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FÖRORD 
 
 
I rapporten redovisas en förstudie genomförd av CERUM, Centrum för regional-
vetenskap vid Umeå universitet på uppdrag av Luleå kommun. De frågeställningar 
som motiverat studien är orienterade kring frågor om storleken på, orsakerna 
bakom och betydelsen av det underskott på unga kvinnor som anses finnas i Luleå 
kommun. Analysen utfördes hösten 2016 och våren 2017. Under projekttiden fanns 
en nära dialog mellan CERUM och Luleå kommun. Avsikten var att befintliga un-
derlag, diskussioner och redan genomförda åtgärder inom kommunorganisationen 
kopplade till gender i Luleå och därmed till frågeställningen, skulle ingå som indata 
i studien. En styrgrupp med representanter från Luleå kommun och Luleå Tekniska 
Universitet (LTU) vägledde arbetet.  
 
Materialet presenterades bl.a. vid en workshop med ledare inom Luleå kommun 
och LTU. Från CERUMs sida vill vi tacka Kommunalrådet Yvonne Stålnacke för en 
motiverande introduktion och deltagande i projektets workshop. Ett särskilt tack 
riktas även till fullmäktigeledamoten Jan Nyberg, som initierade projektet och som 
drivit på diskussionerna, samt till Håkan Wiklund, Luleå kommun, som varit 
ansvarig och kontaktperson inom kommunen. Båda har deltagit i projektets styr-
grupp.  
 
I styrgruppen ingick även Anna Degerman, Luleå kommun, Erik Öhman, Luleå 
kommun och Jeaneth Johansson, LTU. Anna Engström vid LTU och Stefan Larsson 
vid Luleå kommun var mycket behjälpliga med att leverera statistik till projektet. 
Jan Unga, Luleå kommun ställde som vanligt upp med insikter och ett trevligt 
bemötande. Ett stort antal ledare och politiker deltog i projektets workshop. Ett 
stort tack riktas till samtliga.  
 
Från CERUM har professor Lars Westin, projektledare Jeanette Kjellberg samt 
förste forskningsassistent Robert Sörensson deltagit. Ett särskilt tack riktas även 
till Dr. Martin Paju som läst och kommenterat tidigare rapportutkast.  
 
I slutet av rapporten presenteras förslag för hur Luleå kommun kan gå vidare med 
arbetet för att öka andelen och antalet kvinnor i kommunen och därmed stärka 
kommunens tillväxt.  
 
Rapporten överlämnades våren 2017 till Luleå kommun. Den publiceras nu för en 
vidare läsekrets i en något reviderad form. 
 
 
Umeå i mars 2020 
 
 
Lars Westin 



 

 

 



 

 

 

SAMMANFATTNING 
 
Luleå kommun har i förhållande till många jämförbara kommuner en låg andel 
kvinnor i befolkningen. Så har det varit under relativt lång tid. Det gäller även 
Norrbotten generellt i förhållande till andra län i Sverige. Luleå kan jämföras med 
Linköping. Båda städerna har i förhållande till sin befolkning en relativt hög andel 
män. Båda har universitet som signalerar en teknisk profil. Totalt sett är däremot 
inte LTU ett universitet med en starkt manlig studentgrupp. Endast en tredjedel av 
studenterna läser teknik och könsfördelningen bland studenterna på LTU är jämn.  
 
Den största enskilda mantalsskrivna åldersgruppen med kvinnor Luleå var 2016  de 
som är 23 år. Det är en i Sverige stor åldersgrupp och i den åldersgruppen fanns 
även betydlig fler män i kommunen. I åldrarna mellan 40 och 60 år råder 
huvudsakligen balans mellan könen medan andelen kvinnor är som störst efter 
sjuttioårsåldern. Framförallt är Luleå underrepresenterat med kvinnor i åldrarna 
25 till 40 år.   
 
Det pekar på att fokus när det gäller åtgärder för att skapa ökad balans mellan män 
och kvinnor i Luleå bör riktas mot åtgärder som ökar möjligheten för familje-
bildande par, att efter studietiden bli delaktiga i och känna sig attraherade av Luleås 
bostads-, arbets-, kultur- och fritidsmarknader. 
 
En åtgärd för att åstadkomma det kan vara att öka rörligheten på arbets- och 
bostadsmarknaderna, öka risktagande och stärka entreprenörskapet bland de 
relativt stora kohorterna av invånare i medelåldern i Luleå. Det kan öppna upp för 
de yngre att komma in på arbets- och bostadsmarkanerna. 
 
Luleå bör framförallt sträva efter att växa snabbare och nå 100 000 invånare. Med 
ökat byggande blir det lättare för yngre att etablera sig och för äldre att söka nya 
utmaningar. I ett tillväxtprogram för kommunen bör andelen kvinnor växa 
snabbare än andelen män. Endast genom att sätta explicita delmål för detta kan 
hinder och flaskhalsar för att nå målet identifieras. 
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1. INTRODUKTION 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Luleå kommun har år 2016 runt 77 00o invånare. Andelen kvinnor i befolkning var 
49,2 procent. Andelen kvinnor i Luleå har under decennier legat relativt stabilt runt 
49,5 procent. I Sverige som helhet har andelen kvinnor i befolkningen däremot 
genomgått tydliga trender och cykler. År 2015 sjönk andelen kvinnor i Sverige för 
första gången under 50 procent, antalet kvinnor blev färre än antalet män.  
 
Luleå är därmed inte en kommun med exceptionellt få kvinnor, men kommunen 
har i förhållande till andra kommuner i sin storleksklass en relativt låg andel kvin-
nor. Dessutom har kommunen ett universitet och är ett regionalt centrum, vilket 
ger förutsättningar  för en högre andel kvinnor.  
 
Studerar man en tabell över andelen kvinnor i befolkningen i Sveriges kommuner 
visar den att det finns kommuner med relativt tydliga mansöverskott, men att 
endast ett fåtal kommuner uppvisar kvinnoöverskott.1 Kvinnoöverskotten är även 
betydligt mer modesta än mansöverskotten. Det kan således i en kombinerad mi-
grations-, döds- och födelseprocess för enskilda kommuner uppstå relativt ensidiga 
”mansdominerade” miljöer, samtidigt som det inte verkar uppstå utpräglade kvin-
nodominerade miljöer, i alla fall inte på kommunal nivå. Luleå tillhör kommunerna 
med mansöverskott, men som vi återkommer till nedan finns det kommuner med 
ett betydligt större ”överskott på män” än i Luleå. 
 
Ett skäl till varför inte utpräglad kvinnodominerade kommuner uppstår i Sverige 
skulle kunna vara att ”män söker sig till platser med kvinnor”, medan kvinnor inte 
på samma sätt söker sig till platser med överskott på män. Vissa kommuner erbju-
der i så fall en särskilt attraktiv miljö för män, miljöer som däremot inte i samma 
grad attraherar kvinnor, vilket innebär att andelen män i de kommunerna tydligt 
kommer att överstiga antalet kvinnor. Utpräglade kvinnokommuner finns inte i 
Sverige.2 
 
I en kommun vars ekonomi kännetecknas av att humankapitalet, grovt mätt som 
antalet invånare, är en kritisk produktionsfaktor kan det vara ett problem om inte 
kvinnor attraheras till kommunen. En obalans mellan män och kvinnor kan be-
gränsa bredden och komplexiteten på de idéer som genereras i kommunen för för-

                                                             
1 Andelarna är beräknade med hjälp av SCBs befolkningsstatistik. De mäter därmed endast folkbokförda personer och den 
könstillhörighet som där blivit tilldelad. Det skulle i princip kunna finnas systematiska fel i statistiken om den används för 
att jämföra antalet män med antalet kvinnor i en kommun om till exempel män byter mantalsskrivningsort mer frekvent än 
kvinnor trots att både män och kvinnor byter boendekommun. För universitetsstäder och kommuner längs nationsgränser 
mot andra länder skulle det därmed kunna vara en felkälla i den typen av analyser vi gör i den här rapporten.    

2 Detta faktum skulle i sig kräva en egen studie. Finns det något i den kommunala planeringen och beslutsfattandet som gör 
det svårt att skapa kommuner som är särskilt attraktiva för kvinnor? Stockholm och Danderyd var t.ex. under sjuttiotalets 
inledande år sådana mer utpräglade ”kvinnokommuner” med 52-53 procent kvinnor. Det är givetvis även så att begreppen 
kvinna och man inom sig inrymmer beteenden och preferenser som på intet sätt är entydiga för respektive populationer.  
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nyelse av företagande, offentlig service och föreningsliv. En större och mer diversi-
fierad befolkning representerar även en mer diversifierad efterfrågan på service, 
nöjen, kommunikationer, mm.  
 
Speciellt kan en kommun som inte är attraktiv för kvinnor i fertil ålder möta en mer 
begränsad tillväxt av befolkningen och därmed även av det lokala humankapitalet. 
Det skulle kunna innebära att inte heller män flyttar till kommunen, att färre barn 
föds i kommunen, att färre jämnåriga par bosätter sig i kommunen och att färre 
mor- och farföräldrar flyttar till barnbarnen. Om den typen av bosättnings- och 
flyttkedjor är av betydelse för kommunens samlade befolkningstillväxt, skulle det i 
så fall vara kritiskt viktigt för en kommun som vill attrahera en ökande befolkning 
att kommunen är attraktiv för yngre kvinnor, men även för kvinnor generellt.    
 
Under efterkrigstiden har flera kommuner i Norrland uppvisat låga andelar kvinnor 
i förhållande till andelen män i befolkningen. Ofta har de kommunerna även haft 
en svag befolkningsutveckling. Det kan vara kopplat till en traditionellt relativt 
”manlig” profil på arbetsplatser, boende och fritidsmöjligheter i kommunerna. När 
arbetsplatserna funnits i naturresursnäringar som jordbruk, gruvor, skog mm har 
den pågående mekaniseringen samtidigt inneburit att antalet arbetsmöjligheter i 
de branscherna minskat.  
 
Andra kommuner i Norrland, som Östersund, uppvisar istället en relativt hög andel 
kvinnor. Universitetsstäder med breda utbildningsmöjligheter och städer med sjuk-
hus och större vårdenheter har ofta dragit till sig kvinnor. Flera universitets- och 
högskolestäder uppvisar därför även en viss relativ överrepresentation av kvinnor. 
Utbildningsstäderna får även en relativt låg medelålder, vilket skulle kunna vara 
gynnsamt för födelsenettot.  
 
