
Umeå University

This is a published version of a paper published in Forskningsrapporter i statsvetenskap
vid Umeå universitet ; 2012:1.

Citation for the published paper:
Hudson, C., Rönnblom, M. (2012)
"Kvinnor och män i den regionala utvecklingen"
Forskningsrapporter i statsvetenskap vid Umeå universitet ; 2012:1, : 185-194

Access to the published version may require subscription.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-54044

http://.diva-portal.org



 185 

13. Kvinnor och män i den regionala utvecklingen 
Christine Hudson, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, och 
Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet 

Inledning 
I detta kapital ligger fokus på kvinnor och män i den regionala utvecklingen. 
Tänker kvinnor och män olika om regional utveckling, om kommunens 
framtidsutsikter, om byggandet av större regioner? Finns det olika potential och 
möjligheter för kvinnor och män i städerna och glesbygden? Påverkas kvinnor 
och män olika när befolkningen miniskar kontra ökar? Finns det skillnader i hur 
kvinnor och män ställer sig till regionalisering?  

Jämställdhet har ansetts vara en förutsättning för hållbar regional utveckling 
(Näringsdepartement 2004). Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken 
är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 
(SOU 2005/06:155). När det gäller regional utveckling innebär detta att både 
kvinnor och män ska vara delaktiga i att formulera problem och policies; i 
beslutsfattande; i implementering av policy och åtgärder. Det är viktigt att 
jämställdhet ingår som en del i ordinarie verksamheter och där den övriga 
politiken utformas (dvs. där frågor avhandlas, beslutas och genomförs) annars 
riskerar man att jämställdhetsarbete fortsätter att hamna i en sidoordning 
(Lindsten et al 2001) och att de ojämställda maktordningarna består.  

Bristen på ett könsperspektiv inom regional utveckling leder t.ex. till att 
kvinnors kunskaper inte utnyttjas fullt ut i den regionala mobiliseringen och 
deras åsikter inte beaktas i tillräcklig utsträckning (Hudson & Rönnblom 2007); 
att könsskillnader i flyttningsmönster i form av att kvinnorna i högre 
utsträckning flyttar bort från inlandet inte tas på allvar; att den heltidsarbetande, 
livstidsanställde mannen tas som norm, trots att nästan halva arbetskraften är 
kvinnor och att korttidsanställningar och tillfälliga jobb (t.ex. projektanställ-
ningar) utgör en allt större del av arbetstillfällena (Lindsten et al 2001); att den 
starkt könsuppdelade arbetsmarknaden och de traditionella yrkesvalen kan 
hindra den regionala utvecklingen; och att hänsyn inte tas till hur kvinnors och 
mäns lokala och regionala arbetsmarknader skiljer sig åt.  
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Tidigare forskning både i Sverige (Friberg 1993, Bull 2001, Hudson & Rönnblom 
2007, Hudson 2008) och andra europeiska länder (t.ex. (Finland: Horelli, 1997; 
UK: Rees, 2000; Österike: Aufhauser et al 2003) har visat att regional utveckling 
och regionalpolitik traditionellt har varit ett område som domineras av mäns 
agerande och deras värderingar om att regional tillväxt ska åstadkommas genom 
satsningar på infrastruktur, produktion och företag. Begrepp som kluster och 
innovationssystem framställs som centralt i regional utvecklingspolitik. Område 
där kvinnor dominerar t.ex. vård och omsorg, turism, exkluderas dock från 
definitioner av innovation (Lindberg 2010).  De nätverk och kluster där kvinnor 
arbetar inkluderas inte i föreställningar om vad som bidrar till regional 
ekonomisk tillväxt och innovation. Det anses ofta att Sverige saknar en 
“enterprise culture”, särskilt bland kvinnor och i glesbygden. Glappet mellan 
kvinnor och män när det gäller egenföretagande är större i Sverige än i andra 
europeiska länder och även om situationen har förbättras sedan början av 90-
talet när kvinnor bara svarade för 15 procent av företagandet ligger deras 
aktivitetsnivå fortfarande långt efter männens när det gäller att starta eget 
(NUTEK 2009).  

