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Förord 
Denna rapport är en underlagsrapport, eller inramning, till det av Vinnova finansierade 
projektet Resande i glesa bygder – livsförutsättningar för kvinnor och män (Dnr 2006-
03308). Projektet syftar till att utifrån befintlig kunskap om kvinnors och mäns skilda 
resande- och aktivitetsmönster fördjupa analysen av villkoren och förutsättningarna för 
kvinnors och mäns resande i olika glesa miljöer, samt relatera detta till transportpolitikens 
nuvarande praktik. 
 
Projektet har sin empiriska bas gemensam för samtliga delstudier och utgår från två 
ortspar; Gislaved och Strömsund (glesbygd), Falkenberg och Örnsköldsvik (mellanstora 
orter med omgivande landsbygd). En studie av glesa bygders förutsättningar blir dock 
intressant först när de glesa bygderna kan relateras till något annat, vad är unikt, vad är 
likartat med andra miljöer? Som en referens till de glesa bygderna görs därför en del 
jämförelser med ett större ortspar; Linköping och Umeå. I fokus står dock de glesa 
bygderna! 
 
I denna rapport beskrivs de kommuner som ingår i studien med avseende på 
bosättningsmönster, befolkningsutveckling, sysselsättning, arbetsmarknad, pendling mm.  
 
Det statistiska underlaget för rapporten har hämtats från SCB samt databasen ASTRID 
vid Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. Olof Olsson och Lisa Östbring har 
genomfört datainsamling och datasammanställning, och författat rapporten. Kerstin 
Westin har, som projektledare, haft det övergripande ansvaret.  
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Glesa bygder 
Invånarna i Sveriges 290 kommuner har i mångt och mycket likartade behov av att kunna 
nå olika platser och aktiviteter, att kunna resa. I den proposition om ny transportpolitik 
för Sverige som presenterats 2009 behålls det övergripande målet att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. De tidigare delmålen föreslås ersättas med två jämbördiga 
mål: ett funktionsmål som rör tillgänglighet och ett hänsynsmål som avser säkerhet, 
miljö och hälsa. Funktionsmålet specificeras ”Transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.” Således har 
invånare i landet, oavsett var de bor, en grundläggande rätt till tillgänglighet. 
Förutsättningarna att realisera exempelvis funktionsmålet är olika i olika delar av landet. 
Landets 290 kommuner uppvisar en variation i folkmängd (från över 800 000 invånare i 
Stockholms kommun och drygt 500 000 i Göteborgs kommun till 2516 i Bjurholm), 
befolkningstäthet (från drygt 4300 invånare per kvadratkilometer i Stockholms kommun 
till 0,3 i Överkalix och 0,4 i Sorsele), har olika befolkningssammansättning, 
arbetsmarknad, infrastruktur mm. Invånare i olika kommuner har knappast inte heller 
samma krav eller behov på ”samma” transporter, men troligtvis har man vissa 
grundläggande behov. Frågan är hur dessa behov ser ut i kommuner med lägre 
befolkningstäthet, och vad vi dagligdags kallar glesbygd. 
 
I projektet ”Kvinnors och mäns livsförutsättningar i glesa bygder” har vi valt att belysa 
de skilda behov och förutsättningar för resande som människor i några glesare områden 
har. Gislaved i söder och Strömsund i norr är valda för att de är små kommuner med 
mindre centralorter och delvis glesbefolkat omland.  Falkenberg i söder och Örnsköldsvik 
i norr visar på två mellanstora kommuner med mellanstora centralorter, en del mindre 
tätorter men också stor andel landsbygd. Vi har också, utifrån ett antagande om att trots 
likheter i befolkningstäthet finns en stor variation mellan kommunerna, valt att kalla 
dessa kommuner för glesa bygder - inte glesbygd eller landsbygd, vilket skulle antyda en 
homogenitet. För att relatera människors resande och möjligheter till resande i dessa glesa 
bygder har vi också valt två stora kommuner, Linköping och Umeå, som trots att 
centralorterna är stora städer ändå har omgivande landsbygd som kanske uppvisar mer 
likheter med andra glesa bygder än med respektive kommuncentrum (stad).  
 
De olika kommunerna 
Sveriges kommuner och landsting benämner kommunen Falkenberg som ”övrig 
kommun, fler än 25 000 inv.” och Örnsköldsvik som ”kommun med större stad”. 
Gislaved tillhör kategorin ”varuproducerande kommuner” och Strömsund sällar sig till 
skaran ”glesbygdkommuner”. Linköping och Umeå benämns större städer (Sveriges 
kommuner & landsting, hemsida). Beroende på vilken organisation som gör indelningen 
och ur vilket perspektiv kommunerna kategoriseras ser grupperingarna olika ut. Vid en 
närmare granskning framkommer att varje enskild kommun är unik i någon aspekt.  
Befolkningsstruktur och sysselsättning i en kommun kan vara tydligt skild från strukturen 
i andra kommuner. Den geografiska spridningen och lokaliseringen av bostäder och 
arbetsställen kan se annorlunda ut i en kommun i jämförelse med hur det ser ut i många 
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andra liknande kommuner. Det är således intressant att både beskriva de skilda 
förutsättningar som råder i olika delar av Sveriges mindre tätbefolkade områden och av 
att belysa socioekonomiska strukturer i regioner som karakteriseras av en central aktör 
med ett svagare omland. För det sistnämnda ändamålet har studien uppdaterats med 
information om Linköping och Umeå, som innehåller två av landets största universitet 
och regionsjukhus men samtidigt har nära anslutningar till glesare bygder. I figuren nedan 
illustreras hur befolkningen i samtliga kommuner var fördelad i glesbygd, mindre orter 
och centralort år 2005. Tätortsbegreppet baseras på SCB:s definition: 200 invånare med 
mindre än 200 meter till närmaste granne. 
 

 
Figur 1: Boendefördelningen i de sex kommunerna år 2005 
Källa: SCB, Internet 

 
För att illustrera heterogeniteten i kommunerna har de studerats under tidsperioder som 
sträcker sig cirka 15 år. Avsaknad av tillgänglig data har medfört att olika tidpunkter 
emellanåt måste nyttjas för att beskriva kommunernas strukturer i den uppdaterade 
studien men i regel omfattar beskrivningarna perioden 1990-2008. Statistiska 
centralbyrån och de olika kommunernas hemsidor utgör studiens primära källor. Data har 
även extraherats ur den longitudinella databasen ”Astrid”1, som innehåller detaljerad 
information om samtliga personer folkbokförda i Sverige. I nuläget finns data för åren 
1990 till 2003 och samtliga år har nyttjats i ett försök att identifiera trender i utvecklingen 
som sett olika ut för de fyra kommunerna. Informationen från Astrid används i den 
uppdaterade studien primärt till att beskriva pendling. I bilaga 1 framgår kommunernas 
geografiska läge i Sverige tillsammans med deras befolkningsutveckling under perioden 
1990-2008.  
 

                                                 
1 Astrid förvaras och byggs ut av Statistiska Centralbyrån. Astrid är en del i ett projekt vid den 
kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet. Databasen har skapats med avsikten att konstruera en 
geografisk mikrosimuleringsmodell för Sveriges befolkning för användning i långtidsutredningen . 
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Befolkningsutveckling och den sammanräknade förvärvsinkomsten för nattbefolkningen, 
det vill säga kommuninvånarna, är två indikatorer för en regions tillstånd och 
utvecklingspotential. Positiva och stora värden på måtten är att föredra då detta ger goda 
förutsättningar för regional utveckling (Eliasson & Westerlund, 2003). Dessa två mått är 
långt ifrån de enda indikatorerna för en regions välstånd och utvecklingspotential men de 
ger en fingervisning om de ekonomiska utvecklingsmöjligheterna. 
Befolkningsutvecklingen har sett olika ut för samtliga kommuner. Generellt kan dock 
sägas att kommunerna i norr, med undantag för Umeå, har upplevt en negativ 
befolkningsförändring medan kommunerna i södra Sverige uppvisat en positiv trend 
(bilaga 1).  
 

 
Figur 2: Inkomstutvecklingen i kommunerna under perioden 1991 till 2007 
Källa: SCB, Internet 

 
Gislaved, Linköping och Örnsköldsvik har likartade inkomstnivåer (figur 2). Det är i 
dessa tre kommuner som den största årsmedelinkomsten finns, samtidigt som skillnaden i 
inkomst mellan könen är betydande i alla tre kommunerna. De minsta 
inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor återfinns i Strömsund och Umeå. I 
Strömsund är även inkomstnivåerna för männen lägre än i de andra fem kommunerna. 
Männen tjänar dock mer än kvinnorna i studiens samtliga kommuner.  
 
Nedan följer en mer ingående deskription av kommunerna där de bitvis jämförs parvis, 
baserade på befolkningsstrukturen. Utifrån figur 1 karaktäriseras de två kommunerna 
Falkenberg och Örnsköldsvik som kommuner med mellanstora orter med omgivande 
glesbygd. De jämförs för att finna likheter men även skillnader som blottlägger och 
tydliggör de skilda förutsättningar och behov som finns i de olika glesa bygderna. 
Kommunparet Gislaved/Strömsund klassificeras som glesbygdskommuner och jämförs 
på samma sätt som Falkenberg/Örnsköldsvik för att finna skilda och likartade strukturer 
och behov. Linköping och Umeå jämförs och skildras avslutningsvis utifrån deras status 
som universitetsstäder och hemvist åt varsitt regionsjukhus.  I samtliga paren ingår alltså 
en kommun från södra Sverige och en kommun från norra Sverige (se bilaga 1).  
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Gislaved 
Gislaveds kommun är en av tretton kommuner i Jönköpings län i sydvästra Sverige (se 
bilaga 1 samt karta 1). Kommunen är rik på skog och sjöar. Ån Nissan går rätt genom 
kommunen i nord-sydlig riktning och har sedan långt tillbaka varit en grundförutsättning 
för industrietableringar i området. En stor del av befolkningen är sysselsatt inom 
tillverkningsindustri och handel. Centralorten Gislaved är den folkrikaste av kommunens 
åtta tätorter och hyser ungefär 10000 av kommunens 29000 invånare (Gislaveds 
kommuns hemsida, Internet). Den genomsnittliga folkmängden i de övriga sju tätorterna 
var 1379 personer år 2008. Den genomsnittliga befolkningstätheten var 25,7 invånare per 
kvadratkilometer i kommunen år 2008, vilket har varit en relativt stabil siffra under hela 
perioden 1991 till 2008. Lokala variationer förekommer dock, vilka åskådliggörs i karta 
1. Gislaved var fram till indelningen i FA-regioner år 2005 ett lokalt centrum i LA-
regionen Gislaved som även innefattade kommunerna Gnosjö, Hylte och Tranemo. På 
grund av ändrade pendlingsströmmar under senare tid är Gislaved enligt Nuteks indelning 
i FA-regioner från 2005 en del av FA-regionen Värnamo. Till denna hör även Gnosjö och 
Tranemo (Nutek, hemsida).  Inpendlingen till Gislaved har således minskat under 
perioden samtidigt som utpendlingen till Värnamo ökat. 
 

 
Karta 1: Gislaved kommun med omnejd 
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Befolkning 
Under perioden 1990 till 2008 har Gislaveds befolkning ökat med 142 personer vilket 
motsvarar en ökning på drygt 0,4 procent (se bilaga 1). I realiteten skedde en mycket 
kraftig befolkningsökning mellan 1990 och 2000 varpå trenden vände och befolkningen 
började minska. År 2008 är befolkningen dock fortfarande större än den var år 1990. I 
figur 3 framgår hur befolkningsutvecklingen har sett ut för olika åldersgrupper.  
 

 
Figur 3: Befolkningsutvecklingen i Gislaved år 1990 till 2008 
Källa: SCB, Internet 

 
Den största befolkningsökningen har skett i åldersgruppen ”36-65 år” som år 2008 utgörs 
av drygt 18 procentenheter fler personer än den gjorde år 1990. De grupper som blivit 
mindre under perioden är också de två yngsta åldersgrupperna; gruppen ”0-18” har 
minskat med 349 personer, eller 5 procentenheter, medan gruppen ”19-35” har minskat 
med 1746 personer vilket motsvarar en minskning på 24 procentenheter. Gruppen ”19-
35” har gått från att utgöra knappt 25 procent av Gislaveds totala befolkning till att 
motsvara ungefär 18,5 procent år 2008. I figur 4 tydliggörs hur Gislaveds unga 
befolkning avtar i antal mot slutet av perioden. Under perioden 1997 till 2003 minskar 
både antalet män och kvinnor i åldern 19-35 år med cirka 15 procentenheter. Det 
ursprungliga antalet män var dock större än antalet kvinnor så i absoluta tal försvinner 
fler män än kvinnor (-562 män att jämföra med -495 kvinnor).  
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Figur 4: Antalet unga män och kvinnor i Gislaved under perioden 1990 till 2008 
Källa: SCB, Internet  

 
Försörjningskvoten, som beräknas utifrån den totala befolkningen dividerat med 
befolkningen i åldern 20-64 år, är oförändrad under perioden 1990 till 20072 (se figur 5) 
och ligger över rikets nivå på 1,70 år 2007 (SCB:s hemsida, Internet). Måttet återspeglar 
den andel av befolkningen som är i yrkesverksam ålder och ju högre värdet är desto 
mindre är befolkningsandelen i åldern 20-64 år. Ett värde på 1,76 innebär att varje person 
i yrkesverksam ålder försörjer sig själv och ytterligare 0,76 personer Det konstanta värdet 
indikerar att befolkningsstrukturen inte har förändrats i någon större utsträckning med 
avseende på andelen invånare i åldern 20-64 år av den totala befolkningen. 
 

