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STANNA ELLER FLYTTA?
EN STUDIE AV KVINNOR OCH MÄN SOM BOR ELLER HAR BOTT I 
NORRLANDS INLAND

av

Åsa Löfström och Birgitta Löwander

1 INLEDNING

1.1 Flykten från Norrlands inland oroar

Utflyttningen av kvinnor från olika delar av Norrlands inland har de senaste åren 
uppmärksammats i olika sammanhang. Konsekvensen av ett växande mansöverskott 
skapar i olika avseenden oro eftersom det på sikt kan innebära problem för byars, 
samhällens och hela regioners överlevnad. Studier av flyttningsströmmar och flytt- 
ningsbenägenhet visar att kvinnor tenderar att vara mer benägna att flytta än män (Ds 
1989:22). Detta har varit mest markant i de yngre åldersgrupperna, men utvecklingen 
de senaste åren tyder också på en negativ nettoeffekt bland de medelålders. Be
folkningssiffror för hela den urbaniserade glesbygden1 visar att det numera föreligger 
ett kvinnounderskott i samtliga åldersgrupper förutom de allra äldsta (Ds op cit).

1.2 Varför flyttar de?

1.2.1 Inte enbart av arbetsmarknadsskäl

En av tio flyttningar under en genomsnittssvensks livstid har ett direkt samband med 
arbetsmarknaden. Merparten flyttningar är resultat av medflyttning och av för
ändringar i hushållsstorleken (Holm & Öberg 1984). Trots detta har tyngdpunkten i 
flertalet flyttningsstudier ändå varit att studera arbetskraftens rörlighet och att dra slut
satser om sociala och ekonomiska konsekvenser av flyttningar.

1 Definition se avsnitt 2.



Det finns generellt sett ett positivt samband mellan geografisk rörlighet och socioeko- 
nomisk rörlighet (Eriksson & Åkerman 1974). De som flyttar ökar sina möjligheter 
till förbättrad yrkesposition i förhållande till den stationära befolkningen. Men det är 
framförallt yngre människor som erhåller inkomstförbättringar vid en flyttning. I ett 
livsperspektiv minskar den ekonomiska förräntningen med åldern vid en flyttning 
(Holmlund 1984). För gifta kvinnor som flyttar med sina män är inkomstutvecklingen 
i många fall dålig och för gifta par kan männens inkomstökningar inte alltid kompen
sera kvinnornas inkomstförluster (Springfeldt et al. 1977). Unga ogifta kvinnor har 
således i allmänhet mer att vinna om de lämnar glesbygden än äldre gifta kvinnor.

En annan typ av forskning har belyst livet i glesbygden och påvisat hur olika villkoren 
kan vara för män och kvinnor och på detta sätt bidragit till en förståelse av kvinnors 
utflyttning. I en undersökning om människor i Klimpfjäll, i Västerbotten, hävdas att 
flickorna flyttar därför att Klimpfjäll inte tillfredsställer deras sociala krav (Karlsson 
1990). Ungdomsforskare anser överlag att de unga inte längre har sina föräldrars liv 
som sin framtidsvision. Karlsson menar därför att även om det fanns skolor och 
arbetsplatser i Kultsjödalen skulle det ändå inte hålla de unga kvinnorna kvar. 
Flickorna vill flytta till större orter med andra livsmöjligheter.

I en undersökning i Övertomeå, Norrbotten, påvisas kvinnornas ökade isolering 
genom den fortgående utglesningen och de försvagade umgängestraditionema 
(Dahlgren & Lindgren 1987). Kvinnornas nätverk har, menar forskarna, ytterst små 
spontana utvecklingsmöjligheter. Männen drabbas inte på samma sätt av familjens 
privatisering eftersom de av tradition har fler kontakter genom jakt, fiske, idrott etc. 
Medan männen, när de artikulerar sina känslor för bygden, framhåller fri- 
tidsmöjlighetema, gemenskapen och de djupt rotade känslorna av frihet förmedlar 
kvinnorna bilden av instängdhet och ofrihet.

I en studie av de unga i Övertomeå antas skillnaden mellan pojkarnas positiva och 
flickors negativa värderingar av glesbygden bero på, att pojkarna kan identifiera sig 
bättre än flickorna med lokalkulturen och "blir inviterade att leva med naturen som 
livsform som vuxna" (Hägg 1987).

De sociala och psykologiska skälen har således betydelse för flyttningsbeslut. Under 
80-talet har även miljöförhållanden visat sig få allt större betydelse som flyttningsskäl 
(Borgegård 1986).
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Fritid och fritidssysselsättningar får en allt större betydelse i den moderna människans 
liv. I vilken grad fritidsintressena kan vara en avgörande faktor för människors val att 
stanna eller flytta är en fråga som hittills belysts sparsamt. I en nyligen avslutad studie 
(Rubinowitz & Rubinowitz 1990) har man undersökt i vilken utsträckning tillgång till 
ett differentierat kulturellt utbud inom en kommun har en attraherande effekt på 
arbetskraften.

1.2.2 Fritidens och kulturens betydelse för val av boendeort

I fem kommuner i västra Sverige (Borås, Skara, Trollhättan, Stenungssund och 
Munkfors) intervjuades slumpmässigt utvalda personer om sitt allmänna aktivitets- 
och fritidsmönster, sin delaktighet i kulturella aktiviteter och sin syn på fritids- och 
kulturutbudet i kommunen. Man jämförde nyinflyttade med personer som varit bosatta 
i kommunerna under längre tid.

Resultaten visar att kulturella aktiviteter, dvs teaterbesök, konserter, utställningar, 
museibesök, biblioteksbesök liksom att läsa böcker, spela, måla, väva etc, jämfört 
med förvärsarbetet, familjelivet och fritidssysselättningar som sport, hobbies, dans, 
kurser etc har en blygsam betydelse för "individens tillfredsställelse med tillvaron". 
Resultaten är desamma för nyinflyttade och för personer som varit bosatta längre tid i 
kommunerna.

De populäraste fritidsaktiviteterna är friluftsliv, hemaktiviteter och idrott, som 
ungefär två femtedelar spontant uppger sig utöva på fritiden. En femtedel uppger att 
de ägnar sig åt kulturella aktiviteter på fritiden. Högkonsumenter av kultur är 
kvinnor, akademiker och personer i åldrarna 36-45 år. De flesta är relativt nöjda med 
sin fritid och med kommunens fritidsaktiviter. Kvinnor känner sig emellertid 
missgynnande såtillvida att kommunernas stora satsningar gäller idrott. De satsningar 
man önskar mer av i de studerade kommunerna rör kulturområdet, framförallt teater, 
och aktiviteter för social samvaro, framförallt för ungdom.

Det som framförallt påverkade beslutet att flytta var arbetet och lönen. Intervjuer med 
rekryteringsansvariga i kommunerna visade också att arbetets art, bostad, barnomsorg 
och arbete för medföljande var de avgörande faktorerna vid val att flytta till en ort 
medan fritids- och kulturutbudet spelade en underordnad roll. För de nyinflyttade, 
spelade kulturutbudet till och med en något mindre roll för trivseln än för de som 
varit bosatta längre tid i de undersökta kommunerna. Möjlighet till friluftsliv, idrott, 
fiske etc hade för flertalet större betydelse för val av bostadsort än kulturutbudet.



4

1.2.3 Flyttning av anknytningsskäl

Även om den stora flyttriktningen går från byarna i glesbygden till de större tätorterna 
och städerna vid kusten eller söderut, finns det många som stannar och även de som 
flyttar till inlandet. Flyttstatistiken för hela landet visar att i genomsnitt återvänder ca 
30% av dem som är födda och uppvuxna i en viss kommun förr eller senare (Holm 
och Öberg op cit).

I en studie av kvinnliga återflyttare till Hofors och Sandviken, Gävleborgs län, upp
gav kvinnorna framförallt hushållsskäl och förankringsskäl till återflyttningen 
(Ennefors 1989) Arbetsskäl var inte lika vanliga. Ennefors drar slutsatsen att återflytt
ning inte är en lika materiell företeelse som utflyttning.

I en studie av de inflyttade till Ljusdals kommun år 1985, en glesbygdskommun med 
kärv arbetsmarknad, visade det sig att huvudmotiven för att flytta till Ljusdal var i 
nästan lika hög grad förankring som arbetsmarknadsskäl (Borgegård et al 1987). 
Därutöver uppgav man familjeförhållanden, omsorg om släktningar, miljöskäl och 
närhet till naturen samt bostadsskäl. Det fanns en stor andel återflyttare, som var 
födda på orten eller som tidigare bott på orten.

Resultatet för kvinnornas del, av 70-talets flyttningar till mindre lokala arbetsmarkna
der i Sverige, blev minskade arbetsmöjligheter och arbetslöshet (Springfeldt et al. op 
cit). Studien i Ljusdal visar liknande resultat. För hushållen som helhet förbättrades 
förvärvssituation generellt, men inte för de gifta kvinnorna. De drabbades av en för
sämrad arbetssituation som ett resultat av flyttningen. De blev i högre grad arbetslösa 
eller deltidsarbetande, fick osäkra eller tidsbegränsade anställningar eller fick ett på
tvingat hemarbete till följd av flyttningen. Tillgången till barnomsorg var otillräcklig 
och kommunikationerna likaså, vilket ytterligare försvårade kvinnornas möjligheter att 
komma ut på arbetsmarknaden. En positiv konsekvens av utflyttningen var att boen- 
desituationen förbättrades. En annan positiv konsekvens av utflyttningen var att hus
hållens disponibla inkomst ökade. Flertalet hushåll kan genom den informella ekono
min förbättra hushållsekonomin. Dessutom uppvisade de intervjuade hushållen 
genomgående en mycket positiv uppfattning av effekterna av sin flyttning.

1.3 Vilka aktiviteter pågår för att vända utvecklingen?

Kvinnornas utflyttning från glesbygdskommunerna och den därav följande obalansen 
mellan män och kvinnor uppfattas av många som en ny hotbild, trots att utvecklingen 
varit möjlig att förutse. En studie av kvinnorna och deras kamp för att behålla arbetet 
vid Algots i Västerbotten under 70-talet, visade t ex med all tydlighet att kvinnorna 
inte längre accepterar en livslång arbetslöshet på hemorten, utan istället väljer att
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flytta (Löfström 1979). Idag tio år senare, är ett stort antal aktiviteter på olika nivåer 
igång, där kvinnorna står i fokus. Konferenser, studiegrupper, projekt och handlings
program är exempel på aktiviteter vars gemensamma syften är förutom att öka kun
skapen om problemet också att skapa konkreta alternativ till flyttning. Kommuner, 
länstyrelser, fackliga och andra organisationer, enskilda mfl är delaktiga på olika sätt. 
Vi ska ge några exempel.

Lantbruksstyrelsen har t ex utarbetat ett åtgärdsprogram för landsbygdsutveckling 
kallat "Kvinnor på landsbygden". I samarbete med Lantbruksnämnderna ska man 
stödja olika projekt för att utveckla nya verksamheter på landsbygden och i samarbete 
med Sveriges lantbruksuniversitet ska man initiera forsknings- och försöksverksamhet 
med inriktning på speciellt norrländska förhållanden. Bland annat verkar man för att 
stimulera kvinnlig företagsamhet på landsbygden via kurser och stipendier; och för att 
vända flyttningsriktningen genom att stimulera bildande av utvecklingsgrupper som 
kan samla och driva idéer för utveckling av bygder.

Bland de olika projekteten i Västerbotten kan nämnas "Axet" i Norsjö och "Anna- 
projektet" i en rad Västerbottenskommuner. Från 'Anna-projektet', som drivs av 
Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen i Västerbotten, har man framhållit att det 
inte enbart är sysselsättning som är avgörande för att "Anna ska stanna". Det behövs 
utbildning och ett varierat fritidsutbud, som även passar flickor och en bredare sats
ning på kultur på lokal nivå.2 När det gäller arbetsmarknaden så sammanfattar kvin
norna själva behoven till: heltidsarbeten, bättre löner i kombination med förbättrad 
barnomsorg.

"Djärvenprojektet" i Sorsele kommun i Västerbotten startade år 1984 som ett samar- 
betsprojekt mellan Landstinget, Länsarbetsnämnden och Sorsele kommun. Projektet 
var i första hand inriktat på att ge ungdomar arbete och därigenom stoppa utflytt
ningen av ungdomar, främst unga kvinnor. Projektet har benämnts "självtillitsprojekt" 
där mobilisering av lokala resurser utgjort grunden. Verksamhetens viktigaste medel 
har varit beredskapsarbeten och starta-eget kurser, som i hög grad utgått från delta
garnas egna projektidéer. Dahlgren, som utvärderat projektet (Dahlgren 1989), kon
staterar att folk blivit mer positiva till projektet under tiden som det pågått, speciellt 
positiva är man idag till företagsetableringama. Den patriarkala strukturen upplevs 
dock fortfarande av många unga kvinnor som påfrestande. Dahlgren menar att tillgång 
till arbetstillfällen inte är tillräckligt för att hålla kvar kvinnorna. Det måste till för
ändringar i männens attityder till kvinnor på arbetsmarknaden, om kvinnorna ska 
stanna.

2 Detta framkom på ett seminarium i maj 1988 med temat "Varför flyr kvinnorna inlandet?"
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TCO driver projektet "Livskraft i Norra Sverige" i glesbygden i Norrbotten, 
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Syftet är att stärka kvinnornas ställning 
och stödja kvinnor att hitta egna vägar till ett meningsfullt liv där de bor. I detta inbe
grips ett liv med både arbete och social gemenskap och där kvinnorna är delaktiga i 
beslut som fattas. På sikt ska projektarbetet leda till att fler kvinnor stannar i glesbyg
den och får arbete där, antingen genom att de startar eget eller att verksamheter som 
kvinnor prioriterar byggs ut. Bland de olika delprojekten finns insatser för vuxenut
bildning, småföretagsetablering och kooperativ. Aapua-produkter i Övertomeå är ett 
resultat av TCO-projektet. Det är ett kooperativ av kvinnor där tillverkning av textil
produkter kombineras med egen barnomsorg.

I Tåsjöbygden i Jämtlands län har byborna startat flera framtidsföreningar med stöd av 
bland andra arbetsförmedlingen och Utvecklingsfonden. Kvinnorna har haft en initie
rande och framträdande roll. Dessa "gräsrotsorienterade byutvecklingsprojekt" kan 
motverka utflyttningen från glesbygden eller åtminstone slå av på takten menar en 
grupp studerande vid Socialhögskolan i Östersund, som intervjuat kvinnor i bygden 
(Andersson et al 1988). Undersökningen visar att majoriteten av såväl de bofasta som 
de utflyttade kvinnorna tror att det finns en framtid för bygden.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att myndigheter och organisationer på olika sätt 
försöker stoppa den kvinnliga utflyttningen från Norrlands inland genom att initiera 
lokala verksamheter. Gensvaret från kvinnorna i inlandet förfaller dessutom vara 
stort. Olika spridda inventeringar av kvinnornas önskemål visar samtidigt att det inte 
enbart är de ekonomiska frågorna som måste lösas utan i lika hög grad de sociala. 
Förutom tillfredsställelse i arbetslivet vill kvinnorna ha en meningsfull fritid för sig 
och sina barn.
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2 DET REGIONALA PERSPEKTIVET

I ett nationellt perspektiv betraktas ofta Norrland som ett relativt homogent område. 
Kuststäderna erbjuder ett urbaniserat liv. I övrigt är inlandet glesbebyggt och ruralt. I 
ett regionalt perspektiv har emellertid även inlandet stora variationer med avseende på 
tät- och glesbebyggelse. Vilket perspektiv man än väljer måste gränsen till glesbygden 
bestämmas och i vår bilbuma tid kan detta bli problematiskt. Även om man är bosatt 
utanför tätorten kan man med goda transportmöjligheter ändå dra nytta av samhällets 
service. Och omvänt så kan tätortsbon i varierande grad tillfredsställa sina fritidsin
tressen i glesbygden. Gränsen till glesbygden är flytande.

ERU diskuterar olika definitioner av begreppet glesbygdsbor (Ds 1989:22). De flesta 
definitioner bygger på befolkningsstorlek. I Folk- och Bostadsräkningen definieras 
glesbygd som det område som omger tätort. Med tätort avses en hussamling med mer 
än 200 invånare och mindre än 200 meter mellan husen. ERU har tidigare använt H- 
regioner som mått på befolkningstäthet. Med denna indelning kommer endast två 
kategorier ifråga för Norrlandslänen; "Norra Tätbygden" och "Norra Glesbygden". 
Till den första kategorin räknas kommuner med mellan 27 000 och 90 000 invånare 
och ett avstånd till kommuner med mindre än 300 000 invånare inom en radie på 100 
km. Till kategorin Norra Glesbygden hänförs kommuner med mindre än 27 000 invå
nare inom en 30 km radie.

