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Sammanfattande slutsatser 
 

Rapporten redovisar resultatet av ett antal intervjuer med ungdomar och kommunala 

nyckelpersoner i några kommuner i Dalarna. För att en orts arbetskraftsbehov och ungdomars 

utbildnings- och yrkesval ska överensstämma krävs insatser så att den traditionella bilden av yrken 

som kvinnliga eller manliga förändras och suddas ut. Lokala traditioner inom utbildning, 

arbetsmarknad och vardagsliv utgör kvardröjande sega strukturer. Om dessa uppmärksammas och 

erkänns finns möjligheter till reflexion och förändring. Det är en utgångspunkt för föreliggande 

rapport. Nedan följer våra sammanfattande slutsatser. 

 

 

 Fler och fler unga män och kvinnor bryter mot traditionella gränser och statuerar exempel 

som får andra att följa efter, men unga män som väljer otraditionellt uppmuntras inte lika 

mycket som kvinnor. Ansvaret för förändring bör inte lämnas över till nästa generation utan 

alla aktörer bör se till sin möjlighet att bidra till utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle . 

 Genusrelationer är en viktig del av ungdomars syn på den lokala arbetsmarknaden och deras 

känsla för orten. Arbetsmarknaden är i sin tur av stor betydelse för beslut om att stanna och 

viljan att eventuellt återvända. För ungdomarnas strategier är deras uppfattning viktigare än 

hur det ”faktiskt” ser ut. Genom att uppmärksamma andra bilder och möjligheter, kan man 

medverka till att nya strategier utvecklas. 

 Unga arbetslösa män uttrycker att de tvivlar på sin egen förmåga och då speciellt sin sociala 

kompetens. Det blir uppenbart att utbildning i social kompetens krävs inom alla 

yrkesutbildningar inte bara de som berör kvinnodominerade yrken som vård, service och 

handel.  

 Att locka ungdomar att flytta tillbaka är vanligtvis ett prioriterat område. Att värna om dem 

som stannar kvar och i förlängningen ge en mer positiv bild av de som väljer att bo kvar bör 

också lyftas fram. 

 I den unga generationen vill både män och kvinnor vara föräldralediga och ge omsorg åt sina 

åldrande föräldrar. Det är viktigt att arbeta för goda möjligheter att dessa uttalanden ska 

kunna omsättas i handling. 

 Unga kvinnor utmanar rådande normer om hur de förväntas bete sig på olika områden. Det 

kan handla om att utmana den kvinnliga majoritetens agerande och satsa på arbeten inom 

manliga verksamhetsområden. En annan form av utmaning är att ta större plats och vara 

drivande i till exempel politiska sammanhang. 

 En framtida utmaning för ungdomar är att omförhandla och ifrågasätta de normer som styr 

hur män och kvinnor förväntas vara. I och med detta byggs nya strukturer som 

överensstämmer med deras bild av ett jämställt samhälle. 

 Förändringar på arbetsmarknaden, som exempelvis pensionsavgångar, utgör en möjlighet till 

omförhandling av genuskontrakten där män och kvinnor kan ompröva tidigare val kring 

utbildnings- eller yrkesinriktningar. 

 Lokala aktörer kan samarbeta kring att skapa förutsättningar för och intresse kring lokal 

utveckling och ett lokalt arbetsliv. På så sätt kan man unga individer få nya utgångspunkter 



 

 

 

för framtida val. Utbildningsinstitutioner kan exempelvis utveckla ett samarbete med det 

lokala närings- och kulturlivet. 

 Att påverka och förändra invanda handlingsmönster kräver tid och träning – men också 

reflektion och insikt om konsekvenserna av dem. Såväl nyckelaktörer som ungdomar eller 

andra i befolkningen kan arbeta med att dekonstruera konstruktionerna. I skolan, i 

fritidsverksamheter och i arbetslivet kan mönstren plockas isär och sättas ihop på nya sätt. 