 
Figur 5: Försörjningskvot 1990 och 2007 i Gislaveds kommun och riket 
Källa: SCB, Internet 
 
Könsfördelningen har under perioden varit jämn i kommunen och andelen ogifta och 
skilda invånare över 20 år har ökat med ett par procentenheter vardera. Andelen gifta har 
minskat ungefär 7 procentenheter under perioden 1990 till 2008 men ungefär 51 procent 
av befolkningen över 20 år är gift år 2008. Andelen utrikesfödda i Gislaved är 16 procent 
                                                 
2 Försörjningskvoten jämförs nedan med förvärvsintensiteten, om vilken SCB saknar nyare data än 2007. 
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- den högsta siffran för samtliga kommuner i studien. Den största gruppen utrikesfödda 
invånare kom från Finland år 1990 och utgjorde då ungefär 3,5 procent av Gislaveds 
totala befolkning. Östeuropéer och personer födda i Ryssland utgjorde en annan relativt 
stor invandrargrupp på ungefär 750 personer vilket motsvarade 2,5 procent av 
kommunens invånare. Danskar och personer från Västeuropa tillhörde också 
invandrargrupper som utgjorde mer än en procent av kommunens invånare år 1990. Mot 
slutet av perioden är förhållandena förändrade och den största invandrargruppen utgörs av 
personer av rysk- och östeuropeisk härkomst. Dessa personer utgör lite mer än 6 procent 
av den totala befolkningen i kommunen. Andelen kommuninvånare födda i Finland har 
minskat marginellt. Även västeuropéernas antal förblir relativt konstant medan personer 
födda i Afrika, Mellan Östern, Iran och Irak har kommit att utgöra en större andel av 
kommunens befolkning, omkring 1 procent. Av de kommuner som beskrivits hittills är 
Gislaved den mest mångkulturella sett till hur många olika invandrargrupper som 
överstiger en procent av det totala invånarantalet i kommunen.       
 
Utbildning 
Liksom i övriga kommuner har utbildningsnivån3 höjts i Gislaved under perioden4 (se 
tabell 1). Den ligger dock långt under rikets nivå år 2008. Den främsta skillnaden mellan 
de två avläsningsåren är ökningen av andelen gymnasieutbildade som skett på bekostnad 
av andelen grundskoleutbildade. Andelen högskoleutbildade i Gislaved har ökat från 13 
procent år 1990 till 20 procent år 2008. Andelen högskoleutbildade i riket 36 procent år 
2008 vilket är en signifikant högre andel än i Gislaved.  
 
Tabell 1: Utbildningsnivå hos Gislaveds och rikets invånare i åldern 25-64 år 

Riket Gislaved  Utbildningsnivå 
 2008 1990 2008  

Grundskoleutbildning 15 % 47 % 26 %  

Gymnasial utbildning 46 % 39 % 53 %  

Eftergymnasial utbildning 36 % 13 % 20 %  

Forskarutbildning 1 % 0,03 % 0,1 %  

Okänt 2 % 1 % 1 %  

Källa: SCB, Internet   

 
Av de personer som har högre utbildning år 2008 är 57 procent kvinnor vilket motsvarar 
ungefär 24 procent av samtliga kvinnor i åldern 25-64 år i kommunen. Av samtliga män i 

                                                 
3 Att åldersintervallet börjar först vid 25 år beror på att personen ska ha en teoretisk möjlighet att ha 
avslutat sina eftergymnasiala studier. En lägre minimiålder skulle sänka den sammanlagda utbildningsnivån 
på ett missvisande sätt då många unga (19-24 år) personer som deltar i högre utbildning skulle klassificeras 
som tillhörande klassen ”gymnasieutbildning” eftersom de inte avslutat sina högre studier. Således 
utelämnas personer yngre än 25 år vid den huvudsakliga bestämningen av utbildningsnivå i kommuner och 
riket. 
  
4
”Tidsseriebrott 2000; Utbildningsregistret (UREG) har till version 2001-01-01, avseende året 2000, 
genomgått ett par större kvalitetshöjande förändringar vilket gör att jämförelser med tidigare årgångar av 
registret måste göras med stor försiktighet” (SCB, Internet). 
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samma ålder har 16 procent högre utbildning. Männen dominerar sysselsättningen inom 
tre av fyra utbildningsnivåer, varav den största skillnaden återfinns inom 
grundskolenivån, där männen representerar 59 procent av hela gruppen. Kvinnorna 
dominerar den eftergymnasiala nivån med 57 procent.  
 
Av Gislaveds sysselsatta kvinnliga invånare i åldern 25-64 år är ungefär 23 procent 
högutbildade år 2007. Av de sysselsatta männen i samma ålder har 16 procent högre 
utbildning. Både bland den kvinnliga och manliga delen av den sysselsatta befolkningen 
har ungefär 53 procent gymnasieutbildning som högsta avslutade utbildningsnivå. 
Ungefär 29 procent av de sysselsatta männen i kommunen i åldern 25-64 år hade ingen 
utbildning efter grundskolan år 2007. Bland de sysselsatta kvinnorna är andelen 
grundskoleutbildade 22 procent. 
 
Sysselsättning 
Av de personer i åldern 16-64 år som är engagerade i förvärvsarbete 2007 är ungefär 46 
procent kvinnor. Det motsvarar drygt 76 procent av den totala kvinnliga befolkningen i 
yrkesverksam ålder i Gislaved. Andelen sysselsatta män i yrkesverksam ålder är något 
större, ungefär 83 procent. Förvärvsintensiteten i Gislaved är högre än i någon av de 
andra kommunerna i denna studie. År 1990 var den ungefär 88,5 procent och år 2007 var 
den 85,3 procent. Förvärvsintensiteten i Gislaved ligger således högt över den gamla 
regeringens mål på 80 procent från år 2003. År 2007 har Jönköpings län, i vilket Gislaved 
är lokaliserat, den högsta förvärvsintensiteten i hela landet (SCB, Internet).  
 
I figur 6 åskådliggörs förändringen av försörjningsbördan i kommunen mellan åren 1990 
och 2007. Ett mått som till viss del liknar både förvärvsintensitet och försörjningskvot är 
försörjningsbördan. Den beräknas som antalet sysselsatta i åldern 20-64 år i relation till 
den totala befolkningen enligt formeln ”total befolkning/antalet sysselsatta i åldern 20-64 
år”. Ett värde på 2,07 betyder att varje sysselsatt person i kommunen, i praktiken, 
försörjer 2,07 personer sig själv inkluderad. Försörjningsbördan i Gislaved är avsevärt 
lägre än i riket vid båda avläsningstillfällena. Den har dock följt samma trend som övriga 
landet och ökat något, vilket är negativt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då en allt 
mindre andel av befolkningen ska försörja allt fler. 
 

 
Figur 6: Försörjningsbördan 1990 och 2007 i Gislaveds kommun och riket 
Källa: SCB, Internet 
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Man skall dock ha i åtanke att försörjningsbördan ökade kraftigt i samband med att 
förvärvsintensiteten sjönk markant i början på 1990-talet. I de flesta kommuner i Sverige 
har förvärvsintensiteten ökat konstant sedan mitten av 1990-talet vilket innebär att 
försörjningsbördan, under samma period minskat. Det som i figur 6 ser ut som en ökning 
av försörjningsbörda återspeglar således en mycket kraftig ökning i början av 1990-talet 
som alltsedan dess har minskat.  
 
I figur 7 illustreras inom vilka branscher flest kommuninvånare var sysselsatta år 1993 
och 20075. Endast små förändringar har ägt rum. Den största negativa relativa 
förändringen är inom ”energi- och vattenförsörjning” men antalet sysselsatta är så lågt att 
även en nedgång med några anställda ger stora relativa förändringar. Även inom den 
större sektorn ”hälso- och sjukvård” noteras färre antal sysselsatta 2007 jämfört med 
1993. Den mest positiva relativa utvecklingen är den ökade sysselsättningen inom ”FoU 
och utbildning”, ”kreditinstitut och företagstjänster” och ”byggindustri”. Flera av de 
undersökta kommunerna karakteriseras av ett flertal näringsgrenar som konkurrerar om 
det högsta antalet anställda. I Gislaved är det emellertid enbart tillverkningsindustrin som 
når över 3000 anställda under hela perioden.   

 
Figur 7: Antal sysselsatta per näringsgren i Gislaved 
Källa: SCB, Internet 
 
Könsfördelningen inom de olika branscherna är snarlik den i Falkenberg och 
Örnsköldsvik. Inom både ”hälso- och sjukvård” och ”FoU och utbildning” är en majoritet 
av alla anställda kvinnor. Inom jord- och skogsbruket, tillverkningsindustrin och 
byggindustrin är förhållandena de omvända. De enda näringsgrenarna som kan visa upp 
en relativt jämn könsfördelning är ”Personliga och kulturella tjänster” och ”Kreditinstitut 
och företagstjänster”.   
 

                                                 
5 Branschindelningen har gjorts utifrån SNI92 och SNI02. Av utrymmesskäl har enstaka 
näringsbeskrivningar tagits bort. För fullständiga definitioner, se SCB:s hemsida. Figuren omfattar 
nattbefolkningen i kommunen 
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Tätorter, pendling och arbetsresor 
I Gislaved kommun är tätorternas befolkningstal något jämnare än i exempelvis 
Falkenberg och Örnsköldsvik. Centralorten Gislaved har det största invånarantalet i 
kommunen. En majoritet av tätorterna har över 1000 invånare och den enda tätorten vars 
invånarantal är i närheten av SCB:s tätortsgräns är Broaryd som år 2000 hade 290 
invånare. Medianantalet invånare i Gislaveds tätorter, centralorten Gislaved exkluderad, 
är 1304 personer år 2008. Det indikerar en jämn fördelning av befolkningen mellan 
tätorterna. Tätorternas storlek och betydelse för det lokala näringslivet blir således också 
jämnare än i de tidigare exemplen med en stor tätort. I Gislaved kommun bodde år 2005 
en stor andel av invånarna i de områden som varken kan karakteriseras som centralort 
eller glesbygd (se figur 1). I kartorna 1 och 2 framgår tätorternas geografiska läge i 
kommunen.  
 

 
Karta 2: Befolkningstäthet och tätorter i Gislaved kommun 
 
Antalet utpendlare över kommungränsen har under perioden minskat något och utgörs år 
2007 av 2584 personer. En majoritet av dem är män.  Kommunens nettopendling är svagt 
positiv med avseende på både män och kvinnor och har varit positiv under hela perioden 
(SCB, hemsida). Den utpendlande nattbefolkningen har under hela 
undersökningsperioden främst arbetat i Gnosjö och Värnamo men utpendlarna till 
Jönköping har blivit allt fler under perioden. De är dock fortsatt färre än utpendlarna till 
de två förstnämnda kommunerna. Till Hallandskommunen Hylte har viss utpendling skett 
under hela perioden men i betydligt mindre omfattning än till de andra kommunerna. 
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Det genomsnittliga avståndet på arbetsresan är relativt kort i Gislaved. Den 
genomsnittliga arbetsresans längd6 för kommuninvånarna har under perioden 1990 till 
2003 ökat från 10,2 till 12 kilometer. Medianresan7 har ökat från 1,8 till 2,8 kilometer. 
Medianresan i Gislaved är kortare än medianresan i Falkenberg och Örnsköldsvik. 
Skillnaden mellan könen är liten och år 2003 var medelavståndet 10,5 kilometer för 
kvinnor och 13 kilometer för män. En granskning av arbetsresornas längd i förhållande 
till ålder visar att den genomsnittliga reslängden är längst i åldern 20-29 år (se figur 8).  
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Figur 8: Arbetsresornas längd för Gislaveds invånare år 2000 
Källa: ”Astrid”.    
 
I Gislaved har kommuninvånarna betydligt kortare genomsnittlig reslängd än i 
Strömsund, Falkenberg och Örnsköldsvik (se bilaga 1). För åldersgruppen ”20-29 år” är 
det genomsnittliga avståndet knappt 45 kilometer i Örnsköldsvik vilket är mer än dubbelt 
så långt som avståndet i Gislaved. Det framgår i figur 20 att det är små skillnader mellan 
åldersgrupperna i Gislaved. Jämförs utbildningsnivån med arbetsresornas längd8 
framkommer samma mönster som för de andra kommunerna men med mindre variation 
mellan könen (se figur 9). Den största könsskillnaden i arbetsresans längd återfinns på 
den lägsta utbildningsnivån där den år 2000 var ungefär 3,5 kilometer (se figur 9). 
Snarare än att Gislaveds kvinnor har längre arbetsresor än kvinnor i de andra 
kommunerna så har Gislaveds män kortare genomsnittliga arbetsresor än män i de andra 
kommunerna. Detta är genomgående för samtliga utbildningsnivåer men mest 
framträdande i gruppen med högre utbildning. 
 