ERU menar att dessa definitioner inte fungerar när man ska diskutera glesbygdspro
blem. Därför har man introducerat en ny indelning; Urban Zon, Urbaniserad Gles
bygd och Rural Glesbygd (Ds op cit). Med Urbaniserad Glesbygd avses tätorter med 
mellan 2 000 och 10 000 invånare inom ett bildpendlingsavstånd på 30 km. Urban 
Zon är tätorter med mer än 10 000 invånare inom ett pendlingsavstånd på 30 km. 
Rural Glesbygd är området utanför 30 km radien från tätorter med mer än 2 000 invå
nare.

Genom att skilja den rurala glesbygden från den urbaniserade glesbygden blir bilden 
av glesbygden mer nyanserad. Med denna indelning visar ERU att den urbaniserade 
glesbygden karakteriseras av en befolkningskoncentration. Trots befolknings- 
minskning och kvinnounderskott i yngre åldrar är det faktiskt färre ensamstående i 
den urbaniserade glesbygden jämfört med landets urbana områden.
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Figur 1 Den urbaniserade glesbygdens geografiska utbredning.

Kalla: Bearbetning av uppgifter om nyckelkodsområden i kommuner (ERU).

Avgränsningar har gjorts med SCB:s uppgifter om befolkningsstorlek i nyckel
kodsområden. Omlanden har avgränsats manuellt.
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Åldersgruppen 15-24 år dominerar bland dem som flyttar från den urbaniserade gles
bygden till de urbana zonerna, medan åldersgruppen 25-34 dominerar i omvänd rikt
ning. De som flyttar till den urbaniserade glesbygden kommer till 3/4 från urbana 
zoner i hemlänet eller från Stockholmsregionen (DS op cit). Det är ungefär lika 
många män som kvinnor som är utflyttare respektive inflyttare. Den största delen av 
flyttningarna orsakas av hushållsförändringar. Antingen är det uppbrott från föräldra
hemmet, utbildning eller etablering på arbetsmarknaden som ligger bakom flyttnings- 
strömmama.

En åtskillnad mellan kämortema och omlandet inom den urbaniserade glesbygden ger 
ytterligare viktig information. Den urbaniserade glesbygdens kämorter har en relativt 
balanserad ålders-och könsfördelning. Skevhetema finns i kämortemas omland. Med 
ERU:s analys för perioden mellan 1975 och 1985 skulle hotbilden begränsa sig till 
glesbygden som omger tätorterna.
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3 VÄSTERBOTTENS INLAND - ETT UTFLYTTNINGS-
OMRADE

Den hittills beskrivna flyttningsproblematiken kännetecknar i hög grad samtliga 
Norrlandslän. Föreliggande studie baseras på data för ett av länen, Västerbotten. Pro
blemens allmängiltighet torde dock möjliggöra generaliseringar även för övriga 
Norrland.

Befolkningsutvecklingen för länets fjäll- och inlandskommuner under 80-talet framgår 
av följande statistik. Uppgifterna avser endast åldersgruppen 15 till 55 år eftersom 
vårt intresse är fokuserat på den åldersgrupp som visat sig vara mest rörliga.

3.1 Befolkningsstatistik

Tabell 1 Befolkning och befolkningsförändringar 1980-1988. Kön. Region. 
Ålder 15-55 år.

1980 1985 1988 80-85 85-88 80-88

Fjällregion*
Män
Kvinnor

6 543
5 766

6 429
5 612

6 091
5 334

- 114
- 154

- 338
- 278

- 452
- 432

Inland sregion** 
Män
Kvinnor

9 338
8 624

9 723
8 866

9 325
8 445

+ 385 
+ 242

- 398
- 421

- 13
- 179

Summa
Män
Kvinnor

15 881
14 390

16 152
14 478

15 416
13 779

+ 271 
+ 88

- 736
- 699

- 465
- 611

Hela regionen 30 271 30 630 29 195 + 359 - 1435 -1 076

* Fjällkommuner: Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea
** Inlandskommuner. Åsele, Lycksele, Bjurholm, Vindeln, Malä, Norsjö 
Källa: SCB: SOS Folkmängd.

Under 80-talet minskade befolkningen i Västerbottens fjäll och inland i de produktiva 
åldrarna (15 och 55 år) från drygt 30 000 till drygt 29 000. Befolkningsminskningen 
ägde framförallt rum i fjällkommunema och framförallt under senare delen av 80- 
talet. Den största förändringen inträffade under andra delen av 80-talet då en ökning 
av såväl män som kvinnor i inlandskommunerna vändes till en befolkningsminskning.
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Från mitten av 1980-talet har antalet män t o m minskat mer än antalet kvinnor i fjäll- 
kommunerna.

Befolkningsförändringarna under 80-talet har medfört ett växande överskott på män i 
åldrarna 15 - 55 år och ett motsvarande underskott på kvinnor.

Figur 2 Mansöverskott i olika regioner 1980-88. Ålder 15-55 år.

1980 1985 1988

2000

Källa: SCB: SOS Folkmängden.

I fjällkommunema har överskottet av män eller underskottet av kvinnor i stort sett 
varit konstant under 80-talet. Förklaringen till detta är främst den ökade utflyttning av 
män efter 1985. För inlandskommunerna har utflyttningen varit något större bland 
kvinnor än man, vilket bland annat resulterat i att mansoverskottet succesivt ökat 
under 80-talet.

Förutom den obalans som föreligger mellan kvinnor och män finns en tilltagande 
obalans mellan yngre och äldre, vilket belyses i tabell 2.
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Tabell 2 Andel unga (15-29 år) av samtliga (15-55 år). Region. Kön.

1980 1985 1988

Fjällregion
Män 42 40 38
Kvinnor 39 39 37

Inlandsregion
Män 41 40 38
Kvinnor 39 38 37

Totalt
Män 42 40 38
Kvinnor 39 38 36

Källa: SCB: SOS, Folkmängden.

Det har skett en åderlåtning på ungdomar under perioden. Minskningen är inte dra
matisk men trenden är entydig: andelen unga minskar i fjäll och inlandsregionema.

3.1.1 Sammanfattning

För Qäll- och inlandsregionen i Västerbotten som helhet har befolkningen minskat 
under 80-talet. Minskningen har tilltagit dramatiskt under senare hälften av 80-talet. 
Den stora utflyttningen av kvinnor och speciellt av unga kvinnor har medfört att 
mansöverskottet ökat under 80-talet i regionen som helhet. Men obalansen mellan 
könen har framförallt tilltagit i inlandet inte i fjällen. I inlandskommunerna ökar 
mansöverskottet framförallt till följd av en tilltagande utflyttning av kvinnor. I fjäll- 
kommunema minskar mansöverskottet till följd av att unga män böljat flytta i hög 
grad.

3.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med föreliggande studie är att tillfråga kvinnor och män som bor i respektive 
har flyttat från Västerbottens Qäll- och inlandsregioner till kustregionen om deras 
arbetsliv och fritidsintressen. Vilka likheter och skillnader uppvisar de som varit sta
tionära i inlandet jämfört med de som kommer utifrån och de som flyttat från inlandet 
till kusten? Vilka faktorer ökar respektive minskar sannolikheten för att man flyttar 
eller stannar? Genom att kartlägga och närmare analysera dessa faktorer är förhopp



ningen att undersökningen ska kunna ge bidrag till en bättre insikt i den samhälls
förändring som pågår i stora delar av landet. Vi har i undersökningen genomgående 
fokuserat intresset kring tre perspektiv:
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a skillnader mellan kvinnor och män

b skillnader mellan olika regioner (gäll, inland och kustregion)

c skillnader i flyttningserfarenhet (till respektive från gäll- och inlandsregion).

3.3 Enkätundersökningen

I de följande avsnitten redovisas resultat från en postenkätundersökning insamlad 
under våren 1990 i gäll-, inlands- och kustkommunerna i Västerbottens län. Enkäten 
tillsändes slumpmässigt utvalda kvinnor och män i åldrarna 18 till 55 år. Totalt utsän
des 873 enkäter varav 590 har besvarats och bearbetats. Bortfallet uppgår till 32 %, 
vilket resulterat i en mindre överrepresentation av kvinnor och inlandsbor i undersök- 
ningspopulationen. Med tanke på undersökningens syfte är det tillfredsställande att 
just kvinnor i inlandet är väl representerade, samtidigt påkallar bortfallet bland män
nen viss försiktighet vad gäller slutsatser och generaliseringar.3

För en närmare beskrivning av datainsamling, urval och bortfall se bilaga 1.

Resultatredovisningen inleds med en beskrivning av undersökningspopulationen. I 
avsnitt 5, 6 och 7 analyseras regionala löneskillnader, fritidsintressen och flytt- 
ningsviljan. I avsnitt 8 förs en diskussion utifrån resultaten.

3 Vi vill understryka att våra resultat baseras på individdata. Vi är dock medvetna om att det sällan är 
individuella beslut som föregår flyttningsbeslut.
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4 BOFASTA, INFLYTTADE OCH UTFLYTTADE

Med utgångspunkt från den erfarenhet de undersökta personerna har av att flytta har 
de indelats i följande tre grupper:

A de bofasta, dvs de som alltid varit bosatta i fjäll- och inlandsregionen

B de utflyttade, dvs de som flyttat från fjäll- och inlandsregionen till kustkommu
nerna Umeå och Skellefteå

C de inflyttade, dvs de som flyttat till fjäll- och inlandsregionen från kustregionen 
eller andra områden i Sverige.

De tre regionerna omfattar i sin tur följande kommuner (se karta i bilaga 1):

Fjällregionen:

Inlandsregionen:

Kustregionen:

Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea. 

Åsele, Bjurholm, Lycksele, Malå, Norsjö Vindeln 

Umeå och Skellefteå kommuner

Denna studie är inte en flyttningsstudie i traditionell mening. Tyngdpunkten läggs vid 
en jämförelse mellan individer med olika boende- och flyttningserfarenhet av inlandet 
och kusten.

4.1 Flyttningsskäl bland ut-och inflyttade

Tabell 3 Skäl att flytta till respektive från fjäll- och inlandsregionen. Procent.

Flyttningsskäl Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv

Arbete 48 19 41 30
Utbildning 8 3 25 41
Familj 27 51 24 25
Fritid 19 10 3 4
Övrigt 15 12 19 15

n = 48 72 126 158

Anm De svarande har angivit flera skäl, varför kolumnerna överstiger 100 %.
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Hälften av alla kvinnor som flyttat till fjäll - och inlandsregionen har uppgivit familje- 
skäl som den primära orsaken till flyttningen. Familjeskäl är i första hand giftermål 
eller att man flyttat samman med en man. Arbete är inte lika vanligt skäl för de in
flyttade kvinnorna. Kvinnor som flyttat från fjäll- och inlandsregionen till kusten upp
ger i hög grad utbildning som skäl till utflyttningen. För närmare en tredjedel är 
arbete det primära skälet att flytta.

För männen är arbete det dominerande skälet såväl för att flytta till kusten som att 
flytta till fjäll- och inlandsregionen. En av fyra män uppger att de flyttat antingen för 
att utbilda sig eller av familjeskäl. Fritidsintressen har en ringa betydelse jämfört med 
arbete som orsak till flyttningen. Intressant nog är det ändå en knapp femtedel av de 
inflyttade männen som uppgivit fritidsintressen som orsak till sin flyttning till gles
bygden.

Tabell 4 Boendetid i inflyttningskommun. Procent.

Boendetid Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv

- 2 år 15 15 29 31
2 - 5 år 6 3 24 26
5 -10 år 13 21 20 17

10 år - 67 62 27 26

n = 48 72 126 158

Majoriteten av de som flyttat till fjäll och inland har bott där mer än tio år. Bland de 
som flyttat till kusten är spridningen över olika boendetider betydligt jämnare, men 
med en övervikt för de som bott där kortare tid. Detta är förutom en spegling av 
åldersstrukturen i respektive region också en illustration av den obalans som 
föreligger mellan de två regionerna i in- och utflyttningsavseende. Arbete som är det 
vanligaste skälet för män att flytta till fjäll- och inlandsregionen avser således en 
period som i huvudsak ligger tio år eller längre tillbaka i tiden. Eftersom 
efterfrågesituationen på manlig arbetskraft i dessa regioner var mer positiv för tio år 
sedan, kan det förklara att inflyttningen då var betydande på sina håll.
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4.2 Sociala och ekonomiska förhållanden

I vårt material utgör kvinnor en större andel än män såväl bland de utflyttade som 
bland de inflyttade. I gruppen bofasta är förhållandet det omvända. När det gäller 
åldersfördelningen visar tabell 5 att inflyttade har en högre andel äldre (35 - 55 år) 
jämfört med utflyttade och bofasta.

Tabell 5 Gruppernas fördelning efter kön och ålder. Procent. 

Åldersgrupper Bofasta Inflyttade Utflyttade
Män Kv Män Kv Män Kv Totalt

18 - 34 år 44 52 21 32 51 57 47
35 - 55 år 57 48 79 69 49 43 53

n = 96 89 48 73 126 158 590

De som flyttat till fjällen och inlandet har hunnit komma upp i åren och lämnat en 
period av yrkesverksamhet och studier på andra orter (se även tabell 4). Utflyttama 
till kuststäderna är istället i hög grad unga personer (under 35 år) vilket återspeglar 
det förhållandet att de unga flyttat för att söka utbildning eller arbete.

Tabell 6 Gruppernas fördelning efter kön och civilstånd. Procent.

Civilstånd Bofasta
Män Kv

Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv Totalt

Gift/Sambo 69 80 70 78 68 73 73
Ogift/ej sambo 30 19 26 14 28 22 23
Övrigt 1 1 4 8 5 5 4

n = 96 89 48 73 126 158 590

Majoriteten i åldrarna mellan 18 och 55 år är gifta eller sammanboende. Samtidigt är 
kvinnorna i vår undersökning gifta i högre grad än männen. Drygt en fjärdedel av 
männen är ogifta. Bland kvinnorna är de utflyttade kvinnorna ogifta i högre grad än 
de som är bosatta i inlandet.



Tabell 7 Gruppernas fördelning efter barn - ej barn. Procent.

Barn? Bofasta Inflyttade Utflyttade
Män Kv Män Kv Män Kv Totalt

Ja 57 74 81 82 54 54 63
Nej 43 26 19 18 46 46 37

n = 96 89 48 73 126 158 590

Gruppen inflyttade har barn i högre större utsträckning än övriga. I gruppen som 
flyttat från §äll- och inlandsregionen är andelen med barn lägre vilket torde samman
hänga med att det är fler yngre och färre gifta personer i denna grupp.

Boendestandarden uttryckt i egen villafastighet är överlag hög. En majoritet av de 
som bor i fjäll och inland har eget hus. Det är inte lika utbrett bland stadsborna vid 
kusten. Men hälften av de utflyttade bor antingen i eget hus eller i insatslägenhet, vil
ket är fler än de som bor i hyreslägenhet. Boende i jordbruksfastighet är inte oväntat 
vanligast bland de som är bofasta i inlandet. Det är vanligast att bofasta män i inlandet 
bor i jordbruksfastighet liksom inflyttade kvinnor. Att många kvinnor som flyttat till 
inlandet bor så torde förklaras av att många flyttat dit av familjeskäl.

Det är stora skillnader i utbildningsbakgrund mellan de bofasta, inflyttade och ut
flyttade. Hälften av dem som flyttat ut till kusten har en eftergymnasial utbildning 
jämfört med en femtedel av de bofasta, vilket framgår av tabell 8 nedan.
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Tabell 8 Gruppernas fördelning efter olika utbildningsnivåer. Procent.

Utbildning Bofasta
Män Kv

Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv Totalt

Folkskola, 
grundskola o likv

42 38 44 28 18 15 28

< 3-årigt gymnasium 38 36 29 29 23 35 32

3-årigt gymnasium 
och eftergymnasial 
utbildning

21 26 27 43 58 50 40

n = 96 89 48 73 126 158 590

Skälet till att flytta från inlandet är, som nämnts tidigare, i hög grad utbildning vilket 
framförallt Umeå kan erbjuda. Bland kvinnorna som flyttat till fjäll och inland är 
andelen högutbildade också stor, större än för de inflyttande männen och större än för 
de bofasta. Bland högutbildade kvinnliga inflyttare återfinns t ex lärare. Inflyttade 
män är också oftare högutbildade jämfört med de bofasta männen.

De undersökta har överlag en hög förvärsgrad. Majoriteten av de tillfrågade har ett 
arbete medan t ex arbetslöshet är mindre vanligt vilket tabell 9 visar.