 

 

 

Introduktion  
”Analys av lokala genuskontrakt i Dalarna” är uppdraget för föreliggande rapport. Det är en 

utmaning. Dels förutsätter uppdraget att man kan identifiera specifika genuskontrakt i regionen, dels 

krävs det att dessa låter sig analyseras. Vi har valt att anta utmaningen genom att fokusera på tre 

arenor där mäns och kvinnors handlingar och handlingsmönster tillsammans bygger upp ortens eller 

områdets genusrelationer och som därmed är centrala i de processer som kan benämnas 

genuskontrakt. Dessa tre arenor är utbildning, arbetsmarknad och familj/vardagsliv. Vi anser att 

dessa områden hjälper till att generera och belysa centrala frågor avseende lokal utveckling och 

jämställd tillväxt, vilket också identifierats i tidigare rapporter. I rapporten ”Jämställdhet i södra och 

mellersta Dalarna – En kartläggning av lokala genuskontrakt” (Frank & Lundberg 2013) konstateras 

avslutningsvis att 

Områdena arbetsmarknad och utbildning verkar vara de påtagligaste 

traditionella och därmed de områden som kräver störst jämställdhetsinsatser. 

(s 46) 

Ungdomar utgör en strategisk del av befolkningen när det gäller framtida potentialer. Hur de tänker 

om sina framtida liv och yrkesval får konsekvenser för hur samhället i övrigt kan planera. Tänker de 

stanna kvar och utbilda sig på det sätt som passar den lokala arbetsmarknaden eller utbildar de sig 

huvudsakligen för att kunna lämna regionen? Hur uppfattar ungdomarna över huvud taget att 

arbetsmarknaden ser ut? Är den attraktiv och tror den unga mannen och kvinnan att den har något 

att erbjuda dem eller ser de snarare den lokala arbetsmarknaden som ett hinder för deras 

framtidsplaner? I dessa beslut spelar det lokala genuskontraktet en inte oväsentlig roll. En källa för 

information kring dessa frågor är fokusgruppsintervjuer med ungdomar i fyra kommuner. 

 

I denna rapport avser vi att med hjälp av en analys av intervjuerna kunna komma fram till alternativa 

sätt att påverka jämställdhetsutvecklingen i regionen. Det betyder att vi också behöver information 

kring hur centrala aktörer inom näringsliv, lokal utveckling och omsorg arbetar med frågorna samt 

under vilka förutsättningar de upplever att de arbetar. Intervjuer som ger kunskap om detta kan 

relateras till ungdomars resonemang och sammantaget utgör materialet en grund för en diskussion 

om orsaker till svårigheter, vilka möjligheter och öppningar som kan skönjas samt i vilken form man 

kan tänka sig att bemöta svårigheter när det gäller att förändra genusrelationerna. Föreliggande 

analys av lokala genuskontrakt i Dalarna identifierar således genusrelationer och processer med 

utgångspunkten i individers reflektioner, uppfattningar och strategier. 

 

Kartläggningars betydelse och begränsning 
Statistik är en viktig källa till information om genuskontrakten generellt och om hur det ser ut på den 

lokala arbetsmarknaden specifikt. Med hjälp av kartläggningar lär vi oss att se det dominerande 

mönstret. Statistiska sammanställningar utgör en grund för resonemang kring frågan huruvida det 

finns genuskontrakt som är specifika för Dalarna. De två tidigare rapporterna (Jämställdhetspraktik i 

W7 Dalarna – kartläggning av lokala genuskontrakt, 2011 och Jämställdhet i södra och mellersta 



 

 

 

Dalarna – En kartläggning av lokala genuskontrakt, 2013) har gett oss en bild av den strukturella 

sammansättningen på sysselsättningen. Statistiken ger stöd för känslan av att det både finns viktiga 

likheter mellan kommunerna och olikheter mellan dem. Likheterna tar sig främst uttryck i att det är 

en skillnad mellan män och kvinnor inom alla områden, på arbetsmarknaden och i 

utbildningssystemet likaväl som inom politiken och i familjelivet. Olikheterna rör bland annat 

karaktären på skillnaden mellan könen i de olika kommunerna. Situationen i Dalarna liknar 

situationen i landet i stort. 

