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Sammanfattning
Denna uppsats handlar om den skeva könsfördelningen bland ungdomar i åldern 20-24 år i
Sverige.
Fokus som kommer framförallt att ligga på ett kommunalt perspektiv men också efter SKL:s
kommungruppsindelning. Syftet är dels att undersöka hur själva könsfördelningen ser ut runt
om i landet, men också genom att undersöka vad konsekvenserna kan bli för Sverige på en
kommunal såväl som en nationell nivå. Nedslag kommer att göras i två kommuner i olika delar
av landet. Båda kommunerna har en väldigt stor snedfördelning mellan könen i ålderskategorin
20-24 år. Frågeställningarna som uppsatsen utgår från är: – I vilka typer av kommuner finns det
en obalans mellan män och kvinnor i åldern 20-24 år? – Vilka konsekvenser skapar en skev
könsfördelning för Sverige på såväl nationell som kommunal nivå? – Hur arbetas det
förebyggande för att minska den skeva könsfördelningen på kommunal nivå? – Hur kommer
det sig att vissa kommuner har en större könsobalans är andras? Hur kan detta motverkas? I
uppsatsen kommer både kvalitativ och kvantitativ metod att användas. Den kvalitativa delen
utgörs av två intervjuer och den kvantitativa delen utgörs av offentlig statistik som presenteras
med hjälp av kartor och tabeller.

De huvudsakliga slutsatserna som arbetet kommer fram till att anledningen till att vi på ett
nationellt perspektiv gått från ett kvinnoöverskott till ett mansöverskott framförallt har orsakas
av att dagens män lever allt längre i kombination med att det föds fler män än kvinnor. Den
kommunala snedfördelningen är framförallt orsakad av flyttningar där kvinnor i lite högre
utsträckning än männen väljer att lämna hemkommunen för storstäder respektive studentstäder.
Orsaken grundas bland annat i att kvinnor i högre utsträckning påbörjar högskolestudier än vad
män gör. De kommungrupperna med skevast könsfördelning, från högst till lägst är
”varuproducerande kommuner, ”glesbygdskommuner” och slutligen ”pendlingskommuner”.
De kommungrupper med jämnast könsfördelning är ”större städer” följt av ”storstäder”. De
konsekvenser som kan uppkomma ur ett nationellt perspektiv är bland annat samhällsklimatet
blir hårdare. En större andel bittra män som upplever sig som ratade av både samhället och av
kvinnor löper ökad risk för att utveckla kriminellt beteende och extremism. Svårigheterna med
att hitta en partner leder till att vi får barn allt senare. Ur ett kommunalt perspektiv är den
minskande andelen ung och arbetsför befolkning de största problemen. Många mindre
kommuner har en högre andel äldre vars vårdbehov ökar. Kommuner med en hög andel män
utvecklar lätt ett väldigt patriarkal samhällsklimat vilket både skrämmer bort unga kvinnor men
också har en negativ effekt på männens hälsa. För att undvika ovanstående problem behövs det
bland annat att det arbetas mer aktivt med jämställdhetsfrågor ute bland mindre orter. Det måste
även bli mer attraktivt att stanna kvar i småkommunerna och arbetsgivare måste visa att det
finns andra yrken än bara inom industrin och vården. Ur ett nationellt perspektiv måste det
satsas på att höja mäns betyg i skolan.
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1 Inledning
”With present flow of 90% male refugee children to Sweden, the Swedish Teen Sex Ratio will
in 4 months be like in China: 120 boys/100 girls” (HansRosling 2015).
I november år 2015 gick professor Hans Rosling ut med ett Twitterinlägg där han menade att
Sverige i vissa åldersgrupper snart kommer att ha samma snedfördelning på Kina. Sverige har
sedan 1749 räknat och tagit fram statisk för Sveriges befolkning. Under alla dessa år har det
funnits fler kvinnor än män i Sverige. Den 20:e mars 2015 hände det dock något. För första
gången någonsin finns det fler män än kvinnor i landet, framförallt i åldrarna mellan 15-29 år
(Statistiska centralbyrån u.å2). Könsfördelningen är dessutom ojämnt spridd över landet
(Statistiska centralbyrån 2016g).
Men betyder det att vi under alla år haft ett kvinnoöverskott? Vad gör då ett mansöverskott värt
att skriva en hel uppsats om? Och varför fick inte kvinnoöverskottet en uppsats? Jo visst har vi
haft ett kvinnoöverskott i Sverige, men det har grundat sig i att kvinnor generellt sett lever
längre än vad män gör. Överskottet på kvinnor har därför legat i äldre åldrar. Dagens
mansöverskott ligger framförallt i de yngre åldrarna (Statistiska centralbyrån 2016i). Då det
både föds fler män än kvinnor, män lever allt längre och att majoriteten av invandrarna som
kommer till Sverige är män är detta ett problem som kommer öka för varje år.
Den skeva könsfördelningen har debatterats till och från i media under de sista året där det har
lyfts fram som ett problem som uppstår både på individ och samhällsnivå. Lönnaeus (2016) tar
i sin artikel upp att det kommer bli många ensamma män över på äktenskapsmarknaden både
genom att det inte finns kvinnor till alla men också genom att kvinnorna kan bli mer selektiva
med vem de vill dejta. Ensamma människor tenderar dessutom att bli mer bittra och hatiskt
inställda till samhället vilket i sin tur leder till kriminella handlingar och extremism.
Könsfördelningen skiljer sig dock åt från kommun till kommun. Storstäder och
universitetsstäder tender att ha en högre andel kvinnor medan klassiska bruksorter tenderar att
ha ett överskott på män. Även om många invandrare föredrar att bosätta sig i någon av Sveriges
tre storstäder har många genom migrationsverket blivit utplacerade i många mindre
avbefolkningsorter (Statistiska centralbyrån 2015c). Många sådana orter tenderar att redan från
början ha en minskande ungdomsbefolkning där framförallt kvinnorna lämnat orten.
Invandringen av unga män späder på den sneda könsfördelningen på orten. Är det då en
kommun med en hög ungdomsarbetslöshet riskerar de antisociala beteendena förvärras bland
både de svenska och de utländska ungdomarna.
Då det är ett nytt ämne som ännu inte diskuterats vetenskapligt i någon större utsträckning finns
det fortfarande en hel del kunskapsluckor att fylla inom ämnet. Med hjälp av denna uppsats
hoppas jag på att kunna fylla några kunskapsluckor.
Nyckelord: mansöverskott, könsobalans, könsfördelning, migration, könsskillnader.
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1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är dels att undersöka hur könsfördelningen inom ålderskategorin 2024 år ser ut bland Sveriges kommuner, men också att undersöka vad konsekvenserna med en
skev könsfördelning kan bli för Sveriges del, både på lokal och nationell nivå. Arbetet kommer
att utgå från följande frågor.





I vilka typer av kommuner finns det en obalans mellan män och kvinnor i åldern 20-24
år?
Hur kommer det sig att vissa kommuner har en större könsobalans är andra?
Vilka konsekvenser skapar en skev könsfördelning för Sverige på såväl nationell som
kommunal nivå?
Hur arbetas det förebyggande för att minska den skeva könsfördelningen på kommunal
nivå?

1.2 Avgränsningar
Avgränsningar kommer göras i att framförallt fokusera på åldersgruppen 20-24 åringar. Detta
eftersom det är i den ålder majoriteten av ungdomarna väljer att flytta hemifrån samt för att det
är en av åldersgrupperna som har en stor obalans mellan könen. Det kommer att göras två
intervjuer, en i Övertorneå och en i Hagfors. Dessa två kommuner valdes ut genom att de är
den som har den största, respektive den fjärde störde könsobalansen i landet. Kommunerna
ligger dessutom på två olika ställen i landet.

1.3 Disposition
Följande kapitel är upplagda på följande sett; kapitel 2 handlar om hur befolkningsläget ser ut
i dagens Sverige. Kapitlet börjar med en historisk bild för att sedan glida över till nutid. Kapitel
3 handlar om tidigare forskning om ämnet. Relevanta ämnen som övergången från ungdom till
vuxen, migrationsteorier och slutligen en beskrivning om hur olika kvinnor och män ser på
glesbygden. I kapitel 4 går uppsatsen metodavsnitt igenom. Hur kommer uppsatsen att
analyseras utifrån ett kvalitativt och kvantitativt perspektiv? Kapitel 5 ägnas åt att presentera
och analysera det insamlade materialet. Två intervjuer kommer att presenteras. Kapitlet avslutas
med de konsekvenser Sverige kan komma att ställas inför och hur man kan åtgärda problemen.
Slutligen i kapitel 6 kommer svaren på frågeställningen presenteras.

1.4 Sökord
Sökningar har skett både i biblioteksöktjänsten Summon och på Google. Sökord som används
är framförallt ”demografi”, ”befolkningsfrågor”, ”gender demography”, ”flyttningar unga” och
”population”. Viktigt att påpeka är att ämnet fortfarande är väldigt nytt för Sveriges del vilket
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har gjort att det inte finns speciellt mycket skrivet om det. Därför har det varit svårt att få fram
relevant material.

2 Problembeskrivning
2.1 Historisk bild
I Sverige började man år 1749 att för första gången att räkna landets sammanlagda befolkning.
Tidigare hade det bara varit nödvändigt för kyrkorna att föra register över sina
församlingsmedlemmar. Eftersom Sverige vid den tiden inte hade någon religionsfrihet var det
därför lätt för kyrkan att registrera samtliga personer. Något som underlättade ytterligare var att
vilken församling man tillhörde baserades i de flesta fall på strikta territoriella gränser. Detta
gjorde att det fanns en god kontroll över församlingsmedlemmarna, men att det aldrig gjordes
någon sammanställning över hela Sveriges befolkning. Därför dröjde det till år 1749 innan hela
Sveriges befolkning räknades in. Siffran som dåvarande Tabellverket fick fram låg på drygt 1,8
miljoner invånare (Statistiska centralbyrån 1999, s, 9, 13). Detta var betydligt mindre än
förväntat. Förklaringen till det låga invånarantalet låg dock i att Sverige under en lång tid hade
varit i krig och att spädbarnsdödligheten var hög (Statistiska centralbyrån u.å2). Befolkningen
ökar dock och under 1800-talet fördubblar Sverige sin befolkning. Resultatet blir ett stort antal
människor i arbetsför ålder vilket leder till brist på både arbete och bostad. Många människor
väljer därför att utvandra – drygt 1,4 miljoner svenskar väljer att lämna sitt hemland mellan år
1860-1930. Det motsvarar var femte man och var sjätte kvinna (Statistiska centralbyrån u.å2).
Detta är dock bara en av de historiska förklaringarna till att vi har haft fler kvinnor än män. Går
vi längre tillbaka i tiden har det funnits en ökad dödlighet bland män av den enkla anledningen
att männen drogs ut i krig. Visst hade kvinnor en ökad dödlighet under sina barnafödande år
men det var inte alls lika höga dödstal som männen som deltog i krig. Män har även ur ett
historiskt perspektiv levt ohälsosammare och riskablare än kvinnor. Män har druckit mer
alkohol, ätit ohälsosammare och haft mer riskabla arbeten än kvinnor vilket dragit ned deras
medellivslängd. Detta har sedan fortsatt in i modern tid. Idag är den vanligaste dödsorsaken
hjärt- och kärlsjukdomar. Män drabbas av hjärtproblem drygt tio år tidigare än kvinnor.
Förklaringen tros ligga i att det kvinnliga könshormonet östrogen har en viss skyddande verkan.
De sista åren har mäns medellivslängd ökat medan kvinnors har minskat. Förklaringen tycks
ligga i att kvinnor har anammat allt fler av mäns dåliga vanor. Idag är det exempelvis fler
kvinnor än män som röker. Kvinnor har dessutom ökat sitt alkoholintag och äter allt
ohälsosammare.