Universitetsstäder som domineras av tekniska utbildningar har istället attraherat 
unga män. Luleå kommun har en relativt låg genomsnittsålder, som resultat av att 
Luleå Tekniska Universitet är lokaliserat till staden. Däremot har Luleå inte en så 
hög andel kvinnor som några andra universitetsstäder. Det skulle i så fall eventuellt 
kunna förklaras av att Luleå Tekniska Universitet just är ett tekniskt universitet. 
Men det finns även tekniska högskolor och universitet i andra städer. Antalet 
ingenjörsstudenter kan därmed inte alltid ensamt förklara städers könsmässiga 
balans och befolkningsutveckling.  
 
Luleå kommun har som mål att växa från dagens 77 000 till 80 000 invånare. I en 
sådan strategi för ökad befolkning kan eventuella brister i kommunens förmåga att 
attrahera yngre kvinnor och kvinnor generellt skapa ett konkurrensproblem. Denna 
studie tar sin utgångspunkt i den problembilden. Den traditionellt starka naturre-
sursprägeln på Luleås och Norrbottens näringsliv, samt inriktningen på den 
tekniska högskolan med flera utbildningar av betydelse för naturresursnäringarna 
hamnar givetvis i fokus i en sådan problembild. Men innan vi accepterar den be-
skrivningen och drar slutsatser, är det lämpligt att studera något av de data som 
finns tillgängliga. 
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1.2. Frågeställning och syfte 
 
De centrala frågeställningarna som diskuteras i denna rapport är således: Hur stor 
är andelen kvinnor och speciellt andelen yngre kvinnor i Luleå idag? Hur stor har 
andelen kvinnor varit tidigare? Hur kan situationen i Luleå beskrivas relativt andra 
kommuner i Sverige och Norrland? Speciellt är det intressant att studera hur Luleås 
situation kan beskrivas i relation till andra universitetsstäder?  
 
Syftet med rapporten är att ställa samman och visualisera den för de ovanstående 
frågeställningarna mest centrala statistiken, dra slutsatser samt föreslå åtgärder 
som Luleå kommun kan vidta.  
 
 

1.3 Disposition 

 
Rapporten är disponerad på följande sätt. I nästa avsnitt tas ett mer översiktligt 
grepp på Norrlands befolkningsutveckling. Avsikten är att belysa den omgivning 
som präglat Luleå som stad. Den svaga utvecklingen i flera av Norrlands städer och 
för Norrland som helhet ställs i relation till hela Sveriges utveckling. Den svaga ut-
vecklingen i regionen och dess städer är ett faktum som Luleå måste hantera om 
man markant vill öka den egna befolkningen. I avsnittet studeras därpå även hur 
fördelningen av kvinnor och män ändrats över tid i den svenska befolkningen, i 
Norrland samt i Norrbotten.   
 
Den analysen och beskrivningen bildar en bakgrund till avsnitt tre, där utvecklingen 
i Luleå granskas mer ingående. Kommunen jämförs med andra kommuner i Sverige 
och Norrland. Stockholm, Umeå och Linköping används som referenskommuner 
med universitet. I avsnitt fyra studerar vi åldersfördelningarna för män och kvinnor 
i Luleå och jämför den med genomsnittliga svenska förhållanden. Här sker även en 
jämförelse med åldersfördelningarna i andra universitetskommuner samt kommu-
nerna Piteå och Boden, i den närmaste lokala arbetsmarknadsregionen. 
 
Avsnitt fem omfattar en diskussion av vad kommunernas storlek och universitetens 
profil betyder för att kommuner uppvisar skillnader i andelen kvinnor i befolk-
ningen och speciellt vad som kan förklara situationen i Luleå. I avsnitt sex samman-
fattar vi resultaten från förstudien i ett antal slutsatser, presenterar några hypoteser 
om möjliga förklaringsfaktorer. I avsnitt sju ges policyinriktade konklusioner kopp-
lade till hur Luleå kommun kan arbeta för att öka andelen kvinnor i kommunen och 
i samband med det öka kommunens tillväxt. Avslutningsvis ger vi förslag på några 
fördjupade studier som resultaten från denna förstudie kan resultera i. 
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2. KVINNOR OCH MÄN I NORRLAND OCH 
SVERIGE 

 
2.1 Uppkomsten av svaga städer i Norrland 

 
Naturresurserna var den avgörande tillgång som ökade takten i utvecklingen av 
Norrlands ekonomi under 1800-talet. Med utbyggnaden av järnvägarna, nya 
processer för att tillvarataga malm och ett allt mer förgrenat vägnät blev Norrland 
mycket attraktivt för investeringar och för arbetskraft som sökte jobb i en nationell 
och global ekonomi i omvandling. Inflyttning, en relativt ung befolkning och födel-
seöverskott fick invånarantalet i Norrland att växa i en för Sverige mycket hög takt.  
 
Redan under 1930-talet kunde däremot, som framgår av Figur 1, en viss avmattning 
i tillväxten observeras. Jämtland stagnerade först. Förhoppningarna om en fortsatt 
stark utveckling av Norrlands inland i samband med att Inlandsbanan började 
byggas, kom inte att förverkligas. Vid den tiden börjar även tillväxten i 
Västernorrland att avta. Västerbotten och Norrbotten fortsätter att växa ytterligare 
ett tag, mycket som resultat av en hög internationell efterfrågan på malm. De båda 
länens fortsatta befolkningstillväxt långt in på femtiotalet illustrerar även mer 
generellt hur utvinningen av och tillväxten inom naturresursnäringarna förflyttas 
allt längre norrut i landet.  
 

 
 

Figur 1. Befolkningsutveckling i fyra norrlandslän. Årtalen 
anger när respektive ort får järnväg. Data från SCB. 
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Även tillväxten i Norrlands städer förskjuts norrut. Städerna i Västernorrland upp-
visar tidigt tydliga tendenser till stagnation, medan städerna i Norr- och 
Västerbotten fortsätter att växa. Sammantaget innebär det dock att befolkningstill-
växten i Norrlands städer avtar. 
 
Under första hälften av 1900-talet sker dessutom en förskjutning när det gäller den 
betydelse olika tillgångar har i rollen som kritisk produktionsfaktor för tillverkning 
av varor och tjänster i Sverige. Den relativa betydelsen av tillgången på naturresur-
ser och energi minskar, medan tillgångar relaterade till humankapital, kultur, 
sociala strukturer och institutioner förstärks i takt med att produktionens tjänste-
innehåll ökar. De förbättrade nätverken för transporter av varor, personer och 
energi inom Norrland och från Norrland till södra Sverige minskade samtidigt 
betydelsen av att vara lokaliserad mycket nära vattenkraftens och råvarornas källor.  
 
Närheten till människor och hamnar blev viktigare än närheten till naturresurser 
när det gällde var verksamheter lokaliserades och var bosättning skedde. Platser 
och miljöer där människor ville bo, ytterst platsers egenskaper i bred betydelse för 
att attrahera boende, kom alltmer i fokus snarare än närheten till utvinningsbara 
naturresurser.  
 
I flera viktiga avseenden misslyckas då även Norrland att genomföra en övergång 
från en naturresursekonomi till en tjänste-, service- och livskvalitébaserad 
ekonomi. Som framgick av Figur 1 och som även Figur 2 nedan visar, blir redan 
under trettio- och fyrtiotalen konkurrensen från en allt mer attraktiv Stockholms-
region svår att hantera för Norrland. Inledningsvis gällde det framförallt Jämtland 
och Västernorrland, län som tidigt fick allt bättre tågförbindelser till, och därmed 
ökad konkurrens från, det växande näringslivet i Stockholm. Norrlands befolkning 
stannar därmed runt 1950-talet upp runt 900 000 invånare. 
 
 

 
Figur 2. Samlad befolkningsutveckling i de fyra norrlands-

länen. Data från SCB. 
 



 

 

6 
 

I Stockholm genomförs år 1930 ”Stockholmsutställningen”. Den pekar framåt mot 
funktionalismens, urbaniseringen och den moderna stadens framväxt i Sverige. 
Samtidigt pågår i Västernorrland den konflikt vid Marmaverken i Ådalen som år 
1931 leder till ”skotten i Ådalen”. Den konflikten och dess tragiska utgång ingår som 
en del i den svenska ”trettiotalskrisen” med Kreugerkraschen år 1932 som ”höjd-
punkt”.  
 
Från att ha varit en region som dragit till sig mycket arbetskraft uppstår på något 
år ett betydande överutbud av arbete i Västernorrland, det som blev själva grunden 
för strejken i Marma 1930. Till skillnad från i USA är den svenska trettiotalskrisen 
däremot en relativt kort episod, men Ådalenhändelserna präglar Västernorrland för 
lång tid framåt. Man kan till och med hävda att det styr regionens självbild och dess 
utveckling än idag. 
 
När Sveriges ekonomi inom något år åter börjar växa, fortsätter istället befolk-
ningen i Ådalens kommuner att minska. Trots att skogsindustrin och befolknings-
tillväxten återhämtar sig i övriga Västernorrland är trettiotalets nedgång i Ådalen 
en signal om den kommande längre och mer omfattande nedgång länet än idag har 
svårt att återhämta sig från.  
 
Den stadsutveckling Stockholmsutställningen pekade mot men som inte ville ta fart 
i Västernorrland, blir ett tecken på att Norrland växlat in på en för regionen farlig 
utvecklingsbana. Fram till dess hade både Stockholm och Västernorrland dragit för-
del av järnvägsnätets utbredning, men regionerna hamnar nu i olika utvecklings-
förlopp. Där Västernorrland låses in i en exportorienterad naturresursekonomi 
med flera relativt små städer, börjar Stockholm allt tydligare utveckla och ta en roll 
som ledande modern stad i Sverige. 
 
Under en relativt lång period innehade Sundsvall, Härnösand och Ådalen en form 
av ledarskap i Norrland. Det var ett ledarskap med problematiska perioder men det 
var där ett ledarskap för en urban modernisering av regionen i riktning mot en ökad 
andel tjänster kunde förväntas. Det ledarskapet tas inte av Sundsvall eller 
Härnösand. Efter andra världskriget är Norrland därför en befolkningsmässigt 
relativt utspridd region med förhållandevis små och svaga städer. Det innebär inte 
att regionen står stilla. De export- och gruvrelaterade industristäderna Skellefteå 
och Luleå har sedan trettiotalet vuxit kraftigast. Vägnätet och vattenkraften byggs 
ut. Antalet bilar, traktorer och lastfordon ökar snabbt. Verkstäder uppstår över hela 
regionen. Umeå växte som utbildningsstad men var fortfarande en i sammanhanget 
mindre stad. Örnsköldsvik blev den stad i Västernorrland som kom att växa när 
Ådalen stagnerade.  
 
