
 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för ekonomisk och politisk geografi 

Examensarbete i kulturgeografi 

Vårterminen 2013 

Handledare: Emma Lundholm 

 
 

 

 

 

 

 

 

En åldrande befolkning och en 

könssegregerad arbetsmarknad 

 

- En fallstudie av Lycksele kommun 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pethra From 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

Jag vill tacka min handledare Pontus Grahn på Lycksele kommun, hoppas 

uppsatsen kommer till användning för kommunens fortsatta arbete med 

arbetsmarknadsfrågor. Dessutom ett varmt tack till min hanledare Emma 

Lundholm vid institutionen för geografi och ekonomisk historia på Umeå 

universitet. 
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Abstract  
 

This study chart how Lycksele municipality's demographic composition looked 

in 1990 compared to 2011. The aim is also to study were the municipality´s 

labor market is in Tofflers waves, has the municipality moved from the second 

wave industrial society into the third wave information society? Furthermore, 

the approach is to see how these structural changes affect men and women in the 

labor market. 

 

The study is based on a quantitative method through a case study of the 

municipality of Lycksele. The study consists of descriptive analyzes of 

population structure and the connection between labor and sex. 

 

The result shows that Lycksele municipality's population has become 

increasingly older, while the working-and reproductive age decreased. The study 

shows that there is gender segregation in Lycksele municipality of labor, women 

working in the public sector while the men work in the private sector. The 

public sector, however show a new trend as more men working in the sector 

today. 

Keywords:  Gender segregation, labor market, rural women, structural change, 

aging population, migration, demographic composition 
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Referat 
 

Denna studie kartlägger hur Lycksele kommuns befolkningssammansättning såg 

ut år 1990 jämfört med 2011. Syftet är också att studera var kommunens 

arbetsmarknad befinner sig i Tofflers vågor, har kommunen tagit sig från andra 

vågen industrisamhället in i tredje vågen informationssamhället? Vidare är 

ansatsen att se hur dessa strukturomvandlingar påverkat män och kvinnor på 

arbetsmarknaden.  

 

Studien baseras på en kvantitativ metod genom en fallstudie av Lycksele 

kommun. Studien består av deskriptiva analyser av 

befolkningssammansättningen och samband mellan arbetsmarknad och kön.  

 

Resultatet visar att Lycksele kommuns befolkning blivit allt äldre samtidigt som 

personer i arbetsför- och reproduktiv ålder minskat. Studien visar att det finns 

könssegregering på Lycksele kommuns arbetsmarknad, kvinnorna arbetar inom 

den offentliga sektorn medan männen jobbar inom den privata sektorn. Den 

offentliga sektorn visar dock på ett trendbrott då fler män arbetar inom den 

sektorn idag.  

 

Nyckelord: Könssegregering, arbetsmarknad, glesbygdskvinnor, 

strukturomvandling, åldrande befolkning, migration, 

befolkningssammansättning 
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1. Inledning 

 

Det finns många demografiska faktorer som bidrar till att Sveriges befolkning 

minskar och i Sverige är det glesbygdskommunerna som är de största förlorarna 

när det gäller befolkningsutveckling (Karlsson 2012). Detta examensarbete 

inriktar sig på den befolkningsminskning som skett i Lycksele kommun mellan 

åren 1990 och 2011. Dessa årtal har valts för att se vad som hänt de senaste 

decennierna med fokus på arbetsmarknadens strukturomvandling. De främsta 

orsakerna till att befolkningen minskar i glesbygdskommunerna är ett negativt 

födelsenetto samt att utflyttningen till övriga Sverige varit större än 

inflyttningen. Andelen unga minskar kraftigast i glesbygdskommunerna medan 

åldersgruppen 65 år eller äldre är avsevärt högre i jämförelse med andra 

kommungrupper (Karlsson 2012). Lycksele kommun är inget undantag och har 

visat samma trend. Från år 1960 har en betydande befolkningsminskning skett i 

Norrland. Till detta tillkommer en nationell förändring av invånarnas livsstil 

som minskat den naturliga befolkningsökningen (Wiberg 2000 s. 91-94). Det är 

de större städerna och framförallt utbildningsorterna som drar till sig ungdomar 

(Nilsson 2000). Personer med högre utbildning får barn senare än genomsnittet 

vilket kan leda till att de skaffar färre barn (SCB 2011, s.39-42). 

För kommunerna medför en minskning av befolkningen problem i form av 

minskade skatteintäkter och ökad försörjningskvot (Wiberg 2000, s. 91-94). 

Dagens glesbygdskommuner inklusive Lycksele kommun står således inför 

många dilemman. Enligt Forsberg (1989, s. 135) har den industriella 

strukturomvanligen som skett haft stor påverkan på samhället och en av 

konsekvenserna handlar om kön. Det är kvinnorna som drabbats hårdast när 

omstruktureringar och nedläggningar skett på arbetsmarknaden. Männen har i 

betydligt större utsträckning fått en ny fast anställning medan kvinnorna haft 

mer temporära arbetslösningar. Enligt Svenskt näringsliv (2008) stämmer inte 

detta riktigt då deras undersökning visar att kvinnor haft lättare att få arbete efter 

uppsägning. Enligt NUTEK (1991, s. 21-22) kan glesbygdens arbetsmarknad 

vara en bidragande orsak till unga kvinnors benägenhet att flytta. 

Glesbygdskvinnor har ofta okvalificerade delidsarbeten och ofta en liten chans 

till avancemang. För att kunna avancera inom arbetsmarknaden krävs en formell 

utbildning, därför har unga kvinnor siktet inställt på en större stad som 

möjliggör utbildning.  
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     1.1 Problemformulering och motivering 
 

De flesta inlandskommuner i Norrland kämpar med en befolkningsminskning 

samt en förändrad befolkningssammansättning. I Lycksele kommun har 

befolkningen blivit äldre samtidigt som andelen människor i arbetsför- och 

produktivålder minskat. Demografiska förändringar så som ändrad 

befolkningsstruktur skapar nya planeringsutmaningar för 

glesbygdskommunerna. Arbetsmarknadens strukturomvandling har även den 

bidragit till att glesbygdens förutsättningar förändrats och traditionella näringar 

har haft svårt att klara konkurrensen. Alvin Tofflers teori är att dessa 

förändringar sker i vågor och menar att varje våg medfört ny teknik som i sin tur 

förändrar samhällets förutsättningar. Av denna anledning är det intressant att 

studera hur långt fram i dessa vågor en glesbygdskommun i Norrlands inland har 

kommit. Lycksele kommun är en skogskommun som traditionellt sett sysselsatt 

många inom skogsbruket (Gåfvels 1996, s. 53-58). Kommunen har också ett 

regionssjukhus som invigdes år 1961. De största arbetsgivarna i kommunen är 

idag landstinget, kommunen, Hedlunda Industrier och Kristinebergsgruvan 

Boliden Mineral (Lycksele kommun 2013). Det är därför intressant att se hur 

arbetsmarknaden i Lycksele kommun är fördelat mellan män och kvinnor.  

Enligt SOU (2004, s. 24) visar flera prognoser att de kommande decennierna 

kommer ha stort behov av nyrekryteringar till många branscher, både när det 

gäller sådana som idag domineras av män och av kvinnor. Om den kommande 

bristen på arbetskraft ska kunna lösas på ett så smidigt sätt som möjligt krävs att 

alla yrken öppnas för båda könen. En uppdelning av arbetskraften inom olika 

yrken kommer att försvåra den struktur- och yrkesomvandling som vi står inför. 

I en skrivelse (2008/09:198, s. 10) menar regeringen att könuppdelningen på 

arbetsmarknaden och i näringslivet är än tydligare på glesbygden då det här 

finns särskilda mansdominerande branscher, så som jordbruk och skogsnäring. 

Kvinnorna har inte samma möjligheter som männen inom jord- och skogsbruk. 

Könsuppdelningen tillsammans med att verksamheter domineras av vissa 

sektorer ställer glesbygden inför stora utmaningar vid omställningar till en ökad 

global marknad och en minskad offentlig sektor. Möjligheterna att klara av 

strukturomvandlingarna är således ofta sämre på glesbygden än i befolkningstäta 

områden. Vad betyder då detta för Lycksele kommun? 
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     1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att studera Lycksele kommuns 

befolkningsutveckling sedan år 1990 med fokus på arbetsmarknadens 

strukturomvandling de senaste decennierna.  

Utifrån syftet har följande frågeställningar utarbetats:  

i. Hur har Lycksele kommuns ålder och könsfördelning utvecklats i 

jämförelse med Sveriges år 1990 samt år 2011? 

 

ii. Hur har Lycksele kommuns arbetsmarknad utvecklats mellan åren 

1990 och 2011?  

 

iii. Finns det skillnader vad gäller trender mellan män och kvinnors 

deltagande i olika sektorer på Lyckseles arbetsmarknad, i så fall vilka?  

 

1.3 Bakgrund 

 

Avsikten med denna studie är att undersöka Lycksele kommuns 

befolkningsutveckling samt att undersöka arbetsmarknadens strukturomvandling 

på orten och hur detta har påverkat könssegregering. Begreppen 

befolkningssammansättning och strukturomvandling är centrala i uppsatsen och 

kommer inledningsvis att introduceras.  