2.2 Läget idag
Sverige har nu för första gången fler män än kvinnor i landet. Sedan 1749 då Sverige på allvar
började räkna sin sammanlagda befolkning har det funnits fler kvinnor är män i landet. Den
20:e mars 2015 hände det dock något. För första gången finns det istället fler män än kvinnor i
landet. Det föds naturligt fler män än kvinnor, runt 105-106 män per 100 födda kvinnor.
Historiskt har inte detta varit något problem eftersom män i regel dött tidigare än kvinnorna.
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Nu har dock medellivslängden för män ökat vilket jämnat ut skillnaden mellan könen. Däremot
finns det fortfarande fler kvinnor än män efter 65 års ålder. Upp till 65 års ålder är det däremot
fler män än kvinnor (Ekblom och Lundström 2016). Just den ökade medellivslängden för män
är det som på lång sikt orsakat mansöverskottet. På senare år har den mansdominerade
invandringen snabbat på den utvecklingen (Lundkvist 2016).
För att göra det ännu enkelt att se fördelningen mellan män och kvinnor presenteras här ett
stapeldiagram.
Figur 1. Stapeldiagram över fördelningen mellan män och kvinnor år 1968 och 2015.

Källa: Statistiska centralbyrån (2016b).
År 1986 fanns det ett mansöverskott fram till åldrarna 45-54 för att sedan tippa över till ett
kvinnoöverskott vid åldrarna 55-64. År 2015 kan man utläsa ett överskott av män ända upp till
ålderskategorin 55-64 år. Därefter går det över till att bli ett överskott på kvinnor. Då det som
tidigare nämnts naturligt föds fler män är kvinnor, är det helt naturligt att finns fler män än
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kvinnor i yngre år för att sedan jämnas ut och slutligen gå över till ett kvinnoöverskott. Jämför
man de båda staplarna skedde denna övergång drygt 10 år tidigare 1968 jämfört med 2015.
Förklaringen ligger i att mäns livslängd har ökat.

3 Tidigare forskning
3.1 Transitionsfasen
Att gå från ungdom till vuxen är ett stort steg. Under tonåren börjar människan utvecklas från
barn till vuxen, med det följer högre krav på att ta större ansvar över sitt eget liv. Under barnoch ungdomstiden kan man räkna med att både föräldrarna och samhället finns där som stöd.
Fasen från ungdom in i vuxenlivet innebär bland annat att slutföra sin utbildning, flytta
hemifrån, skaffa ett arbete, ingå äktenskap och skaffa barn. Denna fas har i de senaste årtionden
förlängts (Möller 2016, s. 17, 19). Kön, etnicitet och socioekonomisk status påverkar när en
person går från ungdom till vuxenlivet. I västerländska länder träder kvinnorna in i denna fas
drygt 5 år tidigare än vad män gör. En undersökning från Storbritannien visar dock att män
oftare har en mer linjär transitionsfas. Förklaringen tycks ligga i att drygt hälften av
undersökningsobjekten var låginkomsttagare, hade det som klassas som lågstatusjobb eller hade
osäkra anställningsvillkor. En förklaring till detta skulle vara att dessa män har valt att inte gå
vidare till en högskoleutbildning vilket gjort att de hoppat över den biten i transitionsfasen. Värt
att påpeka är att i dagens samhälle är det lättare att kombinera studier, arbete och familjeliv med
varandra än vad det tidigare var. Förhållanden som ekonomisk bakgrund och huruvida ens
föräldrar har möjlighet att stötta en kan förlänga eller förkorta en persons transitionsfas. Det
som däremot har förlängt transitionsfasen är att allt fler arbeten kräver en högskoleutbildning.
Det har i sin tur förlängt utbildningstiden. Den allt längre utbildningsperioden leder till att det
dröjer längre innan man etablerar sig på arbetsmarknaden, vilket försenar familjebildandet och
så vidare. Den andra är att vi idag har en längre levnadslängd mot vad vi hade för några
årtionden sen vilket gör att vi investerar mer i vår utbildning. Många väljer även att bo kvar
hemma under studieåren. Transitionsfasen har därför i västerländska länder förlängts med
nästan ett årtionde (Möller 2016, s 19-21).
3.2 Teorier om migration
För att förstå hur könsbalansen ser olika ut runt om i landets kommuner behövs det en viss
förståelse för människors flyttningsrörelser. Tidigare har det redovisas om hur högskolestudier
påverkar ungdomars flyttningsmönster. Flyttningar sker dock inte enbart under ungdomstiden
utan det kommer att uppkomma flera tillfällen i livet när man överväger att byta hemkommun.
Detta gör att fördelningen mellan män och kvinnor kan skifta beroende på vilken åldersgrupp
som undersöks. För att förstå variationen behövs det därför kunskap om människans
migrationsrörelser.
Människan har alltid flyttat på sig och bytt boplats. De flesta flyttningar sker dock inom den
egna församlingen och därför inte ger någon större påverkan på varken individ- eller nationell
nivå. En stor del av flyttningarna sker dock över kommungränsen vilket gör att idag är de största
planeringsproblemen den rumsliga snedfördelningen mellan städer och glesbygd. Tack vare
detta finns det en rumslig segregering kopplad till kön, ålder, ekonomisk status, etnisk
tillhörighet och klass. Trots många försök att bryta den negativa spiralen ökar istället
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segregeringen. Flera olika förklaringsmodeller har dock tagits fram för att förklara
migrationsströmmarna. Dessa delas in i makromodeller och mikromodeller (Forsberg 2005, s.
40-41).
Makromodellerna innebär att man söker förklaringar till olika typer av gruppers beteende. En
av de makromodellerna är den klassiska gravitationsmodellen. Gravitationsmodellen har lånats
från naturvetenskapen för att hitta en formel för att förklara varför människor flyttar till eller
från olika orter. I slutet av 1800-talet grundades en teori som förklarade att det fanns ett
samband mellan migrationens storlek och befolkningsstorleken på inflyttningsområdet. Dessa
tankar utvecklades sedan under mellankrigstiden då man upptäckte att desto längre människor
flyttade, desto viktigare var befolkningsstorleken i den nya staden. Idag är denna teori delvis
förlegad utan istället ligger mycket fokus på teorin som kallas ”intervening opportunities”
(ungefär mellanliggande möjligheter). Teorin handlar om att beskriva varför människan A som
vill flytta till plats B istället väljer plats C. Att medvetet välja plats C istället för plats B handlar
om att flyttning i sig både är kostsamt både på det ekonomiska och sociala planet vilket gör att
man inte har möjligheten att flytta till plats B (Forsberg 2005, s. 41-42). Med tanke på dagens
bostadsbrist med långa kötider och höga priser är det möjligt att det förklarar varför även
förorter (plats C) till både storstäder och större städer (plats B) växer då folk inte alltid har
tillräckligt lång kötid eller stort kapital för att köpa en lägenhet i staden man egentligen vill bo
i.
Det finns även makromodeller som visar att en flytt många gånger beror på flera
förklaringsfaktorer såsom ålder, tidigare erfarenheter, socio-ekonomisk status, hur attraktivt
området är och mängden inflyttare.
Åldern är den viktigaste faktorn och förklaringen ligger i att unga flyttar i större utsträckning.
Det är flytt från barndomshemmet, till arbeten, för studier och familjebildning. Man kan även
se en ökad flyttström bland pensionärer.
Tidigare erfarenheter handlar om att folk som tidigare flyttat in till en stad har större chans att
flytta ut från samma stad än de som är född och uppvuxna på orten.
Socio-ekonomisk status är förknippad med ens arbetssituation. Folk med låg utbildning och ett
lågavlönat arbete är minst benägna att flytta till ett annat arbete eftersom det inte kommer ge
någon större löneökning. Högutbildade och höginkomsttagare är mest flyttbara.
Hur attraktivt området är innefattar bland annat medelinkomsten bland de boende,
arbetstillfällen och liknande.
Mängden inflyttare handlar om att man kanske känner någon som tidigare flyttat till området
och som gett en positiv bild av området. Ett område med en hög andel inflyttare ses som extra
attraktivt och lockar till sig ännu fler invånare (Forsberg 2005, s. 42).
Mikromodeller å andra sidan arbetar med att försöka förklara enskilda individers handlingar.
Människans livssituation hinner ändras flera gånger under livets gång, vilket kan innebära att
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man måste flytta. Vad man prioriterar som ung singel är inte detsamma när man skaffar barn
eller går i pension. Även inom mikromodellerna finns flera olika teorier till människans
migrationsmönster. ”Push and pull” är en av teorierna. Med det menas att människans dras till
eller från en viss stad eller område. ”Push”, det vill säga saker som driver en från ett område
kommer från negativa erfarenheter. Hög arbetslöshet, slum, kriminalitet och dålig ekonomi är
exempel. ”Pull”, det vill säga det som lockar folk till sig är saker som gör en stad attraktiv. En
annan mikromodell är humankapitalteorin som går ut på att beräkna kostnaderna och vinsterna
med en flytt (Forsberg 2005, s. 43).
Migration är inte alltid ett enkelt beslut. Först måste man på något vis vantrivas i sitt nuvarande
hemområde. Antingen väljer man att lösa problemen på plats eller så väljer att flytta. Om
beslutet blir att flytta måste man först bestämma sig för vart man vill bo och sedan väga föroch nackdelar mot varandra. Fördelarna med det nya området måste vara större än det gamla
området. Ur ett planerarperspektiv krävs det stor kunskap om individens handlingsmönster för
att till fullo förstå denna process. Människan är dessutom inte alltid helt logisk i sitt handlande
vilket gör att utomstående kan ha svårt att följa flyttningsprocessen. (Forsberg 2005, s. 43).
Det finns ett samband mellan en kommuns ekonomiska utveckling och
befolkningsförändringar. Varje kommun har flera utgiftsposter där skola/barnomsorg och
vård/omsorg är de största utgiftsposterna. Ju färre människor som bor i en kommun desto färre
personer finns det att sprida ut kostnaderna på. Kostnaden blir alltså högre per invånare.
Motsatsen gäller vid befolkningsökningar. För att bära uppe de ökade kostnaderna för de stora
utgiftsposterna krävs det att kommunen får in mer pengar genom antingen att höja skattesatsen
eller öka skattekraften. Om kommunen minskar i befolkning är det svårt att öka skattekraften
utan istället återstår det att öka skattesatsen (Långtidsutredningen 2015, s. 43-44). Kommuner
med en minskande befolkning brukar även få det svårare att behålla ett service- och nöjesutbud
vilket ytterligare kan spä på flyttningstendenserna då kommunen får det allt svårare att vara
attraktiv för återflyttare.
3.3 Kvinnor och män ser olika på glesbygden
Vad som gör en glesbygdskommun uppe i Norrland attraktiv skiljer sig åt mellan män och
kvinnor. Kvinnor tenderar att prioritera tillgången till butiker, mångfald, medborgarinflytande,
jämställdhet samt rennäring. Män å andra sidan prioriterar istället arbetstillfällen inom
tillverkningsindustrin, råvaruutvinning och tjänsteföretag (Hudson & Rönnberg 2012, s. 188189). Fortfarande återspeglas den traditionella synen på vad kvinnor respektive män föredrar.
Det senaste året har det diskuterats om huruvida landstingen skall slås ihop till större regioner
eller om varje landsting ska bilda en egen region. Män är mer positiva till det storskaliga med
nya sammanslagningar till större regioner där de fokuserar på konkurrenskraften, den
ekonomiska utvecklingen samt tillgången till specialistvård. Kvinnor är istället mer positiva till
det småskaliga då de vill fokusera på sammanhållningen i länen och att de i större utsträckning
än männen är rädda för att den demokratiska makten flyttar längre bort från glesbygden till
storstaden (Hudson & Rönnberg 2012, s. 190-191).
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Jämställdhet har länge setts som en förutsättning för att det över huvud taget ska vara möjligt
med en hållbar regional utveckling. Detta går då ihop med att jämställdhetspolitiken är utformad
på ett sett där män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Jämställdhet inom det regionala utvecklingsarbetet har länge varit en underprioriterad fråga.
Detta har gjort att frågor som att kvinnor i högre utsträckning lämnar inlandet inte har
diskuterats i någon större utsträckning och att traditionellt manliga yrken har legat i fokus. I och
med detta har både regionalpolitiken och den regionala utvecklingen länge utgått från mäns
värderingar och handlande. Genom detta har det i större utsträckning satsats på företag,
produktion och infrastruktur där begrepp som innovationssystem och kluster varit i centrum.
Traditionellt kvinnliga yrken som vård och omsorg samt turism har dock inte setts som någon
innovation vilket har gjort att de nätverk och kluster där kvinnor arbetar inte har setts som något
som bidrar till den regionala ekonomiska tillväxten (Hudson & Rönnberg 2012, s. 185-186).
Att kvinnor i högre utsträckning än män flyttar ifrån glesbygdskommuner har tidigare nämnts.
Men det finns även skillnader mellan de män och kvinnor som väljer att stanna kvar, framförallt
i kommuner där befolkningen minskar. Där tenderar dock män att vara mer pessimistiska och
kvinnor mer optimistiska vilket kan ses som förvånande och motsägelsefullt då det tidigare
nämnts att kvinnor har underordnats i regionalpolitiken. Några av förklaringarna som angivits
är att i många avbefolkningsorter har en stor del av arbetstillfällena försvunnit och att män i
större utsträckning identifierar sig med sitt arbete och att kvinnorna identifierar sig med
familjen. En stor del av de förlorade arbetstillfällena som flyttat från småorten tillhör de
traditionellt manliga samtidigt som fler kvinnor fått arbete inom tjänstesektorn. Även vård och
omsorgsyrken har en hög andel kvinnliga anställda. En annan förklaring är att de missnöjda
kvinnorna flyttar medan de positivt inställda kvinnorna blir kvar på orten (Hudson & Rönnberg
2012, s. 186).
Olika geografiska miljöer innebär varierande möjligheter för män och kvinnor och kan
analyseras i form av ett så kallat regionalt/lokalt genuskontrakt. Dessa kontrakt sätter upp
ramverket som män och kvinnor anser att de kan röra sig emellan. Gunnel Forsberg har
identifierat tre olika typer av genuskontrakt; det modernistiska, det otraditionella och det
traditionella. Det modernistiska är det mest jämställda kontrakten och återfinns framförallt i
storstäder. Könsskillnaden på den servicedominerade arbetsmarknaden är liten vilket gör att
män och kvinnor har samma karriärmöjligheter. Det otraditionella finns framförallt i jord- och
landsbygdsregioner där det är vanligt att kvinnor företagare inom exempelvis turistbranschen.
Det traditionella återfinns i framförallt i industri- och bruksorter och präglas av traditionellt
manliga yrke. Arbetsdelning mellan könen är tydlig och i allmänhet är utbildningsnivån låg. En
större andel kvinnor än män väljer att flytta ifrån regionen och bland de kvinnor som väljer att
stanna kvar är tidigt barnafödande vanligt (Forsberg, Hedfeldt & Trumberg 2011, s. 5, 7).