 
 

                                                 
6 Dessa typer av beräkningar går ej att utföra med de data som finns tillgänglig på SCB:s hemsida och får 
därför stå kvar från den ursprungliga studien, vars beräkningar gjordes via ASTRID.  
7 Värden för år 2000. 
8 Värden för år 2000. 
 



14 
 

Arbetsresors längd i relation till utbildningsnivå

0

5

10

15

20

25

Förgymnasial

utb. 

Gymnasial utb. Högre utb. 

Utbildningsnivå

M
e
d
e
la
vs
tå
n
d
 (
km

)

Män

Kvinnor

 
Figur 9: Arbetsresornas längd i förhållande till utbildningsnivå i Gislaved år 2000 
Källa: ”Astrid”. 
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Strömsund 
Strömsund ligger längst norrut i Jämtlands län i västra Norrland och är Sveriges sjätte 
största kommun sett till ytan, 106 kvadratmil (se karta 3 och bilaga 1). Som framgår i 
karta 3 är Strömsund en av åtta kommuner i länet. Tillsammans med Ragunda och Bräcke 
har Strömsund haft den mest negativa befolkningsutvecklingen i länet sedan 1981. 
Strömsunds befolkning har mellan 1981 och 2008 minskat med 28 procent. I bilaga 1 
framgår att den negativa befolkningsförändringen i kommunen var 22 procent mellan 
1990-2008. Trots denna nedgång var Strömsund år 2008 den tredje befolkningsrikaste 
kommunen i länet med en befolkning på strax över 12532 invånare. Östersund och 
Krokom är de kommuner med fler invånare än Strömsund. Strömsund är en del av en 
glesbefolkad region i Sverige och den genomsnittliga befolkningstätheten var 1,2 
invånare per kvadratkilometer år 2008 (SCB:s hemsida, Internet). I karta 4 åskådliggörs 
de lokala variationerna i befolkningstätheten i kommunen. Centralorten Strömsund har ett 
invånarantal på 3705 personer och är en av sju tätorter i kommunen. År 2008 skiljde det 
ungefär 100 invånare mellan centralorten och de övriga sex tätorterna tillsammans. 
Spännvidden i invånarantal i de övriga sex orterna går från 238 invånare i Näsviken till 
1254 invånare i Hammerdal (Strömsunds kommuns hemsida, Internet). Enligt 
indelningen i FA-regioner tillhör Strömsund tillsammans med länets övriga kommuner, 
bortsett från Härjedalen, Östersund FA-region. Detta antyder att utpendlingen är mer 
omfattande än inpendlingen i kommun. Skogsindustri är en viktig sysselsättning och det 
finns sammanlagt 1200 företag i kommunen. De flesta är små och som i så många andra 
kommuner är den verksamhet som sysselsätter flest invånare tillverkningsindustrin och 
hälso- och sjukvård. Enligt kommunen tillkommer ungefär 50 nya företag varje år 
(Strömsunds kommuns hemsida, Internet).  
 

 
Karta 3: Strömsunds kommun med omnejd 
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Befolkning 
Under perioden 1990-2008 har befolkningen minskat med ungefär 22 procent i 
Strömsund. Det är den i särklass mest negativa befolkningsutvecklingen av de i studien 
ingående kommunerna (se bilaga 1). I absoluta tal är det en minskning med 3561 
personer (SCB, hemsida). I figur 10 framgår Strömsunds befolkningsutveckling under 
perioden. 

 
Figur 10: Befolkningsutvecklingen i Strömsund år 1990 till 2008 
Källa: SCB, Internet  
 

Åldersgruppen ”36-65 år” har haft den minst negativa utvecklingen både i absoluta tal 
och procentuellt. Nedgången har under perioden varit 10 procent vilket motsvarar 588 
personer och påminner om trenden i Gislaved. Där innebar utvecklingen en faktisk 
ökning av befolkningsantalet medan den positiva utvecklingen i Strömsunds fall snarare 
kategoriseras som den minst negativa. Den åldersgrupp som upplevt den näst minsta 
procentuella minskningen är den äldsta gruppen som minskat med 22 procentenheter 
sedan 1990. Gruppen ”19-35 år” har minskat med 37 procent vilket innebär en reducering 
med 1079 personer. Att de yngre invånarna blir allt färre kommer att ha en fortsatt 
negativ påverkan på befolkningsutvecklingen och näringslivet i kommunen.  
 
Den negativa befolkningsutvecklingen till trots har en reducerad försörjningskvot 
uppnåtts år 2007 (figur 11). Detta är möjligt på grund av att befolkningsminskningar skett 
inom samtliga åldersgrupper. Minskningen av försörjningskvoten är dock mycket liten 
och som framgår i figur 11 ligger den på en avsevärt högre nivå än försörjningskvoten i 
riket. Det betyder att en liten andel av den totala befolkningen är i yrkesverksam ålder. 
Den teoretiska försörjningsbelastningen per invånare i åldern 20-64 år är således avsevärt 
högre i Strömsund än i Gislaved kommun. 
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Figur 11: Försörjningskvoten 1990 och 2007 i Strömsunds kommun och riket 
Källa: SCB, Internet 

 
Könsfördelningen i kommunen har varit jämn under perioden med ett litet överskott av 
män. Detta överskott har dock blivit mindre under perioden, främst på grund av manlig 
avflyttning snarare än kvinnlig inflyttning (SCB, hemsida). Av befolkningen över 20 år är 
ungefär 40 procent gifta år 2008. Det är 11 procentenheter lägre än i Gislaved kommun 
och resultatet av en tillbakagång på 10 procentenheter sedan 1990. År 2008 är ungefär 12 
procent av invånarna över 20 år skilda och 37 procent registrerade som ogifta. De 
utrikesfödda kommuninvånarna representerade 7 procent av den totala befolkningen i 
Strömsund år 2008. 
 
Utbildning 
Liksom för övriga kommuner har utbildningsnivån i Strömsund ökat under perioden. 
Med avseende på andelen högutbildade invånare år 2008 ligger Strömsund och Gislaved 
på samma nivå; 20 procent (jämför tabell 1 och 2). Utbildningsnivån i Strömsund ligger 
långt under riket som helhet, där 36 procent har högre utbildning år 2008. 
 
Tabell 2: Utbildningsnivå hos Strömsunds och rikets invånare i åldern 25-64 år 

Riket Strömsund  Utbildningsnivå 
 2008 1990 2008  

Grundskoleutbildning 15 % 37 % 16 %  

Gymnasial utbildning 46 % 50 % 63 %  

Eftergymnasial utbildning 36 % 12 % 20 %  

Forskarutbildning 1 % 0,1 % 0,1 %  

Okänt 2 % 1 % 1 %  

Källa: SCB, Internet 

 
Andelen invånare med gymnasial utbildning som högsta avslutade utbildningsnivå är 
dock betydligt högre i Strömsund (63 procent) än i Gislaved (53 procent). Ungefär 16 
procent av Strömsunds befolkning har ingen utbildning efter grundskolan 2008. Det är 
knappt 10 procentenheter lägre än motsvarande siffra för Gislaved 
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År 2008 har ungefär 27 procent av Strömsunds kvinnliga invånare i åldern 25-64 år 
högskoleutbildning som högsta avslutade utbildningsnivå, motsvarande siffra för männen 
är 14 procent. Samtidigt är 64 procent av alla invånare med högre utbildning kvinnor. I 
Gislaved utgjorde kvinnorna 57 procent av de högutbildade invånarna i kommunen. Av 
de sysselsatta kvinnliga kommuninvånarna i åldern 25-64 år i Strömsund är andelen 
högutbildade 26 procent år 2007. Av de sysselsatta männen har ungefär 13 procent högre 
utbildning. I dessa kategorier är Strömsund snarlikt Gislaved. Ser man till sysselsatta 
personer med gymnasiekompetens har Strömsund en betydligt större andel inom denna 
kategori än vad Gislaved har. Ungefär 66 procent av de sysselsatta männen i kommunen 
har gymnasieutbildning som högsta avslutade utbildningsnivå, motsvarande siffra för de 
sysselsatta kvinnorna är 59 procent. Av samtliga sysselsatta män i kommunen i åldern 25-
64 år har 19 procent ingen utbildning efter grundskolan år 2007. Bland kvinnorna är 
andelen med grundskoleutbildning som högsta avslutade utbildningsnivå 14 procent. 
Dessa värden är betydligt lägre än motsvarande siffror för Gislaved. 
 
Sysselsättning 
Av samtliga personer år 2007 i åldern 16-64 år som är engagerade i förvärvsarbete är 
2504 kvinnor. Det motsvarar 71 procent av den totala kvinnliga befolkningen i 
yrkesverksam ålder i kommunen. Andelen sysselsatta män i yrkesverksam ålder är ett par 
procentenheter högre; 75 procent. Förvärvsintensiteten i Strömsund var 81,5 procent år 
1990. Det var betydligt lägre än i Gislaved (88,3 procent). Efter den kraftiga nedgången i 
förvärvsintensitet i början på 1990-talet har Strömsund börjat återhämta sig. År 2007 
ligger förvärvsintensiteten på ungefär 79 procent vilket är strax under den tidigare 
regeringens mål på 80 procent. I Gislaved ligger, som nämnts tidigare, 
förvärvsintensiteten på 85,3 procent år 2007. På grund av den låga förvärvsintensiteten är 
försörjningsbördan hög i Strömsund (figur 12). 
 

 
Figur 12: Försörjningsbördan 1990 och 2007 i Strömsunds kommun och riket 
Källa: SCB, Internet 
 
I Gislaved beskrevs en utveckling där försörjningsbördan är lägre är rikets och, 
tillsammans med Umeås försörjningsbörda, även lägst i denna studie. I Strömsund 
uppvisas den högsta försörjningsbördan bland de i studien ingående kommunerna. Den 
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redan stora bördan på den lilla gruppen sysselsatta har dock blivit tyngre i och med att de 
sysselsatta kommit att utgör en ännu mindre del av den totala befolkningen i Strömsund.  
 
I figur 13 framgår inom vilka branscher flest kommuninvånare är sysselsatta i kommunen 
år 1993 och 2007. Inom vissa branscher har stora förändringar ägt rum och den största 
relativa förändringen är inom ”tillverkningsindustri” där sysselsättningen ökat med 42 
procent. Den största absoluta förändringen återfinns inom ”hälso- och sjukvård”, där 
antalet anställda minskat med 422 personer under perioden. En omfattande negativ 
utveckling kan även skönjas inom ”energi- och vattenförsörjning” och ”jord- och 
skogsbruk, jakt fiske”. Till skillnad från Gislaved har Strömsund ett mer stereotypt 
glesbygdsnäringsliv där hälso- och sjukvård tillsammans med arbete inom 
tillverkningsindustrin samt handel och transport är de huvudsakliga sysselsättningarna. 
 

 
Figur 13: Antal sysselsatta per näringsgren 
Källa: SCB, Internet 
 
Ungefär 38 procent av kommunens förvärvsarbetande kvinnor arbetar inom vård och 
omsorg. Även inom näringsgrenarna ”FoU och utbildning” och ”Handel och transport” 
återfinns en stor andel sysselsatta kvinnor. Inom flertalet tunga näringsgrenar, exempelvis 
inom tillverkningsindustrin, byggindustrin och i jord- och skogsbruket, märks som 
vanligt en tydlig manlig dominans.  
 
Tätorter, pendling och arbetsresor 
Liksom i Gislaved är tätortsbefolkningen relativt jämnt fördelad på tätorterna. På grund 
av det låga befolkningstalet i Strömsund kommun är dock tätorternas befolkning mycket 
liten. Det framkom i figur 1 att Strömsund har den största andelen glesbygdsboende av 
kommunerna, cirka 37 procent av invånarna bodde i glesbygd år 2005. Medianantalet 
invånare i tätorterna, centralorten exkluderad, är 561 personer vilket snarare påminner om 
värdena för Falkenberg och Örnsköldsvik än det för Gislaved som var över 1000. En 
aspekt, ur vilken Strömsund och Gislaved skiljer sig åt, är att även då de har ungefär lika 
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stora andelar av invånarna boende i centralorten bor en majoritet av Gislaveds invånare i 
övriga tätorter, medan den största andelen av Strömsunds invånare bor i glesbygd. 
 