 

1.3.1 Begreppet befolkningssammansättning  
 

Enligt Malmberg (2002a, s.2-3) är befolkningssammansättningen viktig för 

lokalsamhällets utveckling, det är dagens människor som skapar morgondagens 

befolkningsutveckling.  En region med underskott på unga människor kan i 

framtiden få ett underskott på människor i reproduktiv ålder. Flyttar unga 

människor ut saknas personer när de senare står inför familjebildning. För 

kommunernas del spelar befolkningens sammansättning en stor roll för 

sparande, investeringar och tillväxt i ekonomin. Även när det gäller regional 

utvecklingen är befolkningen en viktig faktor. Det kan exempelvis handla om 

kostnader och satsningar på service och utbildning beroende på om regionen har 

många unga eller gamla.  
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1.3.2 Begreppet strukturomvandling  

 

Den svenska arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar, de senaste två 

seklen har Sverige förvandlats från jordbrukssamhälle till ett modern 

industrisamhälle. Förändringar i sysselsättningen är kanske det tydligaste 

uttrycket för strukturomvandlingen. Under nästan hela 1800-talet var tre 

fjärdedelar av befolkningen sysselsatta inom jordbruket och resterade jobbade 

inom industri- och tjänstesektorn. Från och med slutet av 1800-talet började 

antalet sysselsatta inom jordbrukssektorn minska och fortsatte minska fram till 

1970-talet, då återstod bara några procent. På 1930-talet blev industrin den 

största sektorn och fortsatte växa till 1960-talet. På den tiden var nästan halva 

den förvärvsarbetade befolkningen sysselsatt inom byggnads- och 

industriverksamhet. Tjänstesektorns tillväxt har skett parallellt med industrins 

och i slutet av 1960-talet tog den fart på allvar. I början av 1990-talet var 

andelen sysselsatta inom tjänstesektorn lika många som hade varit sysselsatta 

inom jordbruket cirka 120 år tidigare. Samhällets strukturomvandling kan 

illusteras på många olika sätt: ny teknik har införts, nya fabriker, branscher och 

företag har bildats, arbetet har omskapats och utbildningen har fått en helt ny 

roll - kort sagt, nästan allt har förändrats (Schön 2000, s. 15).  

Glesbygdens bas för försörjning och inkomst har kraftigt förändrats under 

efterkrigstiden. De näringar som varit mest centrala under olika tidsperioder är; 

jord- och skogsbruk, industri och tjänstesektorn. För endast 20 år sedan spelade 

jord – och skogsbrukets struktur och bärkraft en stor del i glesbyggdens 

ekonomi. Förvandlingen av dessa sektorer till mer teknisk utveckling för att 

främja rationaliseringen har de senaste åren blivit uppenbart. Att 

strukturomvandlingens synbarhet fördröjts beror på avvecklingen av dessa 

näringar har skett i samband med genarationsskifte och att deltidsarbete blivit 

vanligare (Johannisson, Persson och Wiberg 1989, s. 22). Jordbruket som 

tidigare varit en stor näringsgren i glesbygden har kraftigt minskat genom 

rationaliseringsåtgärder drivna av priskonkurrens och produktionskonkurrens 

(Johannisson, Persson och Wiberg 1989, s. 71). Denna uppsatts kommer att 

fokusera på den förändrande arbetsmarknaden som strukturomvandlingen 

medfört. Med mer teknisk kunskap effektiviseras tillverkningen och nya 

kunskaper efterfrågas. Utbildning blir allt viktigare och arbetare ersätts med 

maskiner.  

 

1.4 Andra begrepp 

 

I denna uppsats används ordet glesbygdskommun när det resoneras kring 

Lycksele kommun. Anledningen till att detta begrepp används är att större delen 

av Norrlands inland och stora delar av Lycksele kommun består av glest 

befolkade områden. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder sig av 
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tio grupper vad gäller indelning av kommuner i Sverige. Den sista och tionde 

gruppen avser kommuner med mindre än 300 000 invånare inom en radie på 

112,5km. Enligt SKL:s definition tillhör Lycksele kommun denna tionde grupp 

som heter: kommuner i glesbefolkad region (SKL 2011).  I uppsatsen används 

benämningen glesbygdskvinna för att beskriva de kvinnor som bor på 

glesbygden. När ordet arbetskraft nämns i uppsatsen menas personer i 

arbetsförålder 16-64 år, detta enligt SCB:s definition.  

 

1.5 Disposition  

 

Studien är disponerad i sju kapitel och det inledande kapitlet, kapitel ett beskrivs 

uppsatsens syfte, frågeställningar och bakgrunden till studien. Kapitel två 

presenterar metoderna som använts samt hur studien genomförts. I kapitel tre 

redovisas ett teoretiskt ramverk som sedan studien återkopplas till. Kapitel fyra 

ger en kort områdesbeskrivning av Lycksele kommun. Undersökningens resultat 

presenteras i kapitel fem. Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion och en 

sammanfattning.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts i studien för att besvara 

frågeställningarna. Här redovisas även data och avgränsningar. Denna studie 

bygger på en kvantitativ analys av befolkningssammansättning i Lycksele 

kommun, med Lycksele kommun som fallstudie. Arbetsmarknadens 

strukturomvandling kommer att undersökas med fokus på hur detta påverkat 

könssegregeringen. Enligt Eliasson (2010, s. 21-30) används den kvantitativa 

metoden för att förklara företeelse med siffror. Med mer eller mindre avancerade 

räknemetoder kan siffror och uppgifter analyseras och redovisas. Denna metod 

har valts för att med deskriptiva analyser visa hur Lycksele kommuns 

befolkningssammansättning såg ut år 1990 och år 2011. Med hjälp av 

deskriptioner kommer även samband mellan arbetsmarknad och kön visas. 

Statisiska datamaterialet som använts till denna rapport kommer huvudsakligen 

från den svenska myndigheten: Statistiska centralbyrån (SCB).  

2.1 Data 
 

För att uppnå syftet med uppsatsen krävdes för det första statistisk data för 

Lycksele kommuns befolkning, detta för att se hur 

befolkningssammansättningen har sett ut och hur den ser ut idag.  

Befolkningsdata laddades därför hem från SCB, med denna statistik kunde 

sedan årtalen jämföras mot varandra och befolkningstrender tydas. Genom att 

slå ihop alla i befolkningen från 16-64 år, kunde variabeln arbetskraften skapas. 

Statistik för utflyttning från Lycksele, fertilitet och antalet högskolestudenter har 

hittas på SCB. Statistik med Lycksele kommuns näringsgrenar hittades även de 

på SCB. För att hitta statistik om antalet studenter vid Umeå universitet i 

Lycksele kontaktades Anna Norberg, projektkordinator vid Umeå universitet i 

Lycksele.  

2.1.1 Bearbetning innan analys 

  

Programmet Excel användes för att redovisa trendlinjer, här skapades också de 

tabeller och diagram som ingår i uppsatsen. Vid sammanställning av statistiken 

för Lycksele kommuns näringsgrenar uppstod ett problem. Data för 

näringsgrenar från och med år 2008 var indelade i 16 näringar, åren före detta 

hade 11 indelningar, därför summerades och omfördelades statistiken från år 

2008 – 2011. Detta för att kunna jämföra data mellan åren på ett tydligare och 

lättare sätt. Indelningarna som gjordes baseras på näringsindelningarna som 

SCB använde innan år 2008, se tabell 1.  
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Tabell 1. Sammanslagning av näringsgrenar 

Handel + Transport och magasinering + Information och kommunikation = Handel och kommunikation 

Kulturella och personliga tjänster m.m. + Hotell- och restaurangverksamhet = Personliga och kulturella tjänster   

Finans- och försäkringsverksamhet + Fastighetsverksamhet + Företagstjänster = Finansiell verksamhet  

Jordbruk, skogsbruk och fiske = Primära sektor 

Tillverkning och utvinning + Energi, vatten och avfall +Byggindustri = Sekundära sektor 

Handel och kommunikation + Personliga och kulturella tjänster + Finansiell verksamhet = Service (privat)   

Offentlig förvaltning m.m. + Vård och omsorg + Utbildning och forskning = Service (offentlig) 

 

För se hur män och kvinnor var fördelade på Lycksele kommuns primära och 

sekundära sektorer, samt inom service privat och offentlig, slogs 

näringsgrenarna ihop för att skapa nya grupper (se tabell 1).  

 

2.2 Fallstudie 
 

En fallstudie används för att fokusera på en eller några få förekomster, med 

avsikt att skapa en grundlig analys för just den händelsen eller processen. 

Forskaren kan använda en eller flera undersökningsenheter men ljuset riktas mot 

det valda fallet, istället för ett brett perspektiv (Denscombe 2009, s 59-65). I 

detta arbete används Lycksele kommun som en fallstudie eftersom metoden ger 

möjlighet att studera det lokala ur många vinklar. Enligt Denscombe (2009, s 

59-65) skapar denna metod också möjligheten för upptäkter av nya samband.  