4 Metod
I det här arbetet kommer både kvantitativ och kvalitativ metod att användas. Den kvantitativa
delen grundar sig i offentlig statistik från framförallt Statistiska centralbyrån och kommer
presenteras i figurer, tabeller och GIS-kartor. Därefter kommer den kvalitativa delen
8

presenteras med hjälp av två intervjuer för att klargöra hur en kommun med en skev könsbalans
arbetar för att komma tillrätta med problemet.

4.1 Kvantitativ metod
Kvantitativ metod fungerar som beskrivande eller kartläggande och är i detta fall lämplig
eftersom den på ett tydligt vis kommer att via upp både köns- och regionala skillnader genom
att urskilja flyttningsmönster. Metoden baseras på att undersökningen grundas i likvärdiga
uppgifter som man kan presenteras och analyseras med hjälp av siffror.
En fördel med kvantitativ metod är att det är lätt att generalisera och göra om samma studie
med liknande resultat. Detta eftersom man oftast använder standardiserade mätningar och
bygger resultatet på ett större urval än vid exempelvis kvalitativt metod. Nackdelarna å andra
sidan är att man redan från början måste veta vad man är ute efter då möjligheten att anpassa
undersökningen efter svaren man får inte finns. Det kan också vara svårt att lägga till
kompletterande analysvinklar i efterhand (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud 2012
s. 197; Harboe 2013, s. 34-35)
För att urskilja mönster när det gäller regionala skillnader kommer ett antal Sverigekartor på
kommunnivå att redovisas. Vidare kommer ett antal tabeller och diagram presenteras.
Anledningen är först att ge en mer ingående bild över hur det ser ut i landets kommuner men
också att ge en bild av vilka typer av kommuner det är som har en stor eller liten könsobalans.

4.2 Kvalitativ metod
I denna undersökning kommer en semistrukturerad kvalitativ samtalsintervju användas. En
samtalsintervju är framförallt undersökande och ger en möjlighet att ge djupare och få mer
detaljerade svar. Detta genom att metoden ger möjlighet att dels ställa individuella frågor men
att det också är öppet för följdfrågor. Fördelen med denna metod är att intervjupersonen får
möjlighet att ge individuella svar genom att själv kunna välja vad som anses viktigt och hur
djupgående svaren blir. Nackdelen är dock att den inte är lika strukturerad som den kvantitativa
metoden. Detta gör att information kan förbises och validiteten minskas. För dessa intervjuer
krävdes det en informant. En informant används när det är faktabiten och inte personens åsikter
som ska betonas. I detta arbete passar metodvalet bra då jag förväntar mig att kommunerna
hanterar problemen med olika förhållningssätt samtidigt som de kan ha olika erfarenheter
beroende på om problemet är nytt eller gammalt för deras kommun (Esaiasson et al 2012, s.
227-228, 251, 264; Bryman 2011, s. 412-413).
Två kommuner valdes ut efter en lista över de tolv kommuner med skevast könsfördelning. Jag
ville också ha två kommuner som låg i olika delar av landet. Valet föll då på Övertorneå i
Norrbotten och Hagfors i Värmland. Övertorneå är den kommun som har störst kvot mellan
män och kvinnor medan Hagfors ligger på fjärde plats.
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Då jag var ute efter en informant behövde jag någon som är insatt i kommunens
befolkningsfrågor. Informanten valdes ut efter att först ha gjort en sökning på kommunens
hemsida men också genom att ta kontakt via kommunens växel för att säkerställa att jag tar
kontakt med rätt person.
Vid genomförandet av intervjuerna kommer jag att utgå från en intervjuguide uppbyggd efter
teman och med tillhörande uppföljningsfrågor. Frågorna är formulerade på ett sett att
intervjupersonen ska ha möjlighet att själv kunna utveckla sina svar utan att påverkas av mig
som person. Då guiden innehåller uppföljningsfrågor finns det möjlighet att gå ännu djupare i
svaren men också för att säkerställda att frågan uppfattades på ett korrekt vis (Bryman 2011, s.
415; Esaiasson et al. 2012, s. 266). Alla intervjupersoner kommer att erbjudas att vara anonyma
och intervjun kommer vid genomförandet att spelas in för att sedan transkriberas. Att spela in
intervjuer är väldigt vanligt då själva metoden bygger på att analysera och tolka vad och hur
intervjupersonen uttrycker sig. Därför behöver man i de flesta fall gå tillbaka flera gånger och
dubbelkolla vad om sagts. En annan fördel är att andra forskare kan ta del av materialet och
dubbelkolla att det som sagts verkligen har tagits upp (Bryman 2011, s. 428, 368).

4.3 Generaliserbarhet och reliabilitet
Detta arbete innebär en analys av sekundärdata av offentlig statistik. Statistiken är hämtad från
Statistiska centralbyråns, SCBs, databas. Det finns både för- och nackdelar ned att använda
statistik någon annan tagit fram. Fördelarna är att det är resursbesparande både i tid och pengar
eftersom man själv inte behöver lägga ned tid på att samla in material. Tidsbesparingen kan
sedan användas till att lägga ned mer energi på analysdelen. Nackdelarna är att man inte har
samma insikt i materialet som om man hade gjort det själv (Bryman 2008, s. 299, 301-305).
Ingen statistik kan ses helt neutral utan ska alltid läsas källkritiskt och man ska vara noga med
att undersöka vem som ligger bakom materialet och hur det är tänkt att användas (Dahmström
2011, s. 119). I detta fall kan informationen tolkas som neutral och obunden då en stor del av
informationen kommer från Statistiska centralbyrån som är en statlig förvaltningsmyndighet
som har till uppgift att producera statistik av god kvalitet till allmänheten (Statistiska
centralbyrån 2016c). I detta arbete kan jag inte finna några problem att använda sekundär
statistik då den befolkningsstatistik som finns på SCBs hemsida är skapad just för sådana här
syften. Däremot finns det en problematik i det hela eftersom det finns ungdomar som väljer att
stå kvarskrivna på hemorten trots att de flyttat hemifrån för att studera på annan ort. Detta ger
då felaktiga siffror. Problemet kan dock ses som så pass litet att godtagbara generaliseringar
kan ändå kan göras. Ett annat problem är att SCBs befolkningsstatistik enbart utgår från de som
är folkbokförda i Sverige. Övriga personer räknas inte med, detta gör då att många nyanlända
invandrare fortfarande inte finns med i statistiken.
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5 Empiri och analys
Empiri och analys är i detta avsnitt inflätade i varandra. Flera kartor över Sveriges kommuner
kommer att presenteras. Kartorna är uppdelad i tre olika kategorier där blå färg representerar
höga värden, grön representerar medelvärdena och gul visar på låga värden.
5.1 Analys av dagsläget
För att besvara första frågan i frågeställningen, det vill säga; ”I vilka typer av kommuner det är
en obalans mellan män och kvinnor i åldern 20-24 år?” kommer nedanstående karta att
analyseras.
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Figur 2 – Karta över könsobalansen i åldern 20-24 år i Sveriges kommuner.