 

Statistiska kartläggningar visualiserar det faktum att relationerna mellan könen inte tar sig 

slumpmässiga uttryck. Mönstret är entydigt; Yvonne Hirdmans (1990) definition av genussystemet 

med de två logikerna isärhållning och asymmetri får sina otvetydiga bevis.1 Samtidigt visar de lokala 

skillnaderna på ett tydligt sätt att systemet inte bygger på några naturgivna förhållanden utan att det 

handlar om att dessa formeras utifrån den lokala kontexten. Genus ”görs”, säger forskarna, och 

syftar därmed på att det handlar om sociala praktiker och inte en objektiv och entydig olikhet mellan 

män och kvinnor (Nentwich och Kelan 2013). Skillnaderna kan leda till en oreflekterad föreställning 

om att ojämställdheten är tillfällig och resultat av medvetna val. Om man istället gör en mer analytisk 

betraktelse kan man konstatera att även de lokala skillnaderna följer vissa mönster. I en 

genuskontraktsanalys intresserar vi oss särskilt för vari dessa likheter och skillnader består, hur de 

skapas och återskapas samt vilka konsekvenser för människors vardagsliv och framtidsplanering 

detta får. De statistiska kartläggningar som gjorts av kommunerna i Dalarna visar att skillnaderna 

mellan könen är relativt stora i de flesta av länets kommuner, i rapporterna benämns det som 

huvudsakligen traditionella genuskontrakt. Endast en av kommunerna uppvisar en 

genuskontraktsprofil som utmärks av en mer modernistisk relation.  

 

Men det finns gränser för vad statistiken kan erbjuda som underlag för att tolka genusrelationer och 

jämställdhetspraktiken i länet. Samtidigt som siffror ger värdefull information om nuläget eller om en 

förändring under en tidsperiod, ger siffrorna inte något besked om vilka processer som ligger till 

grund för utfallet och förändringen. Nya förhållanden leder till att män och kvinnor omförhandlar 

vardagliga praktiker (Aboim, 2010). Inte heller här ger statistiken svar på enskilda människors 

resonemang och förhandlingar – strategier och praktiker. Det senare utgör dock en väsentlig källa till 

kunskap som grund för politiska beslut. 

 

Den aggregerade sammanställningen över könssegregeringen på den lokala arbetsmarknaden säger 

inte mycket om vad var och en på orten arbetar med. Inte heller ger den besked om vilka 

överväganden och planer som ligger till grund för utbildnings- och yrkesval. Enbart statistiska 

sammanställningar riskerar dessutom att fungera cementerande. Bilden ger ett skenbart intryck av 

entydighet och samsyn så att man missar möjligheten till förändring. Utvecklingen ter sig oundviklig 

och förutbestämd. Ungdomar som får den statistiska bilden presenterad för sig får sina 

föreställningar om orten bekräftade, vilket kan leda dem till att dra slutsatsen att det är lämpligast 

att lämna alternativt anpassa sig. På så vis förstärks bilden och de olika möjligheterna att påverka och 

                                                           
1
 I andra termer innebär begreppen dels att man skiljer mellan vad män och kvinnor förväntas göra eller vad de 

är bra på samt att det finns en obalans i såväl maktförhållanden som i värdering av det manliga och det 

kvinnliga. 



 

 

 

förändra, som också finns, riskerar att gå förlorade. Det är här det blir viktigt att gå ett steg längre; 

att komma bakom de statistiska lägesbeskrivningarna, att göra djupare analyser. 

 

Intentionerna bakom 

”Görandet” av genusrelationer, av manligt och kvinnligt, innebär att genuskontrakten är både sega 

strukturer men också föränderliga. Kontraktsmetaforen används för att markera att var och en följer 

ett visst mönster för sin praktik istället för att i varje enskild situation fundera över vad som förväntas 

utifrån ens genusidentitet. I den meningen är kontrakten sega och oföränderliga strukturer. Å andra 

sidan sker under en viss tidsperiod förändringar som kan utläsas i statistiken, speciellt på lokal nivå. I 

generella drag stämmer detaljerade statistiska beskrivningar av Dalarna med de nationella 

analyserna som gjorts tidigare vid olika tillfällen (Forsberg 1997, 1998, 2010). Samtidigt har man i 

rapporterna kunnat se vissa förändringar i enstaka kommuner när det gäller enskilda variabler, 

såsom flyttstatistik. Om detta ska tolkas som ett uttryck för förändrade genusrelationer eller inte ger 

dock den statistiska kartläggningen inte något svar på, vilket man också konstaterar i rapporterna. 