Tabell 9 Gruppernas fördelning efter sysselsättning. Procent

Sysselsättning Bofasta
Män Kv

Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv Totalt

Eget företag 7 3 13 6 4 4 5
Anställd* 81 74 73 68 84 76 77
Studerande 7 10 4 7 9 13 9
Hemarbetande - 5 - 15 - 4 4
Arbetslös 3 2 4 1 2 2 2
Övrig - 6 6 3 1 2 3

n = 96 89 48 73 126 158 590

a I gruppen anställd ingår alla med anställning fast, tillfällig eller anställning i kombination med eget 
foretag.
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Majoriteten av de tillfrågade är förvärvsarbetande. Flertalet är anställda. Män är 
anställda i något högre grad än kvinnor. Kvinnor är studerande och hemarbetande i 
högre grad än män. Egen företagsamhet har en blygsam utbredning och är något van
ligare bland inflyttade män jämfört med övriga. Andelen arbetslösa och förtidspen
sionerade är liten.

Undersökningsgrupperna uppvisar stora skillnader i fördelning på yrken och inkom
ster. Fördelningen på yrken visar en traditionell könsfördelning. Kvinnor dominerar 
inom sektorerna hälso-och sjukvård, administration och kontor. Män dominerar inom 
sektorerna teknik, transport och tillverkning. Bland de utflyttade finns en större andel 
sysselsatta inom tekniksektorn som innehåller akademikeryrken. De bofasta är i högre 
grad än övriga sysselsatta inom tillverkningsindustrin. De bofasta har samtidigt lägre 
hushållsinkomster. Den sammantagna bilden visar stora socioekonomiska skillnader 
mellan de som är bofasta och de som flyttat ut till kustregionen. De som flyttat till 
inlandet är en mer heterogent sammansatt grupp beroende på när de flyttat dit, dvs vid 
vilken ålder och med vilken yrkesutbildning, sådana faktorer som påverkar möjlighe
terna att få ett välavlönat arbete.

De stora socioekonomiska skillnader som föreligger mellan de tre grupperna följer 
huvudsakligen av skillnader i grundutbildning och yrkesutbildning. Med uppgifter om 
de tillfrågades utbildning och yrke och med SCB:s socioekonomiska indelning (SCB 
1985) har vi indelat de undersökta i samhällsklasser (se bilaga 2).

Tabell 10 Gruppernas fördelning efter samhällsklass. Procent.

Samhällsklass Bofasta
Män Kv

Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv Totalt

Övre medelklass 1 2 17 7 21 8 9
Medelklass 21 13 27 23 31 30 25
Arbetarklass 78 84 56 70 48 61 65

n = 96 89 48 73 126 158 590

Totalt hör 9 % till den övre medelklassen, 25 % till medelklassen och 65 % till arbe
tarklassen enligt denna indelning.4 De bofasta har en större andel arbetarklass än 
övriga och gruppen utflyttade uppvisar den största andelen medelklass. Kvinnorna hör 
till arbetarklassen i högre grad än männen i samtliga grupper och män hör till medel

4 Fördelningen i Sverige som helhet, med våra beteckningar, visar att andelen arbetarklass är 62 %, 
andelen medelklass 16 % och andelen övre medelklass 13 %. Övriga 9 % av befolkningen har inte 
kunnat klassificeras (SCB 1985).



20

klassen i högre grad än kvinnor oavsett var de bor. Den tydligaste kontrasten utgör 
kvinnor som alltid bott i fjäll- och inlandsregionen och män som flyttat till kustkom
munerna Umeå och Skellefteå. Inflyttade till inlandet hör genom längre utbildning och 
mer kvalificerade arbeten i högre grad till medelklassen jämfört med den stationära 
inlandsbefolningen. En trolig konsekvens för många av en utflyttning till kustregionen 
kan därför bli ett kliv uppåt på samhällsstegen.

4.3 Flyttningsplaner

En faktor som torde ha avgörande betydelse för om man stannar kvar i inlandsre
gionen är ett tillfredställande arbete. För att utreda i vilken grad man trivs med arbetet 
har vi dels frågat om arbetet motsvarar de tillfrågades utbildning och dels om de är 
nöjda med sina arbetstider.

Tabell 11 Motsvarar arbetet Din utbildning? Procent.

Bofasta
Män Kv

Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv Totalt

Ja, absolut 43 48 66 57 58 56 53
Ja, i viss mån 34 31 23 22 23 21 25
Nej 23 21 11 22 19 23 20

n = 78 66 35 49 106 120 454

Majoriteten av de förvärvsarbetande såväl i fjäll- och inlandskommunerna som i kust
kommunerna anser sig ha ett arbete som motsvarar deras utbildning. Det är vanligare 
att de som flyttat till inlandet och de som lämnat inlandet anser att de har ett arbete 
som motsvarar deras utbildning jämfört med de som alltid varit bosatta i inlandet. De 
som framförallt är nöjda i detta avseende är de inflyttade männen. Bland inflyttade 
kvinnor är en femtedel missgynnande i detta avseende, men detta öde delar de med 
såväl bofasta kvinnor och män som utflyttade kvinnor.
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Tabell 12 Är Du nöjd med Din arbetstid? Procent.

Bofasta Inflyttade Utflyttade
Män Kv Män Kv Män Kv Totalt

Ja 88 74 91 75 85 71 80
Nej 11 26 9 24 14 28 20

n = 78 66 35 49 106 120 454

Det övervägande flertalet förvärvsarbetande är nöjda med sina arbetstider. Samtidigt 
är kvinnorna överlag mer missnöjda med sina arbetstider än männen. Bland kvinnorna 
i inlandet är missnöjet ofta förbundet med de vanligt förekommande obekväma 
arbetstiderna. För kvinnorna i kustregionen är missnöjet också förbundet med långa 
arbetsveckor.

Trots att inte alla har ett arbete som motsvarar deras utbildning eller arbetstider som 
är förenliga med t ex familjeliv, så är steget stort till att flytta. Det är få som uppger 
sig ha planer på att flytta på grund av arbetssituationen.

Tabell 13 Tänker Du någon gång på att flytta p g a Din arbetssituation? Procent.

Bofasta
Män Kv

Inflyttade
Män Kv Totalt

Ja, ofta 7 5 6 8 6
Ja, ibland 27 12 29 28 23
Nej 66 83 66 65 71

n — 78 66 35 49 228

Majoriteten av de förvärvsarbetande i fjäll- och inlandsregionen funderar aldrig på att 
flytta på grund av missnöje med arbetssituationen. De som mer än andra svarar att de 
aldrig tänkt flytta är de kvinnor som alltid varit bosatta i inlandet. Bland männen som 
levt sitt liv i inlandet är det däremot en tredjedel som emellanåt funderat på att flytta. 
Det är även en tredjedel av de inflyttade männen och kvinnorna som emellanåt över
väger en ny flyttning för att förbättra arbetssituationen.

En jämförelse mellan flyttningsplaner bland Ijäll- och inlandsboma med avseende på 
om de bor i den rurala eller urbana glesbygden visar att det är de som bor i den rurala



glesbygden som i högre grad har planer på att flytta än de som bor i den urbaniserade 
glesbygden. Framförallt uppger kvinnor i den urbaniserade glesbygden att de inte pla
nerar att flytta.
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Bland de som en gång flyttat från fjäll- och inlandskommuner är det en majoritet som 
inte kan tänka sig att flytta tillbaka.

Tabell 14 Tänker du någon gång på att flytta tillbaka till fjäll- och inlands- 
regionen? Procent.

Kön
Män Kv

Ålder
18-24 25-34 35-44 45-55 Totalt

Ja, ofta 8 8 11 9 8 4 8
Ja, ibland 30 23 34 33 20 12 26
Nej, aldrig 58 62 51 53 66 76 60
Ej svar 3 7 3 5 6 8 6

n = 126 158 61 93 80 50 284

Totalt har en tredjedel av de utflyttade till Umeå och Skellefteå någon gång funderat 
på möjlighet att flytta tillbaka till fjällen och inlandet. Männen tänker oftare än kvin
nor på inlandsregionen som en tänkbar framtid. En jämförelse mellan personer i olika 
åldrar visar att det är de yngre, dvs personer under 35 år som mer än äldre funderar 
på att flytta tillbaka till inlandet. Resultaten överensstämmer med annan forskning, se
1.2 ovan.

Till sist bad vi de som bor i fjäll och inlandet att göra en ffamtidsbedömning. Vår 
fråga var: Hur troligt är det att Du kommer att bo kvar om tio år? Av svaren att döma 
föreföll kvinnor och män att göra i stort sett samma bedömning. 72 procent av män
nen och 68 procent av kvinnorna bedömde det som 'mycket troligt' eller 'ganska 
troligt' att de skulle bo kvar. 'Inte alls troligt' trodde 9 procent av männen mot 16 
procent av kvinnorna, övriga visste inte. Bedömningen var också rätt likartad utifrån 
tidigare flyttningserfarenhet. Bland 'inflyttade' och 'bofasta' kvinnor trodde ungefär 
68 procent att de skulle bo kvar om tio år. Bland männen däremot var motsvarande 
siffror 76 procent for 'bofasta' mot 64 procent bland 'inflyttade'. Den stora skillnaden 
i bedömning finner man dock först när man studerar olika åldersgrupper vilket fram
går av tabell 15.
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Tabell 15 Hur ser framtiden ut? Hur troligt är det att Du kommer att bo kvar om 
tio år?

Ålder Mycket eller 
ganska troligt

Inte alls troligt Vet inte

Män Kv Män Kv Män Kv

18-24 47 37 24 37 29 26
25-34 63 81 11 8 26 11
35-44 78 58 2 23 20 19
45-55 85 85 8 4 7 11

Av tabellen framgår ett mönster i den bedömning som männen gjort. Ju yngre ju min
dre troligt att de kommer att bo kvar och ju äldre ju mer troligt. Motsvarande mönster 
finns inte i kvinnornas bedömning. Bland de yngsta är andelen som tror att de kom
mer att bo kvar lägre än bland männen i samma åldersgrupp. Bland kvinnor i åldern 
25 till 34 år är däremot andelen som tror att de kommer att bo kvar betydligt högre än 
motsvarande grupp män, 81 mot 63 procent. I åldersgruppen däröver är det återigen 
en betydligt lägre andel kvinnor som tror att de bor kvar jämfört med männen. I den 
äldsta åldersgruppen slutligen överensstämmer kvinnors och mäns bedömning helt. 
Kvinnorna i de två åldersgrupperna, 18-24 år respektive 35 - 44 år, tror också i 
högre grad än männen att det 'inte alls är troligt' att de kommer att bo kvar. En för
klaring till det mönster vi ser hos kvinnor kan vara att när kvinnor bildar familj, 
vilket inte sällan sker vid 25 - 30 års ålder, torde tanken på att flytta inte längre vara 
lika aktuell som när de var yngre. Tanken på att flytta kan dock återkomma i ett 
senare skede i livet, t ex i åldern 35 -44 år, kanske p g a barnens önskemål om 
utbildning, arbete osv eller p g a egna krav på utbildning, arbete m m. Utifrån detta 
framstår det därför som självklart att regioner som riskerar att förlora en stor del av 
sin unga befolkning har mycket att vinna på att försöka uppskjuta deras 
flyttningsbeslut så långt det är möjligt eftersom sannolikheten för att en större andel 
ska stanna ökar ju äldre de är.

4.4 Sammanfattning

En jämförelse mellan de som flyttat från fjäll- och inlandsregionen till kustregionen, 
de som flyttat till fjäll- och inlandsregionen och de som varit stationära i fjäll- och 
inlandsregionen, visar på en rad sociala och ekonomiska skillnader. Våra undersök- 
ningsdata visar att de som flyttat till kusten i högre grad har längre utbildning, teore
tiska yrken, bättre inkomster och hör till medelklassen i högre grad än den stationära 
befolkningen i inlandet. Även de som flyttat till inlandet har jämfört med den sta
tionära befolkningen i högre grad längre utbildning och högre inkomster. Men de 
inflyttade är en heterogen grupp. Flertalet flyttade till fjäll- och inlandsregionen för 
mer än tio år sedan. I denna grupp ryms kvinnor som flyttat i unga år för att gifta sig 
och kvinnor som flyttat senare i livet. Bland inflyttade män finns också de som har en
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bättre samhällsposition än de bofasta men det finns samtidigt många män som i hög 
grad delar den bofasta befolkningen arbetsvillkor. De förvärvsarbetande uttrycker 
överlag att de är nöjda med sina arbetstider, även om en kvinna av fyra oavsett var de 
är bosatta uttrycker missnöje. Missnöjet med arbetssituationen leder inte automatiskt 
till tankar på att flytta. En tredjedel av de tillfrågade i inlandet har till följd av arbets
situationen emellanåt funderat på att flytta. Minst benägna att flytta bland inlands- 
boma är de kvinnor som alltid levt sina liv i fjäll- och inlandsregionen och som är bo
satta i större tätorter i inlandet. Bland de som flyttat från fjällen och inlandet till 
Umeå och Skellefteå är det samtidigt en tredjedel som emellanåt tänker på att flytta 
tillbaka. Intresset att flytta tillbaka till fjäll och inlandsregionen är dock större bland 
de yngre än bland de äldre och större bland männen än bland kvinnorna.
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5 FÖRVÄRVSARBETE OCH LÖNER

Kvinnors och mäns utkomstmöjligheter är som tidigare nämnts viktiga vid beslut om 
flyttning.1 Att ökad arbetslöshet i en region leder till ökad utflyttning och att ökad 
efterfrågan på arbetskraft leder till ökad inflyttning är känt men flyttningar förekom
mer också oberoende av arbetsmarknads- eller konjunkturläge. Ekonomiska motiv be
höver inte alltid utgöra den direkta, uttalade, flyttningsorsaken utan lika ofta kan de 
vara en indirekt anledning att flytta. Önskan om ett nytt arbete, ett arbete med bättre 
utvecklingsmöjligheter, ett arbete som bättre motsvarar ens kunnande, möjlighet att 
utbilda sig osv är exempel där de ekonomiska motiven snarare är indirekta än direkta.

I detta avsnitt skall vi jämföra förvärvsarbetande kvinnors och mäns yrkestillhörighet 
och löner utifrån deras tidigare flyttningserfarenhet. Vidare skall vi analysera kvinnors 
och mäns löneförhållanden utifrån ett regionalt perspektiv.

5.1 Yrken

Tabellen nedan är en redovisning av vilka olika typer av yrken som kvinnor och män 
har i de tre olika grupperna.

Tabell 16 Yrkesområden3 för kvinnor och män som flyttat respektive inte flyttat. 
Procent.

Bofasta
Män Kv

Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv

0 Tekniskt arbete m m 10 6 23 12 31 18

1 Hälso- o sjukvård 4 44 6 51 4 38

2 Adm o kontorsarbete 10 17 11 14 11 21

3 Kommersiellt arbete 1 8 3 8 9 6

4 Lant- o skogsbruk 11 2 3 2 3 1

5
7 Tillveikningsarb
8

45 2 34 4 26 6

6 Transport 11 5 9 - 10 2

9 Servicearbete 7 18 11 10 5 9

n = 77 64 35 51 106 120

a enl Nordisk Yrkesklassifleering (se bilaga 3).

1 Studier som pekat på lönens roll for rörligheten på arbetsmarknaden är bl a Regionplanekontoret 
(1986), Holmlund (1984), Edin m fl (1990).
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Hälften av alla kvinnor som flyttat till fjäll och inlandet och som har en anställning 
återfinns inom häl so- och sjukvården. En förklaring till detta är den expansion som 
skett inom detta område och som berört i stort sett alla regioner. Av de kvinnor som 
flyttat därifrån är fördelningen något jämnare; visserligen återfinns den största ande
len, 38 procent, även här inom hälso- och sjukvård men närmare 20 procent av kvin
norna har ett yrke inom tekniskt, pedagogiskt mm område och drygt 20 procent har 
ett yrke inom det administrativa, kamerala och kontorstekniska området. Bland de 
kvinnor som inte flyttat alls är koncentrationen till hälso- och sjukvården stor, när
mare 45 procent. Därnäst återfinns 18 respektive 17 procent inom servicearbete och 
kontorsarbete. Av detta framgår att kvinnor som flyttat från ijäll och inland är 
spridda över något fler yrken än vad kvinnor som flyttat in eller alltid varit bosatta i 
fjäll- och inlandskommunerna är.

För männen är alternativen också flest i kustregionen medan de är farre för de män 
som aldrig flyttat. Av den senare gruppen återfinns 45 procent inom tillverkningsin
dustrin och 11 procent inom skogs- och lantbruk. Motsvarande siffror för de som 
flyttat därifrån är 26 respektive 3 procent och för de som flyttat dit 34 respektive 3 
procent.