Källa: Statistiska centralbyrån (2016g).
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Som synes finns det 20 olika kommuner där det är ett svagt kvinnoöverskott. Flest kvinnor i
förhållande till män finns det i Uppsala kommun där könskoten är 0,91, det vill säga att det går
91 män per 100 kvinnor. Då Uppsala är en av Sveriges största studentstäder ligger nog
förklaringen i det faktum att det är fler kvinnor än män som börjar att studera. Bland samtliga
20 kommuner är det en av SKL:s kommungrupper som utmärker sig. Tio av kommunerna
tillhör gruppen ”Större städer”. Näst vanligast är gruppen ”Storstäder” med tre kommuner. Värt
att nämna är att denna kommungrupp enbart har tre kommuner som kvalificerar sig för
kriterierna vilket gör det till ett 100 procentig deltagande. Den tredje största kategorin är
”Förortskommuner till storstäderna” med två kommuner.
Bland de tolv kommunerna med det största mansöverskottet med en kvot mellan 1,4–1,69, det
vill säga mellan 40-69 procent fler män än kvinnor, är det kommungruppen ”Varuproducerande
kommuner” som är den vanligaste med sina fem kommuner. Den näst största kommungruppen
är ”Glesbygdskommuner” med tre stycken kommuner på listan. Den tredje största
kommungruppen är ”Pendlingskommuner”. Längre fram i uppsatsen finns en analys av två
olika kommuner från kommungrupperna ”Varuproducerande kommuner” och
”Glesbygdskommuner”.
Figur 3 – Könskvoten bland ungdomar 20-24 år efter SKL:s kommungruppsindelning år 2015.

Källa: Statistiska centralbyrån (2016a).
Som synes är könsfördelningen jämnast i kommungruppen ”storstäder” och ”större städer”, där
det är fem procentenheter fler kvinnor än män respektive tre procent fler män än kvinnor. Det
är svårt att uppnå en helt 100 procentig jämn könsfördelning utan man räkna med några få
procent spridning åt något håll. Jag kommer i denna analys att utgå från att fem procentenheter
eller mindre kommer att vara en jämn könsfördelning. Annars är det en intressant iakttagelse
13

att det endast är i en kommungrupp där det finns fler kvinnor än män. Men man får då ha i
bakhuvudet att det både föds och invandrar fler män än kvinnor.
Vissa faktorer kan dock på ett naturligt sett snedfördela könsfördelningen i kommunen. I nästa
avsnitt kommer det redovisas att studentstäder drar till sig fler kvinnor än män, såvida det inte
är en stad som har högskolor/universitet med en teknisk inriktning, de drar istället till sig fler
män än kvinnor. Exempelvis Karlskrona kommun framträder på listan bland de tolv kommuner
som har störst könsobalans, har både en teknisk högskola (Blekinge tekniska högskola u.å.) och
flera enheter inom försvarsmakten (Försvarsmakten u.å.) som också är mansdominerad.
Något oväntat finns Norrbottenkommunen Pajala med på listan över kommuner som har en
högre andel kvinnor än män. En snabb googlesökning på könsfördelning och Pajala visar vid
en första anblick att det borde vara tvärtom. Det finns en massa artiklar skrivna om
kvinnobristen i Pajala kommun. Exempelvis hade Svenska dagbladet senast i mars 2016 två
djupgående artiklar om kvinnobristen i Pajala (Treijs & Åsell 2016; Treijs 2016). Undersöks
befolkningsstatistiken från år 2015 för Pajala kommun ser man att i ålderskategorin 15-19
åringar ligger könskvoten på 1,21. I åldersgruppen 20-24 åringen har kvoten sjunkit till 0,93,
något som framförallt beror på att fler män lämnat kommunen. Vid åldersgruppen 25-29 åringar
har kvoten ökat till 1,32 och vid åldern 30-34 åringar är kvoten rekordhög på 1,52. Därefter
börjar könsskillnaderna jämna ut sig (Statistiska centralbyrån 2016k). Men vad är det då som
gör att kvinnor i ålder 20-24 år lockas mer av Pajala än vad männen gör? Och vad är det som
gör att vid åldern mellan 25-29 år att kvinnorna börjar lämna Pajala och männen börjar flytta
tillbaka? År 2013 publicerades en artikel i Sveriges radio (2013) om att den öppna
arbetslösheten i Pajala kommun var under fyra procent. Jämför man med befolkningsstatistiken
ser man att det är i samma veva som allt fler män i ålderskategorin 20-24 år börjar flytta ut från
kommunen (Statistiska centralbyrån 2016k). Är det så att fler unga kvinnor till förmån för unga
män som får arbete? En av förklaringarna skulle kunna ligga i Pajala har gjort stora satsningar
på att man ska kunna stanna kvar i kommunen och vidareutbilda sig. På Lärcentra Pajala kan
man läsa utbildningar på yrkeshögskola, högskola, komvux och andra vuxenutbildningar. På
yrkesutbildningar är det yrken inom vård och omsorg, turism och transport som det utbildas till.
Det vill säga två grupper som har högt kvinnligt deltagande (Kvinnounderskott i Pajala –
åtgärder och konsekvenser 2011, s. 23). Man har även satsat en hel på att få in fler kvinnor i
den mansdominerande branschen gruvsektorn och man har märkt en ökande tendens att fler
kvinnor sommarjobbar inom gruvsektorn (Kvinnounderskott i Pajala – åtgärder och
konsekvenser 2011, s. 17). Några av förklaringarna skulle därför kunna ligga i att fler kvinnor
stannar kvar och går en mindre utbildning på orten, för att sedan flytta iväg för arbete eller
vidare studier. Det skulle också kunna vara så att fler kvinnor än män hittar tillfälliga arbeten
som gör att de stannar kvar några år innan de börjar att studera medan männen flyttar snabbare
efter studenten. Något annat som kan ha påverkat Pajalas attraktionskraft för unga män är
Northland Resources konkurs i slutet av år 2014. Många människor satsade både pengar och
framtidstro till gruvan som etablerade sig strax utanför Pajala. Företaget mörkade dock sina
ekonomiska problem och vid konkursen förlorade många människor både sina arbeten och en
del av sitt kapital (Alexandersson & Svenungsson 2015). En sådan stor händelse kan nog ha
fått en hel del unga män att tro att de inte har någon framtid i Pajala.
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5.2 Högskolestudiers betydelse
Som tidigare nämnt kan man inte förstå könsobalansen mellan olika kommuner utan att studera
människors flyttningsmönster. Då studier i många fall innebär byte av bostadsort är
högskolestudier en orsak till snedfördelningen mellan könen i olika kommuner.
Könsfördelningen är olika beroende på vart i landet man befinner sig. Storstäder med
tillhörande förorter har en större andel kvinnor medan pendlingskommuner har en större andel
män. Förklaringen ligger i att yngre kvinnor är mer flyttningsbenägna än vad män är (Ekblom
och Lundström 2016; Statistiska centralbyrån 2015a, s.17). Kvinnor flyttar dessutom generellt
sett tidigare än vad männen gör. Historiskt har en del i förklaringen legat i att den obligatoriska
militärtjänstgöringen har fördröjt männen från att flytta hemifrån, men trots att det nu inte
längre är obligatoriskt kvarstår skillnaderna även om det har minskat. Hur kommer det då sig
att kvinnor flyttar hemifrån före männen? Att kvinnor studerar i större utsträckning än männen
gör att de snabbare måste flytta hemifrån till studieorten. Män i sin tur måste först hitta ett
någorlunda fast arbete innan han kan flytta hemifrån. En annan förklaring tycks ligga i att
kvinnor oftare väljer att flytta ihop med en partner tidigare än vad männen gör. Detta torde dock
ge en bättre ekonomisk grund till att skaffa bostad. Forskare i flera länder studerat om män och
kvinnor har olika preferenser när det kommer till vart de vill bo samtidigt som de spekulerar
forskarna på att kvinnor i större utsträckning än män får ta större ansvar i föräldrahemmets
hushållssysslor. Män kan därför finna det mer bekvämt i att bo hemma hos föräldrarna längre
än vad kvinnorna gör (Statistiska centralbyrån 2015b, s. 16-17).
Många av de som flyttar i yngre ålder gör det för studier. Det innebär att städer med en hög
andel studenter oftast har en högre andel yngre kvinnor än riksgenomsnittet eftersom det är
vanligare att kvinnor studerar vidare efter gymnasiet än att män gör det. Undantag finns dock i
städerna Luleå, Karlskrona och Linköping då dessa städer har tekniska högskolor, vilket lockar
främst män (Ekblom och Lundström 2016; Statistiska centralbyrån 2015a, s.17).
I Sverige är könsfördelningen mellan studenterna drygt 60/40 procent där kvinnorna är i
majoritet (läsåret 2014/2015). Värt att påpeka är dock att majoriteten av de inresande
studenterna är män. Exkluderas de inresande studenterna från statistiken ligger fördelningen på
61/41 procent där kvinnorna är i majoritet. Förklaringen förmodas ligga i att kvinnor generellt
sett har bättre slutbetyg från gymnasiet samt att de flesta yrkesutbildningar under gymnasiet är
traditionellt manliga yrken. Kvinnor behöver därför i högre utsträckning söka sig till högskolan
för att få en yrkesutbildning. Det är även vanligare att kvinnor senare i livet söker sig tillbaka
till högskolan för en ny utbildning (Statistiska centralbyrån 2015a, s. 17).
Skillnaden mellan könen varierar mer ju fler år som hinner gå. År 2012 låg könsskillnaden
mellan ungdomarna som valde att påbörja sina högskolestudier vid 19 års ålder på endast tre
procentenheter. Vid 24 års ålder hade skillnaden mellan könen ökat till 15 procentenheter
(Nilsson 2013).
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Fördelningen mellan andelen män och kvinnor som börjar att studera skiljer sig beroende på
vilken typ av kommun man kommer ifrån. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har delat
in kommunerna i 10 grupper mellan storstäder till kommuner i glesbefolkad region1.
Under år 2012 hade drygt 44 procent av ungdomarna som fyllt 24 år påbörjat en
högskoleutbildning. Fördelningen i landet är som tidigare nämnt ojämnt fördelad. Av personer
som kom från välmående förortskommuner som exempelvis Danderyd och Lidingö valde över
75 procent att studera vidare medan mindre än 20 procent av ungdomarna gjorde samma val
om de kom från mindre glesbefolkade orter som exempelvis Bjurholm i Västerbotten län. Det
finns därför ett samband mellan hur stor del av kommunens invånare som har en eftergymnasial
utbildning och hur stor del av ungdomarna som väljer att studera vidare. Ungdomar med
föräldrar med en eftergymnasial utbildning studerar vidare i en större utsträckning än om
föräldrarna saknar en högskoleutbildning (Nilsson 2013). Föräldrarnas utbildning och yrke
avgör inte bara om barnen väljer att studera vidare, det avgör även vart man väljer att flytta. En
studie från kommunen Hällefors visar att barn till föräldrar med klassiska arbetaryrken i större
utsträckning är positiva till att stanna kvar i kommunen än barn till föräldrar med
tjänstemannayrken. Barn till tjänstemän var också positiva till att flytta till en större stad,
förklaringen förmodas ligga i att de är uppväxta med synen att man måste flytta och studera om
de vill ”komma någonstans i livet”. Barnen till arbetare växer istället upp med att industrin och
storskalig produktion är lösningen på framtiden (Lundmark 2009, s. 39-40)
Kommunens utbildningsnivå eller storlek förklarar däremot inte skillnaden mellan kvinnor och
män. Det som däremot påverkar är vilken av ovannämnda kommuntyp kommuner tillhör.
Skillnaden mellan hur stor del av kommunens kvinnor och män som börjar studera är som störst
i glesbygdskommuner där skillnaden ligger på 21 procentenheter och minst i storstäderna där
skillnaden ligger mellan 13-14 procentenheter (Nilsson 2013).
Nedan visas två kartor för att illustrera skillnaderna mellan hur stor andel män respektive
kvinnor som börjat högskolestudier vid 24 års ålder.