 

Det som utmärker handlingsmönstret som skapar genuskontrakten är dels att de praktiseras lokalt, 

så att kontrakten får sin speciella lokala profil, dels att de bygger på relationerna mellan könen. 

Teoretiskt kan man säga att de (könen) bildar relationella par (Jonsson, 2009). Annika Jonsson menar 

att man inte handlar som en autonom man eller kvinna utan som en del av ett heteronormativt par. 

Detta sker inte bara i privatlivet och familjelivet utan även i arbetslivet; på enskilda arbetsplatser 

genom det sätt män och kvinnor relaterar till varandra i vardagliga handlingar (ibid). På en 

aggregerad nivå sker detta exempelvis genom det pussel i bemanningen som görs hos privata och 

offentliga arbetsgivare. Man ser hur andra gör och har gjort och gör själv på samma sätt. Givetvis kan 

man också välja att handla annorlunda och bryta mot det normativa mönstret. Men oavsett utfallet, 

måste alla förhålla sig till normen. Om detta handlande säger statistiken inte mycket.  

 

I en av de två tidigare kartläggningsrapporterna uttrycks det så här: 

För att ge en fördjupad förståelse av och förklaring till, den deskriptiva 

statistik som redovisas och diskuteras krävs kompletteringar i form av 

statistisk analys samt intervjuer med personer på ledande poster i respektive 

kommun och med personer bosatta i kommunerna. (Hedfeldt m fl 2011, s.4)  

Genom kvalitativa studier får statistiken liv och intention. Intervjuer kan ge en förklaring till 

statistiken, samtidigt som de kan visa på komplexiteten och variationen i olika människors sätt att 

förhålla sig till det som i statistiken kan framstå som normerande i det lokalsamhälle där man lever. 

Kanske den föreställning man har om situationen i kommunen inte stämmer överens med den 

statistiska bilden? Kanske fattar ungdomar beslut utifrån en bild som gällde för en tidigare 

generation, för deras föräldrar snarare än för deras egna möjligheter.  

 

Därför bör kartläggningar inte vara av enbart kvantitativ karaktär om syftet är att bidra till utveckling 

och förändring. I denna rapport har vi därför koncentrerat oss på att fånga människors tankar och 

föreställningar om sig själva, sina framtidsplaner och om varandra. Eftersom genuskontrakten är 



 

 

 

uppbyggda av befolkningens handlingar och praktiker, är det utan tvivel relevant att få en 

uppfattning om dessa. Men det räcker inte att enbart förlita sig på hur människor uppfattar att de 

gör. Det är inte nödvändigtvis så att vad man tänker och önskar stämmer överens med hur man 

faktiskt sedan handlar. Omständigheter, förutsättningar och traditioner bidrar också till det faktiska 

utfallet. Det är inte heller alltid så att alla handlingar är intentionella. Många val och beteenden görs 

oreflekterat och oavsiktligt. I stor utsträckning är detta ett uttryck för genuskontrakten på orten där 

man befinner sig. Vanligare är det dock att människor har en uppfattning om hur det ser ut i 

samhället där man bor och vad det är man kan förvänta sig av framtiden. Sådana uppfattningar är av 

vikt oavsett hur väl de stämmer överens med ”verkligheten”. Därför är det bra att träffa personer för 

att diskutera deras reflektioner och hur dessa reflektioner förhåller sig till vad man upplever som 

lokala strukturer. Det betyder att också studier av individers upplevelser inbegriper strukturella 

förhållanden, eftersom dessa utgör en betydelsefull del av upplevelserna (Stenbacka & Forsberg 

2013). 