 
Karta 4: Befolkningstäthet och tätorter i Strömsund kommun 
 
Antalet utpendlare har under perioden varit relativt konstant med en marginell minskning 
av antalet utpendlare. Pendlingsnettot har varit negativt för både manliga och kvinnliga 
pendlare under hela perioden och år 2007 är nettot -451. Männen utpendlar i större 
utsträckning än kvinnorna (SCB:s hemsida, Internet). Den enda utpendlingskommunen 
dit fler än 100 kommuninvånare pendlar år 2000 är Östersund.  
 
Det genomsnittliga avståndet på arbetsresor är längre för Strömsunds invånare än i 
Gislaved, Falkenberg och Örnsköldsvik och har ökat från 31 kilometer till 39 kilometer 
mellan 1990 och 2003. Den kommun som hade näst längst medelavstånd var 
Örnsköldsvik. En granskning av medianresans längd ger dock en annorlunda bild av 
Strömsund. I detta avseende är arbetsresornas längd ungefär desamma som i Gislaved; 2 
kilometer år 1990 och 3 kilometer år 2003. Detta beskriver ett fenomen där 50 procent av 
de sysselsatta i Strömsund har mycket korta arbetsresor i likhet med Gislaved. De 
personer som har längre arbetsresor har avsevärt mycket längre att resa vilket liknar 
beskrivningen av Örnsköldsvik. Ur ett geografiskt perspektiv skiljer sig således de 
nordligare kommunerna ifrån de sydligare i det avseendet att de genomsnittliga 
arbetsresorna är längre i norr än i söder. Ett mönster för skillnaden i medianresa tycks 
däremot styras av strukturen och geografin inom kommunen snarare än kommunens 
geografiska läge i landet. Skillnaden i arbetsresornas längd mellan könen är stor i 
Strömsund och år 2003 var medelavståndet 26 kilometer för kvinnor och 50 kilometer för 
män. En granskning av arbetsresornas längd i förhållande till ålder visade att liksom för 
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de andra kommunerna var den genomsnittliga reslängden längst i åldern 20-29 år (se 
figur 14).  

Arbetsresornas längd i relation till ålder
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Figur 14: Arbetsresornas längd för Strömsunds invånare år 2000 
Källa; ”Astrid”.    
 
Som påpekats tidigare är det genomsnittliga avstånden till arbete avsevärt mycket längre i 
Strömsund än i Gislaved. Detta visar sig vara genomgående för samtliga 
åldersgrupperingar (jämför figur 8 och 14). Oavsett ålder har Strömsunds invånare mer än 
dubbelt så långa genomsnittliga arbetsresor. Däremot förekommer knappt någon 
storleksskillnad på medianresornas längd mellan de två kommunerna. Den enda olikheten 
är att i Strömsund avtar reslängden med tilltagande ålder över samtliga fyra åldersgrupper 
medan det i Gislaved är gruppen ”20-29 år” som har det längsta medianavståndet.  
 
Jämför man istället utbildningsnivån hos den yrkesverksamma befolkningen med 
arbetsresornas genomsnittliga längd framträder en avvikande bild för kvinnorna i 
jämförelse med såväl Gislaved som med Falkenberg och Örnsköldsvik (se figur 15). 
Bland annat har Strömsunds kvinnor signifikant längre arbetsresor än kvinnor i de andra 
tre kommunerna, och främst Gislaved. Det är även så att det är de lågutbildade kvinnorna 
i Strömsund som har de längsta arbetsresorna av den totala kvinnliga arbetskraften (se 
figur 15). Inom de två andra utbildningskategorierna skiljer de knappt 3 kilometer i 
genomsnittligt avstånd för kvinnorna och det är kvinnorna med gymnasial utbildning som 
har de kortaste arbetsresorna. Männens arbetsresor följer det generella mönster som 
framkommit i de tre andra kommunerna där utbildningsnivån är positivt korrelerad med 
arbetsresans längd. I figur 15 syns dock att skillnaderna är små i och med att samtliga 
grupper har stora genomsnittliga avstånd (över 40 kilometer).  
 
Det kan vara på sin plats att påminna om att medianavstånden i Gislaved och Strömsund 
inte skiljde sig åt i någon större utsträckning vilket bör tolkas som att hälften av 
arbetskraften i de båda kommunerna har relativt korta arbetsresor. Det som utmärker 
Strömsund allra mest är dock det faktum att kvinnornas arbetsresor inte blir längre med 
högre utbildning. 
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Arbetsresors längd i relation till utbildningsnivå
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Figur 15: Arbetsresornas längd i förhållande till utbildningsnivå i Strömsund år 2000 
Källa: ”Astrid”. 
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Falkenberg 
Falkenberg är en av sex kommuner i Hallands län på västkusten (karta 5). Falkenberg är 
den ytmässigt största kommunen i länet men Halmstad är den befolkningsrikaste. De 
övriga kommunerna i länet är Laholm, Hylte, Varberg och Kungsbacka. Ungefär hälften 
av de 39000 invånarna i kommunen bor i och omkring den kustnära centralorten 
Falkenberg. År 2008 var den genomsnittliga befolkningstätheten i kommunen 36,3 
invånare per kvadratkilometer men som framgår i karta 2 är befolkningen ojämnt 
fördelad i kommunen (SCB, Internet). Utöver centralorten Falkenberg finns 16 tätorter i 
kommunen. Invånarantalet i dessa tätorter varierar mellan 216 och 2180 personer men en 
majoritet av dem har färre än 1000 invånare.  
 
I sysselsättningssammanhang talas det ofta om dag- och nattbefolkning där 
nattbefolkning avser de personer som bor i regionen eller kommunen och dagbefolkning 
syftar till de personer som arbetar i regionen. Skillnaden som uppstår mellan dessa två 
mått är ett resultat av pendling in och ut ur kommunen. Enligt Nuteks indelning från 2005 
i 72 funktionella analysregioner (FA-regioner) är Falkenberg kommun en av fyra 
kommuner i FA-regionen Halmstad. Det betyder att pendlingen till Halmstad från de 
andra kommunerna i regionen är betydande samtidigt som inpendlingen till Falkenberg är 
begränsad.  
 

 
Karta 5: Falkenberg kommun med omnejd 
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Befolkning 
Under perioden 1990 till 2008 har befolkningen i Falkenbergs kommun ökat med 2829 
invånare (SCB, hemsida), vilket motsvarar en ökning på 7,5 procent. Inom den nyare 
tillväxtteorin förknippas en växande befolkning med större lokala skattebaser, ökad 
efterfrågan på kommunal- och regional service, ett ökat arbetskraftsutbud samt ökad 
fertilitet och ökad tillgång till humankapital (ITPS, 2005; Eliasson & Westerlund, 2003). 
Det faktum, att befolkningen ökat, är således positivt för regionens tillväxtpotential och 
fortsatta ekonomiska utveckling.   
 
Av figur 16 framgår hur befolkningsstrukturen förändrats under perioden. Antalet 
personer i gruppen ”19-35 år” har minskat med 930 personer. Nedgången började i slutet 
av 1990-talet och fortsatte fram till 2002 varefter den stabiliserades på en jämförelsevis 
låg nivå. Under perioden 1997 till 2008 minskade andelen män i åldern 19-35 med 
ungefär 7 procent och andelen kvinnor i samma ålder minskade med drygt 9 procent. Den 
totala befolkningsandelen som gruppen ”19-35 år” utgör har minskat från cirka 22 
procent år 1990 till knappt 18 procent 2008. Gruppen ”36-65 år” har ökat såväl i antal 
som i andel av den totala kommunbefolkningen. Förändringen av antalet personer i 
gruppen fram till 2008 motsvarar en ökning, inom gruppen, på ungefär 23 procentenheter. 
Gruppen utgör 40 procent av den totala befolkningen år 2008 vilket kan jämföras med 35 
procent år 1990. 
 

 
Figur 16: Befolkningsutvecklingen i Falkenberg år 1990 till 2008 
Källa: SCB, Internet 
 
I övrigt uppvisar gruppen ”0-18 år” en relativt konstant nivå under perioden. Gruppen 
”65+ år” har blivit marginellt fler men i och med den växande befolkningen är deras 
befolkningsandel konstant.  
 
Försörjningskvoten har minskat i Falkenberg mellan 1990 och 2007 från 1,85 till 1,82 (se 
figur 17). Ett lågt värde är givetvis eftersträvansvärt och det faktum att 
försörjningskvoten minskat i Falkenberg är positivt då det betyder att befolkningsandelen 
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i yrkesverksam ålder har ökat. Det är i överensstämmelse med, den tidigare konstaterade, 
befolkningsökningen i gruppen ”36-65 år”.  
 

 
Figur 17: Försörjningskvoten 1990 och 2007 i Falkenberg och riket 
Källa: SCB  
 
Trots att försörjningskvoten i Falkenberg minskat ligger den fortfarande långt över 
riksgenomsnittet (se figur 17). Det indikerar att en liten andel av Falkenbergs befolkning 
är i yrkesverksam ålder i jämförelse med situationen i övriga riket. Det kan innebära 
eventuella försörjningsproblem i dagsläget eller i framtiden. 
 
Könsfördelningen har under perioden varit jämn i kommunen. Andelen ogifta och skilda i 
befolkningen, i åldern 20 år och äldre, har under perioden ökat med ett par procentenheter 
vardera men en majoritet av invånarna är gifta; 57 procent år 1990 och knappt 50 procent 
2008. Andelen utrikesfödda invånare utgör drygt 10 procent av Falkenbergs befolkning, 
jämfört med 14 procent för riket. Den största gruppen utrikesfödda kommer från 
Östeuropa och Ryssland samt Afrika och Mellan Östern. År 1990 var cirka en procent av 
kommunens invånare födda i Östeuropa eller Ryssland. År 2000 utgjorde samma grupp 
ungefär 3,5 procent av Falkenbergs befolkning och personer födda i Afrika eller 
Mellanöstern utgjorde knappt 1,5 procent av kommunens totala befolkning.  
 
Utbildning 
Utbildningsnivån hos kommunens invånare i åldern 25-64 år har ökat under perioden 
1990 till 2008 (se tabell 3) men ligger fortsatt under riksgenomsnittet. År 2008 hade 15 
procent av rikets invånare i åldern 25-64 år grundskoleutbildning som högsta avslutade 
utbildningsnivå. För Falkenbergs kommun var motsvarande siffra 20 procent. Andelen 
högskoleutbildade i Falkenberg år 2008 var betydligt lägre än andelen högskoleutbildade 
i riket; cirka 25 procent att jämföra med rikets 36 procent. 
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Tabell 3: Utbildningsnivå hos Falkenbergs och rikets invånare i åldern 25-64 år 

Riket Falkenberg  Utbildningsnivå 
 2008 1990 2008  

Grundskoleutbildning 15 % 41 % 20 %  

Gymnasial utbildning 46 % 43 % 53 %  

Eftergymnasial utbildning 36 % 15 % 25 %  

Forskarutbildning 1 % 0,1 % 0,2 %  

Okänt 2 % 1 % 1 %  

Källa: SCB, Internet 
 

Av Falkenbergs samtliga kvinnliga invånare i åldern 25-64 år har ungefär 30 procent 
högskoleutbildning som högsta avslutade utbildningsnivå. Motsvarande siffra för männen 
är cirka 21 procent år 2008. Samtidigt är drygt 59 procent av alla invånare med högre 
utbildning kvinnor. För gruppen med gymnasieutbildning som högsta avslutade 
utbildningsnivå utgörs dock en knapp majoritet av män. I gruppen med 
grundskoleutbildning som högsta avslutade nivå utgörs hela 60 procent av män.  
 
Av de kvinnliga kommuninvånarna i åldern 25-64 år som är i sysselsättning år 2007 är 
andelen med högre utbildning 29 procent. Av de sysselsatta männen har 21 procent högre 
utbildning. När det gäller sysselsatta personer med gymnasium som högsta avklarade 
utbildningsnivå är det en lika stor andel av den kvinnliga och manliga befolkningen som 
uppnått denna utbildningsnivå. Av samtliga sysselsatta män i kommunen i åldern 25-64 
år har 2516 personer, motsvarande 25 procent, ingen utbildning efter grundskolan år 
2007.  
 
Sysselsättning 
Av samtliga personer, i åldern 16-64 år, som var engagerade i förvärvsarbete år 2007 var 
ungefär 49 procent kvinnor. Det motsvarar drygt 74 procent av den totala kvinnliga 
befolkningen i yrkesverksam ålder i kommunen. Andelen sysselsatta män i yrkesverksam 
ålder var något större, knappt 79 procent. Förvärvsintensiteten anger andelen personer 
som förvärvsarbetar av den totala befolkningen i åldern 20-64 år (SCB:s hemsida, 
Internet). För Falkenbergs nattbefolkning var förvärvsintensiteten 86,3 procent år 1990. I 
början av 1990-talet sjönk förvärvsintensiteten i hela landet och sedan 1993 har den 
långsamt ökat. År 2007 var den 82,3 procent i Falkenberg vilket är över målsättningen på 
80 procent som regeringen fastställde efter att förvärvsintensiteten minskat så kraftigt i 
början på 1990-talet (Nutek:s hemsida, Internet).  
 