Men den glesa regionen möter den tilltagande mekaniseringen av de naturresurs-
baserade näringarna och av hela regionens varuproducerande näringsliv utan 
starkt och ledande stadslaternativ. Istället för att någon eller några av Norrlands 
städer utvecklads till diversifierade alternativ till Stockholm, i norra Sverige, etable-
rades i Norrland ett betydande antal i svenskt perspektiv halvstora städer med 
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relativt ensidig näringsstruktur som var och en vanligen var beroende av en eller få 
näringar. 
 
Enligt Figur 2 inträder den absoluta stagnationen i Norrland runt femtiotalet. Men 
som framgår av Figur 3, inleds den relativa stagnationen, då de fyra nordliga länens 
andel av Sveriges befolkning börjar minska, redan under trettiotalet. Figur 3 illu-
strerar därmed starkt hur Stockholmsutställningen och trettiotalskrisen i Ådalen 
skapar en vattendelare mellan Norrlands och Stockholmsregionens utveckling.  
 
 

 
Figur 3. De fyra nordligaste länens andel av Sveriges befolk-

ning. Data från SCB. 
 
  
Under femtio- och början av sextiotalet innebar den kombinationen av snabb 
mekanisering inom jordbruk, skogsbruk och mineralnäringarna, med små och inte 
så diversifierade städer, att den tilltagande stagnationen tog sig uttryck i en bredare 
utflyttning ut ur regionen som helhet. Det problem som först visade sig i 
Västernorrland blev därmed i princip ett problem för hela Norrland. 
 
Samtidigt söker sig allt fler kvinnor ut på arbetsmarknaden. Även hushållsarbetet 
mekaniseras och framförallt tjänster, service, vård och skola börjar efterfråga mer 
arbetskraft. Det är mer urbana näringar med behov av närhet till marknaden och 
arbetskraften och som därför lokaliseras där folk redan bor. Grundläggande pro-
cesser i samhället aktiveras därmed, processer som förstärker utflyttningen från 
Norrland mot de större befolkningskoncentrationerna i söder.  
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I Stockholm uppstår därför en betydande övervikt av kvinnor relativt antalet män. 
Kvinnor söker sig till staden och tar arbete i den tidens nya arbetsintensiva verk-
samheter; telefonväxlar, postgirot, banker, handel och annan service. Den övervikt 
av kvinnor som kan märkas i Stockholm är givetvis den andra sidan av en begyn-
nande underrepresentation av kvinnor i delar av norra Sverige. Redan direkt efter 
andra världskriget börjar det faktum att kvinnor flyttar från delar av Norrland att 
uppmärksammas i utredningar om regionen. 
 
Efter ett kortare avbrott som tydligt framgår av Figur 3, till följd av utbyggnaden av 
den offentliga sektorn i hela landet under den svenska strukturkrisen på sjuttiota-
let, fortsätter därefter Norrlands andel av Sveriges befolkning att minska.  
 
Även om de offentliga satsningarna gav Norrland ett andrum, så förändrade de inte 
de grundläggande förhållandena i regionen, Norrland lyckades inte formera sig i 
starka stadsalternativ. Den svenska strukturkrisen på sjuttiotalet initierade däre-
mot återigen en förnyelse i Stockholmsregionen. Med avindustrialiseringen av 
Stockholmsregionen, skapades plats för en kommande utveckling av företagsorien-
terade tjänstenäringar i staden.  
 
Konkurrensen från en snabbt växande industriproduktion i utvecklingsländerna 
och ett betydande utbud av råvaror på världsmarknaden driver därpå även fram 
rationaliseringar och omlokalisering av industrisysselsättning i övriga delar av 
landet. Omlokaliseringar från Norrland sker bl.a. till Finland och Portugal.  
 
Tanken på ett nytt stålverk i Luleå skrinläggs därmed samtidigt som den offentliga 
sektorn byggs ut med skolor, universitet, vård, omsorg, och nya kulturinstitutioner. 
Norrland omvandlas sysselsättningsmässigt från en naturresursekonomi till en 
ekonomi baserad på en offentlig sektor. Det ger en förstärkt sysselsättning och ökad 
befolkning i så gott som samtliga kommuner. Men satsningarna på tjänster gynnar 
givetvis framförallt städer dit verksamheter som kännetecknas av betydande odel-
barheter och stor skala lokaliseras, dvs. universitet, högskolor, större sjukhus samt 
i viss mån även militära anläggningar. Här växer även arkitektkontor, tekniska kon-
sulter, handel och en fordonsindustri som har sina rötter i naturresursernas trans-
porter fram. 
 
Sjuttiotalets utbyggnad av den högre utbildningen med fler studieplatser gav där-
med tillväxtens geografiska fördelning en ny tydlig profil. Om industrikommunerna 
tidigare var de ledande kommunerna utanför Stockholm, kom universitetsstäderna 
istället allt mer att ta över.  
 
I Norrland innebar det framförallt att Umeå på allvar trädde fram som den växande 
staden i regionen. När Umeås befolkning i början av nittiotalet passerade 
Sundsvalls invånarantal var den succession som inledes under trettiotalet med en 
förflyttning av tillväxtens centrala tyngdpunkt i Norrland, från Västernorrland mot 
Västerbotten, genomförd.  
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Figur 4.  Tre norrländska städers andelar av den svenska be-

folkningen 1950 till 2015. Data från SCB. 
 

 
Sundsvall, men även Luleå försvagas tydligt under sjuttiotalet. Som framgår av 
Figur 4 får städernas befolkningsutveckling till och med allt svårare att följa den 
genomsnittliga svenska befolkningstillväxten. Umeå är under flera decennier en-
samt i Norrland att växa i en takt som innebar att stadens andel av den svenska 
befolkningen ökade. Men någonstans runt år 2005 saktar även tillväxten i Umeå in. 
Staden växer nu mer i takt med det svenska genomsnittet. Konkurrensen från den 
omvandling mot avancerade tjänster och kunskap som pågått i Stockholmsregion 
har till sist blivit för stark även för Umeå. Som framgick av Figur 3 ovan är därmed 
Norrlands andel av Sveriges befolkning nu åter nere vid de nivåer som gällde på 
1800-talet - innan järnvägen introducerades i regionen och naturresursnäringarna 
började växa på allvar. 
 
 

2.2 Andelen kvinnor i Sverige och Norrland 
 
Kvinnor har ofta reagerat snabbare än män på förändringar i livskvalitén mellan 
olika regioner. Det var tydligt under efterkrigstiden i Norrland. Men andelen 
kvinnor i en region eller på en plats påverkas inte enbart av kvinnornas flyttnings-
mönster i den regionen. Även av de övergripande tendenserna i samhället när det 
gäller sannolikheten att födas och att överleva som man eller kvinna är givetvis av-
görande.  
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Det är därför viktigt att komma ihåg, och som framgår av Figur 5 nedan, att sedan 
förra sekelskiftet är den långsiktiga trenden när det gäller andelen kvinnor i Sverige 
fallande. Från att tydligt legat över 51 procent närmade sig under sextiotalet ande-
len kvinnor 50 procent. Under sjuttiotalet och fram till nittiotalet vände trenden 
uppåt igen, men den är nu åter negativ. Under senare år har istället ett mansö-
verskott uppstått i Sverige. Det blir således allt svårare för en kommun att uppvisa 
ett absolut kvinnoöverskott i sin befolkning. Däremot kan en kommun givetvis upp-
visa en hög andel kvinnor relativt det nationella genomsnittet. 
 
 

 

Figur 5. Andelen kvinnor av befolkningen i Sverige. Data från SCB. 
 
 
Historiskt sett, har det vanligen fötts fler pojkar än flickor. Det kan ses som ett 
genetiskt svar på att män tenderar att avlida tidigare än kvinnor. Genom historien 
har krig, arbetsolyckor, droger och manligt våld mot andra män förklarat detta. I 
takt med att alkoholrestriktioner införts, Sverige klarat sig undan krig, bättre ut-
bildning, säkrare arbetsplatser, en utvecklad vårdsektor bättre, som även enligt en 
del varit inriktade mot en manlig norm och problembild snarare än kvinnors vård-
behov, har dödligheten bland män minskat.3   
 
Sjuttiotalet markerade däremot ett tydligt brott i den långa nedåtgående trenden. 
Den ökade andelen kvinnor i befolkningen under sjuttio- till nittiotalen kan förkla-
ras med en ökad dödlighet för män på grund av alkohol, droger och bilolyckor. Men 
i takt med att nittiotalets ökade intresse för storstadsliv även gjorde det mindre 
intressant för män att ta körkort och att den manliga alkoholkulturen förändrades 
mot mer vin och öl och mindre starksprit samt ett straight, nyktert och hälsosamt 
liv, har såväl livslängden för, som andelen, män i befolkningen ökat igen. Som 

                                                             
3 Inger K Holmström vid Mälardalens högskola har till exempel argumenterat för detta.  
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nämnts tidigare, med samma dödlighetssannolikheter mellan män och kvinnor ska 
den genomsnittliga befolkningen på grund av långsamma genetiska drivkrafter 
trots det något domineras av män.  
 
 

 
 

Figur 6. Antalet män och kvinnor i de fyra norrlandslänen. 
Data från SCB. 

 
Under sjuttio- och åttiotalen märks även hur antalet kvinnor i de fyra norrlands-
länen ökar. Som framgår av Figur 6 var Norrland i slutet av sextiotalet tydligt domi-
nerat av män. Den utflyttning av kvinnor som skedde från regionen efter andra 
världskriget innebar att ett gap uppstod mellan antalet män och antalet kvinnor i 
regionen.  

 
Fram till finans- och fastighetskrisen i början av nittiotalet pendlar antalet män i 
Norrland runt 458 000 män. Antalet kvinnor ökar däremot åter markant från den 
låga nivån runt 1968 och når en topp på 460 000 kvinnor. En bättre balans uppstår 
därmed mellan könen i regionen.  
 