Att valet föll på just Lycksele kommun beror på att kommunen är en medelstor 

kommun i Västerbottens län. År 2012 hade kommunen 12 351 invånare och 

medelbefolkning i Västerbottens län samma år låg på 17 347 invånare (SCB, 

2013).   

En medelstor kommun i länen underlättar jämförelse med andra kommuner, 

både mindre och större. Skulle extremfall så som Umeå valts i denna studie hade 

det blivit svårt att applicera slutsatserna på andra mindre kommuner i regionen. 

Detta eftersom Umeå kommun har det högsta invånarantalet i Västerbottens län 

(SCB, 2013).  Lycksele kommuns näringslivsstruktur är också ett bra fall att 

använda sig av för att titta på könsmässig uppdelning. De största näringsgrenar i 

kommunen är tillverkningsindustri samt vård och omsorg, dessa är traditionellt 

genussegregerade sektorer. Då Lycksele kommun klassificeras som en kommun 

i glesbefolkad region är det också intressant att studera kommunen då det finns 

många kommuner med samma befolkningstrend.  
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2.3 Avgränsningar  

 

När demografiska förändringar studeras finns många olika bidragande faktorer, 

några av dessa nämndes inledningsvis. Då storleken på denna uppsats är 

begränsad var avgränsningar ett måste för att hålla sig inom gränserna. Därför 

har vissa demografiska utvecklingar bara berörts och vidare studier av 

exempelvis det förändrande fertilitetsmönstret vore intressant att undersöka 

djupare.  

Vad gäller antalet högskolestudenter i Lycksele kommun var det svårt och 

tidskrävande att få fram data från år 1990. Därför har data för högskolestudenter 

och begränsats från år 1993. Om någon vill påbörja en utbildning i Lycksele har 

kommunen ett litet utbildningsutbud, vilket sannolikt gör att han/hon väljer att 

studera på annan ort. Genom att komplettera statistiken för antalet 

högskolestudenter i Lycksele kommun med hur många som studerat vid Umeå 

universitet i Lycksele skapades en uppfattning om hur många som pendlar eller 

studerar på annan ort. 

 

2.4 Källkritik  

 

Befolkningsdata som kommer från SCB grundar sig på folkbokförda personer i 

kommunen, information som kommer från Skatteverket. Statistik från 

Arbetsförmedlingen vad gäller arbetslöshet grundar sig i sin tur på antalet 

personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppdelat på bland annat deltagare i 

olika arbetsmarknads politiska program och öppet arbetslösa. Vad gäller 

arbetslöshetsstatistiken kan denna vara lite skev, alla som är arbetslösa anmäler 

sig nämligen inte på arbetsförmedlingen.  

Då statistiken om sysselsättning inom varje näringsgren i Lycksele kommun inte 

tar hänsyn till endast folkbokförda i kommunen ger uppsatsens resultat en viss 

skevhet. Efter att ha studerat antalet inpendlare till kommunen kan konstateras 

att cirka 13 – 15 procent av de som arbetar i Lycksele kommun är inpendlare 

(SCB 2013). 

För att på ett smidigt och enkelt sätt få information om hur många som studerat 

vid Umeå universitet i Lycksele de senaste decennierna kontaktades Anna 

Norberg, projektkordinator vid Umeå universitet i Lycksele. Statistiken som hon 

delade med sig är inte helt exakt då siffrorna baseras på muntlig 

kommunikation.  
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3. Teoretisk bakgrund  

 

Nedan redovisas en teoretisk bakgrund bestående av teorier och tidigare studier. 

Kapitlet börjar med en introduktion av Tofflers teori om de tre vågorna. Efter 

detta kommer en presentation av Linda McDowell och Doreen Masseys teori om 

könssegregerad arbetsmarknad. Kapitlet avslutas med en inblick i tidigare 

studier om migration.  

3.1 Strukturomvandlingar 

 

Alvin Toffler skrev år 1980 ”The Third Wawe” som beskriver hur samhället 

förändras i vågor, något som påverkar arbetsmarknaden och invånarna. Vi har 

gått från den första vågen jordbrukssamhället, till den andra vågen 

industrisamhället och idag befinner vi oss i den tredje vågen 

informationssamhället. Toffler menar att varje våg för med sig ett nytt tankesätt 

vilket skapar andra förutsättningar att leva efter. När samhället introducerats i en 

ny våg måste människorna anpassa sig till, det går inte att hålla sig fast vid 

gamla sätt att tänka. De stora dragen i Tofflers vågor ser ut på följande sätt: 

Första vågen - Jordbruksrevolutionen 

Startade för 10 000 år sedan när jordbruket uppfanns. Människorna levde på att 

odla, jaga och fiska.  

Andra vågen - Industrirevolutionen  

Började under mitten av 1700-talet, nu pressades teknologin upp till en helt ny 

nivå. Fabriker anlades och löpandebandet introducerades, det mänskliga arbetet 

ersattes i allt större utsträckning av maskiner och massproduktionen var i full 

gång (Toffler 1980, s. 20- 34).  

Tredje vågen - Informationsrevolutionen 

Den sista vågen började enligt Toffler år 1950. Det sker en datorisering runt om 

i världen och tekniken blir allt mer avancerad, TV, radio, tidningar och datorer 

sprider informationen. För att människan ska kunna följa med utvecklingen 

krävs kunskap och utbildning, ju mer tekniken går framåt höjs också kraven på 

tekniskt kunnande (Toffler 1980, s. 131-166 ). 

Den viktigaste linjen i steget från den andra vågen till den tredje var 

avvecklingen av massproduktion. Detta medförde minskad efterfråga på 

arbetskraft och ökad efterfråga på mer professionella kunskaper. Tillverkningen 

har gått från massproduktion till småskalig kundanpassad produktion. Det 

kommer fortfarande i fortsättningen också finnas fabriker som massproducerar i 

långa serier, exempel på detta är cigaretter, glödlampor och tegelstenar (Toffler 

1980, s 166-168). Industrin effektiviseras och samtidigt skapas nya sätt att 
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arbeta på. Den nya tekniken erbjuder nya möjligheter som innebär att arbetet 

inte är platsbundet, många kan sköta sitt jobb hemifrån (Toffler 1980, s 181). 

”Sådana massiva historiska omvälvningar kan lätt ge upphov till  

påståendet att vi befinner oss på tröskeln till en ny civilisation.”   

(Toffler 1980, s 190) 

3.2 Könssegregerad arbetsmarknad 

 

Strukturomvandlingarna som skett har påverkat världen på olika sätt och 

geografiskt sett finns ojämnheter inom länder. Processen har gått olika fort 

vilket har resulterat i sociala och ekonomiska skillnader. Den kanske största 

förändringen som skett är arbetsmarknadens strukturomvandling som i sin tur 

har medfört en ändrad syn på män och kvinnors arbete. Linda McDowell och 

Doreen Massey har en teori om att män och kvinnor formar platsen på olika sätt. 

För att stödja sin teori studerade de fyra lokala arbetsmarknader i Storbritannien. 

Gemensamt för alla orter var att de hade en industri av något slag men med olika 

sociala former av produktionen. Syftet var att undersöka hur nedläggningar och 

omstruktureringar påverkade männen respektive kvinnorna. Eftersom områdena 

skilde sig så mycket åt var tanken att lyfta fram de viktigaste linjerna 

(McDowell och Massey 1984, s. 197-198).  

Den första arbetsmarknaden som studerades var ett gruvdistrikt, här var män och 

kvinnors arbete separerat. Lönearbetet var präglat av män som också var 

familjeförsörjare. Arbetet i gruvan var tungt och farligt, vilket gav en manlig 

solidaritet. De delade arbete och de faror som det medförde, som ledde till 

gemenskap även utanför arbetet. Kvinnornas uppgifter bestod i att tvätta, passa 

barn och laga mat. Kvinnorna var uteslutna från gruvorna men även från det 

sociala livet. Den andra platsen som Massey och McDowell studerade var ett 

textilområde där kvinnorna hade en lång tradition av lönearbete. Trots att 

kvinnorna hade egen lön och var relativt självständiga sågs stora skillnader 

mellan könen. Kvinnorna hade starka fackföreningar som drev deras frågor 

samtidigt som männen inte hade något liknande. Massey och McDowells tredje 

exempel är också tagit från en region där textilindustrin var dominant. 

Skillnaden från föregående exempel är att här utförde kvinnorna jobben i 

hemmet. Detta resulterade i att kvinnorna separerades ifrån det sociala livet då 

de blev isolerade i hemmet. Det sista exemplet kommer från en region där 

jordbruket var dominerande. Många av gårdarna var stora och krävde hög 

arbetskraft, det skulle bland annat grävas diken, plockas sten och ogräs.  

Kvinnorna arbetade och tog del av det tunga arbetet, lönen var dålig vilket 

innebar att alla i hushållet var tvungna att arbeta. Lönerna förhandlades 

självständigt med markägaren och här fanns inte några fackliga organisationer 

(McDowell och Massey 1984, s. 199- 206). 
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Hur har då livet förändrats i dessa områden? I detta århundrande har det skett 

förändringar inom det ekonomiska och sociala livet. 

Kommunikationsrevolutionen har knutit ihop alla delar av landet, TV och radio 

har minskat regional isolering och underlättat spridning av idéer och attityder. 