Försörjningsbördan har ökat i Falkenberg under undersökningsperioden och den är något 
högre än i riket som helhet (se figur 18). Även om försörjningsbördan år 2007 fortfarande 
är högre i Falkenberg än i riket som helhet har försörjningsbördan sedan 1990 ökat 
relativt sett mer i riket än i Falkenberg, vilket skulle kunna indikera att läget i Falkenberg 
relativt sett inte blivit sämre.   
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Figur 18: Försörjningsbördan 1990 och 2007 i Falkenberg och riket 
Källa: SCB, Internet 

 
Att värdet på försörjningsbördan är högre än det för försörjningskvoten beror på att 
försörjningsbörda relateras till enbart de som är sysselsatta. Eftersom samtliga personer i 
yrkesverksam ålder inte är sysselsatta blir värdet på försörjningsbördan högre än värdet 
på försörjningskvoten.  
 
I kommunen finns ett stort antal små- och medelstora företag. Näringsgrenarna 
”tillverkningsindustri”, ”handel och transport” samt ”hälso- och sjukvård” har under 
perioden utgjort de största näringarna i termer av antal anställda. I figur 19 illustreras 
vilka branscher som sysselsatte flest invånare i kommunen år 1993 och 2007. Antalet 
sysselsatta har ökat i de flesta branscher, även om denna ökning varit måttlig i flertalet 
fall. Störst har ökningarna varit inom ”energi- och vattenförsörjning”, ”personliga och 
kulturella tjänster” samt ”FoU och utbildning”.  
 

 
Figur 19: Antal sysselsatta per näringsgren i Falkenberg 
Källa: SCB, Internet 
 



29 
 

I Falkenberg liksom i många andra glesa bygder står ”hälso- och sjukvård” för en 
betydande del av sysselsättningen. Det är framförallt kvinnor som arbetar inom dessa 
verksamheter, medan män dominerar inom näringsgrenar som ”byggindustri” och 
”tillverkningsindustri”. Av de sysselsatta inom hälso- och sjukvård under perioden 1993 
till 2007 har kvinnor utgjort 91 procent av de anställda. Inom byggbranschen är 
förhållandena de omvända och arbetskraften utgörs i huvudsak av män. År 2007 fanns det 
endast 78 kvinnor inom byggbranschen som består av 1087 sysselsatta totalt sett. Den 
bransch som kan antas vara något av en specialisering för regionen – 
tillverkningsindustrin – har upplevt en ökning av antalet sysselsatta under perioden. Det 
bör påpekas att den pågående ekonomiska krisen slagit hårt mot regionens traditionella 
branscher men ”totalt sett har dock relativt få varslats i Halland jämfört med flertalet 
andra län” (Falkenbergs kommuns hemsida, Internet). Även i de två branscherna ”jord- 
och skogsbruk, jakt, fiske” och ”hälso- och sjukvård”, som finns representerade över hela 
landet, har antalet anställda minskat under perioden.  
 
Tätorter, pendling och arbetsresor 
Centralorten Falkenberg har mer än åtta gånger så många invånare som den näst 
befolkningsrikaste tätorten i kommunen, Skogstorp. Ett stort antal orter i kommunen 
ligger nära SCB:s tätortsgräns. Medianantalet invånare i Falkenbergs tätorter, centralorten 
Falkenberg exkluderad, är 535 personer. År 2005 bodde ungefär 27 procent av 
kommuninvånarna utanför centralorten och de övriga tätorterna, vilket illustrerades i 
inledningen av kapitlet. Tätorternas geografiska läge åskådliggörs i kartorna 5 och 6.   
 

 
Karta 6: Befolkningstäthet och tätorter i Falkenbergs kommun 
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Kommunens nettopendling är negativ och har varit det under hela perioden 1993-2007. 
En majoritet av utpendlarna, 59 procent, är män. Utpendlingen till andra kommuner i 
länet är högre än utpendling till övriga län för både män och kvinnor i Falkenberg. Den 
största utpendlingen sker till grannkommunerna Varberg och Halmstad med cirka 1000 
utpendlare vardera. Därefter är Göteborg det vanligaste målet för utpendlare (cirka 300 
personer). Under perioden 1993-2007 har antalet utpendlare ökat kontinuerligt. Det kan 
bero på de förändrade förhållandena på arbetsmarknaden i början av 90-talet då en 
omfattande lågkonjunktur lämnade många personer arbetslösa. Det kan även bero på det 
upprustade vägnätet i Hallands län där bland annat Europaväg 6, i nord-sydlig riktning, år 
1996 erhöll motorvägsklassificering genom hela länet. Det förkortade restiden till 
Göteborg och andra orter längs med vägsträckningen och kan sannolikt förklara en del av 
den ökade utpendlingen till just Göteborg. När Västkustbanan mellan Falkenberg och 
Göteborg är fullt utbyggd med dubbelspår antas pendlingen öka ytterligare, då restiden 
beräknas bli knappt 50 minuter till Göteborg (Banverkets hemsida, Internet). 
 
För befolkningen i yrkesverksam ålder har medianavståndet till arbetsplatsen ökat något 
under perioden 1990 till 2003 från ungefär 3,5 kilometer till drygt 5 kilometer. 
Medelavståndet har ökat från drygt 15 kilometer till ungefär 21 kilometer. Jämförs 
kvinnors och mäns reslängd år 2003 ligger medianresan för män ungefär en halv 
kilometer över motsvarande värde för kvinnor som är 5,4 kilometer. Skillnaden är således 
mycket liten men den genomsnittliga reslängden för män och kvinnor skiljer sig något 
mer. Män reser i genomsnitt 24 kilometer enkel resa medan kvinnor reser 18 kilometer. 
En undersökning av arbetsresornas längd hos olika åldersgrupper visade att den yngsta 
gruppen, ”16-19 år”, hade det högsta medianvärdet på resor (se figur 20). I figuren 
framgår även att det är gruppen ”20-29 år” som har de längsta genomsnittliga resorna. Att 
avståndet avtar med åldern beror sannolikt på förändrade familje- och livssituationer.  
 

 
Figur 20: Arbetsresornas längd för Falkenbergs invånare år 2000 
Källa; ”Astrid”.   
 

I figur 21 framgår tydligt hur Falkenbergarnas arbetsresor ökar med högre 
utbildningsnivåer. Det är tydligt att män med högre utbildning har längre resor än kvinnor 
med samma utbildningsnivå. Män med högre utbildning har en genomsnittlig arbetsresa 
på 35 kilometer medan motsvarande siffra för kvinnor är 20 kilometer. Även detta 
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fenomen kan sannolikt kopplas till familjesituation och ett scenario där kvinnan tar ett 
större ansvar i hemmet medan mannen tilldelas ett större ekonomiskt ansvar.        
 

 
Figur 21: Arbetsresornas längd i förhållande till utbildningsnivå år 2000 
Källa; ”Astrid”.   
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Örnsköldsvik 
Örnsköldsvik ligger i östra Norrland och utgör tillsammans med sex andra kommuner 
Västernorrlands län (karta 7). Befolkningsutvecklingen har varit negativ under 
undersökningsperioden med en reduktion av befolkningen på 6,7 procent (bilaga 1). I 
centralorten Örnsköldsvik bor knappt 29000 av kommunens 55000 invånare (SCB:s 
hemsida, Internet). Den genomsnittliga befolkningstätheten har legat runt 8,6 invånare 
per kvadratkilometer de senaste 10 åren men som framgår i karta 4 är det stor variation 
inom kommunen. I kommunen finns 17 tätorter utöver centralorten Örnsköldsvik. 
Befolkningsantalet i dessa orter varierar mellan 200 och 1800 invånare men endast fyra 
av dem har fler än 1000 invånare (Örnsköldsviks kommuns hemsida, Internet). I likhet 
med Falkenberg hyser centralorten en stor andel av den totala befolkningen medan övriga 
tätorter är befolkningsmässigt små, vilket framgår tydligt i figur 1 i inledningen. 
Örnsköldsvik utgör en egen FA-region enligt Nuteks indelning vilket betyder att varken 
utpendling eller inpendling förekommer i någon större utsträckning (Nutek:s hemsida, 
Internet). Kommunen utgör den största arbetsgivaren och arbete inom 
tillverkningsindustrin, hälso- och sjukvård samt handel och kommunikation utgör vanligt 
förekommande sysselsättningar. I kommunen finns utöver den omfattande verksamheten 
inom massa- och cellulosaindustri även ett stort antal arbetstillfällen inom högteknologisk 
tillverkningsindustri. Den 19 mil långa järnvägssträckningen Botniabanan, från Kramfors 
i söder till Umeå i norr, är under konstruktion och tros vid sitt färdigställande år 2010 öka 
arbetspendlingen i regionen. Restiden mellan Örnsköldsvik och Umeå via den nya 
järnvägen uppskattas exempelvis till 45 minuter (Botniabanan, hemsida & Örnsköldsviks 
kommuns hemsida², Internet).  
 

 
Karta 7: Örnsköldsvik kommun med omnejd 
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Befolkning 
Under perioden 1990 till 2008 minskade befolkningen med drygt 4400 personer, en 
utveckling som dock enbart är kopplad till de två yngre åldersgrupperna (se figur 22). 
Gruppen ”36-65” har utökats med 19 personer och gruppen ”65+” med 416 personer.  
 

 
Figur 22: Befolkningsutvecklingen i Örnsköldsvik år 1990 till 2008 
Källa: SCB, Internet 
 

Gruppen ”19-35 år” har minskat med 2299 personer under undersökningsperioden vilket 
motsvarar en minskning på ungefär 19 procentenheter inom gruppen. Gruppen ”0-18 år” 
har minskat med 2128 personer. Tillsammans uppvisar dessa två grupper samma 
utvecklingstrend vilken innebär en tilltagande minskning av antalet personer i grupperna 
omkring år 1997 och framåt. Fenomenet liknar utvecklingsförloppet i Falkenberg med 
avseende på gruppen ”19-35 år”. På grund av att andelen invånare i fertil ålder minskat 
har antalet födda barn minskat vilket yttrar sig som en reducering av gruppen ”0-18 år”. 
Fertiliteten per kvinna behöver således inte har gått ned, däremot har antalet kvinnor i 
fertil ålder minskat. Det har fått till följd att befolkningstillväxten avtagit för att därefter 
bli negativ. Regioner med vikande befolkningsunderlag får mindre lokala skattebaser, 
minskad efterfrågan på kommunal- och regional service, ett minskat arbetskraftsutbud 
och humankapital samt minskad fertilitet. Detta kan i förlängningen resultera i att den 
regionala ekonomiska utvecklingen hämmas (ITPS, 2005; Eliasson & Westerlund, 2003).   
 
I figur 23 åskådliggörs utvecklingen av försörjningskvoten i kommunen i relation till 
rikets försörjningskvot. Försörjningskvoten i Örnsköldsvik har inte förändrats under 
perioden 1990 till 2007. Den har varit 1,79 vilket är något lägre än försörjningskvoten i 
Falkenberg. Försörjningskvoten i Örnsköldsvik är dock högre än försörjningskvoten i 
riket som under perioden har avtagit. Detta är ytterligare ett resultat av att den största 
negativa befolkningsförändringen ägt rum i de yngre åldrarna. 
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Figur 23: Försörjningskvoten 1990 och 2007 i Örnsköldsviks kommun och riket 
Källa: SCB, Internet 

 
Samtidigt som värdet på nämnaren i ekvationen, ”total befolkning/befolkning 20-64 år”, 
har minskat har även täljaren blivit mindre eftersom gruppen ”0-18 år” också minskat 
avsevärt under den aktuella perioden. I detta fall framkommer således inte omfattningen 
av den negativa befolkningsutvecklingen i måttet ”försörjningskvot”. Det är således 
viktigt att, om möjligt, nyttja flera skilda mått för att beskriva en befolkning. Det ger en 
mer rättvisande och detaljerad bild av utvecklingen i en region.  
 
Liksom i Falkenberg har könsfördelningen varit jämn och i stort sett oförändrad under 
perioden. Andelen gifta i befolkningen, äldre än 20 år, är 48 procent år 2008 medan 
andelen ogifta är nästan 34 procent. Ungefär 10 procent är skilda knappt 9 procent är 
änkor eller änklingar. En mycket liten andel, 6 procent, av kommunens invånare är 
utrikesfödda och den största gruppen invandrare har under undersökningsperioden 
utgjorts av personer födda i Finland. Denna grupp har utgjort ungefär 1,5 procent av den 
totala befolkningen i kommunen vilket år 1990 motsvarade 966 personer.  
 
Utbildning 
Liksom i övriga riket har utbildningsnivån i kommunen höjts under 1990-talet. Andelen 
högutbildade i gruppen 25-64 år ökade från 17 procent till 31 procent i Örnsköldsvik, 
medan andelen med grundskoleutbildning som högsta avslutade utbildningsnivå sjönk 
från 37 procent till 14 procent (se tabell 4). Jämfört med riket som helhet är andelen 
högutbildade ca 6 procent lägre, medan andelen med grundskoleutbildning är densamma. 
 