Förklaringen ligger i den nämnda utbyggnaden i regionen av den offentliga sektorn 
med universitet, vård, skolor, sociala institutioner, m.m.  Kvinnor flyttar inte längre 
söderut som tidigare. Norrlands befolkning växer och når åter närapå upp till 1950-
talets befolkningsrekord. Utbyggnaden av den offentliga sektorn i Sverige var där-
emot i betydande delar ytterst baserad på internationella lån. När låntagarna i slutet 
av åttiotalet började tvivla på Sveriges förmåga att ställa om industrin och anpassa 
kostnadsläget, skapades i samverkan med olika obalanser på fastighetsmarknaden 
och behovet att, om än senkommet, öppna den svenska finansiella marknaden mot 
den internationella finansmarknaden, den s.k. ”finans- och fastighetskrisen”.  
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Den krisen kom däremot att sammanfalla med de omvälvande förändringarna i 
östra Europa till följd av upplösningen av Sovjetunionen. Järnridån som hindrat 
handel och utbyte över Östersjön avskaffades. Det innebar att industriföretag 
flyttade över till de baltiska länderna och till Polen, länder som erbjöd betydligt 
lägre lönenivåer men med en viss industriell tradition. Dessutom minskade dras-
tiskt behovet av militära satsningar. Satsningar som under kalla krigets dagar varit 
ett viktigt bidrag till sysselsättningen i speciellt Norrbotten. 
 
För Norrland blev den samlade effekten av de två förloppen mycket kännbar. På tio 
år minskade åter antalet kvinnor till nivån från slutet av sextiotalet. Till förloppets 
dramatik hörde denna gång att även antalet män minskade kraftigt. Återigen var 
det bristen på starka norrländska städer som förklarade att de ungdomar, som först 
sökte sig till universiteten och de tekniska högskolorna för att läsa datavetenskap, 
juridik och design, därefter valde att flytta söderut.  
 
Det framgår tydligt av Figur 6 ovan hur det ökade antalet studenter och den av 
krisen skapade stagnationen även i södra Sverige, först medförde att färre flyttade 
söderut. Det gav en ökande befolkning i Norrland under själva krisen, men befolk-
ningen minskade därefter under loppet av några få år när den IT baserade industrin 
började ta fart i Stockholmsregionen.  
 
 

 
 
Figur 7. Antalet män och kvinnor i Norrbottens län från år 

1968. Data från SCB. 
 
 
När studierna var avklarade flyttade ungdomarna till Stockholm och andra större 
städer med framväxande IT och designorienterade verksamheter. På senare år har 
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nedgången i antalet män i Norrland stannat upp. Tappet i antalet kvinnor fortsatte 
dock ytterligare några år. 
 
Som framgår av Figur 7, syns givetvis de två topparna i Norrlands befolknings-
utveckling efter sextiotalets utflyttning, tydligt även i Norrbottens befolknings-
utveckling. Här förstärks dock det positiva förloppet runt sjuttiotalets inledning av 
förväntningar kopplade till planerna på Stålverk 80.  
 
För Norrbotten infaller toppen för antalet kvinnor under nittiotalets inledande år. 
Den är däremot inte lika markant som för Norrland som helhet. Det kan möjligen 
förklaras av att Umeå och den då etablerade Mitthögskolan erbjöd ett bredare 
utbildningsutbud som attraherade kvinnor mer än LTU. Det kan för båda könen 
även spela en roll att LTU inte hade en lika stark orientering mot IT som tekniska 
högskolan inom Umeå universitet. Av Figur 7 är det uppenbart att gapet mellan 
antalet män och kvinnor hela tiden är betydande i Norrbotten. 
 
Jämför vi andelen kvinnor i de fyra norrlandslänen under samma period så framgår 
det av Figur 8 nedan att Norrbotten hela tiden ligger relativt lågt. Under slutet av 
sextiotalet är även andelen kvinnor i Jämtland lågt, vilket indikerar att många 
kvinnor från Jämtland tidigt sökte sig från länet mot Stockholm och kanske även 
till den framväxande offentliga sektorn i Västernorrland.  
 
 

 
 
Figur 8. Andelen kvinnor i fyra norrlandslän. Data från SCB. 

 



 

 

14 
 

Västernorrland har däremot hela tiden en för Norrland relativt hög andel kvinnor. 
I Sundsvall och Härnösand sker tidigt en utbyggnad av den offentliga sektorn, sam-
tidigt som Sundsvall, Norrlands vid den tiden största kommun, attraherade region-
kontor där olika privata tjänste- och serviceinriktade verksamheter med intresse att 
etablera sig norr om Stockholm lokaliserade sig. 
 
Under den senare delen av perioden minskar generellt andelen kvinnor i Norrland. 
Här följer regionen den nationella trend vi såg i Figur 5. För vår del är det intressant 
att konstatera att Norrbotten i slutet av perioden ligger tydligt lägst av de fyra länen. 
Intressant är även att se hur Jämtland genomgått en transformation från att vara 
ett relativt manligt län, som Norrbotten, till att vara mer i nivå med Västernorrland. 
Numera är Östersund ofta bland de kommuner i Norrland som har högst andel 
kvinnor i befolkningen. Västerbotten går istället från att ha uppnått en jämn befolk-
ning till att få ett manligt överskott. Här kan den växande IT industrin i Umeå ha 
betydelse, men även det faktum att välutbildade kvinnor inte kan hitta arbeten i 
länet, utan flyttar till Stockholm och Göteborg. 
 
Det ger skäl att åter betrakta den samlade befolkningsutvecklingen i Norrland. Som 
framgick tidigare av Figur 1 har sedan femtiotalet både Västerbotten och 
Norrbotten passerat Västernorrland i antalet invånare. Västerbotten har efter den 
problematiska perioden under nittiotalet under flera år passerat tidigare befolk-
ningsrekord. Norrbotten har däremot haft betydande tillväxtproblem. Under år 
2015 minskade  befolkningen i Norrbotten. Norrbotten var det året enda länet i 
Sverige med ett minskat antal invånare. Under år 2016 var utvecklingen åter 
positiv. Däremot var tillväxten fortfarande mycket svag. De senaste åren har befolk-
ningsutvecklingen varit negativ i Norrbotten. Länet är nu på väg att åter hamna 
under 250 000 invånare. 
 
 

Tabell 1. Befolkningsförändringar i sex län år 2016. Data från SCB. 
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Som framgår av Tabell 1 finns en tendens att till och med Västernorrland ska växa 
snabbare än Norrbotten. Västernorrlands befolkning är dock fortfarande något 
mindre än befolkningen i Norrbotten. Tillsammans är kust- och inlandslänen 
Västernorrland-Jämtland givetvis betydlig större än de nordligare länen. Av figuren 
framgår även att Västerbotten är enda länet i Norrland med ett positivt födelse-
netto. Här bidrar givetvis Umeå och universitetet till den positiva utvecklingen. 
Även Luleå har ett positivt födelseöverskott, men det förmår inte väga upp döds-
talen i övriga Norrbotten.  
 
Den svaga utvecklingen i de fyra nordligaste länen har medfört att Norrlands be-
folkningsutveckling sedan femtiotalet drastiskt avviker från det svenska genomsnit-
tet, men speciellt från utvecklingen i Stockholm och Mälardalen. 

 
Av Figur 9 framgår tydligt hur den stagnation för Norrland som vi tidigare identi-
fierat sedan inledningen av trettiotalet, dessutom i delar har ett tidigt ursprung 
redan i den svenska 20-talskrisen, eller till och med tidigare, runt sekelskiftet!  
 

 

 
Figur 9. Befolkningsförändringar i Sverige, de fyra nordliga länen 

Stockholms län samt Mälardalen. Index 1805 =100. Data från SCB. 

 
Under trettiotalet börjar Norrlands mycket snabba tillväxt relativt riket att avta. 
Figuren visar dessutom hur konkurrensen från Stockholm och hela Mälardalen för-
stärks under andra världskriget. Men redan runt sekelskiftet började således till-
växten att förflyttas från Norrland mot Stockholm.  
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3. KVINNOR OCH MÄN I LULEÅ 
 
Norrbotten har således en i förhållande till de tre övriga norrlandslänen betydande 
underrepresentation av kvinnor. Under senare år har länet dessutom uppvisat en 
svag befolkningstillväxt. Två förhållanden som med stor sannolikhet är samman-
länkade. Luleå kommun växer, men tillväxten är inte i nivå med de ledande svenska 
städerna, utan snarare i nivå med den genomsnittliga svenska befolkningstill-
växten. Betraktar vi utvecklingen av relationen mellan antalet kvinnor och män i 
Luleå kommun närmare, så framgår det av Figur 10 att det mönster vi identifierat 
på nationell och länsnivå till viss del, men inte fullt ut,  även gäller för Luleå.  
 
 

 
Figur 10. Andelen kvinnor i fem kommuner i Norrbotten åren 

1968 - 2015. Data från SCB. 
 
 
Luleå har hela perioden ett mansöverskott. Däremot är andelen män och kvinnor 
är relativt stabil. Den ökning av andelen kvinnor som under sjuttio- och åttiotalen 
kunde märkas på länsnivå, märks inte lika tydligt i Luleå. Inför beslutet om Stålverk 
80 minskar istället andelen kvinnor för att sedan återgå till tidigare nivåer. Därefter 
innebär den offentliga sektorns tillväxt att även Luleå når sin högsta andel kvinnor 
åren runt 1980.  
 
Det ökade antalet kvinnor märks istället i flera andra kommuner i Norrbotten, både 
de som redan hade en relativt hög andel kvinnor, som Boden, men även t.ex. i 
Övertorneå. I Övertorneå ökar andelen kvinnor markant under åttiotalet, för att se-
dan falla snabbt under 2000-talet. 
  
Piteå uppvisar istället en mycket jämn utveckling, men hela tiden med en högre an-
del kvinnor än Luleå. Utvecklingen i Boden är särskilt intressant. Från en hög andel 
kvinnor faller andelen i början av 2000-talet ner till Luleås andel. Här kan man 
misstänka att nedläggningen av Garnisonssjukhuset i Boden, bygget av ett nytt 
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sjukhus i Sunderbyn i Luleå kommun närmare Luleå samt flytten av sjuksköterske-
utbildningen till Campus Luleå [Johansson och Nyström (2007)] haft betydelse för 
utvecklingen. Intressant nog märks däremot inte motsvarande uppgång i Luleå. 
Möjligen skulle nedgången i Luleå, i enlighet med den nationella trenden, varit be-
tydligt tydligare om inte sjukhuset flyttats. Även Kiruna har en tydlig manlig domi-
nans, men tendensen ända fram till åren runt 2010 har varit i riktning mot en ökad 
andel kvinnor.  
 