När vi pratar om genuskontrakt är det viktigt att betona att det handlar om processer. Detta 

processuella perspektiv innebär både att kontrakten består av dagliga handlingar och att de byggs 

upp genom traderade handlingsmönster hos grupper av människor. Det system som utvecklas kan 

bara fortgå så länge det praktiseras. Det är när några börjar handla på ett nytt sätt som 

genuskontrakten kommer att ändras och därmed omförhandlas – eller avbrytas. För att synliggöra 

processerna har vi valt att koncentrera oss på utbildning, arbetsmarknad och familj-vardagsliv. Men 

först vill vi ge en bild av vad man i tidigare studier kommit fram till när det gäller ungdomars 

strategier, tankar och planer.  

  

Ungas relationer till platsen utifrån ett genusperspektiv – tidigare 

studier 
 

Landsbygd och flyttmönster 

Flera intressanta studier har gjorts inom forskningsfältet unga, landsbygd och regional utveckling och 

genus. Ett område gäller flyttbenägenhet, som exempelvis det mönster som visar kvinnors ökade 

benägenhet att flytta från landsbygd till stad. En förklaring är betoningen av framför allt manligt 

dominerade fritidsaktiviteter och rekreation och sociala krav om att utföra obetalt arbete (Dahlström 

1996), en annan kvinnors upplevelser av små samhällen som ”klaustrofobiska” (Stockdale 2002, i 

Bjarnason o Thorildson). I en studie från 1996 fann Dahlström att män var mindre flexibla och mindre 

benägna att utbilda sig för att anpassa sig till arbetsmarknaden jämfört med kvinnor. De valde 

traditionellt manliga arbeten och livet kännetecknades av arbetslöshet i kombination med till 

exempel säsongsarbeten. Dahlström beskriver processen som att det kulturella gapet (främst förstått 

som skillnad i utbildningsnivå) mellan män och kvinnor ökar vilket utgör en risk för att männen 

marginaliseras. För att åstadkomma förändring av genusstrukturer är det viktigt att uppmärksamma 

sådana skillnader mellan könen, samtidigt som det finns en risk att man reproducerar antaganden 

och konstruktioner som kan verka hämmande för utvecklingen. En ambition med föreliggande studie 

är att uppmärksamma skillnader och samtidigt reflektera över konstruktionernas betydelse för 



 

 

 

individers agerande men också att fästa vikt vid att strukturer påverkar såväl män som kvinnor i 

främjande eller hindrande riktning. Inom ramen för arbetet finns också en ambition att ifrågasätta 

för-givet-tagna värderingar och handlingsmönster. 

Ett sådant handlingsmönster handlar om mobilitet och en underliggande syn på att mobilitet är 

positivt. Detta synsätt kan innebära en risk att handlingen att stanna på en plats som kan definieras 

som landsbygd förknippas med en lägre ambitionsnivå. Kåks (2011) sammanfattar med utgångspunkt 

i en intervjuundersökning två olika livsmanus som kan representera synen på de tydligaste 

livsvägarna för unga på landsbygden. Det ena, positivt laddade, handlar om att resa, att skaffa sig 

utbildning och att ordna ett bra boende för att sedan bilda familj, efter en relativt sett förlängd 

ungdomstid. Det andra, negativt laddade, livsmanuset inbegriper tidigt etablerande av familj och 

försörjning (genom ett arbete som inte kräver hög utbildning), det anses inte vara ett ”rätt val”. 

Dessa livsmanus är kopplade till platser på så sätt att det negativt laddade manuset förknippas med 

mindre orter, en lågutbildad arbetarklass och en traditionell könsordning. Det positivt laddade 

manuset associeras med motsatsen, stadsliv, en högutbildad befolkning och moderna könsroller 

(Kåks 2011, 21). Sådana attityder och tolkningar av vad som är mer ”rätt” får betydelse för hur man 

betraktar sig själv och andra liksom att ungas agerande påverkas. För en arbetsmarknad kan det 

betyda att det råder brist på till exempel personal inom vissa vårdyrken, att pensionsavgångar blir 

problematiskt om unga inte ser det som en givande framtid att arbeta inom service eller vård i 

mindre samhällen. Den geografiska dimensionen blir också viktig i sammanhanget eftersom boende i 

storstad och arbete inom vård eller dagligvaruhandel inte har samma negativa stämpel som att bo 

kvar på landsbygden och göra detsamma. 