Tänker kvinnor och män olika om den regionala utvecklingen?  
Återspeglas kvinnors exkludering ifrån regional tillväxt i deras syn på regional 
utveckling och framtidsmöjligheter för kommunen där de bor?  Finns det olika 
uppfattningar om kommunens framtidsutsikter hos kvinnor och män? Finns det 
skillnader mellan kommuner med olika befolkningsutveckling?  

Som framgår av tabell 13.1 finns det skillnader mellan kvinnors och mäns 
uppfattningar om kommunens framtidsutsikter särskilt i kommuner där 
befolkningsutvecklingen har varit starkt eller måttligt minskande. Intressant nog 
är kvinnor genomgående mer optimistiska inför framtiden än män. Givet 
kvinnors underordning i regionalpolitik och regionala strukturer kan detta 
tyckas vara paradoxalt.  

Skillnaderna mellan könen tenderar att vara störst i de kommuner som går 
starkt tillbaka och minst i de expanderande kommunerna. I de tillbakagående 
kommunerna är män genomgående mer pessimistiska än kvinnor. En möjlig 
förklaring kan vara att arbete är mer centralt för mäns identitet än kvinnors. Att 
vara ”en riktig man” är i högre utsträckning kopplat till förvärvsarbete medan att 
vara ”en riktig kvinna” i högre utsträckning är relaterat till moderskap och 
omsorg. Ur ett mer praktiskt perspektiv är också kvinnor mer vana att få pussla 
ihop olika deltidsarbeten med ansvaret för familjen och hemmet (Rönnblom 
2002). En annan förklaring kan vara att de kvinnor som är mer pessimistiska 
redan har lämnat dessa kommuner och de som finns kvar är de som har bestämt 
sig att de vill satsa på hembygden och som trivs med miljön och gemenskapen – 
det ska bara gå! Något som även kan spela in är att kvinnors förvärvsfrekvens i 
Sverige inte är mycket lägre än mäns1 och att de jobbar i tjänstesektorn som 

                                                                 
1 81 procent för kvinnor och 88 procent för män i åldern 20-64 i 2009 (Statistics Sweden 2010). 
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Tabell 13.1 Uppfattning om kommunens framtidsutsikter. Skillnader mellan 
kvinnor och män i kommuner med olika befolkningsutveckling. 
Procentdifferenser. 

 

Kommunens befolkningsutveckling 1970-2010 
Starkt 
mins-
kande 

Måttligt 
mins-
kande Ökande 

Alla 
kommu-

ner 
Utbildningsmöjligheter 6 10 -1 3 
Sysselsättningsmöjligheter 12 5 5 7 
Vård och omsorg 6 14 3 6 
Tillgång till butiker 15 12 0 6 
Tillgång till kultur, idrott, underhållning 11 7 2 6 

Jämställdhet mellan kvinnor och män 0 -2 -3 -2 
Medborgarinflytande 13 9 6 8 
Trygghet 6 -1 6 5 
Tillgång till buss/tågtrafik 7 -7 3 3 
Tillgång till flygplats 5 11 2 4 
Genomsnitt 8 6 2 5 

Anmärkning: Procentdifferensen är ett mått på skillnaden mellan mäns och kvinnors svar och 
kan teoretiskt variera från -100 till +100. Positiva värden innebär att kvinnor är mer förhopp-
ningsfulla än män. 

 
enligt NUTEK2, nu är viktigare än tillverkningsindustrin för tillväxt (NUTEK 
2005). Medan sysselsättningen inom traditionella manliga yrken inom primär- 
och även sekundärnäringarna har minskat har kvinnors sysselsättning inom 
tjänstesektorn ökat. Vad som beskrivs som typiska ‘kvinnliga egenskaper’ som 
t.ex. nätverkande och samarbete har fått ökad betydelse i den nya ekonomin och 
kvinnor har ansetts vara bättre rustade att möta de krav som den nya ekonomin 
medför (NUTEK 2004a; NUTEK 2004b). Samtidigt har vi dock visat i andra 
studier att dessa lösare former av politisk organisering inte har gynnat kvinnors 
inflytande (se exempelvis Hudson och Rönnblom 2007). Vidare börjar fler 
kvinnor starta egna företag inom den privata tjänstesektorn. Men trots detta 
visar Wiberg och Lind i denna volym (kapitel 11) att medborgarna anser att 
förutsättningarna för företagande är mindre fördelaktiga för kvinnor än för män. 
Kvinnors mer positiva inställning till utbildningsmöjligheter kanske återspeglar 
att kvinnor vidareutbildar sig i större utsträckning än män3, och att ökad tillgång 
till utbildning via internetbaserade kurser gynnar kvinnor i större utsträckning 
än män. 

