och utflyttning till byn beskriver 

Amcoff, Möller och Westholm (2009) i sin rapport När lanthandeln stänger. En 

studie av lanthandelns betydelse för flyttning in och ut och för människorna i byn. 

Med den fortlöpande nedläggningen av lanthandeln som pågått under 50 års tid i 

Sverige som bakgrund undersöks detta. Hur detta har påverkat orternas in- och 

utflytt av innevånare? Författarna slår fast att det inte finns något samband mellan 

utflyttning och butiksnedläggning, snarare läggs butiken ned på grund av 

utflyttningen och bristande kundunderlag. Innan nedläggningen har utflyttning 

redan pågått under 10-12 år. Författarna har också undersökt den grupp som bor 

närmast butiken och avstått från pendlare och barnfamiljer som kan göra sina 

inköp på andra håll. Inte heller i detta fall kunde författarna finna samband mellan 

in- och utflytt och butiksnedläggning.  

 

Trotts att lanthandeln ej påverkar in- och utflytt lyfts den i rapporten fram som 

viktig för invånarna i orten som en viktig mötesplats med symbolisk och social 

betydelse. Likaså butikens roll som arbetsgivare och som främjare av folkhälsan 

lyfts fram som viktig för orten då den blir ett nav för det lokala föreningslivet och 

en anledning till rörelse och motion (Amcoff, Möller, och Westholm, 2009, s.14-

21). 

3.6. Boendets bekvämligheters påverkan på migration 

Vilka preferenser ett boende har påverkar beslutet att flytta enligt Thomas 

Niedomysls (2008) studie Residential preferences for interregional migration in 

Sweden: demographic, socioeconomic, and geographical determinants. 

Niedomysl visar hur olika aspekter kopplade till boendet påverkar 

migrationsbeslut. Det framkommer i studien att kvinnor i jämförelse med män i 

större utsträckning värderar relationer till familj och vänner i sina 

migrationsbeslut. Det framgår även att kvinnor i högre grad än män framhåller 

möjligheter till shopping och kultur samt ett områdes rykte som viktiga aspekter 
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vid beaktandet av möjliga mål för en flytt. Män å andra sidan värderar det nordiska 

klimatet högre än kvinnor vid migrationsbeslut (Niedomysl, 2008 s. 1118 – 1123). 

 

Det framgår också i Niedomysls studie att klimatet är viktigt för boende och då 

särskilt de i perifera områden. De boende i perifera lägen föredrar den natur och 

klimat som finns i ens närhet, vilket författaren förklarar med att det sannolikt 

beror på att det var dessa värden som först lockade migranten. Sannolikt har även 

de boende lärt sig att uppskatta naturen och klimatet i sin närhet. Likaså framgår 

det att boende nära vatten eller med utsikt över vatten i hög grad värdesatte samma 

aspekter vid en eventuell flytt (Niedomysl, 2008 s. 1124 – 1125). 

3.7. Neoklassisk migrationsteori 

Trots ovan nämnda antagande att Mora kommun är en och samma arbetsmarknad 

presenteras här ändock neoklassisk migrationsteori. Detta för att klargöra 

skillnader inom den rådande migrationsteorin samt för att beskriva anledningen 

till varför den ej anses aktuell i denna studie. 

 

Den neoklassiska förklaringsmodellen försöker teoretiskt förmedla hur 

arbetstagare agerar rationellt på de löneskillnader som uppstår i vår värld, där det 

menas att arbetstagare alltid väljer det alternativ som utifrån egen vinning ses som 

den största vinstmaximeringen. När arbetstagare migrerar efter löneskillnader och 

flyttar till de områden där lönen är högre jämnas, enligt teorin, löneskillnaden ut 

för att slutligen skapa en jämvikt i systemet (Greenwood, 1985 s. 525 – 527). 

Trots att teorin har fått utså mycket kritik är den fortfarande aktuell och är ännu 

inte helt förkastad. Kritiken kommer från många håll och är ofta berättigad. En 

ofta påpekad svaghet i teorin består av den avsaknad av fler faktorer som spelar 

in när en migrant överväger ett migrationsbeslut. Vinstmaximering är säkert en av 

aspekterna men inte hela sanningen. Därför har andra forskare försökt att bygga 

vidare på teorin för att ge den mer stöd. Genom att inbegripa humankapital i teorin 

kan begreppet breddas. Inte bara kapitalmaximering utan också psykisk och 

personlig utveckling innefattades i teorin. ”This approach argues that potential 

migrants base their migration decision on an assesment of the aticipated future 

stream of benefits (both monetary and psychic as a consequence of 

migration”(Molho 1986:389, Ref. i: Boyle, P, m fl, 1998, s62). 

 

När den neoklassiska teorin menar att det är lönearbete och löner som styr 

migrationen finns det alternativa teorier som menar att det är flera andra faktorer 

som i första hand påverkar i ett migrationsbeslut. På kortare geografiska sträckor 

är det framförallt boendesituationen och familj som är de viktigaste aspekterna i 

migrationsbeslut (Boyle, P, m fl, 1998, s.93).  
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4. OMRÅDESBESKRIVNING 

4.2. Mora kommun 

Mora kommun vid Orsasjön och Siljans norra strand fungerar som en ”regionstad” 

i norra Dalarna. Med sina drygt 20 000 invånare är det norra Dalarnas största 

kommun och den ekonomiska motorn i en region med 85 000 invånare. Mora 

kommun har funktioner som rättsväsende, Mora tingsrätt och sjukvård, Mora 

lasarett (Mora kommun, 2012). 