Tabell 4: Utbildningsnivå hos Örnsköldsviks och rikets invånare i åldern 25-64 år 

Riket Örnsköldsvik  Utbildningsnivå 
 2008 1990 2008  

Grundskoleutbildning 15 % 37 % 14 %  

Gymnasial utbildning 46 % 46 % 54 %  

Eftergymnasial utbildning 36 % 17 % 31 %  

Forskarutbildning 1 % 0,1 % 0,2 %  

Okänt 2 % 0,3 % 1 %  

Källa: SCB, Internet 
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Utbildningsnivån ligger således nästan i nivå med rikets nivå. Samtidigt är 
utbildningsnivån i Örnsköldsvik högre än i Falkenberg, där 25 procent av befolkningen i 
åldern 25-64 år hade högre utbildning år 2008. 
 
Av samtliga invånare med högre utbildning i åldern 25-64 år är drygt 58 procent kvinnor 
år 2008, vilket påminner om situationen i Falkenberg. Ungefär 38 procent av samtliga 
kvinnor i Örnsköldsvik i åldern 25-64 år har högre utbildning. Andelen män av samtliga 
män i åldern 25-64 år med eftergymnasial utbildning är ungefär 25 procent. Det är en 
större andel män än kvinnor som har grundskoleutbildning och gymnasieutbildning som 
högsta avslutade utbildningsnivå. Denna utbildningsstruktur skiljer sig något från 
Falkenbergs, där en större andel kvinnor än män visserligen har högre utbildning men där 
männen i högre utsträckning än kvinnorna har gymnasieutbildning som högsta avslutade 
utbildningsnivå. Precis som i Falkenberg utgör männen i Örnsköldsvik en stor andel av 
de personer som har grundskoleutbildning som högsta avslutade utbildningsnivå; 60 
procent av samtliga personer med grundskoleutbildning som högsta avklarade 
utbildningsnivå är män i Örnsköldsvik år 2008.  
 
Av de sysselsatta kvinnliga kommuninvånarna i åldern 25-64 år 2007 var andelen 
högutbildade 37 procent. Av de sysselsatta männen i samma ålder hade 25 procent högre 
utbildning motsvarande år. Av samtliga sysselsatta män i åldern 25-64 har 2473 personer 
motsvarande 17 procent ingen utbildning efter grundskolan år 2007. Av samtliga 
sysselsatta kvinnor inom motsvarande åldersgrupper har 12 procent grundskoleutbildning 
som högsta avslutade utbildningsnivå. Sysselsatta personer med grundskoleutbildning 
och gymnasieutbildning som hösta avslutade utbildningsnivå utgörs av en större andel 
män än kvinnor.  
 
Sysselsättning 
Förvärvsintensiteten har liksom i övriga landet avtagit under perioden. År 1990 var den 
84,9 procent för att år 2007 ligga på 81,5 procent i Örnsköldsvik. Som förklarades 
tidigare sjönk förvärvsintensiteten kraftigt i början på 1990-talet och har sedan dess ökat 
men i ett avsevärt långsammare tempo än när den sjönk. Som ett direkt resultat av att 
förvärvsintensiteten gick ned ökade försörjningsbördan (figur 24).  
 

 
Figur 24: Försörjningsbörda 1990 till 2007 i Örnsköldsvik och riket 
Källa: SCB, Internet 
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Eftersom försörjningsbördan är ett bredare mått på förvärvsintensiteten påverkas den 
momentant av förändringar i förvärvsintensiteten. När andelen sysselsatta i yrkesverksam 
ålder minskar sker även en minskning av andelen sysselsatta i hela befolkningen. En 
jämförelse av figur 23 och figur 24, det vill säga försörjningskvot och försörjningsbörda, 
visar skillnaden mellan den teoretiska försörjningskvoten och den faktiska 
försörjningsbördan. Samtliga personer i yrkesverksam ålder är uppenbarligen inte 
sysselsatta vilket ökar försörjningsbördan på de sysselsatta personerna i åldern 20-64 år. 
Skillnaderna i försörjningskvoten mellan Örnsköldsvik och Falkenberg är förhållandevis 
små. Av den del av befolkningen i åldern 16-64 år som var engagerade i förvärvsarbete 
var 46 procent kvinnor år 2007. Det motsvarar 73 procent av den totala kvinnliga 
befolkningen i yrkesverksam ålder i Örnsköldsvik. Andelen sysselsatta män av samtliga 
män i yrkesverksam ålder var något större, 78 procent.  
 

 
Figur 25: Antal sysselsatta per näringsgren i Örnsköldsvik 
Källa: SCB, Internet 

 
De branscher som sysselsätter flest kommuninvånare i Örnsköldsvik är 
”tillverkningsindustri”, ”hälso- och sjukvård” samt ”handel och transport” (se figur 25). 
Dessa har legat på en relativt hög nivå under hela perioden. Det framgår dock i figur 25 
att sysselsättningen inom just ”hälso- och sjukvård” och ”tillverkningsindustri” har 
avtagit. De branscher som upplevt omfattande ökningar i antalet sysselsatta är 
”kreditinstitut och företagstjänster”, ”byggindustri” och ”energi- och vattenförsörjning”.  
 
Som tidigare konstaterades hade Örnsköldsvik en något högre andel högutbildade än 
Falkenberg. Detta kan till viss del hänga samman med det något mer kunskapsintensiva 
näringslivet. Inom maskintillverkning och massaindustri finns ett flertal högteknologiska 
företag som till stor del ägnar sig åt forskning och utveckling (Örnsköldsviks kommuns 
hemsida, Internet). Dessa företag erbjuder arbetstillfällen för högutbildade som både 
skulle kunna attrahera nya kommuninvånare men även motverka att befintliga invånare 
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flyttar på grund av en för ensidig arbetsmarknad. Detta tycks dock inte vara fallet i 
Örnsköldsvik där befolkningen minskat markant under undersökningsperioden (bilaga 1). 
Liksom i Falkenberg domineras sysselsättningen inom hälso- och sjukvårdssektorn av 
kvinnor. Även inom utbildning och skola är en majoritet kvinnor medan 
tillverkningsindustrin, byggverksamheter samt jord- och skogsbruket domineras av män. 
Detta fenomen tycks inte påverkas av arbetsmarknadens storlek och geografiska läge utan 
förekommer i hela landet. 
 
Tätorter, pendling och arbetsresor 
Centralorten Örnsköldsvik har 16 gånger fler invånare än tätorten med näst flest invånare. 
Liksom i Falkenberg ligger ett flertal av tätorterna strax över tätortsgränsen och 
medianvärdet för invånarantal i tätorterna i Örnsköldsvik kommun, exklusive 
centralorten, är 399 personer år 2005. I kartorna 7 och 8 framgår de större tätorternas 
geografiska läge i kommunen. I figur 1 illustrerades hur glesbygdsboende var den 
vanligast förkommande boendeformen i Örnsköldsvik efter centralortsboende. Ungefär 
27 procent av kommuninvånarna bodde utanför tätorter år 2005 vilket motsvarar 15000 
personer. Som nämndes inledningsvis är Örnsköldsvik en egen FA-region. Denna 
indelning skapades förvisso först år 2005 men bygger på ungefär samma antaganden om 
pendling som de tidigare gällande lokala arbetsmarknadsregionerna (LA-regioner) (SCB, 
hemsida). Även i denna indelning utgjorde Örnsköldsvik en egen region och pendlingen 
har inte förändrats i någon större utsträckning sedan 1990.  
 

 
Karta 8: Befolkningstäthet och tätorter i Örnsköldsvik kommun 
 
Pendlingen har under i stort sett hela perioden varit negativ. Med enstaka fluktuationer 
har utpendlingen över kommungränsen ökat under perioden. Totalt sett ligger den år 2007 
på 1656 utpendlare. Det är betydligt fler män än kvinnor som pendlar både in till och ut 
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ur kommunen. Utpendlingen har dock skiftat mål under perioden; i början skedde den 
främst till de i söder belägna kommunerna Härnösand och Sundsvall men under senare år 
har utpendlingen till Sundsvall och Umeå vuxit. Till Stockholm har ungefär 200 personer 
utpendlat under hela perioden. I och med Botniabanans färdigställande år 2010 kommer 
pendlingen antagligen att ytterligare öka till, i första hand, Umeå, men även andra större 
tätorter längs järnvägens stäckning längs med kusten; ”utöver Kramfors och 
Örnsköldsvik berörs även Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner av satsningen 
eftersom ett nytt trafikstråk skapas när Ostkustbanan via Ådalsbanan knyts ihop med 
Botniabanan.” (Länsstyrelsen i Västernorrland hemsida, sid. 84, Internet). 
 
Trots de omtalade och upplevda stora avstånden i Norrland visar data att medianvärdet 
för arbetsresor för Örnsköldsviks kommuninvånare år 1990 var 3,9 kilometer, vilket 
enbart är 0,4 km längre än arbetsresorna i västkustkommunen Falkenberg. År 2003 har 
avståndet ökat till 4,6 kilometer vilket är lägre än motsvarande siffra för Falkenberg. 
Medelavstånden för de två åren är 19,8 kilometer respektive 24,5 kilometer. Dessa värden 
avslöjar att de personer vars reslängd överstiger medianvärdet har genomsnittligt längre 
resor än de personer i Falkenberg vars resor är längre än medianresan. Det är alltså längre 
för boende i Örnsköldsvik att nå en stor arbetsmarknad som t.ex. Stockholm än vad 
Falkenbergarna har till den större arbetsmarknaden Göteborg. Mellan män och kvinnors 
resor år 2003 skiljer det ungefär en kilometer i medianvärde; kvinnor reser cirka 4 
kilometer och män 5 kilometer. Den genomsnittliga reslängden för kvinnor och män år 
2003 är 21 respektive 28 kilometer enkelväg.   
 
I figur 26 illustreras hur arbetsresornas genomsnittliga längd varierar kraftigt mellan olika 
åldersgrupper. Liksom i Falkenberg reser yngre personer i genomsnitt längre än äldre. 
Men liksom för Falkenberg är medianvärdena snarlika vilket indikerar att en stor andel av 
befolkningen inte har längre än några kilometer mellan hemmet till arbetsplatsen. 
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Figur 26: Arbetsresornas längd i olika åldersgrupper i Örnsköldsvik år 2000 
Källa: ”Astrid”. 

 
Åldergruppen ”20-29 år” har en genomsnittlig arbetsresa på cirka 45 kilometer vilket är 
betydligt längre än för övriga grupper i Örnsköldsvik. Det är även ett betydligt längre 
avstånd än för Falkenbergs invånare i samma åldersgrupp (se figur 20 och 26). Jämförs 
utbildningsnivån och arbetsresors längd framkommer samma trend som i Falkenberg, det 
vill säga att reslängden ökar med högre utbildningsnivå (se figur 27).  
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Figur 27: Arbetsresornas längd i förhållande till utbildningsnivå i Örnsköldsvik år 2000 
Källa: ”Astrid”. 
 

Skillnaden är att ökningen i reslängd i samband med högre utbildningsnivå är mindre i 
Örnsköldsvik än i Falkenberg för både män och kvinnor (jämför figur 21 och 27). Som 
nämnts tidigare är den genomsnittliga reslängden längre i Örnsköldsvik än i Falkenberg. 
Detta faktum framgår även i en jämförelse av figur 21 och figur 27 där de två lägre 
utbildningsgrupperna i Örnsköldsvik har genomsnittligt längre arbetsresor än 
motsvarande grupper i Falkenberg. För gruppen ”högre utbildning” är arbetsresorna 
ungefär lika långa i de två kommunerna. 
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Linköping 
Linköping ligger i Östergötlands län och har flest invånare av länets totalt 13 kommuner. 
Under perioden 1990-2008 har Linköping haft en förhållandevis kraftig 
befolkningstillväxt på 16 procent (bilaga 1). Med undantag för Ydre, som tillhör Tranås 
FA-region, bildar kommunerna tillsammans Östergötlands FA-region vilken även består 
av ett antal delregioner (karta 9). Linköping ingår även i den Fjärde Storstadsregionen, 
med ”36000 företag och 170 000 jobb inom 45 minuters pendlingsavstånd” (4:e 
storstadsregionens hemsida, Internet). Samtidigt kan enbart tre av länets kommuner; 
Linköping, Norrköping och Söderköping, uppvisa en positiv befolkningsutveckling sedan 
1980, vilket ger en vink om hur viktiga regionens större kommuner är för den 
gemensamma arbetsmarknadens storlek och utveckling. Det bör dock påpekas att de 
övriga kommunerna, med ett fåtal undantag, som mest minskat deras respektive 
befolkningstal med några enstaka procentenheter mellan 1980-2008. Den genomsnittliga 
befolkningstätheten i Linköping är 98,8 invånare per kvadratkilometer – den högsta 
siffran av samtliga kommuner i studien (SCB:s hemsida, Internet). Centralorten 
Linköping befolkas av 97428 personer, vilket är knappt 3,5 gånger mer än vad de övriga 
tätorterna förmår prestera tillsammans. Av totalt 20 tätorter, centralorten exkluderad, går 
spännvidden från 214 invånare i Västerlösa till 6510 invånare i Ljungsbro. Endast åtta av 
dessa tätorter har ett invånarantal som sträcker sig över 1000 personer. Hälso- och 
sjukvård, kreditinstitut och företagstjänster samt tillverkningsindustrin utgör de viktigaste 
näringsgrenarna i Linköping. 
 