I glesbygdskommunerna med starkt minskande befolkningsutveckling är 
skillnaderna mellan mäns och kvinnors bedömningar särskilt markanta i fråga 
om tillgång till butiker, medborgarinflytande och sysselsättningsmöjligheter. 
Kvinnorna är mycket mer optimistiska i dessa frågor. Särskilt intressant är att 

                                                                 
2 Tillväxtverket från 1 april 2009.   
3 50 procent kvinnor och 37 procent män i åldern 25-44 hade eftergymnasial utbildning 2009 (Statistics 

Sweden 2010). 
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kvinnor är mer optimistiska när det gäller medborgarinflytande med tanke på att 
de i stor utsträckning har varit exkluderade från den regionala politiska arenan 
(Friberg 1993, Bull 2001, Rönnblom 2002). En möjlig förklaring kan kanske vara 
att kvinnor ofta är i majoritet i lokala utvecklingsgrupper och på så sätt upplever 
att de har inflytande på beslut som rör byutveckling (se t.ex. Forsberg 2010). En 
annan aspekt kan vara att det i dessa kommuner inte råder någon konkurrens 
om att påverka i frågor som handlar om kommunens utveckling samt att det 
också finns en insikt om att även kvinnors intressen måste tas tillvara för att 
komunen ska överleva (se Rönnblom och Hudson 2007).  

I kommuner med måttligt minskande befolkningsutveckling finns det också 
en ganska stor skillnad mellan kvinnors och mäns uppfattningar när det gäller 
vård och omsorg. Kvinnor är mer optimistiska – kanske beroende på att de 
jobbar inom denna sektor och ser möjligheter till sysselsättning, t.ex. genom att 
starta eget, om privatiseringsvågen fortsätter. Män är dock något mer 
optimistiska i fråga om tillgången till buss/tågtrafik i dessa kommuner. En 
förklaring till skillnaden när det gäller tillgång till buss/tågtrafik är att kvinnor 
använder kollektivtrafik i större utsträckning än män och deras erfarenheter av 
minskande service kan bidra till deras mer pessimistisk syn på buss/tågtrafik i 
framtiden. Detta gäller inte i kommuner med starkt minskande befolk-
ningsutveckling eller i kommuner med ökande befolkning, där kvinnor är mer 
optimistiska. Med undantag för kommuner med starkt minskande befolkning är 
män mer optimistiska när det gäller jämställdhet, något som är relativt vanligt 
och som brukar förklaras med att män inte på samma sätt upplever de problem 
som ojämställdhet för med sig utifrån att de tillhör en priviligerad grupp.   

I många avseenden råder ganska stora skillnader mellan kvinnor och män i 
fråga om hur viktigt man bedömer att olika företeelser är för att länet ska 
utvecklas. Tabell 13.2 sammanfattar hur detta ser ut. Samma positiva underton 
som kunde märkas i fråga om bedömningen av framtidsutsikterna återkommer i 
kvinnors bedömning av vad som bör utvecklas i framtiden. Kvinnor anser i högre 
grad än män att de olika faktorerna har betydelse för länets utveckling. 