Eftersom kvinnorna i stor utsträckning arbetar inom hälso- och sjukvården innebär det 
att de oftast har kommun eller landsting som arbetsgivare (66 procent av de inflyttade, 
60 bland de som aldrig flyttat och 49 procent bland de utflyttade). Bland männen 
däremot är en majoritet av de utflyttade och de som aldrig flyttat anställda av privata 
arbetsgivare, 52 respektive 55 procent. Bland de inflyttade är motsvarande andel 
endast 37 procent. Detta understryker den betydelse utbyggnaden av den offentliga 
sektorn haft för fjäll- och inlandskommunerna. Förutom att den möjliggjort ökade ut
komstmöjligheter för kvinnor i dessa regioner har den också bidragit till att en viss in
flyttning kunnat ske. Den stagnation, eller i alla fall den kraftigt neddragna till
växttakten, av kommuners och landstings verksamhetsområden som skett under 1980- 
talet har därför säkert varit en bidragande orsak till den utflyttning som vi kunnat se 
sedan mitten av 1980-talet.

5.2 Löner

Vad gäller ersättning för det arbete kvinnor och män utför varierar den naturligtvis 
dels mellan regionerna men också med den mängd arbete som utförs av respektive 
grupp. Om vi börjar med det senare så finner vi att männen, oberoende av grupp, till 
mer än 90 procent är heltidsarbetande dvs arbetar mer än 35 timmar per vecka. 
Kvinnor som flyttat från fjäll och inland arbetar oftare heltid än övriga kvinnor, 60 
procent att jämföra med 48 procent för de som flyttat till ijäll och inlandsregionen och 
54 procent för de som aldrig flyttat. Detta innebär således en stor andel deltidsarbe-
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tande kvinnor vilket också avspeglas vid en jämförelse av genomsnittlig månadslön
för kvinnor och män.

Lönesituationen kan sammanfattas på följande sätt:

Tabell 17 Kvinnors och mäns procentuella fördelning på olika löneintervall (före 
skatt). Procent.

Kr/mån Bofasta
Män Kv

Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv

-11 000 46.8 79.8 28.6 74.5 16.1 67.5

11 000-15 000 48.1 18.7 54.3 17.6 57.5 30.9

15 000- 5.2 1.6 17.1 7.8 26.4 1.7

n = 77 64 35 51 106 120

Av de förvärvsarbetande kvinnorna i fjäll och inlandsregionen ('bofasta' och 
'inflyttade') har mellan 75 och 80 procent högst 11 000 kronor i månaden (före skatt). 
För de kvinnor som flyttat därifrån är andelen något lägre cirka 67 procent. Detta kan 
jämföras med att 84 procent av männen som flyttat till kusten har en inkomst översti
gande 11 000 kronor per månad. Av dessa har 26 procent 15 000 eller mer vilket kan 
jämföras med kvinnorna i denna grupp där endast 2 procent har en lön överstigande 
15 000 kronor per månad. Att största andelen kvinnor med höga inkomster återfinns 
bland de 'inflyttade' förklaras främst av att det i denna grupp finns flera med högre 
utbildning som också erhållit relativt sett bra betalda arbeten.

För de som aldrig flyttat är inkomsterna klart lägst något som gäller både kvinnor och 
män. Hela 47 procent av männen i vårt material har en månadslön som understiger 
11 000 kronor per månad. För jämförelsens skull kan noteras att endast 5 procent av 
männen i denna grupp har inkomster över 15 000 jämfört med 26 för de som flyttat ut 
och 17 procent för dem som flyttat in.

I nästa avsnitt skall vi analysera lönen på ett statistiskt mer tillfredsställande sätt och 
därvid lägga tonvikten vid regionala skillnader.

5.3 Löneanalys - vad betyder den geografiska hemvisten för kvinnors
och mäns löner?

Vi har i tabell visat att löneskillnaderna mellan kvinnor och män är stora och vi har 
antytt att en förklaring till detta är att kvinnor och män arbetar olika mycket. Tidigare
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studier har dock visat att detta inte är enda förklaringen utan det finns flera faktorer 
till detta.2 Eftersom ekonomiska motiv har betydelse vid ett flyttningsbeslut är det 
naturligtvis intressant att analysera om det föreligger sådana regionala skillnader i lön 
att de skulle kunna förklara kvinnors och mäns beslut att flytta. En hypotes är att per
soner bosatta i fjäll- och inlandsregionen har en relativ lönenackdel i förhållande till 
de som bor vid kusten. En annan hypotes är att denna lönenackdel är större för kvin
nor än för män. Konsekvenserna blir i båda fallen desamma: en intensifierad utflytt
ning.

För att testa om dessa antaganden är riktiga har vi skattat ett antal s k lönefunktioner 
där individens lön är den beroende variabeln och regional hemvist är en av förkla
ringsvariablerna. Löneekvationen har följande allmänna utseende:

W = f( X, Y, Z) (1)

där W är lön, i detta fall månadslön före skatt. X avser personrelaterade förklarings- 
faktorer såsom kön, ålder, civilstånd och utbildningsnivå. Y är faktorer som kan re
lateras till arbetet: vilken yrkesgrupp (0-9 enligt NYK) han/hon tillhör vilken arbets
givaren är (privat, primär/sekundar kommun eller stat) och slutligen hur mycket 
han/hon arbetar per vecka (hel- eller deltid). Z slutligen är den förklaringsvariabel 
som tar hänsyn till den regionala hemvisten, dvs om hon eller han bor i någon av 
fjällkommunema, inlandskommunerna eller i kustkommunerna Umeå och Skellefteå. 
Den fullt utbyggda modellen kan sammanfattas sålunda:

In W = ao + aikön + a2ålder + a3civilstånd + a^tbildning + asyrke + (2)

+ a^arbetsgivare + a7arbetstider + agregion

Funktionen har skattats med en likelihoodansats och med lönen i logaritmerad form 
(In W). Med denna ansats tar vi hänsyn till att lönedata är grupperade i intervall och 
att lägsta och högsta lönenivå dessutom är 'öppna1. Månadslönen (före skatt) vid tid
punkten för intervjun har kunnat anges av de tillfrågade i följande intervall: < 5 000 
kr, 5 000 - 7 000 kr, 7 000 - 9 000 kr, 9 000 - 11 000 kr, 11 000 - 13 000 kr, 13 000 
- 15 000 kr samt > 15 000 kr per månad. Eftersom högsta och lägsta lön är 'öppna' 
känner vi inte det exakta intervallet för dessa individer men genom att funktionen 
likelihoodskattats har vi kunnat ta hänsyn till detta. Vi börjar med att skatta funk
tionen för hela gruppen och sedan separat för kvinnor och män. Det senare gör vi för 
att få en uppfattning om det finns skillnader i de olika variablernas betydelse, ur löne- 
hänseende, för kvinnor respektive män. Resultaten framgår av tabell 17.

2 Se t ex Zetterberg (1988), Gustafsson (1989), Löfström (1989).
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Tabell 18 Estimerade lönefunktioner med månadslön, In W, som beroende variabel.

Variabel Kvinnor Män

Konstant 8.951 8.773 8.971
(163.57) (124.84) (103.74)

Kön (kv = 1) -.1445 
(5.153)

18 - 24 år - .2057 -.1674 -.2718
(4.868) (2.836) (4.695)

25 - 34 år -.0967 - .0556 - .1691
(3.020) (1.238) (3.893)

35 - 44 år - .0163 .0006 - .0624
(.545) (.014) (1.618)

- 2-årigt gymnasium .0972 .1130 .0801
(3.076) (2.321) (2.012)

3-årigt gymnasium, 
högskola/universitet

.2053
(5.893)

.2122
(4.328)

.1827
(3.722)

Civilstånd .0330 - .0158 .0583
(gift/sambo = 1) (1.247) (.408) (1.689)
Fjällregion* -.0752 - .0318 - .1330

(2.717) (.851) (3.423)
Inlandsregionb -.0469 .0502 -.1251

(1.634) (1.171) (3.331)

Arbetstider .3215 .3122 .3189
(> 35 t/v = 1) (11.253) (9.483) (5.228)

Kommun/landsting .0333 .0555 -.0145
(1.048) (1.230) (.324)

Staten .0550 .1373 .0038
(1.664) (2.500) (.094)

Yrke 0 .1386 .1944 .1692
(3.448) (3.626) (2.542)

Yrke 1 (ref)
Yrke 2 .0314 - .0201 .1926

(.799) (.422) (2.695)

Yrke 3 .0882 .0482 .1754
(1.558) (.645) (1.953)

Yrke 4 .1139 .1418 .1901
(1.648) (.977) (2.243)

Yrke 5, 7, 8 .1159 .1168 .1870
(2.603) (1.309) (3.045)

Yrke 6 .0396 -.0453 .1133
(.684) (.391) (1.558)

Yrke 9 -.0232 -.0615 .1195
(.509) (1.058) (1.530)

Standardavvikelse .2192 .2204 .1980
(25.470) (18.809) (17.052)

Log-likelihood -681.88 - 340.86 - 322.99

a Kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea, 
b Kommunerna Åsele, Lycksele, Bjurholm, Malå, Norsjö och Vindeln. 
c Yrke 0 - 9 enl Nordisk Yrkesklassificering (se bilaga 3).
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De negativa parameterestimaten för fjäll- och inlandsregionen (kol 1) bekräftar vårt 
antagande om att personer bosatta i dessa områden har en lönenackdel jämfört med 
boende i kustregionen. I genomsnitt är månadslönen mellan 5 och 8 procent lägre i 
förhållande till den lön som bosatta i kustkommunerna Umeå och Skellefteå har. Det 
är dock endast resultatet för fjällregionen som är klart signifikant. Resultaten från de 
separata skattningarna (kol 2 och 3) visar emellertid att de könsmässiga skillnaderna 
är stora i detta avseende. Medan män bosatta i fjällkommunema har signifikant lägre 
månadslön än män vid kusten, motsvarande cirka 12-13 procent när vi konstanthåller 
för ålder, utbildning, yrke osv, föreligger inte samma förhållanden för kvinnor. Esti- 
matet är visserligen negativt men eftersom det inte är signifikant tyder det på att 
löneskillnaden gentemot kvinnor i kustregionen är obetydlig. Vårt andra antagande 
om att kvinnor har en större lönenackdel än män av att bo i fjällkommunema får 
därför inget stöd i vår analys. För bosatta i inlandskommunerna gäller i stor sett 
samma förhållanden. Män har signifikant lägre lön än motsvarande grupp män vid 
kusten, i genomsnitt 12 procent. För kvinnor gäller det omvända det har något högre 
lön än kvinnor vid kusten men eftersom estimatet är insignifikant torde löne
skillnaderna vara försumbara.

En förklaring till detta torde finnas i den starkt könssegregerade arbetsmarknaden. 
Medan majoriteten av kvinnorna har, oberoende av var de är bosatta, rätt likartade 
arbets- och löneförhållanden har männen oftast en större och mer differentierad 
arbetsmarknad åtminstone i tätortsregionema. I vårt fall är Umeå och Skellefteå 
exempel på det senare och män bosatta där kan räkna med med såväl bättre arbets- 
som lönevillkor jämfört med de som erbjuds dem i länets fjäll- och inlandskommuner. 
För kvinnor är detta inte lika självklart. En slutsats man kan dra utifrån detta är att 
om man enbart ser till lönen borde motiven att flytta från fjäll- och inlandsregionen 
vara betydligt starkare bland männen än bland kvinnor.3

Vi har här talat om att det föreligger en ’lönenackdel’ för män av att bo i ijäll- och 
inlandsregionen. Ett annat sätt att tolka de regionala löneskillnaderna är att de ut
trycker individers 'betalningsvilja' av att bo i olika regioner. I vår analys skulle därför 
den konstaterade löneskillnaden, som i vår analys skattats till mellan 12 och 13 pro
cent, också kunna vara ett uttryck för mäns betalningsvilja av att bo i fjäll och inlan
det. Konkret innebär det att vid en lön motsvarande 15 000 kronor per månad för en 
kustbo skulle lönen för en man bosatt i någon av fjäll- eller inlandskommunerna i 
genomsnitt vara mellan 1 800 och 1 950 kronor lägre per månad.

3 Analysen bygger på kvinnor och män med ett förvärvsarbete. Om utkomstmöjligheter saknas helt 
torde det vara självklart att de ekonomiska motiven för att flytta är starka for både kvinnor och 
män. Dessutom kan de ekonomiska motiven många gånger vara indirekta dvs man flyttar för att 
t ex fä tillfälle att utbilda sig för att på lite längre sikt också få en högre lön.
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Om vi studerar övriga resultat framgår bland annat att kvinnors månadslön är signifi
kant lägre än männens när vi konstanthåller för ålder, utbildning, civilstånd, yrkestill- 
hörighet, arbetsgivare, arbetstider och hemortsregion (kol 1). Vidare framgår, som 
förväntat, att huruvida man arbetar hel- eller deltid har stor betydelse för lönens stor
lek liksom om man har en högre utbildning. Yngre personer har som väntat lägre lön 
än äldre. Vad gäller yrkestillhörighet visar de positiva parameterestimaten att alla 
yrken utom 9, servicearbete, medför högre lön än den som erhålls i hälso- och sjuk
vårdsarbete. Eftersom endast ett par av dessa resultat är signifikanta är det dock tvek
samt om yrkestillhörigheten, som vi angett den här, kan anses ha någon betydelse.

Den separata skattningen för kvinnor (kol 2) och män (kol 3) av funktionen har gett 
flera intressanta resultat. För det första är det endast de allra yngsta kvinnorna som 
har signifikant lägre lön. För övriga åldersgrupper finns ingen signifikant löneskill
nad. För männen däremot är ålder mycket tydligt relaterad till lön, ju yngre ju lägre 
lön och vice versa. För det andra har statligt anställda kvinnor signifikant högre lön 
än kvinnor i såväl kommunal som privat sektor. Bland männen finns ingen signifikant 
skillnad mellan de olika arbetsgivarna. För det tredje framgår av resultaten att män 
genomgående har signifikant högre löner i samtliga yrken i förhållande till de med 
hälso- och sjukvårdsarbete (yrke 1) medan för kvinnor detta gäller endast första 
yrkesgruppen tekniskt, pedagogiskt, naturvetenskapligt mm yrke (yrke 0). I övrigt är 
lönen lägre eller så är inte skillnaderna signifikanta. Utbildning har signifikant bety
delse för både kvinnor och män. Vi noterar dessutom att avkastningen av högre ut
bildning verkar vara högre för kvinnor än för män. Ett resultat som avviker från vad 
man vanligtvis brukar finna på nationell nivå.

För att i någon mån belysa om det föreligger några avvikelser vad avser de olika för
klaringsvariablernas betydelse regionalt har vi på samma sätt som ovan skattat 
modellen för de tre regionerna fjäll, inland och kust separat. Dessa skattningar bör 
också ge en uppfattning om löneskillnaderna mellan kvinnor och män varierar mellan 
regionerna. Resultaten presenteras i tabell 18.
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Tabell 19 Estimerade lönefunktioner med månadslön, In W, som beroende vari
abel. Olika regioner.

Fjäll* Inland* Kust*

Konstant 8.753 8.726 9.106
(92.081) (91.131) (112.183)

Kön (kv = 1) - .0881 - .0556 - .2157
(1.549) (1.049) (5.590)

18 - 24 år - .2452 -.0172 - .2477
(2.876) (.211) (4.205)

25 - 34 år -.0805 .0002 -.1416
(1.498) (.005) (2.892)

35 - 44 är - .0838 .1296 - .0549
(1.645) (2.699) (1.133)

- 2-årigt gymnasium .0907 .0252 .1325
(1.820) (.485) (2.420)

3-årigt gymnasium, 
högskoia/universitet

.2199
(3.604)

.0482
(.822)

.2448
(4.420)

civilstånd - .0343 .1733 .0173
(gift/sambo = 1) (.717) (3.259) (.466)
Arbetstider .3226 .4064 .2917
(> 35t/v = 1) (5.831) (7.979) (7.155)
Kommun/landsting .1577 .0170 -.0442

(2.600) (.287) (.969)
Staten .1266 .0313 .0360

(1.971) (.522) (.752)
Yrke 0 .3148 .1661 .0698

(3.905) (2.184) (1.285)
Yrke 1 (ref)
Yrke 2 .1484 -.0412 - .0267

(2.000) (.597) (.459)
Yrke 3 .1987 .3864 - .0500

(2.021) (3.211) (.626)
Yrke 4 .2309 .0697 .1036

(2.428) (.480) (.808)
Yrke 5, 7, 8 .3138 .0213 .0432

(3.900) (.290) (.647)
Yrke 6 .2143 -.0036 -.0855

(2.295) (.034) (.971)
Yrke 9 .0191 - .1575 .0029

(.224) (2.339) (.039)
Standardavvikelse .1865 .1787 .2232

(13.113) (12.292) (17.688)
Log-likelihood - 163.83 - 143.55 - 340.53

a Se fotnot under tabell 17.
Absoluta t-kvoter inom parentes.
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Den estimerade löneskillnaden mellan kvinnor och män, efter att vi konstanthållit för 
ålder, utbildning, civilstånd, arbetstider, arbetsgivare och yrke, är icke signifikant i 
fjäll- och inlandsregionen men klart signifikant i kustkommunerna. Detta tyder på att i 
fjäll- och inlandsregionen skulle löneskillnaderna mellan könen vara obetydliga medan 
dessa skulle vara betydande i kustregionen. Att differensen mellan regionerna är så 
påtaglig torde främst förklaras av att kvinnor och män i fjäll- och inlandsregionen be
finner sig på en mindre och lönemässigt mer homogen arbetsmarknad än vad de som 
bor i Umeå och Skellefteå gör. Att den allmänna lönenivån dessutom är lägre i fjäll- 
och inlandskommunerna bidrar naturligtvis också till att löneskillnaderna mellan 
könen blir mindre. I praktiken kan det innebära att kvinnor som flyttar till större 
arbetsmarknader med större lönespridning möjligen kan förbättra sin absoluta lön men 
relativt sett kan deras löneposition faktiskt försämras. En slutsats av detta och som 
understryker det vi tidigare sagt är att arbetsmarknadens storlek betyder mer för män
nens lön och löneutveckling än vad den gör för kvinnornas eftersom kvinnor i hög 
grad gör samma jobb, oftast åt samma arbetsgivare och därmed erhåller samma lön 
oavsett var de bor i länet.