 

I Dalarna är Mora kommun den femte största kommunen räknat till folkmängden. 

Mora kommuns areal uppgår till 2 828 km2 som till största del består av 

barrblandskog. Kommunen är belägen vid Orsasjön och Siljans norra strand 

fungerar i norra Dalarna och gränsar till Älvdalen, Malung-Sälen, Vansbro, 

Leksand, Rättvik och Orsas kommuner.  

Mora kommuns näringsliv drivs av tillverkningsindustrin som framförallt består 

av VVS-armatur, knivtillverkning, steg- och masttillverkning och 

hantverksföremål. Turismnäringen är den andra stora näringen med mycket 

friluftsliv och kända besöksmål som Vasaloppsveckan, Vasaloppsmuseet, 

Tomteland, Dalahästtillverkningen och Zorngården. 

De största arbetsgivarna är Mora kommun och landstinget 

(Nationalencyklopedin, 2013). 

 



12 

 

 
Figur 1 Översiktskarta över Mora kommun och dess nyckelkodsområden. 
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4.3. Orterna i Mora kommun 

Tätorten Mora, även kallad Morastrand, omges av en landsbygd med ett flertal 

mindre byar som tidigare i något fall var egna landsortskommuner. De största 

orterna, förutom Mora, är Sollerön, beläget på den största ön i Siljan, Färnäs, en 

karakteristisk by i Dalarna belägen vid Siljans östra strand, Våmhus, norr om 

Mora strand belägen vid Orsasjön, Nusnäs, känd för sin dalahästtillverkning 

belägen söder om Färnäs vid Siljan, Östnor, belägen vid Österdalälven, en liten 

ort med långa industritraditioner och idag viktig för industrinäringen (tabell, 1) 

(Nationalencyklopedin, 2013). I tabell 1 kan befolkningsutvecklingen ses för de 

olika orterna i Mora kommun från 1990 fram till 2010. Av tabellen framgår att 

orterna minskat något i befolkning från de starka åren 90 och 95, det var år med 

starka födelsetal.  Venjan och Sollerön är de orter som minskat mest sedan 1990 

medan Östnor och Bonäs har ökat mest. Sedan 2000 har merparten av orterna 

ökat. Dessa är Bonäs, Färnäs, Mora, Nunsnäs, Selja, Sollerön, Vattnäs, Venjan 

och Östnor. De resterande orterna har minskat i antal invånare. Dessa är Gesunda, 

Vinäs och Våmhus (tabell, 1). Detta kan också likställas med den urbanisering 

som råder i hela landet under denna tid. 

 
Tabell 1 Befolkningsutveckling orter i Mora kommun. Källa: SCB 

Ort 1990 1995 2000 2005 2010 

Bonäs 346 451 431 458 457 

Färnäs 963 949 905 957 988 

Gesunda 257 240 234 235 229 

Mora 10875 11224 10797 10940 10896 

Nusnäs 763 668 657 724 729 

Selja 551 534 543 565 548 

Sollerön 1045 925 887 946 901 

Vattnäs 305 235 245 275 294 

Venjan 345 244 249 307 295 

Vinäs 335 320 333 331 329 

Våmhus 844 930 886 880 857 

Östnor 371 515 521 523 534 
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4.4. Befolkningsutveckling Mora kommun 

Befolkningsutvecklingen i Mora kommun har varit stillastående de senaste tio 

åren. Toppen nåddes under befolkningstillväxten tidigt 90-tal, med 1994 som 

peak med 21067 invånare. 2012 hade Mora kommun 20082 invånare (figur, 2). 
 

 
Figur 2 Befolkningstillväxt Mora kommun för åren 1968-2012. Källa: SCB 

På följande sida visas ett diagram över befolkningsförändringsaspekter från 1980 

– 2012. Antal döda har sedan mitten av 90-talet legat på en högre nivå än antal 

födda, alltså har födelsenettot vart negativt. Vilket till stor del beror på en åldrande 

befolkning. Den negativa befolkningsutvecklingen har dock vägts upp av 

invandringsnetto som har varit stadigt positivt under hela 80, 90 och 00 talen. 

Under 1996-1998 hade Mora kommun dock två år med negativt invandringsnetto. 

Flyttnettot har fluktuerat kraftigt från 80-talet men har överlag legat på positiva 

nivåer. Under slutet av 90-talet präglades dock flyttnettot av högre utflyttning än 

inflyttning (figur, 3). Vilket till stor del orsakas av den urbanisering till storstäder 

som drabbar Mora kommun (Statisticon, 2011). 
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Figur 3 Befolkningsförändring avseende aspekterna födelsenetto, flyttade inom Sverige och flyttade utomlands. Källa: 

SCB. 

Befolkningspyramiden för 2012 års befolkning visar en åldrande befolkning med 

hög andel av befolkningen i spannet 55 – 70 år, där 40-talisterna inberäknas. 

Andelen män är högre i de yngre åldrarna medan andelen kvinnor är fler bland 

den äldre delen av befolkningen, vilket beror på att fler kvinnor än män migrerar 

från kommunen i yngre åldrar. För äldre individer har kvinnor en högre livslängd 

och är därför överrepresenterade i högre åldrar (figur, 4). 

 

 

Figur 4 Befolkningspyramid för 2012 år befolkning i Mora kommun. Källa: Skatteverket, Tekis AB. 
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5. RESULTAT 

 

Resultatet i denna studie kommer att beskriva tendenser från övergripande 

aggregerad nivå ner till mer detaljerad nivå.  