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns bedömningar är särskilt påtagliga i 
fråga om rennäringens och den etniska mångfaldens betydelse för den regionala 
utvecklingen. Kvinnor har en mycket mer positiv syn på dessa. Detta återspeglar 
attityder till etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige i allmänhet som visar 
att kvinnor är mer positiva än män till mångfald (Mella et al 2011). Kvinnor 
betonar också starkare vikten av jämställdhet mellan kvinnor och män för länets 
utveckling i framtiden. Kvinnor har även en mer positiv syn på betydelsen av 
kultur, nöjesliv och evenemang för den regionala utvecklingen, samt den regio-
nala pressens, radions och tv:ns betydelse. Intressant är storleken på skillnaden i 
betydelsen av dessa faktorer mellan kommuner med starkt minskande befolk-
ning och de med måttligt minskande befolkning. Skillnaderna är dock minst i de 
kommuner som har den kraftigaste befolkningsminskningen. En möjlig 
förklaring kan vara att minskningen i arbetstillfällen i mer traditionella syssel-
sättningsbranscher för män har varit högre i dessa kommuner. Män tenderar 
annars att betona råvaruutvinning och tillverkningsföretag i något större 
utsträckning än kvinnor. Dessa är traditionella näringar i norra Sverige och har 
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tidigare erbjudit större sysselsättningsmöjligheter för män än kvinnor. Kan en 
förklaring till att männen betonar råvaruutvinning och tillverkningsföretag att de 
sitter mer fast i det förgångna?  

Tabell 13.2  Uppfattning om hur viktigt olika saker är för att länet ska utvecklas i 
framtiden. Skillnader mellan kvinnor och män i kommuner med olika 
befolkningsutveckling. Procentdifferenser. 

 

Kommunens befolkningsutveckling 1970-2010 
Starkt 
mins-
kande 

Måttligt 
mins-
kande Ökande 

Alla 
kommu-

ner 
Busstrafik 5 4 10 8 
Flygtrafik 7 12 8 9 
Tågtrafik 4 -2 8 5 
Vägar -3 -1 1 0 
Tillgång till Internet 6 10 6 6 

Elitidrott 6 18 -1 4 
Föreningsliv -1 16 6 7 
Kultur, nöjesliv, evenemang 4 18 15 13 
Regional press, radio, tv 5 14 14 12 

Etnisk mångfald 12 27 34 29 
Jämställdhet mellan kvinnor och män 10 5 11 9 
God livsmiljö 5 -2 0 1 

Bank- och försäkringskontor 2 -2 9 5 
Detaljhandel 1 -4 3 1 
Högre utbildning och forskning 4 3 5 5 
Avancerad sjukvård 11 0 3 4 

Råvaruutvinning (skog, malm, m.m.) -4 0 -3 -3 
Rennäring 33 34 31 32 
Tillverkningsföretag -3 -9 -6 -6 
Tjänsteföretag -1 -4 0 -1 
Turismföretag -2 -5 3 0 
Genomsnitt 5 6 7 7 

Anmärkning: Procentdifferensen är ett mått på skillnaden mellan mäns och kvinnors svar och 
kan teoretiskt variera från -100 till +100. Positiva värden innebär att kvinnor i högre grad än 
män tycker att företeelsen är viktig. 

 
Kvinnor och män gör ganska likartade bedömningar i fråga om betydelsen av 
vägar, god livsmiljö, detaljhandel, tjänsteföretag och turism för länets utveckling. 
Skillnaderna mellan olika typer av kommuner i fråga om mäns och kvinnors 
bedömningar av utvecklingsförutsättningar är ganska små. Generellt gör således 
kvinnor mer positiva bedömningar, oberoende av om man bor i glesbygd eller i 
en expanderande stad.  
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Har kvinnor och män olika uppfattning om regionalisering? 
Även när det gäller inställning till regionalisering och bedömning av konsekven-
serna av att inrätta större regioner finns klara skillnader mellan kvinnor och 
män, vilket sammanfattas i tabell 13.3. Här finns kanske en återspegling av den 
typiska föreställningen om att kvinnor föredrar det lokala och småskaliga medan 
män föredrar det storskaliga. Kvinnor är t.ex. genomgående mer positiva än män 
till att varje landsting bildar egen region och mer negativa än män till någon 
form av större region. Detta återspeglas t.ex. i att kvinnor, särskilt i glesbygs-
kommuner, är mer tveksamma till att större regioner skulle kunna skapa större 
samhörighet bland medborgarna i norra Sverige.  

Tabell 13.3 Skillnader mellan kvinnor och män i fråga om uppfattning om 
regionalisering. Procentdifferenser. 

