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Ny skrift från Kommunförbundet: Från Glesbygd till Stor-
stad? En Kunskapsöversikt om flyttströmmar 
Varför flyttar man från en kommun? Eller omvänt; Varför flyttar man inte till en 
kommun ? De flyttströmmar som i dag – generellt sett – går från glesbygd via 
residensstäder/universitetsstäder till storstäderna Stockholm, Göteborg och 
Malmö är inget unikt för Sverige utan är ett genomgående internationellt 
mönster – åtminstone för hela västvärlden.  

Inom Svenska Kommunförbundet initierades under våren 1997 ett projekt 
omkring demografiska förändringsfaktorer, främst från ett kommunalt per-
spektiv (DEMKO-projektet). Projektet kommer att analysera och beskriva 
såväl regional fruktsamhet som regional dödlighet och – inte minst – flytt-
ningar mellan kommuner/regioner. 

Som ett första steg i detta projekt har Svenska Kommunförbundet gett 
Inregia i uppdrag att göra en litteratur- och kunskapsgenomgång avseende 
omflyttning. Resultatet finns nu redovisat i rapporten Från Glesbygd till Stor-
stad? En kunskapsöversikt om flyttströmmar. Ett exemplar av rapporten skickas 
med detta cirkulär till kommundirektören i respektive kommun. 

Rapporten innehåller såväl en genomgång av den teoribildning som används 
inom forskarvärlden som en deskriptiv redovisning av flyttströmmarna 
under olika tidsperioder i Sverige. Det är vår förhoppning att denna rapport 
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skall utgöra ett av underlagen i det fortsatta arbetet med de kommunala de-
mografiska förändringsfaktorerna. 

Rapporten har tagits fram av Siv Schéele och Gunnar Andersson, Inregia.  

Ytterligare exemplar av rapporten kan beställas från Kommentus Förlag AB, 
117 99 Stockholm, på telefon 08 - 709 59 90 eller fax 08 - 709 59 80.  
ISBN-numret är 91-7099-679-0. Pris: 150 kr plus moms, porto och expedi-
tionsavgift 
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