Massey och McDowells menar att även om allt detta skett så kvarstår ändå 

regionala skillnader. Könsarbetsdelningen har förändrats på olika sätt i de olika 

exemplen ovan och regionerna utvecklas åt olika håll i den nya nationella 

strukturen. Det går inte att förklara de nya rumsliga mönstren men Massey och 

McDowells antyder att relationen mellan könen speglas i den tidigare 

ekonomiska och sociala historien. Förändringarna har även skett i en 

kombination med lokala förutsättningar och strukturer. Den andra slutsatsen 

Massey och McDowells diskuterar är reproduktionen av unika lokala platser. De 

menar att det finns samband mellan nutida och dåtida mönster när det gäller 

synen på män och kvinnors roller i arbetet och i familjen. Olika delar av landet 

påverkar och påverkas av nationella förändringar i sysselsättningen över tid. 

Nuvarande könsarbetsdelning på den lokala arbetsmarknaden är ett resultat av 

tidigare förändringar (McDowell och Massey 1984, s. 206-211). Forsberg (1989, 

s. 52), Jarman, Blackburn och Racko (2012, s. 1013) betonar regionen och 

platsens relevans för könsrelationer, det finns stora nationella skillnader.  

Arbetsmarknadens uppdelning mellan könen har med vår historia att göra (SOU 

2004, s. 11-14, Forsberg 2003, s. 7-9, Jarman, Blackburn och Racko 2012, s. 

1004).  Detta handlar inte om huruvida kvinnor och män har biologiska 

skillnader eller olika preferenser, det handlar istället om hur den moderna 

arbetsmarknaden har vuxit fram sedan 1900-talets början. Kvinnans 

utestängning från arbetsmarknaden är ett centralt inslag i detta. Trots att 

kvinnorna varit en viktig arbetskraft har de gradvis exkluderats från 

arbetsmarknaden och utbildningssystemet eftersom de inte haft samma villkor 

som männen (SOU 2004, s. 11-14). 
 

Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden har påverkat män och kvinnor olika. 

Kvinnorna är de som har svårast att hitta ett nytt jobb efter uppsägning. Den 

lokala arbetsmarknadens struktur påverkar i stor utsträckning 

återanställningsgraden samt konsekvenserna för könsuppdelning. Kvinnornas 

chans till nytt arbete är mer beroende av den lokala strukturen än männens 

(Forsberg 1989, s. 11, Forsberg 2003, s. 39-42, Gonäs 1989, s. 118-119). 

Männen har i betydligt större utsträckning fått en ny fast anställning medan 

kvinnorna haft mer temporära lösningar. Den lokala arbetsmarknadens storlek, 

sammansättning, tradition och struktur är alla faktorer som påverkar utfallet av 

hur mycket män respektive kvinnor påverkas av nedläggning (Forsberg 2003, s. 

7-9, Gonäs 1989, s.174). Hur stor könssegregeringen är idag skiljer sig mellan 

manliga- och kvinnliga arbetsmarknadssektorer. Det som däremot delar könen åt 

är att kvinnor i större utsträckning blir permanent utan arbete, männen tenderar 
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bara att tillfälligt bli utestängda från arbetamarknaden (Kjeldstad och Nymoen 

2011, s. 207).  

Män och kvinnor finns idag på arbetsmarkanden i nästan lika stor utsträckning, 

men de har olika positioner och de arbetar inom olika verksamheter. När det 

pratas om könsuppdelning brukar både horisontella och vertikala uppdelningar 

nämnas. Den vertikala uppdelningen innebär den ojämna fördelningen på olika 

positioner medan den horisontella betyder att män och kvinnor jobbar inom 

olika sektorer (Skr 2008/09:198, s. 7-9). Till vilken sektor av arbetsmarknaden 

som män och kvinnor har hamnat i efter strukturomvandlingar beror på kön. 

Männen har blivit kvar i den privata sektorn medan kvinnorna ofta hamnat i den 

offentliga: vård och omsorg. Detta mönster återfanns inom alla branscher och på 

alla lokala arbetsmarknader (Forsberg 2003, s. 7-9, Gonäs 1989, s.57, NUTEK 

1991, s.19, Skr 2008/09:198, s. 7-9).  

 

3.3 Migration 

 

Under 1990-talet ökade migrationen inom Sverige och detta kan helt förklaras 

av att ungdomsflyttningarna ökade. Äldre personer har lägre 

migrationsbenägenhet, detta tillsammans med ökad utflyttning av ungdomar har 

bidragit till att majoriteten av landets kommuner har en skev 

ålderssammansättning (Johansson, Nygren och Wictorin 2004, s. 11). Det finns i 

huvudsak tre anledningar bakom migration mellan kommuner och regioner: 

längre utbildning, etablering på arbetsmarknaden och uppbrott från 

föräldrahemmet. De människor som flyttar mest är i åldrarna 15-35 år 

(Johannisson, Persson och Wiberg 1989, s. 63, Malmberg och Fischer 2002b, s. 

25-26). Personer med hög utbildning har också en hög migrationsbenägenhet 

och detta förklaras av att de har en specialiserad utbildning som inte passar in 

överallt, de flyttar för att maximera sitt humankapital. Här finns dock undantag, 

de med forskarutbildning flyttar mindre då deras arbetsmarknad är avgränsade 

till vissa regioner (Malmberg och Fischer 2002b, s. 25-26, Israelsson, 

Strannefors och Tydén 2003, s. 37-39). Enligt Lundholm (2007, s. 343-347) har 

utbildningsnivån olika effekter på kvinnlig och manlig migration. Män med 

utbildning tenderar att flytta i större utsträckning än kvinnor med samma 

utbildning. Johansson, Nygren och Wictorin (2004, s. 9) menar att svenska och 

utlänska studier visar att det tidigare industriella migrationsmönstret nu avlöses 

av ett mer postindustriellt. Arbetsmarknadsrelaterad migration får allt mindre 

betydelse samtidigt som boendemiljön och anda livskvalitetsfaktorer får allt 

större inverkan på flyttmotivet.  
 

Enligt NUTEK (1991, s. 16) planerar många unga kvinnor att flytta från 

glesbygden, andelningen till migration är att de vill skaffa sig en utbildning, 

prova nya saker och lära känna nya människor. NUTEK (1991, s. 21-22) menar 
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vidare att glesbygdens arbetsmarknad kan vara en bidragande orsak till unga 

kvinnors benägenhet att flytta. Glesbygdskvinnor har ofta okvalificerade 

delidsarbeten och en liten chans till avancemang. Många unga kvinnor har 

därför siktet inställt på utbildning för att kunna avancera inom arbetsmarknaden. 

De unga kvinnor som vill stanna på orten bör utbilda sig till undersköterska men 

här är avancemangsmöjligheterna små. Johansson, Nygren och Wictorin (2004, 

s. 35) menar att de flesta ungdomar flyttar på grund av studier men utvecklingen 

efter 1990-talet tyder på att allt fler också flyttar på grund av tristess. 

Storstadspulsen är en stor dragningskraft bland ungdomar i mindre orter och 

städer.  

 

Enligt Johansson, Nygren och Wictorin (2004, s. 35) finns det är stora 

variationer mellan olika kommuner när det gäller flyttmönster, orsakerna som 

ligger bakom in- och utflyttning skiljer sig. Hur stor del av arbete eller 

boendemiljö som spelar in i flyttmotivet varierar. Studier visar att en kommun i 

viss mån skulle kunna kompensera en mindre attraktiv arbetsmarknad med en 

mer attraktiv boendemiljö och vice versa.  Lundholm (2007, s. 343-347) menar 

att dagens flyttbeslut är mindre beroende av arbetsmarknaden och att detta 

delvis beror på att våra kommunikationer blivit bättre och kan erbjuda pendling. 

Frågor som rör dubbla inkomster i hushållen är också en faktor som begränsar 

och möjliggör migration. 
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4. Områdesbeskrivning  

 

I detta avsnitt redovisas en kort beskrivning av Lycksele kommun och hur dess 

arbetsmarknad har sett ut. Figuren nedan visar var i Västerbottens län Lycksele 

kommun är lokaliserad (figur 1).  

 

Figur 1. Karta över Västerbottens län och Lycksele kommun 

Källa: Västerbottens museum 2013 

 

Lycksele kommun ligger i landskapet Lappland i Västerbottens läns inland. 

Kommunen är centralt belägen i länet och gränsar till nio andra kommuner. År 

2012 var invånarantalet 12 351 (SCB, 2013). I Lycksele som också är 

centralorten finns ett akutsjukhus och här är även länets ambulanshelikopter 

stationerad. Kommunen har cirka 900 företag och de största arbetsgivarna är 

Västerbottens läns landsting, Lycksele kommun, Hedlunda Industrier och 

Kristinebergsgruvan Boliden Mineral. År 1607 blev Lycksele en samisk 

knutpunkt för handel och från att ha varit köping blev Lycksele år 1946 en stad. 

I Lycksele har Umeå universitet en filial och här erbjuds studier på 

universitetsnivå, i snitt studerar 50 personar på heltid här (Lycksele kommun, 

2013).  