 

De 68 nyckelkodsområdena har i tabell 2 aggregerats till tvåsiffernivå och visar 

då 14 områden totalt. Tabell 2 visar befolkningsutvecklingen procentuellt under 

perioden 2003-2013 för de aggregerade nyckelkodsområdena. De områden som 

under perioden har haft en positiv befolkningsutveckling är i fallande ordning: 

Utmeland, Östnor, Färnäs, Gesunda, Morastrand, Sollerön och Morkarlby. De 

områden som har haft en negativ befolkningsutveckling är från liten till stor 

minskning: Noret, Våmhus, Tuvan, Selja Långlet, Kråkberg, Venjan och Kättbo. 

Den stora merparten av de aggregerade nyckelkodsområdena har dock haft en 

befolkningsförändring kring -5 % till 5 %. De avvikande områdena är Utmeland 

med 7,1 % befolkningsförändring och Venjan med – 17,1 % och Kättbo med – 

34,3 % (tabell, 2 ). 

 
Tabell 2 Befolkningsföränding för aggregerade nyckelkodsområden på tvåsiffernivå, listade i stigande till sjunkande 

ordning. Källa: Skatteverket, Tekis AB. 

Område 2003-2013 

13, Utmeland 7,1% 

02, Östnor 5,2% 

04, Färnäs 4,6% 

06, Gesunda 3,9% 

11, Morastrand 1,1% 

05, Sollerön 0,4% 

12, Morkarlby 0,1% 

14, Noret -0,4% 

09, Våmhus -1,3% 

15, Tuvan -2,1% 

03, Selja/Långlet -4,2% 

16, Kråkberg -5,5% 

07, Venjan -17,1% 

08, Kättbo -34,3% 

 

Det framgår av figur 6 när det är vanligast att flytta. Andelen flyttare för de olika 

ålderskategorierna visar att det är vanligast med migration i åldersgruppen 20 – 

45 år, inom denna åldersgrupp är medelantalet flyttningar för kvinnor 1,82 gånger 

och för män 1,74 gånger. Sedan minskar andelen migration ju yngre respektive 

äldre åldersintervall som befolkningen representerar. Barn i åldergruppen 0 – 6 år 

flyttade 0,4 gånger, andelen var lika för pojkar och flickor. I åldersgruppen 7 – 19 

år flyttade kvinnor 0,91 gånger för och män 0,81 gånger. I åldersgruppen 46 – 65 

minskade andelen flyttare igen efter åldersgruppen 20 – 45. I snitt 0,71 flytt för 

män respektive 0,74 flytt för kvinnor. För den sista åldersgruppen 66 – 110 år 
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minskade andelen flyttare ytterligare till 0,51 antal flytt i snitt för kvinnor och 

0,44 för män (figur, 5). Detta kan kopplas till Niedomysl (2008) som beskriver att 

män till skillnad mot kvinnor värderar det rådande nordiska klimatet högre i ett 

migrationsbeslut. 

 

 
Figur 5 Medelantal flyttningar under 2003-2013 fördelat på ålder och kön. Källa: Skatteverket, Tekis AB. 

För att beskriva de centrala nyckelkodsområdena i förhållande till de perifera 

områdena visar figur 7 nettomigration för de olika åldersintervallerna och kön. 

Med de centrala nyckelkodsområdena menas på sexsiffernivå: från Broåkern, 

111000 till Finnsnäs Knaggnäs, 155000. På tvåsiffernivå innefattas de centrala 

nyckelkodsområdena av Morastrand, Morkarlby, Utmeland, Noret och Tuvan. De 

perifera områdena avser de resterande områdena Östnor, Selja Långlet, Färnäs, 

Sollerön, Gesunda, Venjan, Kättbo, Våmhus och Kråkberg. 

 

För att beskriva relationen i flyttmönstret för nyckelkodsområden i perifera 

respektive centrala geografiska lägen visar figur 7 nettomigrationen för de 

perifera nyckelkodsområdena. Negativa tal visar att flyttströmmen går från 

centrala områden till perifera. Tydligt i figuren framgår att den äldsta 

åldersgruppen 66 – 110 år, flyttar från perifera områden till centrum. I 

åldersgruppen är nettot för män 54 personer och för kvinnor 124 personer. I den 

yngsta åldersgruppen 0 – 6 år är nettomigrationen negativ. Vilket betyder att 

åldersgruppen flyttade från centrala nyckelkodsområden till perifera. För pojkar 

handlade det om netto 25 personer och för flickor netto 17 personer. I 

åldersgruppen 7 – 19 år var nettomigrationen 10 för män och -21 för kvinnor. I 

denna åldersgrupp flyttade alltså netto 21 kvinnor till centrala nyckelkodsområden 

och netto 10 män till perifera områden. För åldersgruppen 20 – 45 år var 

befolkningsnettot negativt för både män och kvinnor, nettot för migrerade män till 
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perifera nyckelkodsområden var 6 personer och för kvinnor 8 personer. I 

åldersgruppen 46 – 65 år var flyttnettot för män 18 personer till perifera 

nyckelkodsområden medan flyttnettot för kvinnor var 9 personer till centrala 

områden (figur, 7). Detta kan även kopplas till Niedomysl, s. 1118 – 1123 (2008) 

som beskriver att kvinnor i högre grad än män värderar aspekter som möjlighet 

till shopping och kultur samt ett områdes rykte vid migrationsbeslut. 