1

En utförlig beskrivning av respektive kommungrupp, se bilaga 1.
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Figur 4 – andelen 24 åringar som påbörjat högskolestudier år 2011, män och kvinnor.

Källa: Universitetskanslersämbetet, tidigare Högskoleverket.
Som synes är det betydligt vanligare att kvinnor börjar studera vidare än att män gör det.
Skillnaden är som störst i Norrlands inland. Längre utbildning och karriärsyrken leder till att
barnafödandet skjuts fram till högre åldrar. Mer om detta nämns under konsekvenser.

5.3 Ungdomars flyttningsbeteende
Men stämmer det verkligen att det är en så pass stor könsskillnad i flyttningsmönstret? Är det
verkligen fullt av kvarvarande män i landsbygdsområden? I Lundmarks (2009, s. 42-47) studie
om Bergslagens ungdomar visar att skillnaden mellan könen är ytterst marginell. Under en 15
års period mellan år 1990-2005 följdes flera ungdomar som vid studiens början var 16-18 år
gamla. År 2005 hade drygt 32 procent av kvinnorna och 28 procent av männen migrerat från
Bergslagslänen medan drygt 53 procent av kvinnorna och 57 procent av männen bodde kvar i
hemkommunen. Samma studie visar att kvinnor generellt sett flyttar lite tidigare än vad
männen. Däremot är det endast en minimal skillnad mellan hur stor andel män respektive
kvinnor som väljer att flytta till storstadslänen. Det är också en större andel kvinnor som väljer
att flytta tillbaka till hemkommunen. Glesbygdsverket (2008, s. 110-111) menar att det inte är
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en så pass stor skillnad i ungdomar levnadssätt mellan gles- och landsbygdens och städerna som
man kan tro. Tvärtom är preferenserna och intressen väldigt lika. Däremot växer ungdomarna
upp med bilden att det ses som lite sämre att bo kvar på gles- och landsbygden. Att frivilligt
stanna kvar ses som passivt och initiativlöst eftersom normer och värderingar säger att det vore
mer naturligt att bryta upp med sitt gamla liv och istället åka iväg och studera, resa och skaffa
partner. Sen när det är dags att bilda familj ses det som positivt att flytta tillbaka till den gamla
hemstaden. Men var kommer den bilden ifrån? Statistiken visar snarare att det är vanligare att
ungdomar från storstäder är positiva att lämna hemkommunen än vad ungdomarna i glesbygder
och mindre kommuner gör. Statistiken visar också att det ungefär är lika vanligt att gles- och
landsbygdsungdomar som ungdomar från tätorten flyttar ifrån sin hemkommun. Däremot har
tätorterna en större inflyttning eftersom fler personer flyttar dit.
Statistiska
centralbyrån
(2016c)
har
presenterat
statistik
genom
SKL:s
kommungruppsindelning för att visa vilka typer av kommuner som växer till förmån för andra
kommuner mellan år 1968-2015. Nedan följer ett liggande stapeldiagram för att visa vilka
kommungrupper som ökat respektive minskat i befolkning i åldern 20-24 år mellan år 1968 och
år 2015. Värden under 1,0 betyder att kommungruppen minskat i ung befolkning medan värden
över 1,0 betyder att den unga befolkningen har ökat. Siffran är framtagen genom att jag
dividerat antalet män och kvinnor från år 2015 med antalet män och kvinnor från år 1968.
Siffran som då framträder visar om männen eller kvinnorna i respektive kommungrupp ökat
eller minskat i befolkning. Den visar också om det finns någon skillnad mellan könen. Som
synes är det relativt jämnt mellan män och kvinnor förutom i kommungruppen
”förortskommuner till storstäder” där det är betydligt fler män än kvinnor. Något annat som kan
utläsas är att de flesta kommungrupper minskat i befolkning. Kommungrupperna ”större städer”
och dess omkringliggande förorter har dock ökat i befolkning. Förvånande nog har kategorin
storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö) minskat i ungdomlig befolkning. En förklaring
till det kan vara svårigheten att hitta bostad inne i staden utan man får istället nöja sig med att
bo en bit utanför staden i omkringliggande förorter. Värt att ha i åtanken är att befolkningen
under dessa år både ökat i mängd, det har länge varit en urbaniseringstrend och att invandringen
har ökat. Detta skulle då kunna förklara nedanstående tabell med att allt fler ungdomar lämnar
sin hemkommun till förmån för de större städerna med omkringliggande förorter för att
exempelvis studera.
En annan aspekt att ha i åtanke är en minskande befolkning även innebär att färre barn föds
eftersom det helt enkelt finns färre personer i barnafödande ålder. Jämför man nedanstående
siffror med kvoten hur många barn som föddes år 1968 respektive år 2015 (Statistiska
centralbyrån 2016j) kan man se ett svagt samband mellan minskande ungdomlig befolkning
och minskade födelsetal. Under avsnitt 3.3 ”Kvinnor och män ser olika på glesbygden” tas det
upp att fler kvinnor än män är anställda inom turismbranschen vilket gör att den kvinnliga
arbetsmarknaden kan ses som större och mer varierande i ”turism och
besöksnäringskommuner” vilket lockar fler kvinnor att stanna kvar.

18

Figur 5–Kvoten mellan var ungdomar i åldern 20-24 år bodde år 1968 och 2015.

Källa: Statistiska centralbyrån (2016a).
5.4 Invandringens betydelse
Både invandringen och utvandring till Sverige har ökat. Från slutet av andra världskriget har
dock invandringen varit större än utvandringen. Mellan år 1970-2015 har runt 2,8 miljoner
människor invandrat till Sverige medan drygt 1,6 miljoner utvandrat. Detta innebär en stor
folkökning för Sverige, inte bara som ett resultat av den direkta invandringen utan också tack
vare barnafödandet. Tack vare detta är Sverige snart uppe i tio miljoner invånare varav 1,6
miljoner av dessa är födda utomlands och majoriteten är under 40 år. Trots detta präglas Sverige
av en allt mer åldrande befolkning där allt fler äldre lever längre medan andelen barn och
ungdomar minskar. Andelen vuxna i arbetsför ålder ligger dock konstant. Detta tyder på en
prognos där allt färre ska försörja allt fler (Lundkvist 2016).
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Figur 6. Befolkningspyramid för Sverige med och utan invandring år 2015.

Källa: Lundkvist 2016.
Hur hade detta sett ut utan någon form av migration? Utan invandring hade Sverige haft en
stagnerade befolkning, det vill säga drygt 2 miljoner mindre människor än vad det är idag. Färre
barn hade fötts och skillnaden mot idag skulle öka för varje år. Exempelvis föddes det år 2015
115000 barn i nuvarande Sverige. Utan invandring hade det bara fötts 83000 barn i Sverige.
Färre födslar hade gjort att vi idag hade haft drygt 500000 personer under 20 år, det vill säga
runt 20 procent av befolkningen istället för dagens 23 procent (Lundkvist 2016).
Som vi kan se i figur 4 finns det ytterst få invandrare över 70 år. Därför skulle antalet dödsfall
fortsätta vara på samma nivå om Sverige inte hade haft invandring. I Sverige har livslängden
sedan år 1970 ökat vilket har gjort att det finns allt fler över 65 år oavsett om vi hade haft
invandring eller inte. Utan invandring hade vi som sagt var haft en betydligt mindre befolkning
i arbetsför ålder vilket hade gjort att andelen över 65 år hade varit en procentuell större andel
av befolkningen, 24 procent jämfört med dagens 20 procent. Detta hade då gjort att det hade
funnits fler över 65 år än under 20 år (Lundkvist 2016).
Invandringen har dock bara en marginell påverkan på könsfördelningen. Sverige fick fler män
än kvinnor under våren 2015, utan invandring hade det skett under 2016 enligt hypotetiska
beräkningar (Lundkvist 2016). Som tidigare nämnts är majoriteten av asylsökande i Sverige
män. Samma sak gäller för ensamkommande flyktingbarn. Mellan år 2002-20152 kom det i
genomsnitt 4,14 gånger så många män som kvinnor. År 2015 hade en rekordstor skillnad på
11,42 gånger fler män än kvinnor (Statistiska centralbyrån 2016d). I förlängningen kommer
detta leda till en ännu större könsobalans framförallt om det fortsätter vara såpass stor skillnad
mellan hur många män respektive kvinnor som kommer.
En annan sak att nämna är att var fjärde invandrad person till Sverige under år 2014 valde att
bosätta sig i någon av storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö (Statistiska centralbyrån

2

År 2008 räknas inte med eftersom det inte finns någon könsuppdelad statistik om ensamkommande
flyktingbarn från det året.
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2015c). Då majoriteten av de invandrade är män jämnar det ut könsfördelningen i ovannämnda
kommuner eftersom dessa kommuner kvinnor i större utsträckning flyttar till än män.
5.5 Exemplet Hagfors kommun
Hagfors är en varuproducerande kommun belägen i Värmland. Kommunen består av strax
under 12000 invånare (Nationalencyklopedin u.å1) och har i ålderskategorin 20-24 år en
könskvot på 1,52 (Statistiska centralbyrån 2016e). Kommunen har en lång industriell historia
där skogs- och jordbruk har varit traditionella näringar men som nu domineras av stål- och
verkstadsindustrin (Nationalencyklopedin u.å1).
År 2015 flyttade 596 personer till Hagfors kommun medan 616 personer lämnade kommunen.
Även om det antalsmässigt sett var betydligt fler män som både flyttande in och ut ur
kommunen var den procentuella skillnaden mellan in- och utflyttningar bland kvinnor betydligt
större än bland männen (Statistiska centralbyrån 2016h).
Barnafödandet i Hagfors är lägre än riksgenomsnittet, i genomsnitt får kvinnorna runt 1,7 barn
och männen får i genomsnitt runt 1,25 barn. Riksgenomsnittet ligger på drygt 1,9 barn per
kvinna och runt 1,7 barn per man. Genomsnittsåldern vid första barnet tillhör dock
medelspannet i riket (se figur 9 och 10).
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Figur 7 – Antal och andelen arbetstillfällen och förvärvsarbetande år 2007 för män och kvinnor
i Hagfors kommun.