 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=XSqlhz62ycIO2M&tbnid=uhJKpDa-LyDoKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vbm.se/barn-och-skola/for-skolan/skolwebben/spar-nara-dig.html&ei=SPKyUbC-J-fL4AS9_oHYDQ&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNHqZmGU-fSby7RzRUVb2Vciks64Bg&ust=1370768298173724
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4.1 Strukturomvandlingen i Lycksele kommun  
 

Strukturomvandlingarna ser likadan ut i Lycksele kommun som den allmänna 

svenska utvecklingen. Den mest påtagliga förändringen som skett är 

tillbakagången i de areella näringarna och en stor ökning av offentligt anställda. 

Det är svårt att tänka sig en glesbygd utan jordbruk även i en skogskommun som 

Lycksele. De norrlänska bönderna har aldrig egentligen kunnat försörja sig helt 

på sitt jordbruk, utan har alltid haft bisysslor. Några av de binäringar som 

funnits är flottning, skogsarbete och kolning. Andelen sysselsatta inom 

jordbruket minskade från 39 procent år 1945 till mindre än en procent år 1993. 

Under samma period minskade också andelen inom skogsbruket, från 18 till sex 

procent. Att Lycksele växte till centralort i södra lappmarken var mycket tack 

vare att stora skogsbolag etablerade sig i kommunen. Än idag har skogen en stor 

betydelse för kommunen men hanteringen sker på ett helt annat sätt idag 

(Gåfvels 1996, s. 53-58). På 1940-talet insåg politikerna i Lycksele kommun hur 

viktigt det var att satsa på industrisektorn för att komplitera basnäringarna och 

arbetet med att etablera industri- och hantverksföretag drog igång. Assa 

Stenmans, Alfa-Laval och Algos Nord är bara några exempel på större industrier 

som kom till stånd i Lycksele genom lokaliseringspolitiken på 60- och 70-talet 

och sedan dess har verkstadsindustrierna spelat en stor roll för Lyckseles 

näringsliv (Gåfvels 1996, s. 85-111). 

Assa Stenmans AB är en lås- och nyckelindustri som kom till Lycksele från 

Solna år 1967. Eftersom Lycksele då saknade industriell erfarenhet utbildades 

arbetslösa jord- och skogsarbetare samt en stor andel kvinnor som tidigare varit 

hemmafruar. Vid starten arbetade 37st vid industrin men företaget genomgick en 

snabb utveckling och redan år 1977 sysselsatte Assa Stenmans 100st personer. 

Den internationella lågkonjunkturen som slog till i slutet av 1970-talet slog hårt 

mot företaget. Orderingångar och personalminskning gick sedan upp och ner för 

att slutligen efter 90-talskrisen landa på 41st anställda. Algots Nord är ytterligare 

en industrietablering i Lycksele kommun som satsade på kvinnorna och år 1973 

öppnade denna textilindustri sina portar som bara nått år senare sysselsatte 150 

personer (Gåfvels 1996, s. 85-111). 
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5. Resultat 

 

Nedan redovisas resultatet av studiens empiriska material. Kapitlet börjar med 

en introduktion av Lycksele kommuns befolkning. Detta följs av en deskriptiv 

analys av medborgarnas utbildningsdeltagande och arbetsmarknadens 

näringsgrenar. Avslutningsvis redovisas könssegregeringen på Lycksele 

kommuns arbetsmarknad. Lycksele kommuns befolkning har minskat från år 

1990 till år 2011 och detta visas i tabell 2.  

Tabell 2. Befolkningens storlek i Lycksele kommun mellan år 1990-2011 

Källa: SCB 2013 

Årtal Befolkning 

1990 14177 

1991 14284 

1992 14157 

1993 14228 

1994 14158 

1995 13960 

1996 13715 

1997 13549 

1998 13386 

1999 13224 

2000 13058 

2001 12988 

2002 12884 

2003 12820 

2004 12785 

2005 12701 

2006 12612 

2007 12503 

2008 12477 

2009 12427 

2010 12376 

2011 12343 

 

För att ge en uppfattning om hur Lyckseles befolkningssammansättning såg ut 

åren 1990 samt 2011 skapades befolkningspyramider, se figur 2 och 3. Genom 

att lägga in Sveriges befolkningssammansättning på Lyckseles kommuns 

pyramider kan jämförelser och trender urskiljas. För att statistiken skulle passa 

in i samma befolkningspyramid räknades åldersgrupperna ut i procent av den 

totala befolkningen. Kvinnor visas på pyramidernas vänstra sida medan männen 

visas på den högra sidan.  
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Figur 2. Lycksele kommuns och Sveriges befolkningspyramid år 1990 

Källa: SCB 2013 

Lycksele kommuns befolkningsfördelning år 1990 visas i figur 2 med kvinnor 

på vänster sida och män på höger sida. Pyramiden visar en ganska jämn 

fördelning av åldrarna. Efter 69-års ålder sker en avtrappning av befolkningen.  

Gällande skillnaden mellan könen är den högra sidan av pyramiden (männen) 

procentuellt fler än kvinnorna från 0-9 år. Från 10 år och uppåt växlar storleken 

på åldersgruppen mellan könen. Sveriges befolkningsfördelning år 1990 visas i 

figur 2 med svart pyramid. Vad gäller formen på själva pyramiderna skiljer de 

sig inte så mycket åt, Lycksele har en liten mindre andel 20-49 åringar jämfört 

med Sverige men procentuellt fler barn i åldrarna 5-19 år. På den övre delen av 

pyramiden syns skillnader, det fanns fler äldre kvinnor i Sverige än vad det 

fanns äldre kvinnor i Lycksele.  
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Figur 3. Lycksele kommuns och Sveriges befolkningspyramid år 2011 

Källa: SCB 2013 

Lycksele kommuns befolkningsfördelning år 2011 visas i en 

befolkningspyramid, se figur 3. Pyramiden är större upptill än nertill vilket 

innebär att kommunen hade fler äldre människor i befolkningen än yngre. Efter 

69-års ålder sker en avtrappning av befolkningen. Av pyramiden att tyda fanns 

fler äldre kvinnor i Lycksele kommun än vad det fanns äldre män år 2011. När 

det gäller den procentuella skillnaden mellan könen är den högra sidan av 

pyramiden (männen) större än kvinnorna inom princip alla åldersgrupper utom 

de äldsta (74+) och yngsta samt 35-44 år. Lycksele kommun hade ett underskott 

av kvinnor i åldrarna 20-34 år jämfört med Sverige år 2011, kvinnor som i 

framtiden kan vara potentiella mödrar. För att se antalet män respektive kvinnor 

fördelade i åldergrupper år 2011, se tabell 3. Sveriges befolkningsfördelning år 

2011 var jämnare fördelat mellan åldrarna, se svart pyramid, kvinnor på väster 

sida och män på höger sida (figur 3). I jämförelse med Lycksele hade Sverige 

som helhet en betydligt rakare pyramid. Den största skillnaden som visas är att 

Lycksele kommun hade ett underskott på både kvinnor och män i åldrarna 20-49 

år samt att Lycksele hade en betydligt större andel äldre. När det gäller 

ungdomar fanns det procentuellt fler pojkar mellan 10-19 år i Lycksele kommun 

än vad det fanns procentuellt i Sverige. Mönstret som visas är att skillnaderna 

mellan Lycksele kommun och Sverige har vuxit med åren. År 1990 (se figur 2) 

var skillnaderna mellan Sveriges och Lyckseles befolkningssammansättning inte 

så stora medan det år 2011 fanns betydande skillnader (se figur 3). Trenden för 

Lycksele kommun är att befolkningen blivit äldre från år 1990 till år 2011 
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medan andelen människor i mitten av pyramiden sjunkit. Den procentuella 

andelen barn i åldrarna 0-4 har också sjunkit sedan år 1990. Tabell 3 visar att det 

totalt fanns fler kvinnor än män i Lycksele kommun år 2011, men fördelningen 

mellan åldrar är mer ojämn för kvinnorna. Kvinnorna är fler i de äldre och yngre 

åldrarna men saknas i åldersgrupperna 10-34år.    

Tabell 3. Antalet kvinnor och män i Lycksele kommun år 2011 

Källa: SCB 2013 

  Män Kvinnor 

0 - 4 år 348 345 

5 - 9 år  293 290 

10 - 14 år 345 315 

15 - 19 år 403 371 

20 - 24 år 424 354 

25 - 29 år 345 314 

30 - 34 år 301 295 

35 - 44 år  682 726 

45 - 64 år  1712 1629 

65 - 100+ år 1281 1570 

Totalt 6134 6209 

 

Enligt SCB (2011, s. 39-42) kan det ökade utbildningsdeltagandet i Sverige 

eventuellt bidra till uppskjutning av barnafödandet vilket resulterar i lägre 

födelsetal. För att se hur de barnafödandeåldrarna i Lycksele kommun sett ut 

skapades ett diagram som visar skillnaden mellan mödrarnas åldrar år 1990-

1995 och år 2006-2011, se figur 4. Figuren visar i vilken ålder kvinnorna var då 

de fick barn. Som visas har det skett en stor förflyttning, tidigare var kvinnorna 

yngre då de fick barn.  
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Figur 4. Antalet födslar i Lycksele kommun år 1990-1995 och år 2006-2011 

Källa: SCB 2013 

För att se hur utflyttningarna från Lycksele kommun varit fördelat mellan könen 

de senaste decennierna skapades figur 5. Av figuren går det att utläsa en stor 

utflyttning i början av 1990-talet, då flyttade många män från kommunen, fler 

män än kvinnor. Toppen år 1993-1994 kan förklaras av att många arbetstillfällen 

inom gruv- och trävaruindustrin försvann i kommunen (SCB 2013). Efter 1990-

talets början har kvinnorna i stor utsträckning varit mer flyttbenägna än männen. 