 
Karta 9: Linköpings kommun med omnejd 
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Befolkning 
Linköpings befolkningsförändring har under perioden 1990-2008 varit positiv för 
samtliga åldersgrupper (figur 28). Den grupp som ökat mest i såväl absoluta som relativa 
termer är åldersgruppen ”36-65 år” som ökat med 20 procent, eller 8583 personer, följt av 
gruppen ”19-35 år”, som ökat med 16 procent motsvarande 5318 personer. De yngsta 
respektive äldsta åldersgrupperna har haft den minst positiva utvecklingen under 
perioden, varav den yngsta gruppen uppvisat en stabil men inte särskilt 
uppseendeväckande trend (SCB, Internet).   
 

 
Figur 28: Befolkningsutvecklingen i Linköping år 1990 till 2008 
Källa: SCB, Internet  
 

Den kraftiga uppgången inom åldersgruppen ”36-65 år” påminner om utvecklingen i 
Umeå. Förändringen inom åldersgrupperna har dock varit marginell; andelen av den 
totala befolkningen som åldersgrupperna ”0-18” och ”65+” representerade år 1990 
respektive 2008 har enbart minskat med en procentenhet vardera, medan gruppen ”36-
65” ökat med en procentenhet under perioden. Gruppen ”19-35” representerar en lika hög 
andel av befolkningen 2008 som den gjorde 1990.  
 
Den positiva befolkningsutveckling som skett inom samtliga åldersgrupper, där såväl den 
totala befolkningen som antalet personer i yrkesverksam ålder ökat, har medfört en 
reducerad försörjningskvot under perioden (figur 29). Försörjningsbelastningen per 
invånare i åldern 20-64 år är således låg jämfört med riket och har, likt situationen i 
Umeå, legat under rikets nivåer under hela perioden. Omfattningen av förändringen är för 
övrigt identisk för Linköping och riket som helhet.  
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Figur 29: Försörjningskvoten 1990 och 2007 i Linköping kommun och riket 
Källa: SCB, Internet 

 
År 1990 utgjorde männen respektive kvinnorna en lika stor andel av de boende i 
kommunen men till år 2008 hade könsfördelningen skiftat något till männens fördel, som 
nu utgör 51 procent av de boende. Samma år flyttade fler män än kvinnor in till 
kommunen vilket givetvis påverkar könsfördelningen. Andelen gifta i befolkningen över 
20 år har under perioden minskat med 9 procentenheter till 44 procent. Jämfört med 
Umeå är detta emellertid en hög siffra. Andelen skilda respektive ogifta har legat kvar på 
mer eller mindre samma nivåer och utgörs av 10 respektive 40 procent. Under 2008 
ökade antalet utrikes födda invånare med 1496 personer och Linköpings kommun 
påpekar att ”den senaste 7-årsperioden har personer med utländsk bakgrund svarat för 
92,7 % av befolkningstillväxten” (Linköpings kommuns hemsida, Internet).  
 
Av den totala befolkningen utgörs 12 procent av utrikesfödda personer år 2008, en hög 
siffra jämfört med övriga kommuner i studien. Främst härstammar Linköpings utländska 
medborgare från Irak (1512 personer), Somalia (628 personer) och Finland (319 
personer). I relativa tal kan man se att ”de flesta utländska medborgarna hade 
medborgarskap i något asiatiskt land (44 procent) följt av Europa och Afrika med 29 
procent respektive 13,7 procent. Av medborgarna från de nordiska länderna hade ca 53 
procent finskt medborgarskap.” (Linköpings kommuns hemsida², sid.1, Internet). 
 
Utbildning 
Utbildningsnivån i Linköping har likt flertalet kommuner i landet ökat under perioden. 
Andelen högutbildade är ca 45 procent, vilket är betydligt högre än riksgenomsnittet men 
något lägre än vad den är i Umeå (jämför tabell 5 och 6). Andelen invånare med 
gymnasial utbildning som högsta avslutade utbildningsnivå är närmast identisk med 
förhållandet i Umeå.  
 
Linköping har en jämn fördelning mellan könen när det gäller andelen högutbildade 
personer i kommunen. Av kommunens kvinnliga invånare har 46 procent 
högskoleutbildning som högsta avslutade utbildningsnivå år 2008. För männen är 
motsvarande siffra endast något lägre; 43 procent. Andelen män respektive kvinnor med 
högre utbildning är 50 procent - en helt jämn fördelning som inte återfinns hos någon av 
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de andra kommunerna i studien, där den kvinnliga andelen högutbildade dominerat i 
samtliga fall. 
 
Tabell 5: Utbildningsnivå hos Linköpings och rikets invånare i åldern 25-64 år 

Riket Linköping  Utbildningsnivå 
 2008 1990 2008  

Grundskoleutbildning 15 % 26 % 12 %  

Gymnasial utbildning 46 % 42 % 40 %  

Eftergymnasial utbildning 36 % 29 % 45 %  

Forskarutbildning 1 % 1 % 3 %  

Okänt 2 % 1 % 1 %  

Källa: SCB, Internet 

 
Andelen högutbildade sysselsatta kvinnliga invånare är 45 procent, medan 43 procent av 
de sysselsatta männen i Linköping är högutbildade. När det gäller de lägre 
utbildningsnivåerna är förhållandet mellan könen helt jämnt, gällande såväl andelen 
sysselsatta med gymnasiekompetens (40 procent) samt andelen sysselsatta med 
grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå (12 procent).  
 
Sysselsättning 
Av samtliga personer i åldern 16-64 år som var engagerade i förvärvsarbete år 2007 var 
30229 kvinnor, vilket motsvarar 68 procent av kommunens totala kvinnliga befolkning i 
yrkesverksam ålder. Andelen sysselsatta män i yrkesverksam ålder var något högre; 70 
procent. Förvärvsintensiteten låg år 2007 på 74,2 procent; en låg men föga förvånande 
siffra med tanke på stadens höga andel studenter, som inte räknas in i arbetskraften. En 
försiktigt tilltagande arbetslöshet och den höga andelen studenter är förmodligen några av 
orsakerna till att försörjningsbördan för de sysselsatta ökat under perioden, trots 
Linköpings överlag positiva befolkningsutveckling (Linköpings kommuns hemsida, 
Internet). Som framgår av figur 30 är försörjningsbördan även högre i kommunen än i 
riket som helhet.  
 

 
Figur 30: Försörjningsbörda 1990 och 2007 i Linköping kommun och riket 
Källa: SCB, Internet 
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Av figur 31 är det tydligt att många näringsgrenar i Linköping upplevt stora förändringar 
mellan 1993 och 2007. De näringar som sysselsatte flest antal människor 1993, ”hälso- 
och sjukvård” och ”tillverkningsindustri”, är fortfarande starka men har fått ökad 
konkurrens från andra branscher, inte minst ”kreditinstitut och företagstjänster” som mer 
än fördubblat antalet anställda, och ”handel och transport”. En majoritet av 
näringsgrenarna har expanderat under perioden men det finns även exempel på näringar 
som inte upplevt en lika positiv utveckling. De som minskat mest är ”jord- och 
skogsbruk, jakt, fiske” (-18 procent i antalet anställda), ”hälso- och sjukvård” (-14 
procent) samt ”tillverkningsindustri” (-12 procent). Gemensamt för de två sistnämnda är 
att de fortsätter att sysselsätta ett stort antal människor, en trend som är gemensam för 
flertalet kommuner i studien. Viktiga industriområden i Linköping är bland annat Saab 
och Tornby, områden som sysselsätter fler än 5000 människor vardera (Linköpings 
kommuns hemsida, Internet).  

 
Figur 31: Antal sysselsatta per näringsgren 
Källa: SCB, Internet 
 
Ett antal näringsgrenar domineras av kvinnor, likt tidigare kommuner inte minst ”hälso- 
och sjukvård” (80 procent), ”forskning och utveckling” (64 procent) och ”personliga och 
kulturella tjänster” (57 procent). Linköping bjuder inte på några överraskningar rörande 
könsfördelningen mellan näringsgrenarna och yrken som traditionellt dominerats av män 
gör det även i den här kommunen, inte minst ”jord- och skogsbruk, jakt, fiske”, 
”byggindustri” och ”tillverkningsindustri”, som sysselsätts till mer än 75 procent av män.  
 
Tätorter, pendling och arbetsresor 
Av figur 1 är det tydligt att Linköping har den största andelen centralortsboende av 
samtliga kommuner i studien, ungefär 71 procent. Samtidigt har Linköping tillsammans 
med Umeå de lägsta andelarna tätorts- och glesbygdsboende. Medianantalet invånare i 
kommunens tätorter, med centralorten exkluderad, uppgår till 489 personer. 
Tätortsbefolkningen i Linköping kan delas in i tre olika storlekskategorier, inom vilka 
tätorterna har ett relativt jämt befolkningsantal (karta 10). Ur ett sådant perspektiv finns 
det 11 mindre tätorter, med 200-500 invånare, 5 medelstora tätorter, med 1000-2500 
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invånare och två större tätorter, med 5000-6500 invånare. Det är dock tydligt att inte ens 
alla tätorter tillsammans kommer upp i centralortens storlek, som har över 97000 
invånare.   
 

 
Karta 10: Befolkningstäthet och tätorter i Linköpings kommun 
 
Linköpings kommun har under perioden 1993-2007 lyckats attrahera en allt större mängd 
pendlare. År 2007 är det totala arbetspendlingsnettot över kommungränsen 5825 (SCB, 
Internet). Under hela undersökningsperioden har fler män än kvinnor pendlat till 
kommunen. Kvinnorna pendlar även ut från kommunen i en signifikant lägre utsträckning 
än männen. Det kvinnliga pendlingsnettot har dock ökat i högre utsträckning än det 
manliga och under periodens senaste tre år även överstigit det manliga pendlingsnettot i 
absoluta termer.    
 
Inom hela Fjärde Storstadsregionen pendlar ungefär 38000 människor dagligen. För att 
öka möjligheterna till regionförstoring och underlätta för människor att arbeta utanför den 
egna bostadskommunen planeras för närvarande höghastighetsbanan Ostlänken mellan 
Järna och Linköping. Restiden till Stockholm via den nya dragningen, som blir en del av 
Götalandsbanan, beräknas bli cirka 90 minuter (Ostlänkens hemsida, Internet). Kvoten 
mellan natt- och dagbefolkningen i Linköping är 92 procent, vilket ger ett 
arbetskraftsunderskott i kommunen som mättas av inpendling från i första hand 
angränsande kommuner, bland annat Norrköping, Kinda och Åtvidaberg, vars 
centralorter i genomsnitt ligger 38 kilometer från Linköping. Över 3400 personer 
pendlade exempelvis till Linköping från Norrköping, länets näst största stad, år 2007. 
Utpendlare från Linköping söker sig i sin tur främst till Mjölby och Norrköping, medan 
Finspång och Vadstena representerar de minsta flödena inom länet gällande både in- och 
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utpendling. Utomregional pendling sker huvudsakligen till Jönköpings, Södermanlands 
och Stockholms län. Nettopendlingen till Stockholm minskade dock med 794 personer 
mellan 1994 och 2005 (Linköpings kommuns hemsida, Internet & Norrköpings kommuns 
hemsida, Internet). 
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Umeå 
 
Umeå ligger längs med kusten i Västerbottens län som består av totalt 15 kommuner 
(karta 11). Sett till ytan är Umeå en förhållandevis liten kommun. I relation till ett högt 
befolkningsantal om 112728 invånare medför detta en befolkningstäthet på 48,4 invånare 
per kvadratkilometer, vilket inte kan matchas av någon annan kommun i länet. Umeå är 
även den enda kommunen i Västerbotten som kan uppvisa en positiv 
befolkningsutveckling mellan 1990-2008 (bilaga 1). Vännäs och Skellefteå har haft den 
minst negativa befolkningsutvecklingen (1 respektive 5 procent) medan invånarantalet i 
Sorsele och Åsele minskat med 23 procent vardera under motsvarande period. 
Centralorten har 68494 invånare och är därmed klart dominerande jämfört med 
kommunens övriga tätorter, av vilka flertalet har färre än 1000 invånare. Spännvidden 
mellan tätorterna, centralorten exkluderad, går från 205 invånare i Överboda till 5771 
invånare i Holmsund. Umeå FA-region inkluderar 6 kommuner, där Vindeln är den 
ytmässigt största följt av Umeå och Malå. Universitetsstaden Umeå har en förhållandevis 
ung befolkning där andelarna män och kvinnor i åldrarna 20-30 år är betydligt högre än 
motsvarande andelar för riket som helhet. Detta medför även att 
befolkningssammansättningen förändras under året, inte minst under sommarmånaderna 
då många studenter lämnar staden. Eftersom Umeå även utgör basen för regionsjukhuset 
är det föga förvånande att man bland de vanligaste yrkena finner såväl universitets- och 
högskolelärare som vård- och omsorgspersonal, där ”närmare 9 av 10 inom sjukvården är 
knutna till Norrlands universitetssjukhus” (Umeå kommuns hemsida, sid.3, Internet). 
Försäljare inom detaljhandeln, montörer och ingenjörer är ytterligare exempel på vanliga 
yrken i kommunen (SCB:s hemsida, Internet).  
 