När samma analys genomfördes på basis av den indelning som användes i den de
skriptiva analysen i föregående avsnitt: 'inflyttade', 'utflyttade' och 'bofasta' erhöll vi 
sådana resultat som bekräftade tidigare konstaterade skillnader. Det är bland de 
'utflyttade' som löneskillnaden mellan kvinnor och män är störst och bland de som 
aldrig flyttat minst.

Av våra resultat att döma skulle det därför för kvinnor, vid en jämförelse med män
nen, vara lönemässigt mest fördelaktigt att bo i fjällkommunema medan det skulle 
vara sämst att bo i kustkommunerna. Nu torde knappast kvinnors relativa lön, dvs 
kvinnors lön i förhållande till mäns, vara avgörande for ett flyttningsbeslut utan sna
rare är det den absoluta storleken på den lön man själv har alternativt inte har som är 
det viktiga.

Av övriga resultat framgår bl a att personer med högre utbildning i fjäll- och kust
regionen har signifikant högre löner än de med lägre utbildning. För inlandsregionen 
föreligger inga signifikanta löneskillnader i detta avseende däremot är det endast där 
som civilståndet dvs att vara gift/sammanboende har signifikant positiv effekt på 
lönen. Ett intressant resultat är också att det endast är i fjällkommunema anställda i 
kommun och landsting har en signifikant högre lön än vad privat och statligt anställda 
har.

Vad gäller yrkestillhörighet slutligen framgår att i fjällregionen har anställda i alla 
yrken utom servicearbete signifikant högre lön än vad anställda i hälso- och sjuk
vårdsarbete har. För inlandsregionen är det endast tekniskt arbete m m samt admini
strations- och kontorsyrket som ger signifikant högre lön. I kustregionen är det inget
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av yrkena som visar på någon signifikant löneskillnad gentemot hälso- och sjuk
vårdsarbete. En tänkbar förklaring till detta är den regionala sammansättningen av 
hög- respektive låglöneyrken. Representationen av låglöneyrken inom t ex hälso- och 
sjukvårdsområdet kan antas vara relativt sett högre i fjällkommunema än vid kusten 
eftersom bl a hogkvalificerad sjukvårdspersonal är bättre representerade i den senare 
regionen än i den förra. Detta bidrar naturligtvis till att det genomsnittliga löneläget 
blir lägre för yrkesgruppen i sin helhet i fjällregionen jämfört med kustregionen och 
kan därför utgöra en förklaring till resultaten ovan.

5.4 Sammanfattning

Syftet med denna analys har varit att undersöka om lönen kan tänkas ha betydelse för 
kvinnors och mäns beslut att flytta eller ej. Vi har därvid fokuserat intresset på regio
nala löneskillnader och bland annat funnit att i den mån lönen är den direkta flytt
ning sorsaken borde denna vara högre för män än för kvinnor eftersom löneskillnaden 
mellan män i fjäll- och inlandsregionen och de i kustregionen är betydligt större än 
vad den är för kvinnor. Kvinnors beslut om att flytta borde också uppskjutas om be
slutet baserades på deras relativa lön, dvs att skillnaden mellan kvinnors och mäns 
löner skall vara så liten som möjligt. Våra resultat tyder nämligen på att denna skill
nad är betydligt mindre i fjäll- och inlandsregionen än vad den är i kustregionen.

Att lönenivån är generellt högre i stadsregioner än i landsbygds- och glesbygdsre
gioner är känt men vad man kan fråga sig är om detta också gäller kvinnors lönenivå. 
Bara för att lönenivån i en region sägs vara hög är det inte säkert att det avser annat 
än den ’manliga' lönenivån. Den starkt könssegregerade arbetsmarknaden liksom att 
kvinnor oftare än män tillhör låglönegruppen på svensk arbetsmarknad talar mot att 
kvinnor, enbart genom att flytta, skulle på ett mer påtagligt sätt kunna förbättra sin 
absoluta lön. En löneförbättring är däremot inte utesluten i de fall en flyttning innebär 
ökade möjligheter till utbildning, karriär etc.

Löneanalysen som den genomförts här har inte givit någon säker vägledning vad gäl
ler lönens betydelse för kvinnors och mäns beslut om att flytta. Vi vet att av de skäl 
som de utflyttade angett var för männen arbete viktigast och för kvinnor utbildning. I 
vad mån lönen, direkt eller indirekt, varit den avgörande orsaken kan vi därför inte 
uttala oss om. På en direkt fråga till de utflyttade om hur ekonomin blivit efter flytt
ningen svarade 45 procent av kvinnorna och en lika stor andel av männen att den bli
vit bättre, 45 procent kvinnor och 40 procent män att den var lika och 20 procent 
kvinnor respektive 15 procent män att den blivit sämre. Tillsammantaget antyder det 
att kvinnor skulle vara något mer missbelåtna än män. I detta sammanhang torde dock 
begreppet 'ekonomi' innefatta mer än enbart lön varför det omöjliggör en bedömning 
av enbart lönens betydelse. Vi vet inte heller hur deras förvärvssituation såg ut före 
flyttningen.
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6 KVINNORS OCH MÄNS FRITIDSINTRESSEN

I den debatt som pågått och pågår angående orsakerna till att alltfler kvinnor lämnar 
fjäll- och inlandsregionen har kvinnors och mäns fritidsintressen hamnat i fokus. Vad 
som bland annat framhållits är att fritidsaktiviteter som går att utöva i fjäll- och in
landsregionen är mer avpassade för män och mindre för kvinnor vilket antas minska 
kvinnors intresse för att stanna kvar och bosätta sig i regionen. Ett syfte med detta 
projekt är att granska i vad mån kvinnors och mäns intressen är så olika att det kan 
bidra till en högre flyttningsbenägenhet bland kvinnor.

De tillfrågade har haft att ta ställning till ett antal för denna undersökning aktuella 
intresseområden1 vilka vi kommer att redovisa såväl på den aggregerade som dis- 
aggregerade nivån.

6.1 Fritidsaktiviteter i olika regioner

6.1.1 Aggregerad nivå

Vi böljar med att redovisa kvinnors och mäns intressen för olika aktiviteter gruppe
rade såsom framgår av tabell 20.

1 Vi har begränsat intresseområdena till sammanlagt 20. Områdena har bestämts av det problem som 
skisserats i texten. Det betyder att mer 'ortsneutrala' fritidsaktiviteter såsom tv-tittande, läsning 
m m, inte tagits med.
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Tabell 20 Intresse för olika aktiviteter hos kvinnor och män som flyttat respektive
inte flyttat. Procent.

Bofasta
Män Kv

Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv

Hembygds/
intresseförening

34 33 29 47 31 27

Hantverk o 
hobbyverksamhet

61 59 48 70 62 63

Politisk/facklig
förening

34 29 29 47 34 42

Friluftsliv 88 90 86 96 88 88
Jakt o fiske 82 52 75 56 75 34
Idrott/motion 78 71 77 85 87 73

Film o dans 75 82 69 76 85 85
Teater/konsert 42 61 35 71 69 74

Musik o körverksamhet 23 20 8 29 21 34

Hund o hästverksamhet 26 24 17 30 22 18

n = 96 89 48 73 126 156

Kvinnor och män, oberoende av grupp, har ett stort och gemensamt intresse i frilufts
liv. Detta överenstämmer väl med motsvarande siffror på nationell nivå.2 Intresset för 
idrott och motion är också stort bland alla men framförallt bland inflyttade kvinnor 
och män liksom bland utflyttade män. För bofasta män är förutom idrott jakt och fiske 
ett stort intresseområde. För de män som flyttat till fjäll- och inlandsregionen är jakt 
och fiske ungefar lika stort som intresset för idrott medan för de män som flyttat däri
från intresset for film och dans är större än intresset för jakt och fiske.

Kvinnor som flyttat till kustregionen är intresserade av teater och konserter samt film 
och dans i större utsträckning än vad övriga kvinnor är. Film, dans samt idrott och 
motionsverksamhet är viktiga intresseområden också för de bofasta och inflyttade 
kvinnorna. Om intresset för film och dans är ungefär lika stort bland kvinnor som 
bland män i alla grupper så är kvinnorna genomgående mer intresserade av teater och 
konserter. Det är endast bland utflyttade män som teaterintresset är riktigt stort. Det 
politiska och fackliga intresset slutligen är större bland de kvinnor som flyttat i 
någondera riktningen än vad det är bland män.

2 Se t ex SCB 'Levnadsförhållanden'. Jfr också Rubinowitz & Rubinowitz (1990).
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Kan vi utifrån detta säga om det föreligger en intresseobalans eller ej mellan könen?

Om vi nöjer oss med att jämföra andelen kvinnor och män och deras intresse för olika 
saker tyder allt på att obalansen är minst bland de bofasta dvs de som aldrig flyttat. 
De är i stort sett intresserade av samma saker med två klara undantag: jakt och fiske 
som en betydligt större andel män är intresserade av (82 mot 51 procent kvinnor) samt 
teater och konserter där intresset bland kvinnor är högre, 60 mot 41 procent män. 
Obalansen är också måttlig i gruppen utflyttare med ett par undantag. Även här är det 
en betydligt större andel män än kvinnor som är intresserade av jakt och fiske samt 
idrott och motion medan kvinnorna är mer intresserade av politisk och facklig verk
samhet samt att delta i musik och körverksamhet. Om obalansen är måttlig bland bo
fasta och utflyttade är den verkligt påtalig mellan inflyttade kvinnor och män. 
Genomgående är inflyttade kvinnor mer intresserade av det mesta medan inflyttade 
män är måttligt intresserade av annat än friluftsliv, idrott samt jakt och fiske.

En jämförelse mellan olika kvinnogrupper visar att utflyttade kvinnor har ett större 
intresse för film, dans, konserter, teater, sång- och musikverksamhet än vad kvinnor i 
andra grupper har. Inflyttade kvinnor å andra sidan har ett större intresse än andra 
kvinnor för friluftsliv, idrott, motion, hästar och hundar, jakt och fiske samt hantverk 
och hembygdsverksamhet. Bland de kvinnor som aldrig flyttat är intresset för jakt och 
fiske, för hästar och hundar samt hembygdsverksamhet större än bland de som flyttat 
från fjäll- och inlandskommunerna.

Utifrån det som redovisats ovan skulle man dels kunna påstå att det föreligger vissa 
skillnader mellan kvinnors och mäns intressen men att dessa knappast kan sägas vara 
stora. Dels att inflyttade kvinnor i nästan lika hög utsträckning som utflyttade kvinnor 
är intresserade av s k 'stadsaktiviteter'. Detta är naturligtvis intressant speciellt som 
denna likhet inte föreligger när man jämför män i de två grupperna. En tänkbar för
klaring till detta är att kvinnor oftare än män är medflyttare och därmed kan hamna i 
regioner där de har svårt att utöva sina intressen. En annan är att kvinnor ofta har 
flera intressen vilket för vissa kvinnor kan innebära att man måste välja. I vårt fall 
kan detta gälla för inflyttade kvinnor som valt att bosätta sig i fjäll- och inlandsregio- 
nen för att de också har sådana intressen som med lätthet kan utövas där.

6.1.2 Disaggregerad nivå

Ett redovisat intresse för film och dans behöver nödvändigtvis inte betyda att man är 
intresserade av båda aktiviteterna. Att vara intresserad av friluftsliv innebär inte att 
man behöver vara intresserad av samma friluftsaktivitet osv. För att få en något bättre 
uppfattning om var intresseskillnaderna finns dels mellan könen och dels mellan 
regionerna har vi därför disaggregerat materialet. Vi har dessutom sorterat intresse
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områdena utifrån om hon/han år intresserad av att (1) 'delta i', (2) 'själv utöva' 
och/eller (3) 'gå på' en viss verksamhet. Skillnaden mellan de tre torde främst vara 
grad av egen aktivitet, grad av regelbundenhet samt om intresset skall utövas i grupp 
eller ej. För överskådlighetens skull redovisas resultaten i tre separata tabeller.

Tabell 21 Kvinnors och mäns intresse av att delta i olika verksamheter. 
Procent.

Bofasta
Män Kv

Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv

Hembygdsförening 14 15 17 23 12 8

Intresseförening 30 27 27 30 25 26

Politisk/facklig verksamhet 18 17 21 23 19 20

Hobbyverksamhet 59 48 42 60 47 55

Hantverk/hemslöjd 25 52 25 60 26 48

Hund o hästverksamhet 26 24 17 30 22 18

Musik o sångverksamhet 26 20 8 29 21 34

Kvinnors och mäns intresse av att delta i hembygds- och intresseföreningar liksom i 
poltiska och fackliga föreningar är ungefar lika stort (litet) i alla grupper. Intresset för 
hobby-, hantverk- och hemslöjdsverksamhet är genomgående stort bland kvinnor 
medan män endast har ett större intresse för olika typer av hobbyverksamhet. Intresset 
för hästar och hundar är störst bland inflyttade kvinnor och minst bland inflyttade män 
och kvinnor som flyttat från fjäll- och inlandsregionen.

Tabell 22 nedan visar skillnader och likheter vad gäller olika typer av 'natumära' 
aktiviteter.
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Tabell 22 Kvinnors och mäns intresse av att själva utöva vissa verksamheter.
Procent.

Bofasta
Män Kv

Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv

Friluftsliv 83 87 83 96 87 82

Bärplockning/ trädgårdsarbete 58 72 58 85 58 67

Jakt 60 18 46 22 36 6

Fiske 77 49 73 55 72 33

Idrott/motion 74 66 60 78 82 71

Om man separerar jakt och fiske så framkommer ett större intresse för fiske än för 
jakt vilket gäller både kvinnor och män. Utflyttade kvinnor har t ex ett närmast obe
fintligt intresse för jakt men ett jämförelsevis stort intresse för fiske. Av inflyttade och 
bofasta kvinnor uppger hälften att de är fiskeintresserade och en femtedel att de är in
tresserade av jakt, i båda fallen noterar vi en något högre andel för inflyttade kvinnor. 
Våra resultat bekräftar därmed den bild som redovisats i olika sammahang nämligen 
att kvinnors intresse för tex jakt är litet och att bofasta män är, jämfört med andra 
män, mer jakt-intresserade. Samtidigt är det viktigt att understryka att likaväl som det 
finns jaktintresserade kvinnor finns det åtskilliga män som inte har detta intresse. 
Intresset för friluftsliv i allmänhet och för bärplockning och trädgårdsarbete i synner
het visar, i jämförelse med intresset för jakt, endast på mindre skillnader mellan 
könen.

Sammanfattningsvis framgår av ovanstående redovisning att kvinnor är mer intresse
rade av vissa friluftsaktiviteter och män är mer intresserade av andra. Skillnaderna är 
dock inte så stora att det skulle finnas fog för att benämna dessa intresseområden för 
specifikt 'manliga'. Det är dock inte uteslutet att en ytterligare specificering av olika 
friluftsaktiviteter hade blottlagt ännu större skillnader mellan könen än vad vi kunnat 
påvisa här.

Om intresseområden i tabellen ovan kan benämnas 'natumära aktiviteter' skulle de 
som redovisas i tabellen nedan kunna benämnas 'stadsaktiviteter'.
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Tabell 23 Kvinnors och mäns intresse av att gå på olika aktiviteter. Procent.