Kåks (2011) talar vidare om ungas kollektiva föreställningar om det ideala livet. Att unga ”ska flytta” 

är en föreställning som också tjänstemän, politiker, föräldrar och lärare är med om att konstruera. 

Svensson (2006) menar att det skapas en uppfattning om att det är förlorarna som stannar kvar 

medan vinnarna är de som rör på sig och därmed bygger upp mer individuella resurser. En flyttning 

antas höra samman med högre grad av möjligheter till individuell utveckling, något som antas vara 

svårare att nå i ett ”slutet lokalsamhälle” (Svensson 2006).  

I en studie av unga i två samhällen i USA visade det sig att resonemang kring rurala-urbana skillnader 

var viktiga i uppbyggnaden av identiteten, liksom för processer som involverade ”andrefiering” 

(Vanderbeck & Morse Dunkley 2003). Författarna menar att det ofta återkommande sättet att tänka 

utifrån motsatspar (till exempel urbant-ruralt, natur-kultur, manligt-kvinnligt) döljer variation mellan 

platser inom samma kategori. Såväl Kåks som Svensson hanterar detta till viss del genom att 

undersöka socio-ekonomiska förhållanden och därmed diversifiera kategorin ”unga på landsbygden”. 

Ett exempel på skillnader inom gruppen ungdomar ger Svensson (2011) med sin undersökning av 

ungdomar i Hälsingland. Hon skiljer mellan arbetarklass och medelklass och finner att pojkar med 

medelklassbakgrund anser att kommunen är okej men att man måste någon annanstans för att finna 

status och intressanta jobb. Flickor med arbetarklassbakgrund är flexibla men många vill stanna i 

regionen. Flickor från medelklass ger uttryck för att hemkommunen är tråkig och instängd. (Svensson 

2011, 28) Det betyder att en plats representerar mer än sig själv, den sätts i ett sammanhang och det 

egna livet och identiteten förstås i detta sammanhang. Sådana sammanhang kan vara till hemortens 

fördel eller nackdel och beror till exempel på hur man upplevt sin egen uppväxt, vilka sociala nätverk 



 

 

 

man har liksom vilken slags arbetsmarknad man är intresserad av. Arbetsmarknadens betydelse ska 

också ses i relation till andra mål i livet. 

Lokal förankring 

Kopplingen mellan arbetsmarknadsskäl och flyttmönster blir belyst i en studie av isländska 

ungdomar. Arbetsmarknadsskäl har stark koppling till migrationsrörelser medan de unga som stannar 

betonar skäl som uppväxt i samhället, föräldrars stöd och kontroll men också ett intresse för att 

arbeta inom primärnäringar. I studien förklaras könsskillnader – också här förstådda som kvinnors 

större benägenhet att flytta – enbart utifrån arbetsmarknadsskäl. Flyttplanerna relateras till den 

ensidiga arbetsmarknaden (primär sektor), inte till fritidsaktiviteter eller sociala normer (Bjarnason & 

Thorildson 2006). En studie av landsbygdsungdomar i två regioner i Nederländerna och Belgien 

visade att upplevda möjligheter till arbete liksom lokal förankring var de mest betydelsefulla 

faktorerna när det gällde migrationsintentioner. När författarna jämförde regionerna kunde de 

identifiera skillnader i strukturella förhållanden, kultur och landskap, vilket påverkade resultaten. I 

den region som kännetecknades av migrationsrörelser bland befolkningen i stort var ungdomarna 

mer flyttbenägna jämfört med den region som kännetecknades av mer stabila bosättningsmönster. 

Familjetradition liksom landskapets attraktivitet var betydelsefullt men forskarna fann inget stöd för 

skillnader mellan pojkar och flickor (Thissen m fl 2010). 