Källa: Statistiska centralbyrån (2010).
Som synes finns större delen av kommunens arbetstillfällen inom tillverkning och utvinning
samt vård och omsorg. Studeras figur 7 kan det utläsas att strax över 45 procent av männen i
kommunen arbetar inom tillverkning och utvinning medan strax över 40 procent av kvinnorna
arbetar inom vård och omsorg. Detta kan ses som en klassisk bild för en typisk bruksort. I
Hagfors fall kan det dock ses som en begränsning för kvinnorna. Vid intervjun med Hagfors
kommuns kommunsekreterare togs det bland annat upp att de unga männen oftare hade som
mål att börja arbeta på bruket eftersom de känner att det finns en framtida arbetsplats för dem
medan kvinnor inte kände att de hade samma möjlighet. Tvärtom ser många unga kvinnor
vården enbart som en temporär arbetsplats innan de drar vidare för att exempelvis studera. Detta
kan ses som lite paradoxalt eftersom det vid samma intervju framkom att arbetslösheten är
högre för unga män än för unga kvinnor.
Ungdomsarbetslöshet i Hagfors kommun 2011 är 35,5 procent medan den totala arbetslösheten
är 10,3 procent (Universitetskanslersämbetet, tidigare Högskoleverket).
Hagfors kommun har satsat på idrotten och under gymnasietiden finns flera olika
idrottsinriktningar. Däremot är det mest män som både håller på och idrottar men också nyttjar
idrottsgymnasierna.
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Hagfors må ha ett stort mansöverskott i åldern 20-24 år men under intervjun framgår det att
kommunen har en bra tillbakaflyttning av kvinnor när det är dags att bilda familj. Detta gör att
kvoten mellan män och kvinnor går från 1,52 (i åldern 20-24 år) till 1,07 i åldersgruppen 35-44
år (Statistiska centralbyrån 2016e). Informanten tror det beror på att Hagfors kommun har gjort
en del satsningar på skolorna genom att både rusta upp gymnastiksal och undervisningslokaler.
Överlag verkar det finnas en positiv framtidstro i Hagfors kommun vilket enligt informanten
kan förklaras med att hon tror att det värsta redan har varit och man därför kan blicka framåt på
ett helt annat sätt. Från och med år 2017 kommer en ny handlingsplan att börja gälla i
kommunen. Den kallas för Hagforsstrategin och går ut på att det ska bli bättre att stanna kvar
genom att det ska finnas fler möjligheter och därmed vara enklare att utvecklas på orten. Under
år 2016 pågår ett förarbete med flera dialogmöten, möten ute i samhället och besök hos företag.
Tankar och synpunkter ska sedan sammanställas för att ta reda på vilka fokusområden och mål
strategin ska rikta sig till (Hagfors kommun u.å).
På frågan om vilka åtgärder kommunen tidigare prövat för att försöka minska kvoten mellan
unga män och kvinnor är att de inte har någon längre erfarenhet av att arbete med dessa frågor.
Däremot arbetar de nu mera allmänt för att exempelvis undersöka hur folket upplever sin
arbetssituation eller sin chef. Hagforsstrategin är något som de tror starkt på inför framtiden.
Däremot handlar den om befolkningen i allmänhet och inte kvinnor specifikt.

5.6 Exemplet Övertorneå kommun
Övertorneå är en glesbygdskommun belägen i Norrbotten. Kommunen har runt 4600 invånare
(Nationalencyklopedin u.å2) och har i ålderskategorin 20-24 år en könskvot på 1,68, vilken är
den största könsobalansen i Sverige (Statistiska centralbyrån 2016e). De flesta arbetstillfällena
finns i tjänstesektorn, framförallt inom det offentliga. De största arbetsgivarna är landstinget
och kommunen. Den areella näringen (exempelvis skogsbruk, jordbruk, jakt, fiske och
rennäring) står endast för drygt 6 procent av arbetstillfällena trots att de har en stor betydelse
för näringslivet. Kommunens tillverkningsindustri består mest av småföretag
(Nationalencyklopedin u.å2).
År 2015 flyttade 225 personer till Övertorneå kommun medan 279 personer valde att lämna
kommunen. Även om skillnaden mellan könen inte är speciellt stor är det lite vanligare att män
flyttar till kommunen medan kvinnorna dominerar utflyttningen (Statistiska centralbyrån
2016h).
Barnafödandet bland Övertorneås kvinnor är högre än riksgenomsnittet på 1,9 barn per kvinna.
Övertorneås kvinnor får runt 2,5 barn var. Övertorneås män ligger dock på riksgenomsnittet på
1,7 barn per man. Detta borde grundas i att det finns betydligt fler män än kvinnor uppe i
Övertorneå i flera åldersgrupper vilket borde innebära att det helt enkelt finns fler ungkarlar
som inte får barn som drar ned genomsnittet. Åldern vid första barnet har dock förändrats mer
än i Hagfors fall. År 1975 fick både män och kvinnor i genomsnitt sitt första barn i den nedre
ålderskategorin. År 2014 hade både männens och kvinnornas genomsnittsålder vid första barnet
ökat upp till övre ålderskategorin (se figur 9 och 10).
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Figur 8 – Antal och andelen arbetstillfällen och förvärvsarbetande år 2010 för män och kvinnor
i Övertorneå kommun.