Bofasta
Män Kv

Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv

Film 62 67 46 70 81 80

Dans 52 66 54 56 52 66

Idrottsarrangemang 60 43 69 34 69 35

Teater 23 48 23 58 48 58

Konserter 30 30 19 48 51 57

Föreläsningar 16 25 15 47 35 44

Politiska möten 15 11 19 26 16 16

Religiösa möten 15 17 10 23 21 23

Den största intresseskillnaden mellan könen, oavsett grupp, avser teater och idrotts
arrangemang. Medan kvinnor är intresserade av att gå på teater föredrar män att gå 
till idrottsarenan. Överlag förefaller dock kvinnor vara mer intresserade än män av att 
'gå på' olika aktiviteter. Bland inflyttade och bofasta män är förutom att gå på olika 
idrottsarrangemang endast film och dans av större intresse.

För att sammanfatta de intresseskillnader som redovisats ovan har vi konstruerat ett 
’intresseindex'3. Detta index ger en uppfattning om genomsnittsintresset för olika 
aktiviteter hos kvinnor och män i olika grupper. Utifrån detta kan vi sedan bilda oss 
en uppfattning om hur omfattande intresseskillnaderna är dels mellan könen och dels 
inom kvinno- respektive mansgruppen. Resultaten redovisas i nedanstående tabell.

3 'Intresseindex' har erhållits genom att forst summera totalprocenten for vaije grupp och därefter 
dividera med antalet intressen i vaije grupp.
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Tabell 24 Tntresseindex' för kvinnor och män i olika grupper. Procent.

Bofasta
Män Kv

Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv

'Att delta i’a 28 29 22 36 24 29

'Att utöva'b 70 58 64 67 67 51

'Att gå på'c 34 38 31 45 46 47

a Hembygds/intresseforen., politisk/facklig verkssamhet, hobby, hantverk, hemslöjd, hund- o.
hästverkssamhet, musikverkssamhet.

b Friluftsliv, bärplockning m m, jakt, fiske, idrott/motion.
c Teater, film, dans, föreläsningar, politiska o. religiösa möten, konserter, idrottarrangemang.

Ovanstående tabell understryker det vi tidigare påtalat nämligen att det är de inflyttade 
kvinnorna som har det genomsnittligt sett största intresset för alla typer av fritidsakti
viteter. Kvinnor som alltid varit bosatta i fjäll- och inlandsregionen har, till skillnad 
från de som flyttat därifrån, ett större intresse av att utöva flera aktiviteter inom 
friluftsområdet och ett mindre intresse för stadsaktiviteter. I vilken utsträckning detta 
är en anpassning till den miljö hon befinner sig i eller inte framgår inte av vårt mate
rial. Det är uppenbart att kvinnors större intresse för olika kultur- och andra akti
viteter torde medföra att vissa flyttar men samtidigt förefaller denna intresseinriktning 
inte utgöra något större hinder för att flytta till fjäll- och inlandskommunerna heller. 
Det är dock troligt att en förutsättning för att detta skall ske är att detta intresse 
kombineras med andra såsom också framgått av det vi redovisat ovan.

Av tabellen framgår vidare att det är bofasta män som har störst intresse att 'delta i' 
och 'att utöva' olika aktiviteter, dock är skillnaden mellan de två aktiviteterna stora. 
Utflyttade män uppvisar största intresset för att 'gå på' olika aktiviteter, medan intres
set för detta är måttligt hos övriga. Även i detta fall kan man naturligtvis ställa sig 
frågan hur mycket som är en anpassning till den miljö man befinner sig i. Den kanske 
intressantaste skillnaden som redovisas i tabellen är att inflyttade män inte alls uppvi
sar samma omfattande intressen som inflyttade kvinnor.

6.2 Möjligheter att utöva sina intressen

Det är naturligtvis en sak att uttala ett intresse för en sak en annan att ha möjlighet att 
utöva det i den omfattning man vill. I tabell 25 redovisas svaren från de som svarat att 
de är intresserade men inte kan utöva sitt intresse på hemorten.
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Tabell 25 Intresserad men kan ej utöva intresset på hemorten. Procent.

Bofasta
Män Kv

Inflyttade
Män Kv

Utflyttade
Män Kv

Hembygds/intresseförening 3 1 4 6 1 1

Hantverk o hobbyverksamhet 6 6 6 10 8 1

Politisk/facklig förening - 1 - 4 2 3

Friluftsliv - - - 1 8 5

Jakt o fiske 1 2 2 - 13 4

Idrott/motion 10 3 10 4 6 2

Film o dans 8 11 11 14 12 6

Teater/konsert 18 20 25 41 12 16

Musik o körverksamhet 2 1 - 8 1 1

Hund o hästverksamhet 3 6 - 6 2 1

Av tabellen framgår att det med några undantag är en liten andel som uppgivit att de 
inte kan utöva sitt intresse på hemorten. Undantagen är teater och konserter som en 
större andel intresserade, både kvinnor och män, inte kan utöva på hemorten samt en 
mindre andel som inte kan gå på bio eller dans i den omfattning de skulle vilja. Tea
terintresset är som väntat svårast att tillgodose för inflyttade och bofasta. Något mer 
oväntat är att utflyttade kvinnor också svarat att det är svårast att utöva teater- och 
konsertintresset. Bortsett från detta verkar dock utflyttade kvinnor ha bästa möj
ligheterna att utöva sina intressen. Utflyttade män å andra sidan har större problem 
med att utöva flera av sina intressen bland annat jakt- och fiskeintresset.

Vi skall avslutningvis redovisa ett par frågeställningar som knyter an till det som 
redovisats ovan. Den första avser de tillfrågades uppfattning om de bor på en ort där 
män har lättare än kvinnor att utöva sina fritidsintressen. Av de boende i fjäll- och 
inlandsregionen ansåg 35 procent av männen och 30 procent av kvinnorna att så var 
fallet medan 40 respektive 44 procent inte var av den uppfattningen. Bland de ut
flyttade var det cirka 13 procent av vardera könet som svarat ja på frågan mot 60 
respektive drygt 50 procent som svarat nej. Svaren på denna fråga bekräftar till viss 
del uppfattningen att fjäll- och inlandskommunerna favoriserar män. Vi anser dock att 
andelen som tycker så är överraskande låg och dessutom konstaterar vi att andelen 
kvinnor med denna uppfattning är lägre än andelen män.

Den andra frågan, som enbart ställdes till boende i fjäll- och inlandsregionen, var: 
'Om du inte kan utöva dina intressen i den omfattning du vill på din hemort, anser du



43

att detta vara skäl nog att flytta?' Bland de som inte tidigare flyttat svarade 12 procent 
av kvinnorna och en lika stor andel män 'ja'. Av de inflyttade var det 21 procent av 
kvinnorna och 17 procent av männen som svarat ja. En femtedel, i de olika 
grupperna, svarade att de visste inte. En slutsats av detta är att fritidsintressen kan få 
något större betydelse för ett beslut att flytta bland de som flyttat in jämfört med de 
som alltid varit bofasta.

Om vi går tillbaka till tabell 3 där individernas flyttningsskäl redovisades får vi delvis 
belägg för att så kan vara fallet. För de som flyttat från fjäll- och inlandsregionen till 
stadsregionen förefaller fritidsintressen inte ha spelat någon roll alls. För de som 
flyttat till regionen har det däremot varit ett jämförelsevis viktigt skäl inte minst för 
männen.

6.3 Sammanfattning

Det framstår rätt tydligt att det föreligger vissa skillnader mellan kvinnor och män vad 
beträffar deras intressen men vi vill påstå att de inte är dramatiska. Snarare understry
ker våra resultat en större homogenitet än heterogenitet åtminstone om vi ser till 
gruppen bofasta kvinnor och män samt utflyttade kvinnor och män. Vad gäller 
gruppen inflyttade är intresseobalansen däremot mer påtaglig.

De tydligaste skillnaderna är också de mest förväntade. Kvinnor i allmänhet har ett 
större intresse av att t ex gå på teater och konserter medan män i allmänhet har ett 
större intresse av att jaga och fiska samt gå på idrottsarrangemang. Denna olikhet 
stärker naturligtvis den uppfattningen att kvinnor dras till tätorter och stadsmiljöer 
eftersom det är där man förväntas kunna tillfredställa sina intressen medan männen i 
större utsträckning kan stanna kvar av samma skäl. Vi anser dock att om man ser till 
helheten, dvs alla typer av intresseområden, är uppfattningen att kvinnor skulle ha 
ringa eller inget intresse för aktiviteter som går att utöva i fjäll- och inlandsregionen 
förhastad. Våra data tyder på att kvinnor har en bredare intressesfär något som bidrar 
till en högre anpassningsförmåga hos kvinnor till olika miljöer. Ett faktum som talar 
för detta är vår iakttagelse att kvinnliga inflyttare ofta är intresserad av både 
'natumära' aktiviteter och 'stadsaktiviteter' vilket sällan är fallet för de manliga 
inflyttarna. De är oftast inte intresserad av annat än det som med lätthet utövas i fjäll- 
och inlandsregionen.

Sammanfattningsvis har vi inte funnit sådana skillnader mellan grupperna som skulle 
tyda på att fritidintressen skulle ha någon avgörande inverkan på ett beslut att flytta 
från fjäll och inlandet. Detta skall dock inte tolkas som att dessa är helt betydelselösa. 
I en region där man vet att t ex unga kvinnor har speciellt svårt att utöva sina in
tressen men gärna vill bo kvar skulle man troligen genom större lyhördhet och en 
positiv inställning kunna förhindra eller i allafall uppskjuta att en utflyttning kommer
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till stånd. Det är utan tvekan så att många, politiker och andra beslutsfattare, också 
böljat inse detta och är numera inte alltför främmande för tanken att vidta åtgärder 
som underlättar för kvinnor att utöva sina intressen i bättre omfattning än vad de hit
tills kunnat.



7 FLYTTNINGSVILJA HOS KVINNOR OCH MÄN I OLIKA 
REGIONER

Vår analys har pekat på vissa skillnader i kvinnors och mäns löner och fritidsin
tressen. Skillnader i lön är mest påtagliga mellan kusten och övriga regioner medan 
skillnader i fritidsintressen snarare går mellan de som flyttat till respektive från fjäll- 
och inlandsregionen. För att få ytterligare kunskap om respektive grupps inställning 
till flyttning skall vi i detta avsnitt utvidga vår analys genom att analysera kvinnors 
och mäns vilja att flytta tillbaka till respektive från fjäll- och inlandsregionen. Be
gränsningarna i den analys som genomfors här är två. För det första omfattar analysen 
i detta avsnitt endast de med ett förvärvsarbete och därmed en lön. För det andra har 
de som bor i fjäll- och inlandsregionen ('bofasta' och 'inflyttade') tagit ställning till 
att flytta från fjäll och inlandet och till vilken region som helst i landet medan de som 
bor i kustkommunerna ('utflyttade') endast fått ta ställning till en återflyttning till 
fjäll- och inlandsregionen.

'Flyttningsviljan' kan mätas på flera olika sätt men vi har stannat för ett kvantitativt 
mått och mäter den i detta fall såsom en önskad förändring av lön. De tillfrågade har 
fått ta ställning till hur stor löneökning de skulle kräva för att flytta.1 Förutom kon
kreta lönekrav har de också kunnat ange om de inte kan tänka sig att flytta alls eller 
om de kan tänka sig att flytta även om lönen minskar.1 2 Resultaten som presenteras i 
tabellen nedan belyser dels skillnader mellan olika regioner dels mellan olika ålders
grupper och dels mellan kvinnor och män. För överskådlighetens skull har vi summe
rat ihop de som kunnat ange ett konkret lönekrav upp till 5 000 kronor till en enda 
grupp.

1 Denna typ av frågeställning innehåller naturligtvis inslag av osäkerhet beträffande realismen i de 
tillfrågades svar. De har t ex möjlighet att ange lönekrav utan att behöva bedöma om kravet är rea
listiskt eller ej.

2 Svarsalternativen var:

a) < 1 000 kr/mån,
b) 1 000 - 2 000 kr/mån,
c) 2 000 - 5 000 kr/mån,
d) > 5 000 kr/mån,
e) kan inte tänka mig att flytta och
f) kan flytta även om lönen minskar.
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Tabell 26 Flyttningsvilja hos kvinnor och män i olika regioner. Åldern inom 
parentes. Procent®.

Region < 5000 Flyttar aldrig Flyttar även 
om lönen minskar

FJÄLLb
Kvinnor (18-34) 38 42 8
Kvinnor (35-55) 26 60 11
Män (18-34) 39 33 11
Män (35-55) 15 47 12

INLAND0
Kvinnor (18-34) 44 50 6
Kvinnor (35-55) 4 76 13
Män (18-34) 29 41 12
Män (35-55) 27 43 11

KUSTd
Kvinnor (18-34) 20 62 12
Kvinnor (35-55) 10 74 12
Män (18-34) 14 38 33
Män (35-55) 7 65 19

a I tabellen har exkluderats de som uppgivit alt > 5 000 kr/mån. 
b Fjällkommunema: Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea. 
c Inlandskommunerna:Åsele, Bjurholm, Lycksele, Malå, Norsjö, Vindeln. 
4 Kustkommunerna: Umeå, Skellefteå.

Viljan att flytta, såsom vi mäter den här, är lägst bland kvinnor i allmänhet och kvin
nor i åldersgruppen 35 - 55 år i synnerhet. Förvärvsarbetande kvinnor i fjällkommu
nema är något mer flyttvilliga än kvinnor i övriga regioner. 60 procent uppger att det 
inte kan tänka sig att flytta vilket kan jämföras med ungefar 75 procent i inlands- och 
kustkommunerna. Yngre kvinnor med förvärvsarbete är också mer flyttvilliga om vi 
ser till andelen som inte kan tänka sig att flytta alls. I kust- och inlandsregionen är an
delen 62 respektive 50 procent och i fjällregionen drygt 40 procent.

Mellan 38 och 44 procent av kvinnorna under 35 år bosatta i fjäll- och inlandsregio
nen kan tänka sig att flytta om de får en bättre lön. Motsvarande andel för kvinnor 
över 35 år är 26 respektive 4 procent. För kvinnor bosatta i kustregionen är det de 
yngsta som är mest benägen att flytta tillbaka till fjäll och inland om de får en löneök
ning. Andelen som vill det är dock betydligt mindre, 20 procent, än den tidigare 
gruppen.

Bland männen är skillnaderna ej så stora varken mellan regioner eller åldersgrupper. 
Vi noterar dock att andelen som inte kan tänka sig att flytta är störst bland äldre bo
satta i kustregionen och minst bland yngre män i fjällkommunema. Det är vidare de 
yngre männen i fjäll- och inlandsregionen som kan tänka sig att flytta om de får den



önskade löneökningen. Till sist noterar vi också att viljan att flytta, även om det inne
bär en löneminskning, är störst bland män och i synnerhet unga män tidigare bosatta i 
fjäll- och inlandsregionen och numera bosata i kommunerna Umeå och Skellefteå.
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Vi skall också knyta an till den indelning vi använt oss av tidigare: inflyttade, ut
flyttade och bofasta. Eftersom åldern är av speciellt intresse redovisas svaren ålders- 
indelat på samma sätt som ovan.

Tabell 27 Flyttningsvilja hos kvinnor och män utifrån tidigare flyttningserfaren- 
het. Ålder. Procenta.

Kategori < 5000 Flyttar aldrig Flyttar även 
om lönen minskar

INFLYTTADE
Kvinnor (18-34) 18 54 18
Kvinnor (35-55) 23 58 16
Män (18-34) 17 33 33
Män (35-55) 37 30 15

UTFLYTTADE
Kvinnor (18-34) 20 62 12
Kvinnor (35-55) 10 74 12
Män (18-34) 14 38 33
Män (35-55) 7 65 19

BOFASTA
Kvinnor (18-34) 48 42 3
Kvinnor (35-55) 10 76 7
Män (18-34) 38 38 7
Män (35-55) 11 55 9

a I tabellen har exkluderats de som uppgivit alt > 5 000 kr/min.