Den ökade utflyttningen som skedde under 1990-talet kan helt förklaras av att 

ungdomsflyttningarna ökade (Johansson, Nygren och Wictorin 2004, s. 11). Det 

totala antalet flyttningar har succesivt minskat sedan början av 1990-talet i 

Lycksele kommun och detta har mest troligt med kohortstorlek att göra. Finns 

det många unga människor i en kommun kommer antalet flyttningar att öka 

eftersom de unga flyttar mest. Enligt Johannisson, Persson och Wiberg (1989, s. 

63) och Malmberg och Fischer (2002b, s. 25-26) är det människor i åldrarna 15-

35 år som flyttar mest i Sverige. Vid deskriptionen av figur 5 visade det sig att 

kvinnornas flyttbenägenhet ökade markant från år 2011-2012 medan männens 

sjönk.   
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Figur 5. Utflyttningar från Lycksele kommun mellan åren 1999 och 2011 fördelat på kön 

Källa: SCB 2013 

 

5.1 Utbildning  

 

Toffler menar att den tredje vågen medförde en minskad efterfråga på 

arbetskraft och ökad efterfråga på professionella kunskaper (Toffler 1980, 

s.181). För att se och visualisera hur stor andel av Lyckseleborna i 20-44 års 

ålder som påbörjat en högskoleutbildning de senaste decennierna skapades figur 

6. Dessa åldrar valdes då det i stor utsträckning är unga människor som utbildar 

sig. Statistiken har uträknats utifrån startade utbildningar oavsett studieort. 

Figuren visar att andelen högskolestudenter i 20-44 års ålder i Lycksele 

kommun har gått upp och ner mellan åren 1993 och 2011. Upp och nedgången i 

andelen högskolestudenter har mest troligt med kohortstorlek att göra. När det 

finns många i 20-44års åldern i kommunen tros andelen högskolestudenter stiga. 

Andelen kvinnor som utbildat sig är fler än andelen män alla år. Skillnaden 

mellan andelen kvinnor och män som utbildar sig har sedan millenniumskiftet 

ökat, det är fler kvinnor som utbildar sig i Lycksele kommun. Den svarta linjen 

visar den totala andelen studenter vid Umeå universitet i Lycksele. Att andelen 

studenter går upp och ner beror på att universitetet erbjudit varierat antal 

utbildningar i Lycksele. Enligt Norberg (2013) har de övriga studenterna, de 

som inte studerar via Umeå universitet i Lycksele, antigen läst på distans, 

pendlat eller bott på annan ort.  
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Figur 6. Andelen högskolestudenter 20-44år fördelade på kön i Lycksele kommun samt totala 

andelen studenter vid Umeå universitet i Lycksele mellan år 1993 och år 2011 

Källa: SCB 2013 och Anna Norberg 

 

5.2 Arbetsmarknad  

 

För att se huruvida Lycksele kommuns sektorer kommit till den tredje vågen 

som Toffler pratar om placerades andelen högskolestudenter 20-44 år i samma 

figur som primära- och sekundära sektorer samt service privat och offentlig.  

Enligt Toffler (1980, s.181) ska efterfrågan på professionella kunskaper ha ökat 

i och med ingången i den tredje vågen. I likhet med detta ges kunskapseffektiva 

näringsgrenar ett större utrymme. För att se hur detta sett ut över tid i Lycksele 

kommun skapades figur 7. Andelen högskolestudenter 20-44 år visar hur många 

procent av kommunens 20-44 åringar som utbildat sig. Sektorerna visar hur stor 

procentuell andelen av arbetskraften som respektive sektor sysselsätter på 

Lycksele kommuns arbetsmarknad. Av figur 7 kan utläsas att den primära 

sektorn var som störts i början av 1990-talet och att andelen sysselsatta minskat 

år 2011. Jämförs den primära sektorn med andelen högskolestudenter 20-44 år 

syns inga tydliga samband, av linjerna att tyda ökade andelen sysselsatta inom 

den primära sektorn mellan år 2007-2011, samtidigt som andelen 

högskolestudenter minskade. Den sekundära sektorn var som störst år 1990, 

sedan dess har sektorn sysselsatt cirka 20 procent av Lycksele kommuns 

arbetsmarknad. Jämförs den sekundära sektorn med andelen högskolestudenter 

20-44 år visar figuren inga tydliga samband. Däremot ökade andelen sysselsatta 

inom den sekundära sektorn år 2009 medan andelen högskolestudenter 20-44 år 
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sjönk.  Linjen för andelen sysselsatta inom service (privat) i Lycksele kommun 

visar en nedgång i början av 1990-talet och sedan har andelen sysselsatta gått i 

vågor. Jämförs service (privat) med andelen högskolestudenter 20-44år syns inte 

heller här några tydliga samband. Service (offentlig) är den sektor som sysselsatt 

flest i Lycksele kommun mellan år 1990 och 2011.  Även denna sektor var som 

störst i början av 1990-talet och hade sin lägsta nivå år 2011. Här visas en 

nedgång i sektorn från år 2009, samtidigt som andelen studenter minskat. 

Sammanfattningsvis visar figur 7 inga tydliga samband mellan andelen 

högskolestudenter 20-44 år och dessa sektorer, under den studerade 

tidsperioden.  

 

 

Figur 7. Arbetskraftens procentuella andel inom primär sektor, sekundär sektor, privat 

service, offentlig service och ej specificerad näringsgren från år 1990-2011, samt andelen 

högskolestudenter 20-44år i Lycksele kommun från år 1993-2011. 

Källa: SCB 2013 

Genom att titta på hur många den primära sektorn sysselsätter i Lycksele 

kommun jämfört med andra arbetsmarknader, kan antaganden göras om hur 

viktig denna sektor fortfarande är i kommunen. Resultat visade att den primära 

sektorn sysselsatte 7 procent på Lycksele kommuns arbetsmarknad år 2011.  I 

Sverige sysselsatte den primära sektorn 2 procent samma år och i Västerbottens 

län låg andelen på 4 procent.   
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Hur Lycksele kommuns arbetsmarknad såg ut år 2011 kan ses i figur 8, här är 

kvinnor och män uppdelade i 11 näringsgrenar. Som visas i figuren sysselsätter 

vård och omsorg flest kvinnor i kommunen medan tillverkning och utvinning 

sysselsätter flest män. Andelen män inom den kvinnodominerande vården är 

liten, på samma sätt som andelen kvinnor inom den mansdominerande industrin 

är låg. Figuren visar att kvinnorna dominerar inom fyra näringar: Personliga och 

kulturella tjänster, offentlig förvaltning, utbildning och forsking samt vård och 

omsorg. År 2011 var lite mer än 40 procent av den kvinnliga arbetskraften 

sysselsatt inom vård och omsorg. Männen är dominerande inom sju 

näringsgrenar: Jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning, energi, 

vatten och avfall, byggindustri, handel och kommunikation, finansiell 

verksamhet samt ej specificerade näringsgrenar.  

 

Figur 8. Andelen sysselsatta män och kvinnor i Lycksele kommuns näringsliv år 2011 

Källa: SCB 2013 

 

5.3 Förvärvsintensitet för kvinnor och män  

 

För att på ett enklare sätt visualisera könssegregeringen inom offentlig- 

respektive privata service skapades deskriptioner i form av plottar. Först 

skapades figur 9 för att visar hur sysselsättningen inom den offentliga- och 

privata servicen sett ut sedan år 1990 fram till år 2011. Båda sektorerna var som 
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störst i början av 1990-talet och har sedan dess minskat i storlek. Den offentliga 

servicen har under den studerade tidsperioden varit större än den privata 

servicen i Lycksele kommun. 