 

 
Figur 6 Nettomigration från perifera Nyko till centrum Nyko 2003 – 2013. Källa: Skatteverket, Tekis AB. 

Kartan i figur 8 visar nettomigrationen i procent mellan nyckelkodsområdena. 

Den glidande färgskalan visar positiv nettomigration i ljust till mörkgröna 

områden och negativ i gula till röda områden. Det framgår av kartan att två 

områden har nettomigration i intervallet 45 % – 169 % av boende i området, 

Våmhus glesbygd i norr och Saxnäs vid Siljans strand i centrala delarna av Mora. 

Nyckelkodsområdena Canada Kvarnbrinken, Tomtebo och Kv Vallen har en 

nettomigration på mellan 20 % – 44 %. Det flesta nyckelkodsområden finns inom 

intervallet 1 % – 19 % och -9 % – 0 %. De nyckelkodsområden med ett positivt 

migrationsnetto 1 % – 19 % utgör stora delar av centrala Morastrand. Även 

Färnäs, Sollerön, Venjan, Finngruvan, Våmhus tätort, Säs och Läda av de mer 

perifera områdena ingår i detta intervall. I intervallet -9 % – 0 % finns många 

tätortsnära landsbygdsområden som Garsås, Fu Fudalen, Nusnäs, Vika, Ryssa, 

Bergkarlssås Risa, Kumbelnäs, Bonäs, Selja Långlet. De nyckelkodsområden 

med störst andel negativ nettomigration återfinns i mer centrala lägen strax 

utanför Morastrand samt i perifera lägen. 
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Figur 7 Nettomigration mellan nyko i procentandel av befolkningen. Källa: Skatteverket, Tekis AB. 

 

Figur 9 visar en karta över det faktiska talet för nettomigrationen mellan Mora 

kommuns nyckelkodsområden. Likt figur 8 visar de gröna områdena positiva 

migrationstal medan rödfärgade visar negativa. De nyckelkodsområden med 

störst inflyttning finns i centrum och är Canada Kvarnbrinken, Saxnäs, Skeriol 

och Noret södra, där också Saxnäs finns med i kategorin för högst procentuell 

inflyttning (figur, 8). De områdena med ett flyttnetto på 18 – 49 finns också de i 

centrala delar. Dessutom ingår Färnäs och Sollerön i detta intervall. Intervallerna 

med flyttnetto 1 – 17 och -28 – 0 finns utspritt över hela kommunen. I intervallet 

-90 – -29 återfinns nyckelkodsområdena i utkanten av Morastrand. Finnsnäs 

Knaggnäs, Hindriksheden och Rödmyren är de områden som har det största 

negativa flyttnettot -140 – -91 och återfinns i de centrala delarna. 
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Figur 8 Flyttnetto mellan nyko i faktiska tal 2003-2013. Källa: Skatteverket, Tekis AB. 

 

5.2. Reslutat för de enskilda nyckelkodsområdena 

I denna del av resultatet kommer ett urval av Mora kommuns nyckelkodsområden 

att beskrivas. Dessa nyckelkodsområden har valts för att visa trender i det interna 

flyttmönstret. De är också nyckelkodsområden som är särskilt viktiga för Mora 

kommun. Dessa områden är viktiga då de har höga befolkningstal och är större 

tätorter i Mora kommun. Nyckelkodsområdena som har valts ger också en 

representativitet till hela kommunen. Det är exempelvis områden med till största 

delen flerfamiljshus, nybyggda områden, villaförorter och typisk landsbygd. 

 

I bilaga 1 (figur 10), visas Sollerön, en karakteristisk landsbygd som är belägen 

på Siljans största ö söder om Morastrand. Nettomigration i Sollerön visar kartan 

att nyckelkodsområdet i fråga har ett negativt flyttnetto på -20 – -13 personer till 

områden centralt i Morastrand. Dessa områden är Saxnäs, Skeriol, Tomtebo. 

Sollerön har en positiv nettomigration mot områden strax utanför Centrala mora, 

dessa är Finnsnäs Knaggnäs och Rödmyren. Nettomigration mot perifera områden 

är positiv. Det framgår här och då framförallt flyttströmmen till Saxnäs och 

Tomtebo i likhet med litteraturen att boenden nära vatten tenderar att bosätta sig 

vid andra områden nära vatten (Niedomysl, 2008 s. 1124 – 1125).   
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Bilaga 2 visar (figur, 11) nyckelkodsområde Canada Kvarnbrinkens 

nettomigration. Canada Kvarnbrinken är ett relativt nytt område med småhus som 

ligger i anknytning till men strax utanför Morastrand i väster. Av kartan framgår 

det att närliggande områden är de som flest personer flyttar till från Canada 

Kvarnbrinken. Morkarlby, det närmaste området, är det som har flest inflyttare, 

20 personer. Sollerön är också en stor nettomottagare av flyttare 3 – 19 personer. 

Närliggande områden står också för stor del av inflyttningen. Hånåkni 

flerfamiljshus och småhus områden står för 10 – 17 personer. Flytt från 

flerfamiljshus till småhus kan ses som en del i livsbaneteorin och därför förklara 

flyttströmmen (Fischer och Malmberg s.363-365). 

 

Nettomigration för Hindriksheden visas i bilaga 3 (figur, 12). Hindriksheden är 

beläget öster om Mora Strand vid utfarten mot Orsa. Det är ett nyare område med 

bostäder med olika upplåtelseform. Figur 8 visar att Hindriksheden ingår i 

intervallet med flest utflyttare 91 – 140 personer. Största delen av denna flytt går 

till centrala nyckelkodsområden men flest till närliggande områden Rödmyren 

och Färnäs, dit nettomigrationen ligger i intervallet 41 – 54 personer. En positiv 

nettomigration till Hindriksheden kan vi se från orter strax utanför Morastrand. 