En relevant fråga är hur stora skillnaderna mellan unga mäns och kvinnors flyttbenägenhet 

egentligen är och hur de kan beskrivas. En undersökning av bergslagsungdomar utförd av Lundmark 

(Forsberg, Lundmark & Stenbacka 2012) visar att när man undersöker unga mäns och kvinnors 

migrationsrörelser under en längre tidsperiod (femton år) är inte skillnaderna så stora som man ofta 

antyder. Kvinnor flyttar i yngre ålder, männen flyttar något senare men i ungefär samma 

utsträckning. Efter 15 år bodde drygt 56 procent av männen och drygt 53 procent av kvinnorna kvar i 

bergslagsområdet. Skillnaderna jämnas ut över tiden och det betyder att man knappast kan tala om 

helt skilda migrationsmönster för kvinnor och män. Ett annat resultat är att kvinnor flyttar tillbaka till 

regionen i något högre utsträckning än männen. Även om Stockholms kommun är den enskilt största 

mottagaren (30,1 procent av männen respektive 30,7 procent av kvinnorna) så har 35,3 procent av 

männen och 33,5 procent av kvinnorna bosatt sig i Bergslagslänen. När det gäller arbetsmarknaden 

visar det sig att kvinnorna i högre grad arbetar inom traditionellt kvinnliga jobb även efter flytten. 

Männens arbetsmarknad blir mer varierad, även om de också till stor del återfinns inom traditionellt 

manliga yrken. Ekonomiskt sett är männen vinnare oavsett om de flyttar eller stannar (Forsberg, 

Lundmark & Stenbacka 2012). 

Könssegregerade utbildningsval och en könssegregerad arbetsmarknad är inte unikt för rurala 

regioner eller för Sverige. Könsskillnader återfinns på både gymnasienivå och högre utbildningsnivåer 

i Europa generellt, kvinnor är överrepresenterade inom vård och omsorg liksom utbildning medan 

män är överrepresenterade inom utbildningar riktade mot ingenjörs- och konstruktionsarbeten 

(European Commission 2012). 

Identitetsskapande 

Waara diskuterar landsbygd i förhållande till stad vad gäller identitetsskapande och poängterar att 

platsen utgör en av många faktorer som medverkar till att skapa en individs identitet – och att denna 



 

 

 

plats är föränderlig. En viktig skillnad mellan ungdomar i stad och på landsbygden är att ungdomar i 

städerna betraktas som bärare av värderingsförändringar, ”samtidigt som landsbygdens unga 

betraktas, likt icke-definitionerna av ruralitet och glesbygd, som dess motpol det vill säga fixering och 

kontinuitet.” (Waara 2011). På så sätt reproduceras bilden av en landsbygd [inte flera olika bygder] 

med traditionella värderingar och det moderna och utvecklingsinriktade urbana (det vill säga staden). 

Till detta kan också läggas synen på landsbygdsungdomar som utanför globala sammanhang och 

urbana för-givet-tagna gränsöverskridande nätverk. Men landsbygdsungdomar är inte på något sätt 

fria från globala sammanhang, de följer inte heller givna traditionella könsroller, menar Waara 

(1996).  

Bye (2009) har undersökt unga män på den norska landsbygden och diskuterar identitetsskapande i 

relation till yrke. Hon visar att de unga männen i hennes studie inte ser yrket som en avgörande del 

av sitt identitetsskapande, vilket deras fäder gjorde. Detta bidrar till att de unga männen har en mer 

flexibel inställning till arbete där de generellt är mer öppna för att unga män kan arbeta inom 

traditionellt kvinnodominerade serviceyrken. På samma gång visar studien att männen verkar tycka 

att det är viktigt att dra en gräns mellan vad som är feminint och maskulint exempelvis när det gäller 

familjen. Det innebär att vi behöver förhålla oss till parallella processer; uppluckring och bibehållande 

av gränser pågår samtidigt på olika arenor. 