Kvinnor i åldersgruppen 35 - 55 år och oavsett tidigare flyttningserfarenhet är minst 
benägen att flytta. Bland yngre bofasta kvinnor uppger cirka 50 procent att de kan 
flytta om de får ett fördelaktigt lönebud vilket kan jämföras med 18 respektive 20 
procent bland inflyttade och utflyttade kvinnor. Bland de yngre männen är förhållan
dena desamma. De bofasta kan tänka sig att flytta om löneökningen är nog stor vilket 
endast en mycket liten andel av de in- och utflyttade männen anser. Medan mer än 
hälften av de inflyttade kvinnorna till fjäll och inlandsregionen svarat att de inte kan 
tänka sig att flytta därifrån är motsvarande andel för männen cirka 30 procent.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att om lönekraven kan tillgodoses så är flyttnings- 
viljan störst bland bofasta kvinnor och män i åldern 18 till 34 år. Medför flytt
ningen en löneminskning är de däremot i mycket liten utsträckning intresserade av att
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flytta. Vi har tidigare redovisat att 'bofasta' har en lägre genomsnittlig lön än andra 
något som kan förklara varför just denna grupp är mer benägen att flytta om det inne
bär en löneökning och mindre om lönen minskar. Inflyttade män är något mer benä
gen att flytta från fjäll och inlandet än vad inflyttade kvinnor är i samma grupp. I 
gruppen utflyttade slutligen är det främst unga män som uppvisar en större bered
villighet att flytta tillbaka till fjäll- och inlandsregionen.

7.1 Flyttningsvi^ja - en statistisk analys

I beskrivningen ovan har några faktorer identifierats, ålder, hemortsregion och kön, 
som alla på sitt sätt bidrar till att förklara skillnader i flyttningsvilja. I detta avsnitt 
skall vi utvidga analysen genom att skatta en funktion med flera förklarande variabler. 
Förutom de tre förklaringsvariabler som redan nämnts har vi också antagit att före
komst av barn kan påverka flyttningsviljan liksom om man bor i eget hus/egen villa. 
Att äga sitt hus antas påverka viljan att flytta negativt medan konsekvenserna för flytt
ning av att ha barn kan vara svårare att förutsäga. Har man barn i förskole- eller 
skolåldern kan ett boende i en stadsregion av en del uppfattas som mindre bra bland 
annat p g a olika miljöfaktorer och för vissa kan därför en flyttning bli naturlig. För 
en familj boende i en mer perfier region kan på motsvarande sätt en flyttning till en 
mer central region bli aktuell när barnens skolgång aktualiseras. Har 
maken/makan/sambon ett förvärvsarbete (makesys) antas det också verka återhållande 
på en persons flyttningsvilja. Vi har vidare en föreställning om att möjligheter till 
extrainkomster (exink) skulle kunna verka återhållande på viljan att flytta. I detta fall 
avses dock endast sådana inkomster som härrör från jakt, fiske, bärplockning och lik
nande. I vad mån individens utbildning och arbete överenstämmer kan också ha bety
delse (arb/utb). Råder god överenstämmelse mellan individens utbildning och dennes 
arbete antas flyttningsviljan vara lägre medan det motsatta antas gälla om överens
stämmelsen är mindre god. Vi tar också i vår modell hänsyn till om personerna är bo
satta i den rurala eller i den urbansierade glesbygden eller i en s k urban zon (urb)3. 
Ett antagande är att personer bosatta i den rurala glesbygden skulle vara mer benägen 
att flytta än de som redan bor i mer tätbefolkade regioner.

Eftersom vi i denna studie också intresserat oss för kvinnors och mäns fritidsintressen 
har vi sökt skatta deras betydelse även i detta sammanhang. Har man sådana intressen 
som med lätthet utövas i den region där man bor antas viljan att flytta därifrån vara 
lägre än om det motsatta skulle vara fallet.

3 För definition av dessa begrepp se avsnitt 2.
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Modellen kan sammanfattas på följande sätt:

FV = f(kön,ålder,region,barn,boende,utb/arb,exink,makesys,urb, fritidsintressen)
(3)

där FV avser 'flyttningsvilja' och mäts i individens krav på löneförändring för att 
hon/han skall vara beredd att flytta. I modellen ingår inte 'arbete' och 'lön'. Orsaken 
till att dessa, för flyttningsviljan troligen mycket viktiga variabler, uteslutits ur 
modellen är att de data som används i vår analys endast omfattar de som har ett för
värvsarbete och därmed en lön. Denna begränsning förklarar troligen varför vi i våra 
skattningar inte erhållit någon signifikant inverkan på individernas flyttningsvilja av 
t ex lönevariabeln.

Vi har skattat modellen med en likelihoodansats där den beroende variabeln 
'lönekrav' ('flyttningsviljan') grupperats på följande sätt: 'Kan tänka mig att flytta' 
respektive 'Kan inte tänka mig att flytta'. Den beroende variabeln är, liksom de 
oberoende, en dummyvariabel. Som den operationaliserats här uttrycker den ett s k 
diskret val där den tillfrågade uttrycker sin inställning till att 'inte flytta alls' eller som 
en 'tänkbar möjlighet', om individens lönekrav tillgodoses.4 Funktionen har skattats 
dels för hela gruppen och dels separat för kvinnor och män bosatta i fjäll- och 
inlandsregionen respektive kustregionen. I tabell 28 presenteras resultaten av den 
första skattningen.

4 I gruppen som kan tanka sig att flytta ingår också de som angett att de kan flytta även om lönen 
minskar.



Tabell 28 Skattning (probit) av individens inställning till att flytta. Beroende vari
abel = flyttningsvilja; FV = 1 (”Kan tänka sig att flytta”), FV = 0
(”Kan inte tänka sig att flytta”).

Konstant -0.649 (2.052)
Kön (kv = l) - 0.470 (3.069)
18 - 24 år 0.606 (2.191)
25 - 34 år 0.403 (2.020)
35 - 44 år 0.244 (1.365)
45 - 55 år (ref)

Fjällregion» 0.772 (2.571)
Inlandsregiona 0.495 (1.667)

Barn (ja = 1) 0.118 (0.654)
Makesys (ja = 1) - 0.087 (0.588)
Boende (eg hus = 1) - 0.270 (1.572)
Exink (ja = 1) 0.234 (1.499)
Arb/utb (ja = 1) -0.116 (0.871)

Rural glesbygd -0.663 (1.879)
Urbaniserad glesbygd -0.156 (0.538)

Hembygds/intresseför. -0.209 (1.367)
Politisk/facklig 0.190 (1.260)
Hantverk/hobby 0.202 (1.382)
Friluftsliv 0.065 (0.260)
Jakt/fiske 0.122 (0.743)
Idrott/motion - 0.288 (1.555)
Film/dans 0.557 (2.716)
Teater/konserter 0.014 (0.088)
Musik/sångverksamhet -0.213 (1.266)
Hund/hästverksamhet -0.009 (0.056)

Log-likelihood - 254.68

Absoluta t-värden inom parentes, 

a Se anmärkning under tabell 25.

Resultaten tolkas så att ett negativt parameterestimat betyder att individen har en 
negativ inställning till att flytta, medan ett positivt estimat ges den omvända 
tolkningen. Det första resultatet, negativ koefficient framför könsvariabeln, betyder 
att när vi konstanthåller för övriga skillnader, i ålder, i intressen osv har kvinnor jäm
fört med män en signifikant negativ inställning till att flytta. En förklaring till detta
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kan vara att eftersom löneskillnaderna, enligt löneanalysen, mellan kvinnor i olika 
regioner är små är det troligt att lönen som incitament för att flytta är liten bland de 
kvinnor som redan har en lön. För männen däremot kan löneincitamentet vara betyd
ligt starkare inte minst på grund av de löneskillnader som finns mellan män bosatta i 
olika regioner.

Våra skattningar tyder vidare på att de som bor i fjällkommunema har en signifikant 
positivare inställning till att flytta än vad kustboma har. Detta gäller i viss mån också 
inlandskommunerna även om signifikansnivån är låg. Läsaren bör dock påminnas om 
att medan fjäll- och inlandsboende har tagit ställning till en flyttning varsomhelst i 
landet har kustboma endast fått ta ställning till en återflyttning, dvs tillbaka till fjäll- 
och inlandsregionen. Hade vi givit alternativa svarsmöjligheter och också frågat om 
deras inställning till att flytta till andra delar av Sverige hade vi fått tillfälle att göra en 
jämförelse mellan hur många som kan tänka sig att flytta tillbaka i förhållande till de 
som kan tänka sig flytta men inte tillbaka. Detta hade naturligtvis varit intressant inte 
minst som ett mått på fjäll- och inlandsregionens attraktionskraft på de som tidigare 
bott där.

Ålderns betydelse för inställningen till flyttning är entydig. Enligt våra skattningar är 
resultaten de förväntade: ju yngre man är ju mer positivt inställd till tanken att flytta 
är man och vice versa. Av övriga resultat är det endast några få som är signifikanta. 
Att bo i eget hus, att ha en förvärvsarbetande make/maka samt ha ett arbete som 
överenstämmer med ens utbildning har alla en förväntad negativ effekt på viljan att 
flytta dock är signifikansnivåema för estimaten mycket låga. Vi noterar också att 
bosatta i den rurala glesbygden har en signifikant negativ inställning till att flytta jäm
fört med de som bor i urbana zoner.

Sambandet mellan flyttningsvilja och fritidsintressen är som nämnts endast i ett fall 
klart signifikant. Dessa resultat blir dock först intressanta när modellen skattas separat 
för kvinnor och män bosatta i olika regioner. Vi har därför skattat ovanstående modell 
dels för den grupp som haft att ta ställning till en flyttning från fjäll- och inlandsre
gionen och dels för den grupp som tagit ställning till en återflyttning till samma 
region. Med denna indelning hoppas vi kunna se om det finns några faktorer som mer 
än andra skulle kunna förklara flyttningsbenägenheten hos olika grupper. Resultaten 
framgår av nedanstående tabell.



Tabell 29 Skattning (probit) av individens vilja att flytta. Beroende variabel = 
flyttningsvilja; FV = 1 ("Kan tänka sig att flytta"), FV = 0 ("Kan inte 
tänka sig att flytta").
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Fjäll- och inlandsregion 
Kvinnor Män

Kustregion
Kvinnor Män

Konstant -0.791 -0.314 - 1.175 - 0.680
(1.340) (0.673) (2.963) (2.012)

18 - 24 år 0.466 0.344 0.786 0.354
(0.957) (0.667) (2.533) (1.155)

25 - 34 år 0.421 0.101 0.608 0.198
(1.311) (0.343) (2.606) (0.862)

35 -44 år 0.097 0.209 0.341 0.212

45 - 55 år ref.
(0.342) (0.787) (1.581) (1.035)

Barn (ja = 1) 0.276 0.309 0.239 - 0.070
(0.847) (1.028) (1.127) (0.346)

Makesys (ja = 1) - 0.294 - 0.526 0.013 -0.067
(1.123) (2.071) (0.077) (0.398)

Boende (eget hus - 1) -0.444 -0.468 -0.165 -0.105
(1.458) (1.700) (0.863) (0.547)

Exink (ja = 1) 0.127 0.026 0.138 0.457
(0.546) (0.118) (0.893) (2.383)

Arb/utb (ja = 1) 0.251 0.282 -0.136 - 0.270
(1.107) (1.279) (0.893) (1.765)

Hembygds/intresseforening - 0.505 - 0.398 -0.122 -0.161
(2.035) (1.640) (0.701) (0.896)

Politisk/facklig 0.349 0.182 0.090 0.162
(1.353) (0.731) (0.531) (0.938)

Hantverk/hobby 0.149 0.301 0.150 0.174
(0.603) (1.243) (0.881) (1.060)

Friluftsliv 0.296 -0.020 -0.051 0.058
(0.613) (0.041) (0.184) (0.205)

Jakt/fiske 0.118 0.141 0.263 0.396
(0.472) (0.518) (1.640) (2.328)

Idrott/motion -0.861 -0.094 - 0.075 - 0.332
(0.028) (0.302) (0.358) (1.575)

Film/dans 0.444 0.434 0.402 0.678
(1.292) (1.436) (1.574) (2.927)

Teater/konserter 0.072 0.222 0.060 -0.152
(0.284) (0.947) (0.327) (0.857)

Musik/ sångverksamhet - 0.372 -0.131 -0.183 -0.112
(1.273) (0.433) (0.964) (0.595)

Hund/hästverksamhet -0.174 0.544 0.005 -0.103
(0.678) (0.208) (0.029) (0.544)

Log-likelihood -95.119 - 103.13 -194.53 - 196.86

Absoluta t-värden inom parentes.
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Ovanstående resultat visar för det första att fritidsintressen endast i ett fall har signifi
kant inverkan på inställningen till att flytta från fjäll- och inlandskommunerna. 
Kvinnor med ett intresse för hembygdsverksamhet har en signifikant negativ inställ
ning till att flytta jämfört med de kvinnor som inte har detta intresse. Övriga resultat 
tyder på att fritidsintressen inte på ett signifikant sätt skulle påverka inställningen till 
att flytta varken för kvinnor eller män. Signifikant positivt inställda till en återflytt
ning är däremot jakt- och fiskeintresserade män samt de med ett intresse för film och 
dans. Kvinnor med dessa intressen är också mer positivt inställda till en återflyttning 
men estimaten är i deras fall icke signifikanta. Överlag visar således våra resultat att 
fritidsintressen endast kan tillskrivas marginell betydelse för kvinnors och mäns vilja 
att flytta från respektive tillbaka till gäll- och inlandskommunerna.

Av övriga resultat framgår att for bosatta i kustregionen har ålder signifikant bety
delse för kvinnors inställning till att flytta tillbaka. Ju yngre de är ju mer positiv till 
återflyttning är de. Män med möjligheter till extrainkomster är mer positiva än de som 
saknar sådana. Här avses extrainkomster från jakt, fiske m m. Åtskilliga torde fortfa
rande ha tillgång till jaktmarker m m eftersom de tidigare varit bosatta i gäll och 
inlandet och deras mer positiva inställning till en återflyttning p g a detta är därför 
förklarlig. Män med arbeten som överensstämmer väl med den utbildning de har är 
mer negativa till flyttning än de vars arbeten inte stämmer så väl med deras utbild
ning.

Bland de som bor i inlands- och gällregionen visar resultaten att män med en 
maka/sambo som förvärvsarbetar har en negativ inställning till att flytta därifrån jäm
fört med de män vars hustru inte lönearbetar. Denna inställning gäller också i de fall 
män äger sitt hus. Bland kvinnorna är det också dessa faktorer, boendet och om 
maken har arbete, som minskar viljan att flytta. Signifikansnivån är dock låg för dessa 
estimat.

7.2 Sammanfattning

Vi har i detta avsnitt sökt skatta förvärvsarbetande kvinnors och mäns vilja att flytta 
från respektive tillbaka till gäll- och inlandsregionen. Vi har därvid mätt flyttnings- 
vilja såsom krav på lönekompensation. Begränsningen till enbart de som har ett löne- 
arbete innebär dock att vi inte får besked om själva arbetets betydelse för viljan att 
flytta.

Huvudresultaten, när vi konstanthållit för ett antal olika förklaringsfaktorer, är för det 
första att förvärvsarbetande kvinnor uppvisar en lägre flyttningsvilja än män. För det 
andra att yngre i högre grad än äldre kan tänka sig att flytta och för det tredje att 
bosatta i gäll- och inlandskommunerna har högre flyttvilja än vad bosatta vid kusten
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har. Den restriktion som de kustboende har (att endast beakta en tillbakaflyttning) 
underskattar förmodligen deras egentliga flyttbenägenhet men eftersom denna flytt- 
ningsrörelse var den primära för vår studie gjordes begränsningen. Våra skattningar 
bekräftar också det vi tidigare konstaterat nämligen att fritidsintressen har ringa bety
delse för flyttningsviljan.

För att få en uppfattning om det föreligger några regionala och könsmässiga skillnader 
genomfördes separata skattningar av funktionen. Det framgick då att män i kustre
gionen med intresse för jakt och fiske samt film och dans var mer positiva till en åter
flyttning jämfört med övriga. Detta gällde i viss mån också kvinnorna. För boende i 
gäll- och inlandskommunerna däremot föreföll inte något speciellt fritidsintresse, med 
undantag för kvinnors intresse för hembygdsverksamhet, påverka inställningen till att 
flytta i någon märkbar omfattning. Skattningarna på den regionala nivån visade också 
att män bosatta i gäll och inlandet med eget hus och maka/sambo med förvärvsarbete 
är mindre villiga att flytta. Detta gällde också för kvinnor även om signifikansnivå- 
ema för dessa estimat var något lägre.



55

8 SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Ett växande kvinnounderskott, eller om man så vill ett tilltagande mansöverskott, i 
stora delar av Norrlands inland har kommit att oroa åtskilliga, politiker, beslutsfattare 
och andra, under senare år. Obalansen mellan kvinnor och män men också en tillta
gande utflyttning av unga män har inneburit att man böljat intressera sig för speciellt 
kvinnors situation i inlandet. Det har bland annat lett till att aktiviteter, projekt och 
andra satsningar, ofta initierade och ledda av kvinnor, kommit igång i en omfattning 
som aldrig tidigare skådats. Satsningar vars främsta syfte är att hindra en fortsatt ut
flyttning av kvinnor men också av män från inlandet.