Våmhus och Gesunda finns i intervallet 5- 11 personer. 

 

I bilaga 4 visas nettomigrationen för Finnsnäs Knaggnäs (figur, 13). En typisk 

villaförort norr om Morastrand. Av kartan framgår det att även här är de 

närliggande områdena de som har störst positiv nettomigration, 14 – 20 personer. 

Men av kartan framgår det att även nyckelkodsområdet Centrum har samma 

nettomigration. Finnsnäs Knaggnäs har ett positivt flyttnetto huvudsakligen mot 

landsbygd strax norr om området. Från Våmhus tätort, Kumbelnäs och Bonäs har 

4 – 11 personer flyttat till Finnsnäs Knaggnäs. Detta område i likhet med 

Hindriksheden har inflyttning från perifera orter i kommunen vilket går i linjen 

om pullfaktorer som det centrala boendet lockar med (Lee, 1966, s.50 – 52). 

 

Bilaga 5 visar (figur, 14). Nettomigrationen för Saxnäs, ett nyplanerat centralt 

bostadsområde med flerfamiljshus vid Siljans strand. Nettomigrationen för 

nyckelkodsområde Saxnäs som i figur 7 visar det högsta procentuella positiva 

migrationsnetto och finns i intervallet 90 % – 169 %. Det faktiska talet för 

nettomigration var också det högsta intervallet i kommunen; 50 – 196 personer. 

Figur 14 visar många områden (ingen data) som saknar ett migrationsflöde med 

Saxnäs. Figur 14 visar också att Saxnäs saknar i stort sett en negativ 

nettomigration. Den positiva nettomigrationen det vill säga inflyttningen sker från 

flera olika typer av nyckelkodsområden runt om i kommunen. Störst inflyttning 

sker från nyckelkodsområdena Centrum 21 – 37 personer samt Sollerön, Våmhus 

tätort, Noret s och Stranden västra 9 – 20 personer. Det framgår av litteraturen att 

äldre personer i större utsträckning föredrar boende i hyresrätter vilket sannolikt 

även påverkar Saxnäs i detta fall (Kristmanssons, 2011, s37-44). 
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I bilaga 6 visas Våmhus tätorts nettomigration (figur, 15). Våmhus är en mindre 

ort norr om Mora strand med 851 invånare. I kartan för Våmhus framgår det att 

centrala nyckelkodsområden står för det stora flyttnettomottagandet. Rödmyren, 

Hindriksheden, Saxnäs och Tomtebo är de områden med intervallet -12 – -7 i 

netto, alltså det är hit flest personer flyttar från Våmhus. Även till 

nyckelkodsområden i Mora centrum har Våmhus ett flyttnetto i intervallet -6 – -2 

personer. Positivt flyttnetto har Våmhus främst mot närliggande områden samt 

Hånåkni flerfamiljshus och Öna Täppan, 7 – 20 personer. 

 

I bilaga 7 visar figur 16, Venjans kyrkbys nettomigration. Venjan är en liten ort i 

sydvästra delen av Mora kommun ca 45 minuters bilfärd från Mora Strand. 

Venjan är en typisk landsbygd med gamla anor. Kartan visar att Venjan har ett 

litet både negativt och positivt flyttnetto med andra nyckelkodsområden. Det 

största negativa nettot, -5 – -4 finns dock strax utanför centrala Mora och är går 

till områdena Öna Täppan, Canada Kvarnbrinken, Hånåkni småhus och 

Hindriksheden. I övrigt kan vi se att Venjan har ett negativt flyttnetto mot 

områden söder om Mora och ett positivt flyttnetto mot områden norr om Mora. 

Venjan med en lanthandel kan relateras till studien om service på landsbygden 

som visar att utflyttning till centralare lägen sker trotts att en lanthandel finns kvar 

på platsen (Amcoff, J. Möller, P och Westholm, E. 2009, s.14-21). 

 

Nettomigrationen för Färnäs i figur 17 visas i bilaga 8. Orten Färnäs är en typisk 

dalaby strax söder om Mora Strand vid Siljan. Färnäs har en negativ 

nettomigration mot många nyckelkodsområden i centrum samt Bonäs och Noret 

södra strax utanför, -15 – -8 personer. Färnäs största positiva nettomigration sker 

från de helt närliggande Hindriksheden och Rödmyren, 16 – 41 personer. Positivt 

flyttnetto sker också gentemot områden söder om Mora. Negativt flyttnetto har 

istället Färnäs gentemot områden norr om Mora. Detta kan kopplas till boendets 

bekvämligheters påverkan på migration. De boende flyttar gärna till samma natur 

och klimat då de migrerade till detta men även har lärt sig att uppskatta den 

omkringliggande naturen (Niedomysl, 2008 s. 1124 – 1125). 

 

Bilaga 9 visar figur 18, nettomigrationen för Gesunda. Gesunda som är beläget 

innanför Sollerön på fastlandssidan är en landsort med flera turistattraktioner och 

friluftsliv. Kartan visar att Gesunda har ett litet svagt positivt flyttnetto (1 – 4 

personer) mot många nyckelkodsområden strax utanför centrala Mora. Det största 

negativa flyttnettot går till närmast liggande område Sollerön -21 personer. 