Källa: Statistiska centralbyrån (2010).
Ungdomsarbetslöshet i Övertorneå kommun 2011 är 27,5 procent medan den totala
arbetslösheten är 12,2 procent (Universitetskanslersämbetet, tidigare Högskoleverket).
Som synes finns de flesta arbetstillfällen inom vård och omsorg eller inom utbildning. En
intervju med Övertorneås koordinator och statistikansvarig bekräftar att både kommun och
landsting är stora arbetsgivare där framförallt kvinnor arbetar. Han accentuerar dock kommunen
som en jord- och skogsbrukskommun. Övertorneå är en kommun med en allt större andel
åldrande befolkning och det är ständigt svårt att rekrytera personal till vård och omsorgsyrkena.
Vården och utbildningsväsendet som arbetsmarknad står inför ett generationsskifte där många
av de som idag arbetar inom vården och utbildning själva ska gå i pension, samtidigt som det
är väldigt svårt att rekrytera ny personal. Eftersom det framförallt allt är kvinnor som både
arbetar inom vård och skola samtidigt som det är kvinnorna som lämnar kommunen har det
blivit ett stort problem.
Övertorneå kommun har en relativt hög andel personer med utländsk härkomst i kommunen.
År 2015 stod de för drygt 43 procent av kommunens invånare (Statistiska centralbyrån 2016f).
Värt att nämna är att kommunen har relativt många personer med finsk bakgrund som flyttat
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till Övertorneå just på grund av att huspriserna är lägre där än i Finland. I intervjun återspeglas
invandringen som något väldigt positivt för kommunen eftersom det kraftigt bromsat upp
kommunens minskande befolkning. En stor del av dessa personer är barn. Det har då gjort att
man kunna öppnat upp två nya förskolor och sett till att klasserna i grund- och gymnasieskolan
hålls välfyllda.
Större delen av de ungdomar som lämnar Övertorneå är kvinnor samtidigt som de inte har någon
större tillbakaflyttning av de unga kvinnor som en gång lämnade kommunen. Även om in- och
utflyttningarna ligger på en nivå där de nästan tar ut varandra, tenderar det att vara den yngre
befolkningen som lämnar kommunen medan de som flyttar tillbaka till kommunen framförallt
är folk som gått i pension. Trots den relativt jämna in- och utflyttningen minskar kommunen i
befolkningsmängd. Förklaringen ligger i att på grund av kommunens höga andel åldrande
befolkning har betydligt högre dödstal jämfört med födelsetal. Under intervjun framkommer
det att under år 2016 har det hittills fötts tre barn medan drygt 75-80 personer har dött. Detta
trots att kommunen arbetar med att försöka öka födelsetalen. De har bland annat infört en finsk
tradition där de delar ut en speciell babybox till alla födda eller adopterade barn i kommen.
Boxen innehåller saker som lite kläder, presentkort och produkter från apoteket till ett värde av
5000 kronor (Övertorneå 2015). Detta är ett exempel på ett de många mindre projekt kommunen
arbetar med för att göra Övertorneå till ett mer attraktivt ställe att bo på. Överlag verkar det vara
familjen Övertorneå satsar när det kommer till att locka till sig fler invånare men också att få
folk som en gång lämnat orten att komma tillbaka då det är något som återkommande kommer
upp under den halvtimmeslånga intervjun. Övertorneå lyfts helt enkelt fram som en väldigt bra
plats att bo på under familjeåren; det är billigt att skaffa hus, satsningar i skolan har gjorts och
det är nära till natur och friluftsliv. Kanske är det just det som gör att det ändå är en del kvinnor
som flytta tillbaka när det är dags att bilda familj. Övertorneå hade i ålderskategorin 20-24
åringen en könskvot på 1,68. Vid ålderskategorin 35-44 åringar har skillnaden krympt ned till
kvoten 1,06, vilket är precis på kvoten för nyfödda barn (Statistiska centralbyrån 2016e).
För att locka ungdomarna att stanna kvar är det däremot satsningar på arbetsmarknaden som
görs. För några år sedan lades ett sågverk ned vilket ledde till att många arbeten försvann, då
gick länsstyrelsen in och stöttade med projektanställningar. För vårdyrken, städ och kök har det
nyligen lämnats in en motion om att införa sex timmar arbetsdag just för att locka fler folk att
vilja arbeta inom dessa yrken. Tidigare har även försöks gjort att försöka få in fler män i
vårdyrkena men utan några större framgångar. Koordination menar att det är en av kommunens
svagheter, istället för att kontinuerligt arbeta med denna problematik arbetar man i kortare
projekt som när de är klara läggs åt sidan. Däremot medger han att vissa projekt både har gett
och kan ge en positiv uppmärksamhet i media, vilket leder till att allt fler får upp ögonen för
Övertorneå. Något annat som han skulle vilja testa är att ha någon form av kontor i
Stockholmsområdet för att locka tillbaka utflyttade norrlänningar men också få fler människor
att få upp ögonen för Övertorneå. Tidigare har man mest prövat annonseringar i
Stockholmsområdet där man gick ut med slogan ”Det goda livet i Övertorneå” men han tror att
en direktkontakt med befolkningen i Stockholm kommer att ge en bättre effekt. På senare tid
har de även haft seminarier då en mobilisering bland företagare, organisationer och föreningar
är på gång. Man försöker därför komma på vad som är kommunens styrkor och svagheter samt
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hur man ska marknadsföra Övertorneå. Han betonar dock att det är kommunens ungdomar som
är den största prioriteringen.
5.7 Konsekvenser och åtgärder
Vad kan det då finnas för konsekvenser med en skev könsfördelning? Då detta är ett relativt
nytt ämne finns det som tidigare nämnt inte mycket skrivit om det. Detta avsnitt kommer därför
basera sig på tänkbara konsekvenser baserad på samtalsintervjuerna men också vad som
diskuterats i medier.
Den skeva könsfördelningen både i Sverige och Europa har fått allt mer utrymme i media de
senaste året. I slutet av år 2015 gick professor Hans Rosling ut med ett uttalande att Sverige
genom sin mansdominerande invandring av ensamkommande flyktingbarn kommer att sluta
med samma könsfördelning som Kina (HansRosling 2015). I Svenska framtidsutmaningar:
slutrapport (2013, s. 205) skriver statsvetaren Bo Rothstein om att unga män är samhällets
förlorare. Eftersom kvinnor har en tendens att välja en partner med högre social status medan
män gör motsatsen finns det en tendens att det i framtiden kommer bli ytterligare svårare för
män att hitta en partner. Det har tidigare tagits upp att kvinnor i högre utsträckning än män
börjar studera på högskolenivå men det finns även andra stöd för att män klarar skolan sämre.
Män har länge haft sämre betyg än kvinnorna på grundskolenivå medan det på gymnasienivå
är fler män än kvinnor som hoppar av gymnasiet. Lyckas de inte i skolan och på
arbetsmarknaden finns det därför en risk att de inte heller kommer att hitta någon partner. Dessa
män kallar Rothstein för de tredubbelt ratade. Både Roslings och Rothsteins uttalanden finns
med i en artikel från Sydsvenskan. I artikeln poängteras det även att dessa ratade män i
förlängningen kommer att bli ett allt större problem för Sverige. Människor som inte känner sig
behövda löper större risk att fastna inom kriminalitet och extremism. Redan nu kan vi se ett
mansöverskott inom både höger-och vänsterextremism samt religiös extremism (Lönnaeus
2016). Även professor Joakim Palme lyfter fram den sociala spänningen som uppstår när unga
män får det allt svårare att hitta en partner men också att etablera sig på arbetsmarknaden. Han
menar dock att man inte enbart kan beskyllda de unga invandrarmännen för konsekvenserna av
den skeva könsfördelningen i Sverige utan det är ett problem som berör hela svenska samhället
(Okpu 2016). Genom detta kan det tolkas att skolan måste göra hårdare satsningar på att öka
pojkarnas studielust och motivation, inte bara för samhällets skull utan även för deras egen skull
nu när många traditionella bruk och industrier läggs ner eller flyttar utomlands. Eftersom fler
kvinnor än män studerar är de bättre rustade att möta dagens postindustriella arbetsliv
(Glesbygdsverket 2008, s. 120-122).
Vad kan man då göra för att locka ungdomarna att stanna kvar på hemorten? En undersökning
visar att om kommunen satsar mycket på kultur och fritid samt ett ökat samarbete mellan skola
och arbetsliv får det effekt genom ett högre ungt entreprenörskap. Oftast vet varken lärare eller
elever att även många mindre landsbygdsföretag arbetar med internationella kontakter. Då
framförallt kvinnor studerar vidare skulle detta samarbete kunna locka dem att flytta tillbaka
till hemorten tidigare men det skulle också kunna ge männen möjlighet att både bo kvar och
hitta ett kvalificerat arbete efter några års studier (Glesbygdsverket 2008, s 116-117). Värt att
påpeka är att många av de nyanlända kommer från länder där både andra utbildningssystem
råder, men också där utbildningsystemet inte är lika utbrett. I och med detta är risken stor att vi
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riskerar att få en stor andel män med låg utbildningsnivå som kommer få det allt svårare att
etablera sig på arbetsmarknaden vilket ökar utanförskapet. Palme lyfter även fram att många av
de yngre invandrarpojkarna fungerar som ankarbarn, det vill säga att när de fått permanent
uppehållstillstånd kommer de försöka få familjen till Sverige genom anhöriginvandring. Palme
tror dock inte att det enbart kommer röra sig om anhöriginvandring utan vi kommer också se
en ökad förekomst av giftemålsmigration (Okpu 2016).
Använder man Kina och Indien som exempel skulle man kunna tro att kvinnounderskottet
skulle leda till att kvinnor skulle få en högre ställning i samhället. Istället har det blivit tvärtom.
Miljöer med en stor majoritet av män tenderar att leda till att det blir stökigare och kvinnor blir
mer begränsade. Många lyfter fram att de är oroliga över att den stora invandringen av unga
män kommer att leda till att det blir mindre jämställt mellan kvinnor och män i Sverige
(Lönnaeus 2016). Andra negativa aspekter med stora mansgrupper i yngre åldrar är att det blir
stökigare i skolan med sämre studieresultat som följd. Förslaget att enbart ta emot
ensamkommande flyktingkvinnor och stoppa ensamkommande flyktingmän har yttrats på flera
olika håll. Kanada lyfts fram som ett föregångsland då de satt stopp för ensamkommande
flyktingmän för att enbart ta emot hela familjer eller ensamkommande kvinnor (Gimling
Shaftoe 2016a; Gimling Shaftoe 2016b). Docent Pernilla Ouis menar dock att invandrarmän är
långtifrån fria. De kommer från kulturer där de förväntas att bland annat upprätthålla det
patriarkala systemet, försörja familjen och gifta sig med en kvinna familjen valt ut. För att
Sverige ska kunna upprätthålla sina moderna värderingar inom jämställdhet och individualism
måste det svenska samhället sluta tassa på tå runt problemet utan istället arbeta hårdare för att
behålla våra värderingar. Hon påpekar dock att detta inte enbart har med invandrarmän att göra
utan också det traditionella patriarkala systemet som råder på svensk landsbygd (Lönnaeus
2016). Tidigare har det nämnts att olika genuskontrakt formar ramverket som kvinnor och män
upplever att de kan röra sig inom. Eftersom fler kvinnor än män upplever att de inte har samma
möjlighet att utvecklas på landsbygden behöver stora attitydförändringar göras, inte bara för
kvinnans skull utan också för mannens skull. En alltför stark mansroll är förknippad med en
ökad dödlighet, framförallt genom klasstillhörighet och levnadsvanor. Ensamma män på
glesbygden anses vara extra mottagliga och har därför högre dödlighet i diabetes, hjärt- och
kärlsjukdomar samt genom självmord genom att de äter sämre, dricker mer alkohol samt har
arbeten med en högre risk för arbetsskador (Glesbygdsverket 2008, s. 122).
Under början av år 2016 fick händelserna i Köln, Stockholm och Kalmar mycket
uppmärksamhet i media. Det var stora diskussioner om invandrarmäns kvinnosyn. RFSU valde
då att lägga sig i debatten och hävdade att det skulle behövas utbildning i sex och samlevnad
för nyanlända. De menade att invandrarna kommer från länder som har andra normer och
värderingar kring både kön och sexualitet men också män och kvinnors lika värde. Utbildningen
skulle innehålla fakta om bland annat vikten av säkert sex genom upplysning om
könssjukdomar och kondomer, jämställdhet, lagstiftning, aborter samt hbtq-rättigheter. Genom
detta menar de att det sexuella våldet kommer att minska och den sexuella hälsan förbättras
(Andersson & Ljungros 2016).
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5.8 Förändringar i familjebildandet
Ett gemensamt problem för det flesta västerländska länder är att de brottas med låga födelsetal.
Vi föder barn allt senare samtidigt som vi föder allt färre barn. I nedanstående fyra kartor
redovisas genomsnittsåldern vid första barnet. Först presenteras det två kartor för kvinnor där
genomsnittsålder för år 1975 och år 2015 presenteras. Därefter följer två likartade kartor för
män. Alla kartorna är uppdelade i tre kategorier för att presentera de som får barn tidigare än
genomsnittet, de som får barn vid genomsnittsåldern och de som får barn efter
genomsnittsåldern. Kategorierna för kvinnor innefattar ett lägre åldersspann då kvinnor
generellt sett får barn tidigare än män.
Figur 9 – Genomsnittlig ålder vid första för kvinnor år 1975 och 2014.

Källa: SCB:s databas.
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Figur 10 – Genomsnittlig ålder vid första barnet för män år 1975 och 2014.

Källa: SCB:s databas.
Som synes föder vi barn allt senare. Under en lång tid har det funnits ett negativt samband
mellan högre utbildning och barnafödande. Generellt sett har lågutbildade fått fler barn medan
högutbildade fått färre barn. Nu har det på senare tid svängt och blivit vanligare att mer
högutbildade kvinnor skaffar fler barn, något som tros ha och göra med att allt fler utbildat sig
och på så vis blivit en betydligt större grupp (Persson 2014). Nuförtiden är det därtill betydligt
svårare att ta sig in på bostadsmarknaden, framförallt i storstäderna, vilket gör att det dröjer
längre innan man bor tillräckligt fast för att vilja skaffa barn.
Diskussioner Finland visar att man under 60–70-talet bildade par i ungefär samma ålder som vi
gör idag. Skillnaden är att man då både gifte sig och bildade familj relativt fort. Idag är det
betydligt vanligare att man lever som sambo i flera år innan man eventuellt bildar familj. Idag
är det också vanligare att göra slut och börja om på nytt med en ny partner (Grandell-Sonck
2016). Generellt sett finns singelkvinnorna i storstäderna medan ungkarlarna finns på
landsbygden vilket gör det svårare för kvinnorna att träffa någon inne i staden medan männen
får det svårare att träffa någon ute på landsbygden. En annan förklaring till varför singellivet
har förlängts är att det idag har blivit allt viktigare med egentid och att utveckla sig själv. Idag
lägger vi ner allt mer tid på att resa och att utbilda oss, både yrkesmässigt och intressemässigt,
något som blir svårare efter att barnen har kommit. Högskolestudier skjuter fram barnafödandet
några år. Men man måste i den beräkningen även ta med tiden det tar att bygga upp en stabil
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karriär. Det har också nämnts att kvinnor föredrar att dejta män som ligger högre på den sociala
skalan. I den skalan räknas förmodligen att mannen ska stå över henne yrkesmässigt och
lönemässigt. Då fler kvinnor än män studerar kommer det med de kraven till slut bli allt svårare
för kvinnor att träffa en lämplig man (Grandell-Sonck 2016).
Som tidigare nämnts kan olika födelsetal för män och kvinnor i samma kommun bero på att fler
män än kvinnor är barnlösa. Statistiken om ensamhushåll visar att antalet singlar i Sverige är
väldigt högt. Ungkarlar och problematisk familjebildning anses mer negativt på gles- och
landsbygder än i staden. Medan singellivet inne i staden ses som något modernt och glamoröst
ses singellivet på gles- och landsbygden som något tragiskt och misslyckat. Men är det
verkligen stora skillnader mellan hur många män och kvinnor det är som är singlar på
glesbygden, tätortsnära landsbygden respektive tätorten? Statistik från år 2006 visar att den
största skillnaden mellan hur många singelkvinnor respektive ungkarlar det finns, är i tätorterna
där det finns fler singelkvinnor är ungkarlar. På glesbygden respektive tätortsnära landsbygd är
det ingen eller ytterst marginell skillnad (Glesbygdsverket 2008, s. 125).
Ett annat intressant resultat som framkom vid de två intervjuerna är trots att både Hagfors och
Övertorneå hade en väldigt skev könsbalans vid åldern 20-24 år jämnar det ut sig betydligt när
vi ser på ålderskategorin 35-44 år. Förklaringen i Hagfors fall ligger framförallt i att många
kvinnor kommer tillbaka när de bildar familj men också i att en hel del män lämnar orten.
Övertorneå har också en del återflyttande kvinnor men den stora förklaringen ligger i att fler
män lämnat orten. Kvinnor lämnar generellt sett kommunen före männen (Statistiska
centralbyrån 2016e).
För att undersöka vilka två kommungrupper som har lägst ålder vid första barnet år 2014 väljs
de 20 kommuner som har lägst ålder ut för både män och kvinnor. Resultatet för både vanligaste
och näst vanligaste kommungrupp för båda könen är ”varuproducerande kommuner” följt av
”pendlingskommuner” (SCB:s databas). Samkör man detta resultat med resultatet över vilka
kommungrupper det är störst könsobalans i (se figur 5) kan man se att det finns ett svagt
samband med en skev könsobalans i en kommun och en lägre ålder vid först barnet. Sambandet
torde dock inte ligga i den skeva könsbalansen utan snarare i något annat förknippat med
kommungruppen.