 
Karta 11: Umeå kommun med omnejd 
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Befolkning 
Umeås befolkningsutveckling överträffar Linköpings, vars befolkningsantal överstiger 
Umeås med nästan 30000 personer. Totalt sett har befolkningen i Umeå ökat med 21470 
personer mellan 1990-2008, vilket motsvarar en ökning på 24 procent (bilaga 1). Som 
framgår av figur 32 karakteriseras samtliga åldergrupper av en positiv utveckling under 
perioden, samtidigt som skillnaderna är relativt stora mellan grupperna.    
 

 
Figur 32: Befolkningsutvecklingen i Umeå år 1990 till 2008 
Källa: SCB, Internet  
 

Åldersgruppen ”65+” har ökat med 38 procent, den största relativa ökningen av samtliga 
åldersgrupper. Ökningen motsvarar 3938 personer och andelen äldre utgör 13 procent av 
den totala befolkningen år 2008, vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan 1990. 
Gruppen ”19-35 år” har ökat med 33 procent och står för den största ökningen i absoluta 
tal, motsvarande 8249 personer. Även gruppen ”36-65 år” kan uppvisa en stark 
utveckling om 25 procent. Andelen 36–65-åringar av den totala befolkningen i 
kommunen är dock lika stor 2008 som den var 1990. Den enda åldersgruppen som 
uppvisar en relativt blygsam utveckling är gruppen ”0-18 år”, som ökat med 5 procent 
under perioden. Den yngsta åldersgruppen är även den enda som har minskat sin andel av 
den totala kommunbefolkningen mellan 1990 och 2008, från 25 procent till 21 procent.  
 
Samtliga åldersgrupper genomgick en stabiliserande trend mellan 1996-2002, som sedan 
vände till en positiv utveckling för de äldre grupperna. De trender som framgår av figur 
33 kan främst liknas vid Linköpings befolkningsutveckling, där just de äldre grupperna 
har stått för den högsta ökningen medan de yngre åldersgrupperna haft en mer stabil 
utveckling. Likt utvecklingen i Linköping medför den positiva befolkningstillväxten i 
Umeå en minskad försörjningskvot mellan 1990 och 2007, då den totala befolkningen 
och andelen personer i yrkesverksam ålder har ökat (figur 33). Förändringen mellan 1990 
och 2008 är dock större i Umeå än i både Linköping och riket som helhet.  
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Figur 33: Försörjningskvoten 1990 och 2007 i Umeå kommun och riket 
Källa: SCB, Internet 

 
Under perioden har könsfördelningen i stort sett varit identisk. År 1990 var andelen män i 
kommunen något högre än andelen kvinnor men denna skillnad hade jämnats ut till 2008, 
då den kvinnliga nettoflyttningen vida översteg den manliga. Ungefär 38 procent av 
befolkningen över 20 år är gifta 2008, vilket är den lägst uppmätta siffran av samtliga 
kommuner och möjligen ett uttryck för Umeås höga andel unga människor av 
befolkningen. Andelen gifta har minskat med 13 procentenheter sedan 1990, medan 
andelen ogifta ökat från 34 procent till 47 procent och andelen skilda från 8 procent till 
10 procent under samma period. Antalet invånare med utländsk bakgrund i Umeå har 
under 2000-talet ökat från drygt 8000 till 10000 personer. År 2008 var andelen 
utrikesfödda i kommunen 9 procent jämfört med 14 procent för riket som helhet. Detta är 
en ”normal” siffra som påminner om strukturen i de övriga kommunerna i studien.  
 
Utbildning 
Utbildningsnivån har ökat i Umeå mellan 1990-2008 (tabell 6). Andelen högutbildade 
invånare har ökat med 17 procentenheter under perioden och påminner om förändringen i 
Linköping. Både i Umeå och i Linköping är en dominerande andel av kommunernas 
invånare högutbildade. Andelen av befolkningen med grundskoleutbildning och 
gymnasial utbildning är dock lägre i Umeå än i Linköping. Utbildningsnivån i Umeå är 
även högre än i riket som helhet. Andelen som deltar i forskarutbildning är ungefär lika i 
Umeå och Linköping; 3 procent. 
 
Tabell 6: Utbildningsnivå hos Umeås och rikets invånare i åldern 25-64 år 

Riket Umeå  Utbildningsnivå 
 2008 1990 2008  

Grundskoleutbildning 15 % 21 % 8 %  

Gymnasial utbildning 46 % 45 % 29 %  

Eftergymnasial utbildning 36 % 31 % 48 %  

Forskarutbildning 1 % 2 % 3 %  

Okänt 2 % 1 % 1 %  

Källa: SCB, Internet 
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Av Umeås kvinnliga invånare i åldern 25-64 år har 55 procent högskoleutbildning medan 
andelen män med motsvarande utbildning är något lägre; 42 procent. Av kommunens 
samtliga invånare med högre utbildning är 55 procent kvinnor, en siffra som var helt 
jämnt fördelad mellan könen i Linköping. Andelen sysselsatta kvinnor i åldern 25-64 år 
med högre utbildning är 54 procent och därmed 9 procentenheter högre än i Linköping. 
Av kommunens sysselsatta män har 42 procent högre utbildning, ett resultat som 
påminner om situationen i Linköping. När det gäller andelen sysselsatta med gymnasial 
utbildning är förhållandet det omvända; av männen har 42 procent gymnasiekompetens 
som högsta avslutade utbildningsnivå och av kvinnorna har 36 procent ingen utbildning 
efter gymnasiet. Även denna situation påminner till stora delar om Linköping, där 
förhållandet mellan könen, som påpekats tidigare, dock var mer jämnt. Ungefär 10 
procent av männen och 7 procent av kvinnorna som är i sysselsättning har ingen 
utbildning efter grundskolan. Dessa värden är lägre i Umeå än i de övriga kommunerna i 
studien.  
 
Sysselsättning 
År 2007 är 26708 kvinnor i åldern 16-64 engagerade i förvärvsarbete i Umeå, vilket 
motsvarar 70 procent av den kvinnliga befolkningen i yrkesverksam ålder. Av männen i 
yrkesverksam ålder förvärvsarbetar 72 procent. Likt studiens andra universitetsstad, 
Linköping, har även Umeå en låg förvärvsintensitet på 75,9 procent9. Försörjningsbördan 
har följt trenden från de övriga kommunerna och ökat under perioden då 
befolkningstillväxten varit kraftigare relativt sett än tillväxten i antal förvärvsarbetande. 
Den stannar dock på studiens lägsta uppmätta nivå och det är bara Umeå och Gislaved 
som kan presentera en försörjningsbörda som är lägre än rikets för år 2007. 
 

 
Figur 34: Försörjningsbörda 1990 och 2007 i Umeå kommun och riket 
Källa: SCB, Internet 
 

Med tanke på att både Norrlands universitetssjukhus och ett universitet finns i Umeå är 
det föga förvånande att de största näringsgrenarna i kommunen är just ”hälso- och 
sjukvård” och ”forskning och utbildning” (figur 35). Hälsovården sysselsätter 11783 
personer medan 9402 arbetar inom utbildningssektorn. Den enda näringsgrenen som 
minskat under perioden är ”hälso- och sjukvård” som minskade med 3 procent i antal 
anställda. Både ”kreditinstitut och företagstjänster” och ”energi- och vattenförsörjning” 

                                                 
9 Se tabellen på sid. 55 
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har ökat med 85 procent vardera, medan ”jord- och skogsbruk, jakt, fiske” och 
”byggindustri” står för de minsta ökningarna i såväl relativa som absoluta termer.  
 

 
Figur 35: Antal sysselsatta per näringsgren 
Källa: SCB, Internet 

 
Ser man på hur andelen förvärvsarbetande fördelas inom respektive näringsgren under 
perioden framträder en likartad bild. De största förändringarna står återigen ”hälso- och 
sjukvård” för, som minskat med 6 procent, medan ”kreditinstitut och företagstjänster” 
upplevt den största inombranschförändringen och ökat med 4 procent. Det är dock ett 
flertal näringsgrenar som varit oförändrande mellan 1993-2007, däribland ”jord- och 
skogsbruk, jakt, fiske” och ”energi- och vattenförsörjning”. Både ”byggindustri” och 
”handel och transport” har minskat sina andelar av den förvärvsarbetande befolkningen 
med 1 procent vardera under perioden.  
 
Kommunens två största näringsgrenar domineras av kvinnor; andelen förvärvsarbetande 
kvinnor i ”hälso- och sjukvård” är 77 procent medan andelen kvinnor i ”forskning och 
utbildning” är 63 procent år 2007. När det gäller traditionellt mansdominerade yrken 
utgör Umeå inget undantag; av den totala arbetskraften inom ”byggindustri” är 96 
procent män medan motsvarande siffror för ”tillverkningsindustri” samt ”jord- och 
skogsbruk, jakt, fiske” är 78 respektive 76 procent. Näringsgrenen ”civila myndigheter 
och försvar” har den jämnaste könsfördelningen av arbetskraften i kommunen.  
 
Tätorter, pendling och arbetsresor 
Tätortsbefolkningen i Umeå sträcker sig från 205 invånare i Stöcksjö till drygt 10000 
invånare i Ersboda, medan centralorten omfattar 75600 invånare (karta 12). 
Medianantalet i tätorterna är 513 personer om centralorten inte tas med i beräkningen, en 
siffra som liknar förhållandena i Linköping (484 personer). Av figur 1 framträder 
ytterligare en bild som påminner om Linköping, då en majoritet av Umeås befolkning bor 
i centralorten eller i de övriga tätorterna medan enbart 12 procent bor i 
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glesbygdsområden. Som framgår av karta 12 finner man de största tätorterna i Umeå i 
närheten av kommunens centralort.   
 

 
Karta 12: Befolkningstäthet och tätorter i Umeå kommun 
 
Under perioden 1993-2007 har nettopendlingen i Umeå varit förhållandevis varierande 
men alltid positiv (figur 36). Av alla 6 kommuner i studien är det enbart Umeå, 
Linköping och Gislaved som kan uppvisa positiva nettopendlingssiffror under perioden. 
Andelen inpendlare av kommunens förvärvsarbetande befolkning är drygt 13 procent i 
Umeå, jämfört med 24 procent i Linköping och 21 procent i Gislaved. Personer som 
pendlar till Umeå härrör till största delen från angränsande kommuner som Nordmaling, 
Robertsfors och Vännäs (Umeå kommuns hemsida², Internet).  
 
Pendlingsnettot i Umeå är 1760 personer, vilket jämfört med 1993 års siffror utgör en 
minskning med 556 pendlare, motsvarande 24 procent. Detta tyder på att ökningen av 
antalet utpendlare varit kraftigare än ökningen av antalet inpendlare. Genom att enbart 
titta på inpendlingssiffrorna framkommer att denna ökning motsvaras av 1738 personer, 
varav 38 procent utgörs av kvinnor. Det strukturella förhållandet mellan kvinnliga och 
manliga inpendlare har dock inte förändrats nämnvärt under perioden; likt 1993 så 
representerar männen år 2007 ungefär 60 procent av den totala inpendlingen. När det 
gäller samtliga nettopendlare så var 66 procent män år 2007, vilket är en ökning med 8 
procentenheter jämfört med 1993. För de kvinnliga pendlarna råder det motsatta 
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förhållandet, där har andelen nämligen minskat med 8 procentenheter under perioden 
(SCB, Internet).  
 

 
Figur 36: Nettopendling i Umeå 1993-2007 
Källa: SCB, Internet 

 
Människor pendlar givetvis även ut från Umeå och ”utpendlingen är störst till Stockholm 
och Vännäs med ca 500 personer vardera. I det första fallet rör det sig sannolikt om 
veckopendling” (Umeå kommuns hemsida², sid. 4, Internet).  
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http://www.umea.se/download/18.1a2f41f611f8f822556800014812/Siffror+jan+2009.pdf 
 
Umeå kommuns hemsida²: 2009-11-05 
http://www.umea.se/download/18.1a2f41f611f8f822556800014812/Siffror+jan+2009.pdf 
 
Örnsköldsviks kommuns hemsida: 2009-10-13 
http://www.ornskoldsvik.se/Flytta-hit/Bo/Tatorter.html 
 
Örnsköldsviks kommuns hemsida²: 2009-10-13 
http://www.ornskoldsvik.se/Flytta-hit/Arbeta.html 
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