Gentemot Canada Kvarnbrinken och Centrum har Gesunda ett negativt flyttnetto 

på -20 – -9 personer. Färnäs och Gesunda har en liknande utveckling. Den kan 

kopplas till boendets bekvämligheters påverkan på migration. De boende flyttar 

gärna till samma natur och klimat då de migrerade till detta men även har lärt sig 

att uppskatta den omkringliggande naturen (Niedomysl, 2008 s. 1124 – 1125).
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6. DISKUSSION 

 

I följande kapitel kommer diskussionen behandla studiens resultat. Resultatet för 

flyttmönstret inom Mora kommun kommer att analyseras och beskrivas samt 

relateras till de rådande teorierna. Diskussionen syftar till att besvara de 

frågeställningar som presenteras i rapportens inledande kapitel. 

6.2. Övergripande befolkningsutveckling för Mora kommun 

Det framgår av resultatets inledande delar att Mora kommun har relativt små 

befolkningsförändringar men att kommunen balanserar på en tunn gräns mellan 

att antingen förlora invånare eller öka i invånartal. Vilket dock är viktigt att ta på 

allvar då även befolkningens ålder samtidigt ökar vilket framgår av figur 5. En 

åldrande befolkning riskerar att i framtiden bli en allt större belastning för 

välfärdsystemet. Utvecklingen riskerar också att fortsätta att påverka 

födelsenettotalet negativt om inte fertilitetstalet stiger. Mest troligt, som jag ser 

det, kommer fertiliteten ligga på samma nivåer, vilket då kräver mer invandring 

och inflyttning för att trygga framtida befolkningstillväxt.  Det framgår också i 

områdesbeskrivning av Mora kommun att befolkningsantalet har legat på ungefär 

samma nivå under 2000 talet. Beskrivningen visar även att flyttnetto och 

invandringsnetto har fluktuerat kraftigt genom åren medan födelsenettot har vart 

negativt under lång tid. Kontentan av detta, som jag anser det, är att just inflyttning 

och invandring är viktiga delar för Mora kommun och därav även de interna 

flyttmönstren. Som det framgår i det diagrammet (figur, 3) över de aggregerade 

nyckelkodsområdena är det framförallt de perifera områdena som drabbas av 

befolkningsminskning. Detta kan delvis kopplas till Amcoff, Möller och 

Westholms studie om service på landsbygden. Studien som påvisar avfolkningen 

av landsbygden är ett pågående problem över hela Sverige, som i sin tur genererar 

minskad service för de som bor kvar på landsbygden i mindre orter (Amcoff, J. 

Möller, P och Westholm, E. 2009, s.14-21). 

 

Under människors levnadsbana flyttar de i olika omfattning. Det samma är 

gällande för Mora kommun vilket också framgår av resultatet. I resultatet framgår 

det tydligt att den absolut vanligaste åldern att flytta i Mora kommun är i 

åldersspannet 20 – 45 år, det gäller för både kvinnor och män. Detta är 

överensstämmande med den rådande livsbaneteorin som finns beskriven i 

teoriavsnittet. Första flytten hemifrån, respektive bildande av familj, vilka 

beskrivs som viktiga anledningar att flytta kan tänkas vara skäl till varför denna 

åldersgrupp har så stor benägenhet att flytta i Mora kommun (Boyle, P, m fl, 1998, 

s.110-115). Men också det faktum att skilsmässa genererar flytt kan bidra till den 

höga andelen flyttare i denna ålderskategori (Fischer och Malmberg s.363-365). 

Då detta resultat och figur 4 representerar inomkommunal migration kan vissa 

delar av teorin uteslutas. Exempelvis påvisar teorin att flytt till högre utbildning 
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är ett av de huvudsakliga flyttskälen, detta är dock en aspekt som kan uteslutas ur 

resultatet då det kräver flytt utanför kommungränsen. Trots att detta viktiga 

migrationsbeslut kan uteslutas från resultatdelen har alltjämt åldersspannet 20 – 

45 år den högsta andelen inomkommunala migrationer och i linje med 

livsbaneteorin innefattar den åldersgruppen flera händelser som genererar 

migration.  

 

Bostadsmarknaden har också stor effekt på huruvida individer har möjlighet att 

flytta eller ej. Kristmansson beskriver i sin studie att för stor andel småhus i 

bostadsbeståndet försvårar för unga att hitta en egen bostad. Största andelen unga 

upp till 29 år bor i hyresrätter vilket inte är så konstigt då det är lättare att 

finansiera. Andelen unga som flyttar internt skulle alltså kunna vara flera om ett 

större utbud av hyresrätter är tillgängliga på bostadsmarknaden, utifrån tillgång 

och efterfrågan. Detta gäller även för äldre personer som också i större omfattning 

bor i hyresrätter (Kristmanssons, 2011, s37-44). 