 

Figur 9. Andelen sysselsatta inom privat respektive offentlig service i Lycksele kommun 

mellan år 1990 och 2011 

Källa: SCB 2013 

För att få en inblick i hur den privata- och offentliga servicen på Lycksele 

kommuns arbetsmarknad har sett ut med avseende på kön plottades årtalen ut i 

grafer. Figur 10 visar hur männen och kvinnorna varit sysselsatta inom den 

offentliga servicen. Båda linjerna har en linjär positiv lutning. Däremot är 

männens årtal mer spridda från linjen än vad kvinnornas är. Detta kan betyda att 

antalet sysselsatta män inom offentlig service i Lycksele kommun har varierat 

mer mellan åren än vad de sysselsatta kvinnorna har gjort. Figur 9 visade att den 

offentliga servicen var som störst i Lycksele kommun i början av 1990-talet och 

att sektorn har minskat fram till år 2011. Det som går att utläsa från figur 10 är 

att när den offentliga servicen var som störst år 1990 sysselsatte den cirka 700 

män av totalt cirka 3050 sysselsatta (24 procent). När sektorn sedan minskat till 

år 2011 sysselsatte den totalt cirka 2500 personer och då var cirka 640 stycken 

(26 procent) av dessa män. Antalet män inom den offentliga sektorn har alltså 

stigit när sektorn minskat. I början av 1990-talet sysselsatte den offentliga 

servicen i Lycksele kommun cirka 2300 kvinnor (76 procent) och år 2011 

sysselsatte den cirka 1900 kvinnor (74 procent). Resultaten från figur 10 visar 

att den offentliga servicen i Lycksele kommun har minskat samtidigt som 

andelen sysselsatta män inom sektorn har ökat och andelen kvinnor minskat. 
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Figur 10. Antalet sysselsatta män och kvinnor inom den offentliga servicen i Lycksele 

kommun mellan åren 1990-2011 

Källa: SCB 2013 

Figur 11 visar hur män och kvinnor varit sysselsatta inom den privata servicen i 

Lycksele kommun. Båda linjerna har en linjär positiv lutning, däremot är 

männens årtal mer samlade kring linjen. Detta tyder sannolikt på en jämnare 

sysselsättning inom den privata servicen för männen i Lycksele kommun. I 

början av 1990-talet då den privata sektorn var som störts sysselsatta den cirka 

2000 personer i Lycksele kommun och av dessa var cirka 1050 män (53 

procent).  Samma år sysselsatte den privata servicen cirka 900 kvinnor (47 

procent). År 2011 hade det totala antalet sysselsatta minskat till 1800 personer 

och antalet sysselsatta män var nu cirka 1100 stycken män (60 procent). 

Kvinnorna hade detta år minskat till cirka 700 sysselsatta (40 procent). Andelen 

män och kvinnor inom den privata servicen har alltså minskat i takt med att 

sektorn krympt.  
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Figur 11. Antalet sysselsatta män och kvinnor inom den privata servicen i Lycksele kommun 

mellan åren 1990-2011 

Källa: SCB 2013 
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6. Diskussion 

 

I detta kapitel diskuteras och analyseras de resultat som kommit fram från 

studien utifrån de tre frågeställningarna som presenterades inledningsvis. Som 

svar på den inledande frågan i denna uppsats hur har Lycksele kommuns ålder 

och könsfördelning utvecklats i jämförelse med Sveriges år 1990 samt år 2011? 

Svarar jag att skillnaderna mellan Lycksele kommun och Sverige har vuxit med 

åren. År 1990 såg Lycksele kommuns och Sveriges procentuella fördelning 

mellan befolkningens åldrar relativt lika ut. År 2011 hade skillnaderna vuxit och 

Lycksele kommun hade procentuellt fler äldre människor i befolkningen samt ett 

underskott på barn och människor i 20-49 års ålder jämförelse med Sverige. 

Trenden för Lycksele kommun är att befolkningen blivit äldre medan andelen 

människor i mitten av pyramiden minskat. Den procentuella andelen barn i 

åldrarna 0-4 har också sjunkit sedan år 1990. Enligt Malmberg (2002, s.2-3) kan 

en region med underskott på unga människor i framtiden få ett underskott på 

personer i produktivålder. Flyttar unga människor ut saknas personer i de 

reproduktiva åldrarna då de står inför familjebildning. Kommunernas sparande, 

investeringar och tillväxt i ekonomin påverkas av 

befolkningssammansättningen. I Lycksele kommun har befolkningen blivit äldre 

samtidigt som personer i arbetsför- och reproduktionsålder minskat. För 

kommunens del innebär detta en minskad skatteintäkt samtidigt som 

omsorgskostnaderna ökar. Avsaknad av personer i reproduktiv ålder påverkar 

den naturliga befolkningsökningen både på lång och kort sikt. Det är de äldre 

människorna som stannat i Lycksele kommun samtidigt som personer i 

arbetsförålder minskat och anledningarna till detta är många. En av orsakerna 

tros vara strukturomvandlingarna på arbetsmarknaden. Effektiviseringar har 

bidragit till att traditionella näringar har haft svårt att klara konkurransen och 

därmed tros många arbetstillfällen försvunnit på glesbygden. 

Den andra frågan som ställdes inledningsvis var: Hur har Lycksele kommuns 

arbetsmarknad utvecklats mellan åren 1990 och 2011?  Enligt Tofflers teori är 

den viktigaste linjen från den andra vågen till den tredje avvecklingen av 

massproduktion. Detta medförde minskad efterfråga på arbetskraft och ökad 

efterfråga på mer professionella kunskaper (Toffler 1980, s 166-168).  Resultatet 

från figur 7 visade att sektorerna på Lycksele kommuns arbetsmarknad inte nått 

fram till Tofflers tredje våg under den studerade tidsperioden. Valet att påbörja 

en utbildning är mer sannolikt en omvärldstrend eller så gör bristen på arbete att 

unga människor i Lycksele kommun utbildar sig. Det kan ändå vara svårt att dra 

någon slutsats från detta då problemet inte tros vara isolerat. Större städer har ett 

bredare och mer varierande arbetsmarknad vilket betyder att fler kan söka jobb 

där. Det sker sannolikt en omfördelning av utbildade och unga människor, 

slutsats är därför att Lycksele kommuns tredje våg mest troligt inte är lokal. Den 

är mer geografisk och finns förslagsvis i Umeå eller Luleå då dessa är 
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närliggande utbildningsorter. Figur 6 visade att andelen högskolestundeter 20-44 

år i Lycksele kommun år 2011 hade ökat jämfört med år 1993. Nackdelen med 

statistiken för högskolestudenter är att den inte säger något om hur många av 

dessa som arbetar eller bor inom Lycksele kommun. Många av de som pendlar 

eller utbildar sig på en annan ort flyttar kan komma att flytta till en större ort 

efter studierna. Arbetsmarknaden i Lycksele kommun är begränsad och kan inte 

erbjuda sysselsättning inom alla yrkesgrupper. För de som väljer att studera på 

annan ort eller pendla har Lycksele kommuns arbetsmarknad troligen en mindre 

betydelse, än för de som väljer att utbilda sig på orten. De som väljer en 

utbildning vid Umeå universitet i Lycksele utbildar sig sannolikt för den lokala 

arbetsmarknaden och har siktet inställt på att stanna i kommunen. Hur 

studenterna tänker vad gäller möjlighet till arbete inom Lycksele kommun är 

svårt att säga. Troligen ser de som studerar i Lycksele en större chans till inträde 

på den lokala arbetsmarknaden men för att stärka denna hypotes krävs 

ytterligare studier. Det är kvinnorna som utbildar sig i Lycksele kommun och 

enligt statistiken för år 2011 ökade kvinnornas flyttbenägenhet medan männens 

sjönk. Enligt NUTEK (1991, s. 16) flyttar många unga kvinnor från glesbygden 

för att de vill skaffa sig en utbildning, prova nya saker och lära känna nya 

människor. NUTEK (1991, s. 21-22) menar vidare att glesbygdens 

arbetesmarknad kan vara en bidragande orsak till unga kvinnors benägenhet att 

flytta. Glesbygdskvinnor har ofta okvalificerade delidsarbeten och en liten chans 

till avancemang. Även om NUTEK:s studie har några år på nacken finns ändå 

kopplingar till kvinnorna i Lycksele kommun. Idag är det kvinnorna som flyttar 

från Lycksele kommun och en av förklaringarna till detta kan ses i 

utbildningsstatistiken. De bakomliggande orsakerna till att fler kvinnor än män 

utbildar sig i Lycksele kommun kan som NUTEK menar bero på liten chans till 

avancemang inom de arbeten som erbjuds. I Lycksele kommun arbetade 40 

procent av kvinnorna inom vård och omsorg år 2011, för att avancera här krävs 

utbildning. I fall det bara är arbetsmarknaden som bidrar till att fler kvinnor än 

män flyttar från Lycksele är svårt att säga utan ytterligare studier.  

Den tredje frågan som ställdes inledningsvis var: Finns det skillnader vad gäller 

trender mellan män och kvinnors deltagande i olika sektorer på Lyckseles 

arbetsmarknad, i så fall vilka? Könsfördelningen mellan olika näringsgrenar på 

Lycksele kommuns arbetsmarknad visades i figur 8. Kvinnorna dominerar inom 

fyra näringsgrenar, medan männen är mer utspridda inom de olika 

näringsgrenarna. Enligt Forsberg (1989, s. 11), Forsberg (2003, s. 39-42) och 

Gonäs (1989, s. 118-119) har den lokala arbetsmarknadens struktur påverkat 

återanställningsgraden efter strukturomvandlingar, kvinnornas chans till nytt 

arbete är mer beroende av den lokala strukturen än männens. Könsuppdelningen 

på Lycksele kommuns arbetsmarknad tros drabba kvinnorna hårdare vid 

framtida strukturomvandlingar. Kommunen har ett akutsjukhus vilket kan 

kopplas till att det är många kvinnor som jobbar inom näringsgrenen vård och 
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omsorg. En nedläggning av lasarettet i Lycksele skulle således slå hårt mot den 

kvinnliga arbetskraften.  Det hade varit intressant att studera exempelvis 

Vilhelmina kommun som inte har ett lasarett, däremot har de en sjukstuga, för 

att se inom vilka näringsgrenar kvinnorna dominerar i där. Detta eftersom den 

lokala arbetsmarknadens storlek, sammansättning, tradition och struktur spelar 

en stor roll för utfallet av hur mycket män respektive kvinnor påverkas av 

eventuella nedläggningar (Forsberg 2003, s. 7-9 och Gonäs 1989, s.174). Till 

vilken sektor av arbetsmarknaden som män och kvinnor har hamnat i efter 

strukturomvandlingar beror på kön. Männen har blivit kvar i den privata sektorn 

medan kvinnorna ofta hamnat i den offentliga: vård och omsorg. Detta mönster 

återfanns inom alla branscher och på alla lokala arbetsmarknader (Forsberg 

2003, s. 7-9, Gonäs 1989, s.57, NUTEK 1991, s.19, Skr (2008/09:198, s. 7-9). 