Jämför vi Luleå och Boden med några andra lite större kommuner i Sverige så visar 
det sig, som framgår av Figur 11, att Luleå har legat relativt lågt. Boden följer där-
emot i början av perioden det genomsnittliga svenska förloppet närmare.  
 
 

 
Figur 11. Andelen kvinnor i sex svenska kommuner. Data från SCB. 

 
I slutet av perioden sker däremot en drastisk nedgång i andelen kvinnor i Boden. 
Luleå och Boden är, som vi även såg i Figur 10, därefter på liknande nivåer. Man 
kan  även tolka det som att kommunerna alltmer har integrerats i en och samma 
lokala arbetsmarknad. Strukturella skillnader som orsakats av historiska skäl 
kommunerna emellan, håller därmed även på att utjämnas. 
 
Figur 11 illustrerar framförallt hur Stockholms kommun under hela den period som 
här är åskådliggjord och framtill finanskrisen på nittonhundra-nittiotalet utmärker 
sig som en utpräglad ”kvinnokommun”. Därefter har andelen män ökat i kommu-
nen så att Stockholm nu närmar sig det nationella genomsnittet. Istället har Lidingö 
övertagit rollen som ”kvinnokommunen” i Stockholmsregionen. 
 
Intressant är även att se hur Linköping, som liksom Luleå har en relativt stark 
teknisk profil på sitt universitet, har utvecklats från att vara i samma kategori som 
Norrköping när det gäller andelen kvinnor till att nu ligga på samma nivå som 
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Luleå. Möjligen kan nedgången på åttiotalet sättas samman med att under den peri-
oden går i Linköping igenom en period av mer generell stagnation. Linköpings 
”tvillingstad” Norrköping har däremot en betydligt högre andel kvinnor under hela 
perioden. Speciellt innebär utlokaliseringen av statliga verk till staden under 1970-
talet att andelen kvinnor ökade. Men även andelen kvinnor i Norrköping är i enlig-
het med den övergripande nationella trenden fallande sedan slutet av 1980-talet. 

  
Även i Figur 12 nedan återfinns Linköping som en referens. Här har utvecklingen 
jämförts med den samlade utvecklingen av andelen kvinnor i de tre kommunerna 
Luleå, Boden och Piteå samt med Umeå och Östersund.  
 

 
 

Figur 12. Andelen kvinnor i några svenska kommuner med 
högre utbildning. Data från SCB. 

 
 
De tre kommunerna kan sägas utgöra kärnan i Luleå arbetsmarknadsregion. En 
hypotes skulle kunna vara att Luleås låga andel kvinnor motsvaras av högre andelar 
i de båda andra kommunerna i arbetsmarknadsregionen. Redan i Figur 10 såg vi att 
så skulle kunna vara fallet. Tillsammans är de tre Norrbottenskommunerna ungefär 
lika stora som Linköping. De får givetvis gemensamt en andel kvinnor som är högre 
än Luleå ensamt, men som från och med krisåren efter 1990 däremot inte avviker 
så mycket från andelen kvinnor i Linköping. 

 
Figuren visar även att Umeå följer trenden i riket och har sedan slutet av 1980-talet 
en sjunkande andel kvinnor. En jämförelse med Figur 11 visar även att Umeå ligger 
klart under Stockholm i det avseendet. Östersund ligger däremot konstant över 
övriga kommuner och i närheten av den andel Lidingö uppvisade. Det bekräftar att 
Östersund är Norrlands ”kvinnostad”. 
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4. FINNS DET FÅ UNGA KVINNOR I LULEÅ? 
 
Vi har hittills analyserat den genomsnittliga relationen mellan antalet kvinnor och 
antalet män i Luleå samt motsvarande relation i ett antal andra svenska kommuner, 
regionstrukturer och nationellt samt utvecklingen över tid.  
 
 

 

Figur 13. Fördelningen år 2015 av antalet män och kvinnor i Luleå 
kommun över ålder. Data  från SCB. 

 
Den fråga vi belyser i detta avsnitt gäller hur fördelningen av kvinnor och män ser 
ut över åldersgrupper? Frågeställningen blir här om det är inom några speciella 
åldersgrupper Luleås kvinnounderskott återfinns eller om det omfattar samtliga 
åldrar och hur det ser ut i jämförelse med andra kommuner och nationellt?  Figur 
13 ovan visar antalet män respektive kvinnor i årsvisa ålderskohorter i Luleå kom-
mun.  

 
Figur 13 visar tydligt hur överskottet av män är koncentrerat till åldrarna 18 till 35 
år. Samtidigt visar däremot figuren också att den största åldersgruppen med 
kvinnor återfinns  i samma åldersgrupp, men kvinnorna är något mer koncentre-
rade till åldrarna mellan 20 och 25 år. 

 
Det är givetvis det faktum att Luleå Tekniska Universitet (LTU) är lokaliserat inom 
Luleå kommun som förklarar koncentrationen av såväl män som kvinnor till de 
åldersgrupperna. Den profil Luleå har i sin åldersfördelning är inte unik utan åter-
finns i många mindre universitetsstäder. Omvänt tenderar kommuner utanför 
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universitetsstädernas pendlingsomland att uppvisa ett relativt underskott av såväl 
män som kvinnor i de åldersgrupper som är aktuella för universitetsstudier.  

 
I övrigt finns ett mönster i Luleå som stämmer med vad som gäller för hela landet, 
det är ett visst överskott av pojkar samt unga män och ett överskott av äldre kvinnor. 
I Figur 14 framgår detta mönster tydligt.  
 
 

 
 

Figur 14. Antalet kvinnor relativt antalet män i olika ålderskatego-
rier i Luleå år 2015. Vid andelen 0,5 råder balans mellan 
könen i en åldersgrupp. Data från SCB. 

 
I figuren har andelen kvinnor i varje åldersgrupp i Luleå åskådliggjorts. Av figuren 
framgår hur ett kvinnounderskott uppstår från 18 års ålder och att det bibehålls i 
princip fram till 40 års ålder. I den åldern uppstår en balans mellan könen i kommu-
nen. Det övergår därefter i ett kvinnoöverskott vid pensioneringen och i äldre 
åldersgrupper.  
 
Underskottet på kvinnor i Luleå består under större delen av den för kvinnor fertila 
perioden. Underskottet är således inte enbart kopplat till studietiden utan det tar 
relativt lång tid att ”avveckla”. Det är som framgått först runt fyrtioårsåldern balans 
uppstår. Vid den åldern har sannolikheten för ytterligare barn sjunkit drastiskt. 
 
För att förstärka möjligheten till jämförelser och dra slutsatser har i Figur 15 en 
jämförelse av fördelningarna av män och kvinnor i Luleå gjorts med motsvarande 
fördelningar för hela Sverige. Antalet av ett kön i en åldersgrupp har här dividerats 
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med totala antalet invånare i Sverige respektive  i Luleå. Summan av samtliga ande-
lar för nationen respektive kommunen summerar således till 100 procent. I Luleås 
fall blir figuren endast en transformation från antalet individer i en åldersgrupp, 
som i Figur 13, till den procentuella fördelningen i Figur 15. Mönstret blir det 
samma. När motsvarande transformation är gjord för hela Sveriges befolkning är 
det däremot möjligt att jämföra de två områdena, trots att det totala antalet indivi-
der skiljer sig åt. 
 
 
 

       
 

Figur 15. Den procentuella andelen av befolkningen i ettåriga köns- och 
åldersgrupper år 2015. Sverige till vänster och Luleå till höger. 
Summan av andelarna i varje figur blir 100 procent. Data från SCB. 

 
 
Jämförelsen förstärker intrycket av en relativt stark tyngdpunkt i befolkningen i 
Luleå runt åldrarna för universitetsstudier. Samtidigt bör man observera, vilket 
framgår till vänster, att den nuvarande generationen universitetsstudenter är 
ovanligt stor även i ett nationellt perspektiv. Den kommer under några år framåt 
att följas av en betydligt mindre kohort för LTU och andra universitet att rekrytera 
studenter ur.  
 
Luleå har även en betydande andel invånare i femtioårsåldern. Även den gruppen 
är en del av en nationellt sett relativt stor kohort av barn till fyrtiotalisterna. 
Fyrtiotalisterna själva är däremot på väg att minska i antal. Sådana svängningar 
över åldersklasser beror givetvis i sin tur på hur många potentiella föräldrar, fertila 
män och kvinnor, det funnits ett specifikt år samt förändringar i samhället och 
ekonomin som påverkar viljan att skaffa barn respektive år. 

 
För att ytterligare belysa Luleås åldersprofil i förhållande till den nationella profilen 
har avvikelsen mellan de andelar som gäller för Sverige och de som gäller för Luleå 
för vardera av könen beräknats. Luleås under- respektive överskott för varje ålders-
grupp och kön är angivna nedan i Figur 16.  
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Figur 16. Skillnaden i andelar i befolkningen i Luleå fördelat på kön 

och ålder relativt det svenska genomsnittet. Värdet noll anger 
samma andel som nationellt. Data från SCB. 

 

 
Figuren gör det möjligt att bortse från skillnader mellan åldrar som förklaras av att 
den övergripande variationen mellan åldersvisa kohorter. Den är bestämd av hur 
många som varje år fötts in en åldersgrupp och överlevt samt nettomigrationen för 
den åldersgruppen.  
 
Figur 16 bekräftar givetvis återigen tydligt att Luleå har ett relativt överskott av 
ungdomar i universitetsåldrarna. Det gäller såväl män som kvinnor. Det finns även 
ett relativt överskott i åldersgrupperna 50-65 år, medan såväl de yngsta åldrarna, 
åldrarna som föder barn runt 25-40 samt befolkningen i  70-års ålder, det vill säga 
åren för pensionering, är underrepresenterade åldersgrupper för båda könen i 
Luleå.  
 
Eftersom vi speciellt är intresserade av antalet kvinnor i Luleå har vi i dessutom 
Figur 17 nedan jämfört fördelningarna av kvinnor över åldersgrupper i Luleå och i 
Sverige. Figur 17 förstärker intrycket att när det gäller underskott på kvinnor så är 
det inte åldrarna som befinner sig på universitetet som utmärker sig utan det är de 
därefter följande åren samt de yngsta åldrarna som istället är de typiska ”under-
skottsåldrarna”. Med tanke på att det rör sig om underskott av kvinnor i de mest 
fertila åldrarna, 25-40 år, kan det givetvis även förklara att antalet barn dessutom 
uppvisar relativt låga andelar.  
 



 

 

23 
 

 
 
Figur 17. Fördelningen av kvinnors andel av hela befolkningen över ål-

der i Luleå kommun och i hela Sverige år 2015. Data från SCB. 
 