 

Genomgående för de inomkommunala migrationerna står kvinnor för en något 

högre andel. Det gäller dock ej för åldersgruppen 0 – 6 år, där det är jämlikt mellan 

kvinnor och män (figur, 4). Den högre andelen kvinnor i de övriga 

ålderskategorierna visar alltså att kvinnor mer än män är beredda att flytta vilket 

också bekräftas av teorin om push and pull. Teorin beskriver att kvinnor nu i högre 

utsträckning migrerar till urbana områden. Kvinnor ser nu mer än tidigare en 

möjlighet till individuell utveckling och denna ofta finns i urbana områden 

(Boyle, P, m fl, 1998, s.141). Detta stämmer överens med den äldsta 

åldersgruppen 66 – 110 där kvinnor migrerar till tätorten i högre utsträckning än 

män (figur, 6). Detta kan även kopplas till Niedomysl, s. 1118 – 1123 (2008) som 

beskriver att kvinnor i högre grad än män värderar aspekter som möjlighet till 

shopping och kultur samt ett områdes rykte vid migrationsbeslut. Män i högre 

grad än kvinnor enligt Niedomysl, s. 1118 – 1123 (2008) betraktar istället klimatet 

som en viktig aspekt vi migrationsbeslut. Kvinnor är dock fler än männen i denna 

åldersgrupp och detta påverkar därför resultatet. Det finns dock flera aspekter som 

påverkar detta, exempelvis tror jag att en allt mer jämställd värld ligger till grund 

för att kvinnor är beredda att migrera sett över alla åldrar även inom kommunen. 

Pull faktorerna kan även vara en viktig anledning till att kvinnor flyttar till centrala 

områden exempelvis service kan vara en anledning. 

 

Av resultatet framgår i befolkningspyramiden (figur, 4) att en stor åldersgrupp 

närmar sig pensionsåldern, här innefattas även 40-talisterna som är en särskilt stor 

åldersgrupp. Samtidigt visar figuren att en stor andel av personer i intervallet 66 

– 110 år flyttar från landsbygden till centrala nyckelkodsområden. Dessa två 

aspekter tillsammans kan, som jag ser det, innebära påfrestningar på 

bostadsmarknaden. Som framgår av Kristmanssons studie bor både äldre och 

yngre oftare i hyresrätter, vilket betyder att dessa kan riskera att gå en tuff 
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bostadsmarkan till mötes i Mora kommun de kommande åren. Som jag ser det kan 

det även resultera i effekter för barnfamiljer som önskar att flytta in i småhus på 

grund av familjebildning. Får äldre personer det allt svårare att hitta en mindre 

bostad riskerar boendekedjan att stoppas upp då de kan tvingas att bo kvar i 

småhus. Detta kan då även resultera i att yngre personer det svårt att flytta in i 

dessa småhus. 

 

Som är beskrivet ovan påvisar resultatet att åldersintervallet 66 – 110 år är den 

åldersgrupp som har överlägset mest migration från perifera nyckelkodsområden 

till centrala (figur, 6). En stor del av förklaringen till detta tror jag ligger i flytt till 

någon form av ålderdomshem. I åldersgruppen 20 – 45 år är det dock vanligare 

att flytta från centrala nyckelkodsområden till perifera tack vare detta följer även 

den yngsta gruppen med i detta mönster då de kan tänkas vara barn till föräldrar i 

gruppen 20 – 45 år. Detta är också i linje med teorier kring bostadsmarknad som 

säger att det är vanligt för denna grupp hushåll att välja småhus som sitt boendeval 

(Kristmanssons, 2011, s37-44). Men även teorin om livsbana pekar på att flytt på 

grund av miljömässiga skäl samt att flytta ihop med en partner är viktiga för 

aspekter för migration (Lundholm, m fl, 2004, s.64).  

6.3. Nyckelkodsområdena 

Nettomigrationen mellan nyckelkodsområdena i Mora kommun som visas både i 

procent och i faktiska tal beskriver de stora skillnaderna som finns i kommunen. 

Dock är det viktigt att ha i åtanke till följd av storleken på områdena samt dess 

karaktär kan talen påverkas. De områdena med högst positiv procentuell 

nettomigration är Våmhus glesbygd och Saxnäs. Detta beror till står del på att 

Våmhus glesbygd har ett litet befolkningstal. Men det är trots detta 

anmärkningsvärt att den inomkommunala nettomigrationen är så hög trots 

områdets avlägsna geografiska läge. Saxnäs är ett område med mycket 

nybyggnation och har därför höga inflyttningstal. 

 

Utifrån resultatet framgår det att många av de tätortsnära nyckelkodsområdena är 

vinnare i den interna migrationen. De perifera områdena förlorar å sin sida 

invånare. Detta är dock ej ett mönster som överensstämmer för alla 

nyckelkodsområden. Flera områden avviker från mönstret och sannolikt har dessa 

andra faktorer som påverkar migrationen än endast det geografiska läget. De 

områden som har procentuellt störst negativ nettomigration finns utspridda över 

hela kommunen både centralt i Morastrand och perifera lägen. Byggnadsåren för 

bostäderna i de olika nyckelkodsområdena har sannolikt även påverkan för det 

interna flyttmönstret under 2003 – 2013 som är studietiden. I enlighet med 

livsbaneteorin flyttar personer ofta i ungefär samma ålder vilket kan medföra att 

områden genomgår generationsväxlingar. Något som också är viktigt att beakta i 

planeringssituationer. Det skulle kunna röra sig om förskolor som är flexibla och 
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verkar i de år ett område består av många barnfamiljer med barn i förskoleålder. 

Efterhand växer barnen upp och lämnar så småningom föräldrahemmet. Då kan 

förskolan med fördel användas till annan verksamhet. 

 

I resultatet framgår det av kartan (figur, 9) som beskriver de faktiska 

migrationstalen vilka områden som står största avsändare och mottagare av 

flyttare i kommunen. Finnsnäs Knaggnäs, Hindriksheden och Rödmyren är 

områden som har stora utflyttningstal. Det finns även fler likheter för dessa 

områden, de är belägna strax utanför Morastrand och består av nyare bebyggelse. 