Deskriptionerna för den privata- och offentliga servicen visade uppdelningen 

mellan män och kvinnor. Slutsatserna som dras från dessa är att kvinnorna 

dominerar inom den offentliga servicen på Lycksele kommuns arbetsmarknad 

medan männen dominerar inom den privata under den studerade tidsperioden. 

Den offentliga servicen i Lycksele kommun har som helhet minskat men 

andelen män har ökat. Detta tyder på ett trendbrott under den studerade 

tidsperioden, könssegregeringen har minskat men vad detta beror på är svårt att 

säga. Slutsatserna som kan dras från deskriptionerna för den privata servicen är 

att den har minskat samtidigt som både män och kvinnor sysselsatta inom 

sektorn sjunkit. Både den offentliga och den privata servicen har minskat i 

Lycksele kommun vilket kan förklaras av att befolkningen har minskat. Den 

offentliga servicen tros påverkas mer av befolkningsminskningen, då vård och 

utbildning ingår här. Den privata servicen minskning berörs antagligen inte lika 

mycket av befolkningens storlek, här har privata företags etablering och 

avveckling en mer betydande roll.  

Massey och McDowell (1984, s. 206-211) menar att dagens könssegregering 

speglas i den tidigare ekonomiska och sociala historien. Forsberg (1989, s. 52), 

Jarman, Blackburn och Racko (2012, s. 1013) betonar också regionen och 

platsens relevans för könsrelationer, det finns stora nationella skillnader. 

Lycksele kommun är en skogskommun där manliga yrken så som flottning, 

skogsarbete och kolning historiskt sett varit en stor del av arbetsmarknaden.  

Detta kan vara en förklaring till att kvinnor och män fortfarande är uppdelade på 

Lyckseles arbetsmarknad. Det var männen som förvärvsarbetade medan 

kvinnorna var hemma och tog hand om barnen. Att kvinnorna idag dominerar 

inom vård och omsorgsnäringen i Lycksele kommun kan därför också förklaras 

av historien. Vid en skrivelse (2008/09:198, s. 10) menar regeringen att 

könuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet är än tydligare på 

glesbygden då det där finns särskilda mansdominerande branscher, så som 

jordbruk och skogsnäring.  
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Toffler pratar i det citat som tagits ut om att en fjärde våg är på väg. Vad skulle 

detta innebära för Lycksele kommun? Glesbygdkommunerna skulle troligen få 

det svårt att följa med in i den fjärde vågen, som är än mer teknisk än den tredje. 

Detta då glesbygdskommunerna är små och har svårt att konkurrera med de 

större städerna. Små kommuner kan inte erbjuda det utbildningsutbud som 

utbildningsorterna kan. Lycksele kommun har fördelen att ha Umeå universitet i 

Lycksele, vilket gör att personer kan bo kvar under studietiden. Chansen att 

dessa stannat kvar i kommunen anses större än att de som studerar på annan ort 

ska komma tillbaka. Glesbygdens arbetsmarknad är begränsad till några sektorer 

vilket innebär ett hinder för personer som utbildat sig inom något annat. Det är 

lättare att få arbete i en större stad som har ett större och bredare utbud på 

arbetsmarknaden. Möjligheten att avancera och utvecklas inom sitt område är 

därför också lättare i en större stad. Slutsaten är att det troligtvis kommer att bli 

svårt för Lycksele kommun och andra glesbygdskommuner att konkurera med 

de stora städerna i framtiden. Vid en skrivelse (2008/09:198, s. 10) menar 

regeringen att könssegregeringen är större på glesbygden och därför blir 

utmaningarna större vid en omställning till en ökad global marknad och en 

minskad offentlig sektor. Minskar den offentliga sektorn i Lycksele kommun 

kommer antagligen fler kvinnor att utbilda sig, vilket betyder att fler kvinnor 

flyttar. Å andra sidan medför ny teknik nya möjligheter som kanske kan hjälpa 

glesbygden. Enligt Toffler (1980, s 181) erbjuder den nya tekniken nya 

möjligheter som innebär att arbetet inte är platsbundet, många kan sköta sitt jobb 

hemifrån. Den fjärde vågen kommer kanske vara ett lyft för glesbygden och fler 

människor kan komma att lockas till ett lugnare liv, bort från stadens stress.  
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7. Sammanfattning 

 

Denna studie gjordes för att klarlägga hur Lycksele kommuns 

befolkningssammansättning såg ut år 1990 jämfört med år 2011. Syftet var 

också att studera hur kommunens arbetsmarknad utvecklats de senaste 

decennierna med fokus på strukturomvandling. Hur långt fram i Tofflers vågor 

befann sig kommunens arbetsmarknad, hade den tagit sig från andra vågen 

industrisamhället in i tredje vågen informationssamhället? Vidare var ansatsen 

att se hur dessa strukturomvandlingar påverkat män och kvinnor på 

arbetsmarknaden. Studien baserades på en kvantitativ metod genom en fallstudie 

av Lycksele kommun. Genom att använda deskriptiva analyser av 

befolkningssammansättningen, arbetsmarknad och kön, kunde trender samt 

samband utskiljas. Sammanfattningsvis visar resultaten att Lycksele kommuns 

befolkning har minskat, det är de äldre som stannat medan människor i 

arbetaför- och reproduktiv ålder flyttat. Detta medför i sin tur problem med den 

naturliga befolkningsökningen, finns det färre personer i reproduktiv ålder föds 

det färre barn. Kommunen saknar kvinnor i åldrarna 10-34 år och detta förklaras 

i uppsatsen delvis av att kvinnorna utbildar sig i större utsträckning än männen. 

Lycksele kommuns arbetsmarknad är könssegregerad och kvinnorna dominerar 

endast inom ett fåtal näringsgrenar. Detta kan bidra till att kvinnorna får svårare 

att hitta nytt arbete efter eventuella framtida strukturomvandlingar. Då 

arbetsmarknaden är snävare för kvinnorna väljer de gissningsvis istället att 

utbilda sig. Möjligheter att utbilda sig i Lycksele kommun är begränsad så 

många välja andra alternativ, där flytt är ett av dem. Kommunens sektorer har 

ännu inte kommit till Tofflers tredje våg, den är inte så tekniskt utvecklad som 

den borde vara för att komma in i informationsrevolutionen.  Dessa sektorer är 

därför begränsade och kan troligtvis inte erbjuda så många högutbildade arbeten, 

detta då sektorerna saknar den typen av jobb. De som vill arbeta i Lycksele 

kommun efter avklarade studier är begränsad till några sektorer och detta gäller 

speciellt kvinnor då de endast dominerar inom några få näringsgrenar.  Historien 

spelar en betydande roll för hur arbetsmarknaden är könssegregerad och i 

Lycksele kommun var det männen som förvärvsarbetade medan kvinnorna 

skötte arbetet hemma. Kommer en fjärde, mer teknisk våg som Toffler antyder 

skulle troligen detta innebära en större utflytning från glesbygden då kraven på 

utbildning höjs. Eller så innebär den fjärde vågen ett lyft för glesbygden när nya 

tekniska lösningar kan erbjuda mindre platsbundna arbeten.   

Det är svårt att svara på hur en glesbygdskommun ska agera för att stoppa och 

vända trenden med befolkningsminskning, kanske finns inte heller någon 

lösning på detta. Det är de stora städerna och framförallt utbildningsorterna som 

växer. Det är svårt för en kommun med betydligt mindre resurser att konkurrera 

med utbildningsorterna om arbetsmarknad och unga människor. Ska ändå några 

anvisningar ges till Lycksele kommun blir det dessa: genom att minska 
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könssegregeringen på arbetsmarknaden torde kvinnorna inte bli lika sårbara vid 

eventuella framtida strukturomvandlingar. Blir det lättare för unga kvinnor att 

komma in i fler näringsgrenar och utvecklas där kanske de inte behöver flytta 

för att utbilda sig. Utbildningsmöjligheter är också viktigt, mer resurser borde 

därför läggas där för att minska utflyttningar kopplade till utbildning. Sedan är 

det viktigt att det finns en arbetsmarknad för de som utbildat sig, finns det inte 

det kommer de mest troligt att flytta.  
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