 
Det svenska genomsnittet i Figur 17 är just ett genomsnitt. Det innebär att enskilda 
kommuner kan avvika markant från detta. Hur skiljer sig fördelningen av kvinnor i 
Luleå över åldersgrupper från motsvarande fördelningar i andra kommuner?  
 
I Figur 18 nedan är fördelningarna över åldersgrupper för kommunerna Stockholm, 
Linköping, Umeå och Luleå återgivna. De tre senare är samtliga typiska 
universitetsstäder, om än med olika storlek. Linköpings kommun, med runt 
155 000 invånare är nära dubbelt så stor som Luleå medan Umeå med 120 000 
invånare befinner sig där emellan. 
 

Av de tre universitetsstäderna uppvisar Umeå den mest utpräglade ”toppen” för an-
delen kvinnor i universitetsåldrarna. I övrigt liknar Umeå och Linköping varandra 
frånsett att Umeå har en något högre andel kvinnor i åldrarna direkt efter universi-
tetstiden. Luleå har i jämförelse med Umeå och Linköping en betydligt större andel 
kvinnor i etablerade åldrar, från 45 års ålder och upp till 85 år. Istället är andelen 
kvinnor i universitetsåldrarna samt andelen nyfödda lägre. Det är ett mönster vi  
även sett tidigare. 
 

Stockholms kommun skiljer sig från de tre utpräglade universitetsstäderna på ett 
tydligt sätt. Stockholm är i en helt annan storleksklass, huvudstad och central 
kommun i en funktionell stadsregion och tätort med 2-4 miljoner invånare, be-
roende på hur man räknar. Stockholm är även en betydande utbildningsstad men 
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storleken på stadsregionen och huvudstadsegenskapen gör att Stockholm får en  
anna befolkningsstruktur än de specialiserade universitetsstäderna.  
 
 

 
 

Figur 18. Procentuell fördelning av antalet kvinnor över ålder i fyra kommu-
ner år 2015. Summan av andelarna för respektive kommun sum-
merar till 100 procent. Data från SCB. 

 
 
Stockholm har istället sin åldersmässiga tyngdpunkt bland kvinnor i de fertila 
åldrarna, efter universitetsåldrarna. Stockholm har även relativt många nyfödda 
flickor. För åldrarna över 45 år liknar Stockholms fördelning däremot universitets-
städerna. Man skulle kunna gissa att det sker en utflyttning till andra kommuner 
när kvinnorna passerat 35 års ålder, då barnen blivit fler men även den 
professionella situationen och inkomsterna stabiliserats. Även i åldrarna runt pens-
ionering är Stockholm relativt underrepresenterat i förhållande till de mindre 
universitetsstäderna. 
 
Valet av inflyttningskommun påverkas av de kommunernas övergripande attrak-
tivitet samt sociala band till familj, vänner mm. En del återvänder säkert från 
Stockholm till Luleå eller väljer Luleå i konkurrens med andra kommuner. Givetvis 
påverkar Luleås relativa attraktivitet det valet. 
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Studerar vi motsvarande fördelning av män över åldersgrupper i samma kommu-
ner, framgår av Figur 19 nedan att Stockholm även skiljer ut sig från de speciali-
serade universitetskommunerna på den manliga sidan med en större andel män i 
åldrarna efter studierna och i de riktigt unga åldersklasserna.  
 
 
  

 
 

Figur 19. Procentuell fördelning över åldersklasser av antalet män i 
fyra kommuner år 2015. Data från SCB. 

 
 
Däremot är skillnaderna mellan Stockholm och de specialiserade universitets-
kommunerna inte lika tydliga när det gäller andelen män i universitetsåldrarna. 
Luleå framstår inte heller här som en utpräglat manlig studentstad i förhållande till 
de två andra universitetsstäderna. Däremot har Luleå en relativt stark underre-
presentation av män i de fertila åldrarna efter studietiden. Staden drar istället till 
sig en större andel män i åldrarna 60 till 70 år än vad Stockholm och de övriga 
universitetsstäderna i figuren gör. Stockholm avviker istället på den manliga sidan 
genom att den manliga åldersfördelningens topp ligger något senare än den 
kvinnliga åldersfördelningens toppformation i staden. 
 
Vi såg tidigare att i förhållande till det nationella genomsnittet var Luleå något 
underrepresenterad med såväl män som kvinnor i de fertila åldrarna men överre-
presenterad inom medelåldrarna. Luleå har inte en lika tydlig ”puckel” av manliga 
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fyrtiotalister som Sverige i genomsnitt. Däremot har Luleå relativt många medel-
ålders invånare jämfört med Stockholm och de tre universitetsstäderna. Det verkar 
som att det mansöverskott vi sett att Luleå har framförallt finns i de högre ålders-
grupperna. Bilden är samtidigt mer komplex eftersom vi sett att i förhållande till 
det nationella genomsnittet är Luleås andel i åldersgruppen runt 70 år relativt liten. 
Det bör betyda att inte bara Luleå utan även andra universitetsstäder och större 
städer förlorar invånare till mindre kommuner i samband med pensioneringen.  

 
De observationer vi gjort i detta avsnitt kan sägas ha tillfört diskussionen om re-
lationen mellan män och kvinnor i Luleå en tydligare empirisk grund. Vi har sett att 
den största enskilda ålderskategorin av kvinnor finns i universitetsåldrarna. I den 
bemärkelsen finns ingen relativ brist på kvinnor under studietiden i förhållande till 
andelen kvinnor i andra åldersgrupper. Däremot uppstår underskotten åren efter 
utbildningstiden, den period när kvinnor är som mest fertila. Det kan antas förklara 
att andelen barn, såväl pojkar som flickor, är relativt få i Luleå i förhållande till 
Sverige i genomsnitt.  
 
Luleå är istället relativt överrepresenterat av kvinnor i medelåldern. Den jämförelse 
vi gjort mellan ett antal kommuner visar samtidigt att när det gäller andelen 
kvinnor i ”studieåldrarna” har en utpräglad universitetsstad som Umeå en betydligt 
större andel kvinnor i dessa åldrar. Det gäller även Linköping, trots att Linköping 
även har en relativt stark teknisk profil på sitt universitet.  
 
En jämförelse med motsvarande profiler för männen visar att skillnaderna mellan 
Luleå, Linköping och Umeå i det fallet inte är lika stora. Skillnaderna i männens fall 
verkar mer spegla universitetens storlek, men även till en del deras inriktning. En 
hypotes skulle vara Linköpings och Luleås starka tekniska profiler gör skillnaderna 
i andelen män mindre än skillnaderna på kvinnosidan där storlek och profil istället 
verkar dämpande på andelen kvinnor, t.ex. i Luleå. 
 
Umeå och Linköping har samtidigt något högre andelar än Luleå av såväl män som 
kvinnor i de fertila åldersgrupperna 25-40. Det avspeglar sig även tydligt i andelen 
barn i respektive kommuner. Den tydligaste kontrasten i figurerna 18 och 19 gällde 
skillnaden mellan de tre universitetsstäderna och det betydligt större Stockholm. 
Även om det kan vara problematiskt att jämföra en kommun som Stockholm, en 
huvudstad, runt tio gånger större än Luleå och en kärna i en betydligt större stads-
region än Luleå arbetsmarknadsregion, så ger jämförelsen en tydlig bild av hur en 
växande stads profil när det gäller befolkningens fördelning över åldersgrupper ska 
se ut. Tyngdpunkten bör ligga på de fertila åldrarna och därmed blir andelarna i de 
yngsta åldrarna även högre. 
 
Det skulle givetvis kunna vara så att kärnan i Luleå arbetsmarkandasregion, dvs. 
kommunerna Luleå, Boden och Piteå inom sig är åldersmässigt differentierade, så 
att kvinnor i universitetsåldrarna bor i Luleå men att man därefter flyttar till Boden 
och Piteå under familjebildningsfasen. Boden och Piteå skulle därmed ha betydligt 
större andelar av kvinnor i de fertila åldrarna än Luleå.  
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Som framgår av Figur 20 är det däremot svårt att hävda att så är fallet. Som vi sett 
är kohorten av 20 till 25 åringar relativt stor i Sverige för närvarande. Universitets-
staden Luleå har därutöver en betydligt större andel kvinnor i den kohorten. Däre-
mot är kohorten inte utpräglat låg i Piteå och Boden. Istället har även de två senare 
kommunerna en i förhållande till Luleå något lägre andel kvinnor i de fertila åld-
rarna. I Bodens fall är andelen betydligt lägre, vilket märks på andelen barn i de 
yngsta åldrarna. 
 
 
 

 
 
Figur 20. Procentuell fördelning av totala antalet kvinnor i Luleå, Boden 

och Piteå kommuner över åldersgrupper år 2015. Data från SCB. 

 
 
I stället är det mest särpräglade i mönstren för Boden och Piteå de höga andelarna 
kvinnor i åldrarna strax före pensionering. Det svarar intressant nog och som vi 
nämnde i samband med Luleås åldersfördelning, mot relativt låga andelar i mot-
svarande åldersgrupp i Luleå. 
 
 
 



 

 

28 
 

  5.  VAD BETYDER EN KOMMUNS BEFOLKNINGS-
STORLEK FÖR ANDELEN KVINNOR I 
KOMMUNEN? 

 
Analysen i avsnitt fyra pekade på fyra avgörande faktorer som kan förklara andelen 
kvinnor av totala befolkningen i en kommun. Det är storleken på kommunen, till-
gången till högre utbildning, antalet universitetsutbildade som väljer staden efter 
att utbildningen är klar samt kommunens attraktivitet på pensionärer. I Figur 21 
nedan har andelen kvinnor år 2012 ställts mot antalet invånare i samtliga kommu-
ner i Sverige.  

 

 
 

Figur 21. Andelen kvinnor i svenska kommuner och antalet invå-
nare i kommunerna år 2012. Data från SCB. 

 
Av figuren framgår ett välbekant mönster. Några få kommuner uppvisar kvinno-
överskott, däremot finns ett betydande antal kommuner där överskottet av män är 
mer uppenbart, där t.ex. andelen kvinnor är lägre än 49 procent. De kommuner som 
istället har ett tydligare kvinnoöverskott är ofta mindre kranskommuner till 
Stockholm. Lidingö är som vi sett tidigare en typisk sådan kommun. Vi kan kom-
plettera observationen ovan med att en mindre kommun inom en stor arbetsmark-
nadsregion kan dra nytta av arbetsmarknadsregionens storlek.  
 