 

Kommunens befolkningsutveckling 1970-2010 
Starkt 
mins-
kande 

Måttligt 
mins-
kande Ökande 

Alla 
kommu-

ner 
Inställning till regionalternativ:     

Varje landsting bör bilda egen region 9 2 7 7 
Landstingen bör slås ihop till två regioner -6 -14 -4 -7 
Landstingen bör slås ihop till en region -12 -18 -8 -10 

Konsekvenser av större regioner:     
Ökar norra Sveriges konkurrenskraft -18 -12 0 -5 
Förbättrar demokratin 4 -2 11 7 
Stärker områdets ekonomiska utveckling -13 -12 -2 -6 
Missgynnar delar av regionen -4 2 -7 -5 
Skapar bättre förutsättningar för 
specialistsjukvård -24 -9 -2 -7 
Skapar större samhörighet bland 
medborgarna i norra Sverige -9 -11 2 -3 

Genomsnitt -11 -8 0 -3 

Anmärkning: Procentdifferensen är ett mått på skillnaden mellan mäns och kvinnors svar och 
kan teoretiskt variera från -100 till +100. Positiva värden i fråga om inställning till 
regionalternativ innebär att kvinnor är mer positiva än män till regionalternativet. Positiva 
värden i fråga om bedömning av konsekvenser innebär att kvinnor i högre grad än män 
instämmer med påståendet. 

 
Skillnaderna mellan kvinnor och män i fråga om att bilda större regioner är 
särskilt stora i de kommuner som tappar befolkning och det gäller kommuner 
med måttligt minskande befolkning så väl som de med stark minskande 
befolkning. Här tenderar kvinnor att vara särskilt negativa, medan männen bara 
är måttligt negativa. En möjlig förklaring kan vara att kvinnorna (och även 
männen) känner att beslutsmakten kommer att flyttas ännu längre bort om stora 
regioner byggs och glesbygsproblemen kommer att hamna ännu mer i skym-
undan. Det blir påtagligt när man jämför med kvinnornas uppfattning i 
kommuner med ökande befolkning där kvinnor tvärtom är mer optimistiska än 
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män i fråga om att större regioner kan leda till förbättrad demokrati. När det 
gäller konsekvenser av att bilda större regioner tenderar männen i högre grad än 
kvinnorna att betona både regionernas fördelar och deras nackdelar. Männen 
understryker i högre grad regionernas betydelse för konkurrenskraft, ekonomisk 
utveckling och för specialistsjukvården. Kvinnorna i kommuner med starkt 
minskande befolkning är betydligt mer skeptiska till stora regioners förmåga att 
förbättra för specialistsjukvård. Det kanske återspeglar deras erfarenheter av 
tidigare nedläggningar av sjukhus och neddragningar inom sjukvården i 
glesbygden. Samtidigt understryker också männen mer än kvinnorna flera av 
avigsidorna med större regioner, främst att demokratin försvagas och att delar av 
regionen kan missgynnas.  

Dessa skillnader mellan kvinnors och mäns bedömningar av konsekvenserna 
av nya regioner är störst i de kommuner som kraftigt minskat i befolkning och 
minst i de kommuner som expanderat.  

Slutsatser  
Trots att regional utveckling och regionalpolitik traditionellt har varit ett område 
som dominerats av mäns agerande och deras värderingar om att regional tillväxt 
ska åstadkommas genom satsningar på infrastruktur, produktion och företag är 
kvinnor paradoxalt nog mer optimistiska inför kommunernas och länens 
framtida utveckling än män. Kvinnor är bara mer negativa än män i fråga om 
skapande av större regioner där kvinnor tenderar att föredra mindre regioner. 
Några tänkbara förklaringar till kvinnors mer positiva attityd kan vara att arbete 
är mindre centralt för kvinnors identitet och de är mer vana att vara 
mångsysslande och att pussla ihop en komplex vardag. Samtidigt kan 
omstrukturering i ekonomin, framväxten av servicesektorn, och ökade 
möjligheter att arbeta hemifrån tack vare internets utbredning bidra till ökad 
sysselsättning inom yrken där kvinnor dominerar och kanske möjliggöra att de 
kan bo kvar i glesbygden.  
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