Dessa är även områden med högt befolkningsantal. De områden som är största 

mottagare av flyttare inom kommunen är Saxnäs, Canada Kvarnbrinken, Skeriol 

och Noret s. Dessa områden har inte samma likheter men är belägna centralt. Det 

centrala läget har lyfts fram i teorin som viktig orsak för migrationsbeslut. Perifera 

lägen som även har en lanthandel, förlorar detta till trotts boende enligt (Amcoff, 

Möller, och Westholm, 2009, s.14-21). 

 

Av kartorna över nyckelkodsområdena framgår det att invånarna flyttar från 

perifera områden till centrala nyckelkodsområden. Flyttarna väljer då i första hand 

att bosätta sig i småhusområden snarare än områden med flerfamiljsbostäder. 

Dock är det viktigt att påpeka att det huvudsakliga bostadsbeståndet i Mora 

kommun är småhus. Detta kan kopplas till Boyle, 1998 om teorin push och pull. 

Pull skulle i det här fallet kunna vara nya erfarenheter som lockar till sig 

människor och framförallt unga människor. Pushfaktorer å andra sidan kan i Mora 

kommuns fall vara det faktum att landsbygden inte kan erbjuda samma möjlighet 

till underhållning, affärer, service och känslan av att landsbygden har stannat upp 

i utvecklingen och snarare går bakåt. Vilket gör att yngre människor trycks bort 

från dessa områden. 

 

Trots att hela Mora kommun ingår i en och samma arbetsmarknadsregion och att 

då invånarna teoretiskt sätt borde kunna flytta vart som helst i kommunen visar 

resultatet någonting annat. Vid studier av de olika nyckelkodsområdenas interna 

flyttmönster framgår det att det vanligast är att flytta till ett område angränsande 

eller i närheten av det ursprungliga nyckelkodsområdet. Ett exempel på detta är 

Gesundas nyckelkodsområde där den vanligaste destinationen för flytt är det 

intilliggande området Sollerön. Det till trots att områdena har ungefär samma 

avstånd till centrum. Orsaken till detta migrationsbeteende kan ligga i att 

bostadsmarknaden på Sollerön kan erbjuda bättre bostäder för hushållen i enlighet 

med bostadsmarknadsteorin (Kristmanssons, 2011, s37-44). Denna studie har 

med hjälp av en kvantitativ metod undersökt hur mönstret för inomkommunala 

flyttning ser ut i Mora kommun. Vidare forskning och då främst kvalitativa studier 

skulle vara värdefullt för att bringa klarhet i individers orsaker till flytt. 
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7. SLUTSATS 

 

De tydligaste interna flyttmönstren som kan urskiljas i Mora är de kortväga 

flyttningarna. En stor andel av nyckelkodsområdenas in- och utflytt går till 

områden i den närmaste omgivningen. Flyttströmmen går också från mer perifera 

områden till centrala. 

 

Den interna flyttningen är mest omfattande i åldersspannet 20 – 45 år och kvinnor 

flyttar i något högre utsträckning än män. 

 

Det är framförallt äldre personer som flyttar från periferi mot centrum. I den 

motsatta riktningen är flyttmönstret inte lika tydligt, men de som flyttar i den 

riktningen är åldersgruppen 0 – 6 år och 20 – 45 år, vilket kan tänkas vara föräldrar 

med små barn. 

 

De flyttmönster som studerats i fallstudien kan kopplas till en del av rådande 

migrationsteori. Detta kan stryka teoriernas validitet även på andra fall i en 

västerländsk kontext med liknande förutsättningar. Mjuka världen lyfts fram som 

viktiga orsaker bakom flyttbeslut, det rör sig om relationer, kulturella och 

miljömässiga aspekter (Fischer och Malmberg, 2001, s.363-365; Lee, 1966, s.50 

– 52; Lundholm, m fl, 2004, s.64; Niedomysl, 2008 s. 1124 – 1125). Trots detta 

rör sig debatten ofta kring arbetsmarknad och migration på längre geografiska 

avstånd. Men som det lyfts fram i denna studie och som litteraturen visar består 

den största andelen flyttare av de kortväga, som flyttar av andra individuella 

orsaker, flyttmönster som i hög grad påverkar samhällsutvecklingen.   
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Bilaga 1 

 
Figur 9 Personer som flyttat till och från nyko: 051000, Sollerön från övriga nyko. 
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Bilaga 2 

 
Figur 10 Antal personer som flyttat till och från nyko: 13900, Canada/Kvarnbrinken från övriga nyko. 
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Bilaga 3 

 
Figur 11 Antal personer som flyttat till och från nyko: 145000, Hindriksheden från övriga nyko. 
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Bilaga 4 

 
Figur 12Antal personer som flyttat till och från nyko: 155000, Finnsnäs Knaggnäs från övriga nyko. 
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Bilaga 5 

 
Figur 13 Antal personer som flyttat till och från nyko: 118000, Saxnäs från övriga nyko. 
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Bilaga 6 

 
Figur 14 Antal personer som flyttat till och från nyko: 091000,  Våmhus tätort från övriga nyko. 

  



36 

 

Bilaga 7 

 
Figur 15 Antal personer som flyttat till och från nyko: 071000, Venjans kyrkby från övriga nyko. 
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Bilaga 8 

 
Figur 16 Antal personer som flyttat till och från nyko: 041000, Färnäs från övriga nyko. 
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Bilaga 9 

 
Figur 17 Antal personer som flyttat till och från nyko: 061000, Gesunda från övriga nyko. 