Figuren bekräftar i övrigt slutsatsen att större kommuner tenderar att uppvisa en 
bättre balans mellan män och kvinnor. En kommun som inte är en kranskommun 
till en större stad men som vill attrahera kvinnor har därmed en fördel av att vara 
relativt stor. I Sverige verkar den befolkningsstorleken ligga runt 200 000 invånare. 
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Antalet kommuner i den storleksordningen är däremot få, varför underlaget för 
slutsatsen är relativt svagt. I befolkningsintervallen mellan 100 000 och 200 000 
är sannolikheten samtidigt för att en kommun ska dra till sig kvinnor också relativt 
hög. Linköping, med sitt relativt sett tekniskt orienterade universitet och en relativt 
teknisk arbetsmarknad, är ett undantag. Näraliggande Norrköping har istället en 
tydligare kvinnoprofil. 
 
I det lägre intervallet ser vi samtidigt även att kommuner av olika skäl kan erhålla 
en manligare profil. Ofta är kommunerna specialiserade i någon riktning. Luleå och 
en militärt orienterad stad som Karlskrona har relativt låga andelar kvinnor i för-
hållande till befolkningsstorleken.  
 
 

 
 

Figur 22. Andelen kvinnor i kommunerna i de fyra nordliga länen i relation 
till antalet invånare i kommunerna år 2012. Data från SCB. 

 
Studerar vi enbart kommunerna i de fyra norrlandslänen ser vi i Figur 22 även här 
att Luleå har en i genomsnitt något mer manlig profil än andra storleksmässigt jäm-
förbara kommuner. De större Umeå och Sundsvall ligger runt 50 procent kvinnor 
medan det i förhållande till Luleå något mindre Östersund, specialiserat mot 
universitetsutbildningar utan speciellt manlig profil, samt sjukhus och annan 
offentlig administration, är en stad med utpräglat kvinnlig karaktär.  
 
Flera mindre kommuner i Norrland, och speciellt i Norrbotten, tillhör istället grup-
pen mycket manligt dominerande kommuner. Ett faktum som bekräftar den tidi-
gare bilden av Norrbotten som ett län med totalt sett relativt manlig profil. 
 
Avslutningsvis ska vi granska gruppen universitetsstudenter i Luleå närmare. Vi 
har sett att antalet män i universitetsåldrarna är fler än antalet kvinnor. Trots det 
är kvinnorna i universitetsåldrarna en stor grupp bland kvinnorna i Luleå. Totalt 
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sett har Luleå även en hög andel män. Däremot andelen kvinnor högre i pensions-
åldrarna.  
 
För att fånga den könsmässiga profilen på studenterna i LTU, är i Tabell 2 andelen 
män och kvinnor i LTUs olika utbildningar illustrerade. De tekniska utbildning-
arnas studenter utgör i denna sammanställning runt 33 procent av samtliga studen-
ter. De kortare och mer yrkesfokuserade högskoleingenjörsutbildningarna har en 
mycket stor andel män. Den generella trenden att kvinnor alltmer tar sig in på 
längre civilingenjörsutbildningar gäller även på LTU. Fortfarande är däremot civil-
ingenjörsutbildningarna vid LTU totalt sett dominerade av män. 
 

 
Tabell 2. Antal studenter vid Luleå Tekniska Universitet fördelade på utbildningar 

samt andelen kvinnor på respektive typ av utbildning. Källa: LTU. 

 

UTBILDNING STUDENTER 
ANTAL 

ANDEL KVINNOR 
(Procent) 

Hälsovetenskap 1 480 82 
Lärarutbildningar 980 81 
Fristående kurser 4 390 55 
Ekonomi och samhällsvetenskap 2 200 54 
Musik, media, teater 670 44 
Övriga tekniska utb. 860 31 
Civilingenjör 3 400  28 
Högskoleingenjör 700 15 

TOTALT 14 680 49 

 
Sammantaget är således LTUs utbildningsutbud relativt jämnt fördelat på kön. Det 
ligger även mycket nära den genomsnittliga andelen kvinnor i Luleå kommun som 
pendlat runt 49,5 procent. Andelen är lägre än för Umeå universitet som har 61 
procent kvinnor i grundutbildningen, men en andel kvinnor i hela befolkningen 
runt 50 procent. Umeå universitet har inte heller en lika stor andel av studenterna 
inom ingenjörsutbildningar.  
 
Bilden av en könsmässigt jämn fördelning i studieåldrarna på LTU går lite emot den 
bild vi fått tidigare där männen i Luleå är fler i de åldrarna. Det kan vara så att t.ex. 
studenter på fristående kurser vid LTU har en mer oregelbunden studietakt är 
äldre. Det kan även vara så att studenter på de kvinnodominerade utbildningarna 
med lärar- och hälsoinriktning inte i lika hög grad är mantalsskrivna i Luleå. Medan 
studenter på ingenjörsutbildningarna eller inom områden som ekonomi och 
samhällsvetenskap istället är mer närvarande i staden. En konsekvens kan i så fall 
bli att andelen män av LTUs studenter som är mantalsskrivna i Luleå är betydligt 
högre än andelen kvinnor. Det skulle även reflekteras i relativt höga andelar kvinnor 
i universitetsåldrarna i Boden och Piteå, vilket vi observerade i Figur 20.  
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6. SLUTSATSER 
 
Vi har belyst hur andelen kvinnor i Luleå utvecklats över tiden samt hur den mer 
aktuella fördelningen av kvinnor över åldersgrupper i Luleå ser ut jämfört med 
andra kommuner. Följande slutsatser kan dras från studien: 
 

 I förhållande till jämförbara kommuner har Luleå en låg andel kvinnor. Det 
finns således, och har under en längre tid funnits, ett mansöverskott i Luleå. 
Det finns även ett mansöverskott i Norrbotten. Överskotten är större än för 
Sverige i genomsnitt.  

 Mansöverskottet gäller däremot inte samtliga åldrar. Som i många andra 
kommuner, är andelen kvinnor i Luleå högre i åldrarna över 70 år. Boden 
och Piteå har en ännu högre andel kvinnor i de åldrarna, något som matchar 
kommunernas något lägre andel kvinnor i universitetsålder. 

 Av totala antalet kvinnor har Luleå även en relativt hög andel kvinnor i 
universitetsåldern, 23-åringar är åldersklassen med flest antal kvinnor av 
samtliga åldersklasser i kommunen. 

 Luleå har även en betydande andel kvinnor i medelåldern, mellan 40 och 60 
år. Däremot minskar den andelen vid pensionering. Även andelen män i 
medelåldern är stort. Det kan påverka stadens karaktär nog så mycket som 
den manliga övervikten i åldrarna för universitetsstudier. 

 Markant är samtidigt att andelen kvinnor i fertila åldrar, efter universitetså-
ren är betydligt lägre i Luleå än för Sverige i genomsnitt. I jämförelse med 
betydligt större Stockholms kommun, är andelen anmärkningsvärt låg.  

 Boden och Piteå, två kommuner i kärnan av Luleås funktionella arbets-
marknad, dvs. det närmaste pendlingsomlandet, uppvisar inte längre en tyd-
ligt högre andel kvinnor. Piteå har en något högre andel. Boden som tidigare 
legat relativt högt, gör det inte längre.  

 
Vad kan förklara den situation som råder i Luleå när det gäller andelen kvinnor och 

speciellt andelen yngre kvinnor i befolkningen? Följande kommentarer kan bidra 
med förklaringar. 

 Stadens storlek är uppenbarligen en viktig faktor. Större kommuner i Sverige 
tenderar att uppvisa en jämnare könsfördelning. Stockholm är Sveriges 
största kommun och staden är ett exempel på hur en relativt idealisk fördel-
ning av kvinnor över åldersgrupper ska se ut för en stad som vill se en 
växande befolkning. I Stockholm är andelen kvinnor i de fertila åldrarna hög 
i förhållande till den genomsnittliga fördelningen i Sveriges kommuner. Mot 
den bakgrunden framstår bristen på ett omfattande diversifierat stadsliv i 
Luleå som Luleås huvudproblem.  
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 Det finns givetvis ett samband mellan andelen kvinnor i de fertila åldrarna, 
andelen män i motsvarande åldrar och andelen barn i de yngre åldrarna. Vi 
har inte visat att det endast är attraktiviteten på kvinnor i de fertila åldrarna 
i en kommun som leder till att kommunen även drar till sig män och barn. 
Det kan dock antas finnas en viss styrka i ett sådant samband men det har 
inte varit möjligt att bevisa inom ramen för detta projekt.   

 Naturresurstraditionen i Norrbottens näringsliv ger en känslighet i ekono-
min för svängningar i internationella råvarupriser och för  en mekanisering 
av arbetstillfällen. Norrbottens svaga och utspridda stadsstruktur verkar inte 
i  tillräckligt hög grad attrahera tjänstenäringar som kan balansera utveck-
lingen i naturresursbranscherna.  

 Idrott och friluftsliv kan upplevas som prioriterade fritidsverksamheter i 
Luleå. Det kan väl motsvara dominerande strömningar bland stadens nuva-
rande befolkning. Debatten inför bygget av Kulturhuset i Luleå visade på att 
det kan finnas ett motstånd mot en breddning av stadens erbjudande av 
mötesplatser, för att nå de som idag inte prioriterar idrott och inte väljer att 
bo i kommunen. Preferenserna hos de som idag inte bor i kommunen är vik-
tiga för en stad som vill växa. Den växande stadens målgrupp finns till stor 
del utanför kommunen.  

 Luleå kommun har tydligt uppmärksammat jämställdhetsarbetet och beho-
vet av att stärka kvinnornas ställning i kommunen. Mansöverskottet är 
kanske inte lika problematiserat inom stadens tillväxtarbete. En ökad eller 
bevarad kvinnoandel är inte ett prioriterat mål i kommunens tillväxtpolitik. 
Kommunen och staden i vidare bemärkelse har inte tydliga indikatorer och 
mål för hur kvinnor ska attraheras till kommunen. Inom gruvnäringen finns 
samtidigt tydliga uttryck för en vilja att minska mansdominansen och även 
inom LTU görs insatser för att minska ensidigheten i rekryteringen av stu-
denter. 

 Sammantaget, över alla utbildningar, har LTU inte en övervikta av manliga 
studenter, studenternas fördelning på män och kvinnor är relativt jämn. 
Könsbalansen varierar däremot kraftigt mellan olika utbildningar. Det kan 
samtidigt finnas skillnader mellan olika utbildningar när det gäller i vilken 
grad studenterna är mantalsskrivna i Luleå kommun. 