Varför flyttar då kvinnorna? De bakomliggande orsakerna är naturligtvis många men 
oftast uppger man 'utbildning' och 'arbete' som viktiga skäl. Detta indikerar att det 
företrädesvis är unga kvinnor som flyttar något som ytterligare skapar oro för framti
den. Skälen att flytta kan dock vara flera än så t ex avsaknad av eller ett alltför be
gränsat utbud av fritidsaktiviteter och samvaroformer för kvinnor. Det är också tänk
bart att kvinnor flyttar 'från något', exempelvis från föräldrar eller från den sociala 
kontrollen som kan förekomma. Kvinnor kanske uppfattar att hennes möjligheter 
snabbt blir blockerade och/eller att det saknas identifikationsobjekt på den lokala 
arbetsmarknaden något en större arbetsmarknad skulle kunna erbjuda osv. Skälen kan 
m a o vara många och hur de förstärker respektive försvagar den enskildes motiv att 
flytta kan vi bara ana. Syftet med den studie som genomforts här har varit att närmare 
belysa ett par faktorer som kan antas ha betydelse för kvinnors och mäns beslut att 
stanna kvar eller flytta från Norrlands inland.

Eftersom Västerbottens län rymmer den problematik som karaktäriserat Norrlands in
land de senaste åren har vi begränsat datainsamlingen till detta län. Vi är dock av den 
uppfattningen att de resultat vi erhållit bör vara applicerbara på övriga norrlandslän.

Studien är inte en flyttningsstudie i traditionell mening dvs där individens situation 
jämförs före respektive efter en flyttning. Vår ansats har istället varit att analysera 
kvinnor och män med den gemensamma erfarenheten av att ha bott i någon av länets 
fjäll- och inlandskommuner. Vissa bor fortfarande kvar andra har flyttat därifrån och 
andra igen har flyttat dit. Den empiriska analysen har genomförts ur två olika per
spektiv: dels utifrån nuvarande regionala hemvist (fjäll-, inlands- eller kustregion) och 
dels med avseende på tidigare flyttningserfarenhet (bofast, inflyttad eller utflyttad).

För de som flyttat i någondera riktningen, till eller från fjäll- och inlandsregionen, 
kan skälen för detta sammanfattas på följande sätt:
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Män flyttar från Norrlands inland av arbetsskäl.
Män flyttar till Norrlands inland av arbetsskäl.
Kvinnor flyttar därifrån p g a utbildning och arbete.
Kvinnor flyttar dit av familjeskäl.
Fritidsintressen, som skäl för flyttning, är ovanliga men vanligare bland de 
som flyttat till Västerbottens inland än därifrån.

Norrlands inland har inte sällan i media, offentliga diskussioner och andra samman
hang, framställts som ett eldorado för männen vad gäller fritidsintressen, medan det är 
ytterst torftigt för kvinnor att leva där. Vår studie har visat att denna bild endast i 
mindre utsträckning stämmer med verkligheten. Kvinnors och mäns intressen sam
manfaller ofta inte minst vad gäller intressen som med fördel kan utövas i fjäll- och 
inlandsregionen. De skillnader som finns är också de förväntade dvs män är mer in
tresserade av jakt och kvinnor är mer intresserad av teater mm. Kvinnors intressen är 
emellertid inte alltid gemensamma. Våra resultat visar att kvinnor ofta har olika in
tressen vilket kan bidra till att vissa flyttar därifrån, att andra flyttar dit och att många 
kvinnor aldrig lämnar Norrlands inland.

Vad som bör understrykas är att kvinnor som flyttat från andra regioner till Väster
bottens fjäll och inland är en heterogen grupp med bland annat varierande utbild
ningsbakgrund. De uppvisar dessutom genomgående en mycket större bredd i fri
tidsintressen än vad övriga grupper gör. Dessa kvinnor är utan tvivel en tillgång för 
inlandet och inte sällan har dessa kvinnor initierat och varit pådrivande till många av 
de satsningar som vi kunnat se på flera håll. Det är sannolikt också så att många av 
dessa kvinnor kunnat bidra till att en viss uppluckring av vad som av tradition ansetts 
som 'kvinnligt' respektive 'manligt' kunnat ske inom flera områden.

Avsaknad av arbete och möjligheter till utbildning har alltid varit viktiga motiv för att 
flytta från regioner som kännetecknas av hög arbetslöshet och/eller låg 
arbetskraftsefterfrågan. Dessa skäl är oftast liktydigt med att man har ekonomiska 
motiv för att flytta. Finns det då några ekonomiska motiv att flytta från Norrlands in
land om man har ett förvärvsarbete? Våra resultat visar på sådana regionala löneskill
nader att det skulle kunna vara ett viktigt motiv för män men knappast för kvinnor. 
LÖnenackdelen är nämligen mycket större för män än för kvinnor av att bo i 
fjäll- och inlandskommunerna. Medan män i fjäll och inlandet kan räkna med att 
deras lön i genomsnitt ligger mellan 11 och 13 procent lägre jämfört med motsvarande 
grupp män i kustregionen är motsvarande skillnader för kvinnor obetydliga. När ana
lysen genomfördes separat för de tre regionerna visade resultaten att löneskillnaderna 
mellan könen var minst i fjäll- och inlandsregionen och störst i kustkommu
nerna. En förklaring till detta är att den allmänna lönenivån i Norrlands inland är 
lägre än vad den är vid kusten vilket naturligtvis påverkar kvinnors relativa löneposi- 
tion positivt.



Vi har också analyserat i vad mån kvinnor och män kunde tänka sig att flytta från 
respektive tillbaka till inlandet. Vi fann då att viljan att flytta är genomgående lägre 
bland kvinnor än bland män. Den är vidare lägre bland äldre kvinnor än bland 
yngre. I den statistiska analysen, där flera förklarande faktorer ingått, visar det sig att 
kvinnor i allmänhet är signifikant mer negativa än män till att flytta, men att kvinnor 
som bor i fjällkommunema är minst negativa. Detta tolkar vi som att de har en högre 
flyttningsvilja jämfört med övriga kvinnor. För män i samma region är också den 
negativa inställningen mindre uttalad men skillnaderna gentemot män i övriga 
regioner är inte signifikanta. De som kan tänka sig att flytta tillbaka är framförallt de 
yngre, både kvinnor och män, vilket måste uppfattas som positiva signaler till boende 
i fjäll och inlandet.

Vi har i analysen också skattat fritidsintressenas betydelse för viljan att flytta. Efter
som vi endast erhöll några få signifikanta resultat blir vår slutsats att kvinnors och 
mäns fritidsintressen endast i mindre utsträckning påverkar deras inställning till att 
flytta från respektive tillbaka till fjäll- och inlandsregionen.

Analysen som genomförts här har framförallt givit belägg för uppfattningen att unga 
kvinnor och män i fjällkommunema faktiskt har en större flyttningsvilja än vad övriga 
har. Den har emellertid också visat att det finns ett visst intresse bland unga männi
skor som flyttat därifrån att också flytta tillbaka. Vidare sker det en viss inflyttning 
från andra delar av landet inte minst av kvinnor som kommit att få betydelse såväl för 
aktivitetsnivån som att bryta invanda könsrollsmönster i regionen.

De investeringar och satsningar som idag görs i olika norrlandskommuner i syfte att 
begränsa utflyttningen och uppmuntra inflyttningen av kvinnor och därmed också av 
män är nödvändiga. Tillgången till arbete är ett nödvändigt villkor för att människor 
skall stanna men det är inte säkert att det är ett tillräckligt villkor. Vår analys har visat 
att viljan att flytta är påtaglig även bland de som har ett förvärvsarbete. Tillgång till 
barnomsorg och utbildningsmöjligheter for både ungdomar och vuxna är viktiga lik
som utvecklingsmöjligheter i arbetet. Vår studie har visserligen inte funnit några klara 
belägg för att fritidsinressena skulle ha någon avgörande betydelse för ett beslut om 
att flytta eller att stanna men det är ställt utom allt tvivel att en/ett kom
muns/regions/samhälles attraktionskraft ökar väsentligt om den också bidrar till att 
skapa förutsättningar för ett brett utbud av fritidsaktiviteter (inte minst för kvinnor).

Vi har i studien genomgående talat om individens flyttningsbeslut vi anser dock att det 
vore mer korrekt att betrakta detta beslut som ett beslut fattat av hushållet. För att få 
en uppfattning om hushållens inställning till att flytta respektive stanna måste man 
känna till deras ekonomiska situation, deras preferenser för olika fritidsaktiviteter mm 
i olika regioner. Vi skulle också, behöva veta mer om den urbana kulturens utbred
ning till mer perifera regioner och om och hur den påverkar flyttningsbesluten hos 
hushåll och individer. Mediakulturens utbredning har bidragit till att avstånden mellan
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centrum och periferi har förkortats vilket också transportnätets utbyggnad bidragit till. 
Utvecklingen har här medfört att man idag kan hitta lika vittberesta personer i de mest 
perifera regionerna i Norrlands inland som i centralorterna i mellansverige. Dessa 
förändringar som skett och sker tror vi också påverkar kvinnors, mäns och hushålls 
beslut att flytta men i vilken riktning, om de är av väsentlig betydelse osv kräver ett 
mer ingående studium.
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BILAGA 1

Karta över Västerbottens län
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BILAGA 2

UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING 

Val av undersökningsområde

Undersökningen har utförts i Västerbottens län, som erbjuder den för Norrland 
typiska flyttningsproblematiken. I fjäll-och inlandskommunerna minskar befolkningen 
genom utflyttning och i kommunerna vid kusten är inflyttningen expansiv, framförallt 
i huvudorten Umeå.

Urval, bortfall och generaliserbarhet

Undersökningen är en jämförande studie mellan befolkningen i Västerbottens fjäll- 
och inlandskommuner och personer som under det senaste decenniet flyttat till de 
stora kuststäderna i länet, Umeå och Skellefteå. Undersökningen är avgränsad till den 
del av befolkningen som är i för utbildnings- och förvärvsarbete mest aktiva åldrarna, 
mellan 18 och 55 år.

För att möjliggöra en tillfredsställande jämförelse mellan befolkningen i de tre regio
nerna fjäll, inland och kust var urvalens storlek numerärt lika. Skattemyndigheten på 
länsstyrelsen i Västerbottens län tillhandahöll två slumpmässiga urval om vardera 
drygt 200 personer i åldrarna 18 - 55 år, dragna ur registret över befolkningen i fjäll- 
kommunerna respektive inlandskommunerna. Till fjällkommunema räknas; Sto ruman, 
Sorsele, Vilhelmina och Dorotea. Till inlandskommunerna har vi räknat Malå, 
Norsjö, Lycksele, Åsele, Vindeln och Bjurholm.

Tre kommuner i Västerbotten; Nordmaling, Vännäs och Robertfors, ingår inte i 
undersökningen av den anledningen att avståndet till de stora kuststäderna tillåter 
dagspendling.

Vidare erhölls två statistiska urval från Umeå respektive Skellefteås befolkningsregis
ter av inflyttade under perioden 1981 till 1990 från någon inlandskommun i Väster
bottens län. Det sammantagna antalet personer i de ursprungliga urvalen uppgick till 
873 personer, varav 438 personer kom från Västerbottens inlands- och fjällkommuner 
och 435 personer var inflyttade till de två kustkommunerna, se sammanställningen 
nedan. Bortfallet uppgick till totalt 32% och antalet som kom att ingå i undersök
ningen blev 590 personer, varav 306 personer i fjäll och inland och 282 personer i 
kuststäderna.
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Fjäll/inland 
antal %

Kuststäder 
antal %

Totalt
antal %

Ursprungligt urval 438 435 873
Bortfall 131 30 151 35 282 32
Undersökningspopulation 306 284 590

Orsaken till bortfallet är i huvudsak okänd. Tio personer har avböjt att delta i under
sökningen, sju personer var okända på adresserna, en person var bortrest under 
datainsamlingen och en person inkom med sitt svar för sent.

Ett bortfall på 30 % är inte ovanligt vid datainsamling med postenkäter, men likaväl 
besvärande. För att få en uppfattning om hur bortfallet kan ha påverkat undersök- 
ningspopulationens sammansättning, har en jämförelse gjorts med det ursprungliga 
urvalet med avseende på personernas fördelning på kön, ålder och boendeort. Av 
tabellen nedan framgår att kvinnor är bättre representerade än män, medelålders per
soner ingår i undersökningen i högre grad än de unga och att den stationära 
befolkningen jämfört med den rörliga är bättre representerad i undersökningen.

Kön Ursprungligt urval Undersökningspopulation
antal % antal %

Män 446 51 270 46
Kvinnor 427 49 320 54

Ålder
18-24 år 176 20 105 18
25-34 år 262 30 170 29
35-44 år 235 27 170 29
45-55 år 199 23 145 25

Boendeort
Fjäll och inland 438 50 306 52
Kuststäder 435 50 284 48

Med tanke på undersökningens syfte är det tillfredsställande att just kvinnor i glesbyg
den är väl representerade, men bortfallet bland män påkallar viss försiktighet vid tolk
ning av resultaten.
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Datainsamling

Datainsamling har skett med stöd av postenkäter, som sändes ut i böljan av maj 1990. 
Två skilda frågeformulär med huvudsakligen överensstämmande frågor sändes till be
folkningen i inlandet respektive till de utflyttade i kuststäderna. Formulären innehöll 
strukturerade frågor med övervägande fasta svarsalternativ.

De frågeområden som enkäterna koncentreras kring var följande; Inkomst- och syssel- 
sättningsförhållanden, sociala förhållanden, social service och infrastruktur samt fri
tidsintressen och kulturella förhållanden.

Valet av datainsamlingsmetod var avhängigt undersökningens syfte att ge en bred 
kartläggning, med underlag från ett kvantitativt stort material och med förhoppnings
vis goda möjligheter till generaliserbarhet inte endast för Västerbottens län.

Bakgrundsvariabler 

Variabeln klass

I föreliggande studie är vi intresserade av att jämföra befolkningens sociala och eko
nomiska skiktning i olika regioner. Vi har bland annat samlat in uppgifter om indivi
dernas utbildning, yrke och inkomster. För de gifta har vi uppgifter om makas/makes 
yrke och den samlade hushållsinkomsten.

Sedan folkräkningen 1960 har man inom den offentliga statistiken använt socioeko- 
nomisk gruppering istället för socialklasser. Den nuvarande indelningen är från 1980 
(SCB 1982). Den för indelningen helt grundläggande tanken är personers anknytning 
till arbetslivet och deras position i produktionshierarkin (Nordisk socioekonomisk in
delning 1990). En uppdelning görs efter yrkenas kompetens- eller kvalifikationsnivå, 
dvs antal utbildningsår efter grundskola. Bland de yrkesakdva skiljer man sedan på 
anställda och företagare, vilket motiveras av företagarnas högre grad av autonomitet 
och av skillnader i livsstil och intressen mellan anställda och företagare. En tredje 
grundläggande princip är uppdelningen av anställda på arbetare och tjänstemän som är 
klassisk och karaktäriserar uppdelningen på manuella och icke manuella yrken. De 
som ej är förvärvsarbetande delas in efter tidigare yrke eller makas/makes och efter 
studienivå.

Med stöd av SCB:s socioekonomisk indelning har vi klassificerat befolkningen i tre 
hierarkiska klasser utifrån yrke och tidigare yrke. De yrkesgrupper som har den läng
sta utbildningen, minst sex års utbildning efter grundskola, benämner SCB, Högre



tjänstemän och Fria yrkesutövare med akademikeryrken. Till denna kategori förs även 
egna företagare med fler än 10 anställda och lantbrukare med mer än 100 ha åker Her 
400 ha skog. Vi benämner denna grupp personer "Övre medelklassen".
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De yrkesgrupper som kräver minst tre års utbildning utöver grundskola benämner 
SCB Tjänstemän på mellannivå. Till denna kategori förs även egna företagare med 
färre anställda än 10. Förutom de yrkesarbetande inkluderas studerande på högskole- 
och universitetsnivå. Vi benämner denna grupp personer "Medelklassen".

Övriga yrkesgrupper kräver mindre utbildning än två år utöver grundskola. Hit hör 
facklärda och ej facklärda arbetare, varu- och tjänsteproducerande samt lägre tjänste
män. Till denna grupp hör även lantbrukare med högst 20 ha åker och 100 ha skog 
och studerande på lägre nivåer än högskola/universitet. Vi benämner gruppen 
"Arbetarklass".



BILAGA 3

Nordisk Yrkesklassificering

0 Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnär
ligt arbete

1 Hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete m m

2 Administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete

3 Kommersiellt arbete

4 Lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete

5 Gruv-, stenbrytnings- och petroleumutvinningsarbete m m

6 Transport- och kommunikationsarbete

7/8 Tillverkningsarbete, maskinskötsel m m

9 Servicearbete m m
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