6 Slutsatser
När det gäller dem första frågan i frågeställningen ”Vilka typer av kommuner finns det en
obalans mellan män och kvinnor i åldern 20-24 år?” är svaret att skillnaden är som störst i
”varuproducerande kommuner”, ”glesbygdskommuner” och ”pendlingskommuner”. De
kommungrupper där könsfördelningen är i balans är ”storstäder” och ”större städer” som båda
innehåller mindre än 5 procentenheters skillnad mellan könen.
Kategorin ”större städer” är den kommungrupp där könsfördelningen är som jämnast med cirka
tre procent snedfördelning. Bland de tolv kommuner med högst snedfördelning mellan män och
kvinnor är det kommungruppen ”varuproducerande kommuner” som är mest förekommande
med fem olika kommuner på listan. Däremot är det kommungruppen ”glesbygdskommuner”
som placerar sig högst upp på listan över sned könsobalans.
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Övriga kommungrupper såsom ”förortskommuner till storstäder”, ”förortskommuner till större
städer”, ”kommuner i tätbefolkad region”, ”turism- och besöksnäringskommuner” och
”kommuner i glesbefolkad region” har också en övervägande majoritet män.
På andra frågan ”Vad för konsekvenser skapar en skev könsfördelning för Sverige på såväl
nationell som kommunal nivå?”
Ur ett nationellt perspektiv:




Hårdare samhällsklimat. Kvinnor dejtar generellt sett uppåt i den sociala hierarkin
medan män dejtar nedåt. Då män studerar i lägre utsträckning än kvinnor samt att de
oftare stannar kvar på mindre orter blir de allt mindre attraktiva för kvinnor. En stor
andel ensamma män leder till ett allt hårdare samhällsklimat där män i allt större
utsträckning kommer att utveckla kriminellt beteende eller gå med i extremistiska
rörelser. Sedan går det naturligtvis inte att helt dra sådana drastiska konsekvenser utifrån
enbart en faktor utan det krävs en kombination av flera faktorer innan det går såhär
långt.
Vi bildar familj allt senare, då vi i dagens samhälle ägnar oss att studera allt längre
samtidigt som vi ägnar allt mer tid åt karriären. Detta gör att singellivet förlängs och vi
bildar familj allt senare. Även födelsetalen minskar. För att upprätthålla en stabil
befolkningsökning behöver det födas minst 2,1 barn per kvinna. Då vi ser en allt äldre
befolkning med ökat vårdbehov kommer vi behöva göra stora omprioriteringar för att
kunna försörja den allt större delen äldre. Däremot kan man inte till fullo sammankoppla
denna konsekvens med den skeva könsfördelningen utan det finns fler faktorer som
påverkar födelsetalen.

Ur ett kommunalt perspektiv:




Allt färre ska försörja allt fler. Tar man Övertorneå som exempel har de en väldigt stor
andel äldre befolkning samtidigt som många unga, framförallt kvinnor flyttar därifrån.
De har redan nu stora svårigheter att få ihop tillräckligt med vård- och omsorgspersonal.
Patriarkalt samhällsklimat. Inte nog med att de i större utsträckning kommer att drabbas
av det hårdnande samhällsklimatet. Ett väldigt mansanpassat samhälle skrämmer bort
en stor del unga kvinnor. Väldigt manliga samhällen har dessutom en negativ effekt på
mäns hälsa

När det gäller den tredje frågan ”Hur arbetas det förebyggande för att minska den skeva
könsfördelningen på kommunal nivå?” är svaren från de två olika kommunerna att de
framförallt arbetar med befolkningen i sin helhet och inte speciellt mycket med projekt riktade
mot just kvinnor. Båda kommunerna satsar även på att försöka få tillbaka de som en gång flyttat
därifrån, framförallt i familjebildande ålder. Båda kommunerna har exempelvis gjort satsningar
på skolan just för att locka till sig barnfamiljer. Övertorneå har även börjar dela ut babypaket
till alla nyfödda och adopterade barn i kommunen.
Hagfors satsar på den planerade Hagforsstrategin där de allmänt vill göra kommunen till en
bättre plats att bo på medan Övertorneå hade betydligt mera erfarenhet på området. Övertorneå
har bland annat annonserat i Stockholm, arbetat med länsstyrelsen för att förhindra att arbeten
försvinner på orten och det senaste är att de diskuterar att införa sex timmars arbetsdag för folk
31

inom vårdyrken, kök och städning just för att göra dessa yrken mer attraktiva. Yrken som
framförallt domineras av kvinnor.
Svaret på den fjärde frågan ”Hur kommer det sig att vissa kommuner har en större könsobalans
är andras? Hur kan detta motverkas?” handlar framförallt om flyttningsmönster. Kategorin
”större städer” är den kommungrupp där könsfördelningen är som jämnast med cirka tre
procentenheters snedfördelning. Anledningen är att många större städer är studentstäder som
lockar till sig kvinnliga studenter medan glesbygdskommuner och ”varuproducerande
kommuner” kan innehålla traditionella normer och mönster i form av genuskontrakt som
kvinnor känner sig missgynnade i. Mindre bruksorter brukar ha en tydlig arbetsindelning där
männen arbetar på bruket och kvinnorna i vården. Överlag trivs de unga männen bättre på
bruket än kvinnorna i vården. För att få fler kvinnor att stanna kvar i de mindre orterna behöver
det bland annat arbetas mera med jämställdhetsfrågor för att undvika att kvinnor känner sig
systematiskt missgynnade i samhället. Kommunen måste även tydligare gå ut med att visa
fördelarna med att komma tillbaka efter studietiden. I de flesta fall flyttar man tillbaka när det
är dags att bilda familj. Kommunen måste dock bli bättre på att visa att det även finns
arbetsgivare att göra en akademisk karriär hos. Det behöver även arbetas mera med att höja
männens betyg och studiemotivation för att de inte ska halka efter på arbetsmarknaden. Vi är
inne i en tid där många enklare arbeten kommer automatiseras, flyttas utomlands eller läggas
ned, därför kommer många av framtidens yrken behöva en högre utbildning.
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Figur 9 – SCBs databas.
Figur 10 – SCBs databas.
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8 Bilagor
Bilaga 1
1. Storstäder - Kommuner vars invånarantal överstiger 200 000 invånare. (3 kommuner)
2. Förortskommuner till storstäder - Kommuner där över 50 procent av befolkningen som
har sin nattlogi pendlar till till en annan kommun för att arbeta. De flesta ska pendla till någon
av storstäderna. (38 kommuner).
3. Större städer - Kommuner med 50 000-200 000 invånare och en tätortsgrad över 70
procent. (31kommuner).
4. Förortskommuner till större städer - Kommuner där mer än 50 procent av
nattbefolkningen pendlar till en annan kommun för att arbeta. De flesta ska pendla till någon
av de större städerna i ovanstående grupp. (22 kommuner).
5. Pendlingskommuner - Kommuner där över 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en
annan kommun. (51 kommuner).
6. Turism- och besöksnäringskommuner - Kommuner där antalet gästnätter på hotell,
vandrarhem och campingar är över 21 per invånare eller där antalet fritidshus är en femtedel
per invånare. (20 kommuner).
7. Varuproducerande kommuner - Kommun där över 34 procent av nattbefolkningen
mellan 16-64 år är arbetar inom utvinning och tillverkning, energi, miljö eller
byggverksamhet (54 kommuner).
8. Glesbygdskommuner - Kommun med en tätortsgrad lägre än 70 procent och mindre än
åtta invånare per kvadratkilometer. (20 kommuner).
9. Kommuner i tätbefolkad region - Kommun med fler än 300 000 personer inom en radie
på 112,5 kilometer. (35 kommuner).
10. Kommuner i glesbefolkad region - Kommun som har mindre än 300 000 personer inom
en radie på 112,5 km. (16 kommuner). (Sveriges kommuner och landsting 2016).
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Bilaga 2
Intervjuguide:
Denna intervjuguide är tänkt att användas till 1-2 stycken telefonintervjuer till kommuner som
har en stor andel män i förhållande till kvinnor.
Inledningsfrågor
*Vad är din arbetstitel och vad har du för arbetsuppgifter?
*Vad har du för roll när det kommer till befolkningsfrågor i kommunen?

Nuvarande problem
*Hur ser du på kommunens befolkningsutveckling?
*Har ni identifierat några särskilda problem med att en hög andel unga (speciellt kvinnor)
lämnar kommunen efter studenten?
*Om ja, vilka? Både på ett socialt och ekonomiskt perspektiv.
*Varför tror du kvinnor flyttar ifrån kommunen i större utsträckning än vad män gör?
*Vilka konsekvenser ser du på kort sikt?
*Vilka konsekvenser ser du på lång sikt?

Åtgärder
*Hur arbetar ni med att locka fler unga kvinnor att stanna kvar på orten?
*Vilka åtgärder har prövats tidigare?
*Hur arbetar ni med att göra kommunen som ett attraktivt ställe att bilda familj på för att få
tillbaka de utflyttade kvinnorna?

Framtidsprognos
*Hur anser du att kommunen bör arbeta med denna problematik?

Har du något övrigt att tillägga?
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