 Relativt mycket fokus riktas mot LTU, mot studenternas sammansättning 
och deras mantalsskrivningsort. Men bristen på kvinnor återfinns framför-
allt i de fertila åldrarna efter studietiden. Då är även andelen män relativt 
låg. Fokus bör förskjutas från LTU mot frågor om varför par i de fertila åld-
rarna inte väljer Luleå som boendealternativ eller inte kommer in på kom-
munens arbetsmarknad. 

 Luleå är relativt attraktivt för personer i medelåldern. I åldrarna mellan 40 
och 60 år är könsbalansen relativt jämn. Luleå har således ett attraktivt 
erbjudande för både män och kvinnor i den åldersgruppen. 
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 Kan det innebära att det finns yngre par i färd med att bilda familj, söka bo-
ende och etablera sig som professionella på arbetsmarknaden i Luleå som 
inte kommer in på Luleås bostads-, barnomsorgs-, fritids- och arbetsmark-
nader eller inte känner sig attraherade av de erbjudanden Luleå har inom de 
områdena? 

 
Luleå kommuns befolkningsprognos innebär att man förväntar sig, strävar efter,  
en ökad befolkning under de kommande tio åren. Kommunen har som ambition att 
bli åtminstone 80 000 invånare.  
 
 

 
 

Figur 22. Antalet män och kvinnor i Luleås befolkning framtill 2015 
samt prognos från 2016 till 2025. Data från Luleå kommun. 

 
 
Vi har visat att Luleå har en lägre andel kvinnor än många andra kommuner av 
samma storlek. Den låga andelen har varit relativt konstant. Däremot har Luleå 
kommun för närvarande inget mål för andelen kvinnor i de specifika åldersgrup-
perna efter universitetsutbildningen som är relaterat till målet för befolkningens 
storlek.  
 
Analyserar vi kommunens prognos djupare finner vi som framgår av Figur 22 att 
här finns ett, om än enbart implicit, antagande att andelen kvinnor framgent ska 
minska. Det stämmer med den generella trenden i Sverige som helhet, där andelen 
män i befolkningen ökar. Frågan är däremot om Luleå kommun som redan har ett 
tydligt manligt överskott i befolkningen passivt ska följa den trenden? 
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7. REKOMMENDATIONER TILL BESLUTSFATTARE 
  
 
Mot bakgrund av ovanstående empiri och analys blir policykonklusionerna av 
denna studie följande. 
 
 

 Luleå bör formulera som explicit mål att inte minska andelen 
kvinnor i kommunen. Det skulle samtidigt vara ett mycket ambitiös mål. 
Det är inte lätt att gå emot den generella trenden i landet, en öka andel män. 
Ett sådant explicit mål skulle fokusera arbetet med och analysen av kommu-
nens åtgärder inom olika områden på möjligheten att skapa en kommun som 
är attraktiv för kvinnor. En kommun som är attraktiv för kvinnor kan även 
öka möjligheten att växa. Större kommuner har även generellt lättare att 
attrahera och behålla kvinnor. 

 Det faktum att mansöverskottet i Luleå, och i Norrbotten, varit stabilt under 
en tid kan ha skapat en ”hemmablindhet” inför problemet. Mansöver-
skottet och de strukturer det skapar kan ha normaliserats i själv-
bilden av staden bland dess invånare. Om det i sin tur leder till en 
självförstärkande selektion av vilka som väljer att bosätta sig i staden, krävs 
omfattande insatser för att bryta mönstret.  

 Kommunen bör därför ställa som ett andra explicit mål att bli 100 000 
invånare. Det innebär att antalet män bör öka med ca 12 000 personer och 
antalet kvinnor med ca 13 000 personer för att skapa balans.  Ökar antalet 
kvinnor mer än antalet män underlättas även möjligheten att nå befolknings-
målet. Däremot kan vi konstatera att om Luleås tillväxt inte tar fart, torde 
sannolikheten öka att kommunen följer andra kommuner i Norrbotten mot 
en lägre andel kvinnor.  

 Luleå utgör en kärna i ett bredare pendlingsomland och kan genom att blir 
större ge ett stöd till övriga kommuner i den mån även de aktivt 
försöker skapa miljöer som är attraktiva för kvinnor. Under åttio- 
och nittiotalen hade trion Luleå-Boden-Piteå tillsammans en för Norrbotten 
relativt hög andel kvinnor. Så är inte längre fallet. Det bör samtidigt inte ses 
som ett problem för Luleå om Piteå och Boden ökar sina respektive andelar 
kvinnor. Tvärtom bör kommunerna samarbeta för att stärka sin samlade 
attraktivitet i relation till kvinnor. 

 Luleå kommun bör fortsätta dialogen med LTU om hur andelen kvinnor 
i främst de tekniska utbildningarna ska öka. Det är däremot inte 
säkert att det arbetet ska ges högsta prioritet. Det finns en allmän trend att 
en allt större andel kvinnor studerar vid de längre ingenjörsutbildningarna. 
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Den trenden skulle således kunna vara till fördel för LTU, men det kan vara 
svårt för Luleå att markant gå före trenden. Studerar vi andra kommuner i 
landet ser vi att Luleå i det avseendet liknar Linköping. Linköping har liksom 
Luleå ett universitet med tydlig teknisk inriktning och en relativt låg andel 
kvinnor. Linköping är betydligt större än Luleå, vilket visar att det inte är 
säkert att enbart en satsning på storlek innebär att andelen kvinnor kommer 
att öka.  

 LTU har däremot sammantaget en jämn könsfördelning bland studenterna. 
Ett fokus på ingenjörsutbildningarna kan ge intrycket av att LTU är manligt. 
Det kan vara angeläget att LTU och Luleå kommun i högra grad 
även synliggör de kvinnodominerade hälso- och lärarutbildning-
arna. En ökad rekrytering av män till de utbildningarna är därmed även vik-
tigt för att förändra stereotypa könsbilder i hela Norrbotten. 

 Eftersom arbetsmarknaden för ingenjörer varit starkt manlig är vår slutsats 
att Luleå kommun bör fortsätta att utveckla dialogen med näringsliv 
och offentlig sektor i Övre Norrland om rekrytering av kvinnor till 
ingenjörsbefattningar. Även här finns en pågående trend att följa. Många 
arbetsgivare i Övre Norrland arbetar redan för en jämnare könsfördelning. 
En sådan dialog bör således föras kring konkreta utvärderingsbara mål. 
Sådan göre det tydligare att fokusera på hinder för att Luleå blir en före-
gångare när det gäller jämnare rekrytering i alla delar av arbetslivet. 

 Analysen visade tydligt att det inte är under studieåren som Luleå tenderar 
att förlora kvinnor. Luleå förlorar kvinnor åren efter studierna. Man 
kan tänka sig att det stora utbudet av nyutexaminerade i staden gör att det 
krävs några år i större städer eller perifera kommuner innan det är möjligt 
att erhålla arbete i Luleå. Det finns samtidigt en tendens att andelen kvinnor 
i de etablerade åldrarna är relativt hög. Personer med arbetslivserfarenhet 
har möjligen lättare att etablera sig i Luleå än de yngre kvinnorna. Så behö-
ver det givetvis inte vara. Med en högre andel nyföretagande samt 
arbets- och boendemobilitet i de äldre åldersgrupperna kan yngre 
lättare få erfarenheter från etablerade verksamheter och ta sig in på attraktiv 
delar av bostadsmarknaderna i kommunen.    

 Sammantaget pekar det på att fokus i kommunens arbete bör förflyttas något 
från LTU, utbildningarna och studenterna över mot det erbjudande Luleå 
har inom boende, fritid samt barn- och ungdomsverksamhet i 
bred bemärkelse till de unga par som ännu inte valt Luleå som 
första boendealternativ.  
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8. FÖRDJUPADE STUDIER 
 
Denna förstudie har pekat på ett det verkar finnas samband mellan andelen kvinnor 
i befolkningen och egenskaper i en kommun. Vi har däremot inte gjort en hel-
täckande analys över städers utveckling och kvinnors migration. Inte heller har vi 
identifierat entydiga kausala samband mellan kvinnors och mäns val i förhållande 
till varandra, val av boende och kommuners tillväxt.  
 
Vi har däremot sett en tendens att kommuner får mansöverskott snarare än kvinno-
överskott. Hypotesen kan vara att kvinnor reagerar snabbare än män på bristande 
livskvalité och att män med tiden följer kvinnorna, snarare än att kvinnor söker sig 
till kommuner med många män. Sådana flöden kan även vara åldersrelaterade. Det 
verkar samtidigt finnas en relation mellan städers storlek, deras befolkningstillväxt 
och andelen kvinnor. Frågor om styrkan och riktningen i de processerna samt hur 
de i sin tur påverkar städers och landsdelars tillväxt är däremot dåligt studerade.  
 
Vi har sett att när andelen kvinnor i fertil ålder är låg är även andelen barn låg. Det 
kan  motivera studier av vad i Luleå som utgör hinder för yngre par att etablera sig 
i staden. Det offentliga samtalet bland kvinnor och män i familjebildande ålder, om 
deras möjlighet och vilja att bo och leva i Luleå, hänger nära samman med stadens 
förmåga att uppfattas som attraktiv inom de åldersgrupperna. Det är inte tydligt att 
kunskapsläget inom det området med speciell inriktning på Luleå är djupt och väl-
utvecklat. 
  
Tidigare studier av inställningen till att bosätta sig och flytta till Luleå visar att 
svårigheten att hitta en bostad upplevs som ett hinder. Det kan vara så att det fram-
förallt gäller män och kvinnor i de familjebildande åldrarna. Frågan är om det finns 
hinder i kommunens bostadsbyggande som gör att yngre familjer inte kommer in i 
staden, vilket medför att staden inte växer? Något som därför i sin tur ger upphov 
till en låg andel kvinnor? 

 
Fokus vänds i sådana studier mot de yngre, men fokus i studierna kan lika väl vän-
das mot det medelålders Luleå och viljan i de åldersgrupperna att ta risk, att prova 
ett nytt arbete och utveckla ett entreprenörskap. En ökad rörlighet på arbetsmark-
naden bland äldre i Luleå, kan öka möjligheten att introducera unga i etablerade 
delar av arbetsmarknaden. Det skulle minska behovet för yngre att söka sig till de 
bredare arbetsmarknaderna i de större städerna. 
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