Mindre orter som idyller eller bojor 

En norsk enkätundersökning hos gymnasieungdomar avbildar landsbygden som å ena sidan en idyll 

med positiva konnotationer (naturen, sociala nätverk och samhörighet) och å andra sidan som en 

tråkig miljö, omodern och brist på möjligheter. Dessa kompletterar snarare än att de skulle stå i 

direkt motsättning till varandra. När svaren analyserades i samband med elevernas socio-ekonomiska 

förhållanden visade det sig att de som befann sig ”högst” respektive ”lägst” på den socio-ekonomiska 

stegen var mest positiva. De som var uppväxta på platsen var mer positiva än inflyttarna, pojkar var 

mer positiva än flickor och de som hade lantbrukarbakgrund var också mer positiva. (Rye 2006) 

Wiborg (2004) redogör för liknande resultat. Naturen, livsstilen, social tillhörighet och släktskap i ett 

lokalsamhälle kan stå för såväl positiva som negativa värden. 

En rapport utgiven av Nordiska Ministerrådet visar på både skillnader och likheter mellan ungdomar 

och unga vuxna i de nordiska länderna. Ett avsnitt behandlar jämförelse mellan könen och belyser 

variationer mellan länderna. I Finland beskrivs till exempel unga kvinnor som ”modernare” och bättre 

rustade att möta periferins problematik jämfört med männen. De flyttar mer än de unga männen och 

handskas med problem mera reflexivt. Ett antagande är att kvinnorna utvecklat en ”vana” att möta 

svårigheter. Männens problemlösning beskrivs mera negativt som att de oftare relateras till 

självanklagelse, hopplöshet och missbruk. För att få ekonomin att gå ihop måste männen oftare 

uppbåda självdisciplin, offervilja och flexibelt risktagande. Kvinnorna hade dock möjlighet till mera 

ak va och posi va lösningar; en kvinna kan förlita sig på människor och yrkeshjälp, andliga resurser 

samt ibland på det traditionella arbetslivets och politikens påverkningsrepertoarer (Helve 2003:265). 

Denna beskrivning skulle kunna tolkas som att det lokala genuskontraktet innebär skilda 

förutsättningar och strategier för mäns och kvinnors problemlösning. Situationen i Norge påminner 

enligt rapporten om den från Finland; unga kvinnor utbildar sig mer och har större flyttbenägenhet 

än männen. Denna skillnad verkar dock jämna ut sig över tiden (Helve 2003). I Danmark skiljer sig 



 

 

 

utbildningsvalen så att pojkar i högre grad än flickor skaffar sig en yrkesinriktad gymnasieutbildning 

vilket kan betyda att de erhåller en kompetens som behövs, medan kvinnor skaffar sig en mer allmän 

gymnasieutbildning. Unga danska glesbygdskvinnor har svårare att hitta ett arbete och tar oftare 

emot ekonomiskt stöd (Helve 2003).  

Tidigare studier belyser skillnader mellan unga män och kvinnor vad gäller synen på till exempel 

arbetsmarknad, utbildning, sociala nätverk och migration. Men i en del avseenden verkar det också 

vara problematiskt att sätta fingret på vad skillnaderna består i och på vilket sätt bostadsorten eller 

regionen påverkar. Med föreliggande studie vill vi öka förståelsen för hur genusrelationer och 

lokal/regional utveckling hänger ihop och betona geografins betydelse för uppfattningar och 

agerande. Det betyder inte att geografin i sig är deterministisk och att en plats bestämmer över 

individers agerande – men att män och kvinnor skapar sig en platsuppfattning och reflekterar utifrån 

sina och andras möjligheter utifrån bland annat plats och kön. I det följande beskriver vi den metod 

vi använt i studien för att därefter komma in på genusrelationer i Dalarna. 

Metod 
Vi har gjort intervjuer i fyra olika kommuner i Dalarna för att ge exempel på hur individer resonerar 

och visa på komplexiteten i frågor som berör genus i relation till utbildning, arbetsliv och vardagsliv. 

Dessa kommuner representerar olika bilder av relationen mellan män och kvinnor om man studerar 

statistiken, men syftet är inte att jämföra kommunerna. Snarare har olika kommuner valts för att ge 

en bredd i urvalet och därmed kunna träffa personer med olika erfarenheter. Urvalet av kommuner 

syftade till att få med variation avseende näringslivsstruktur samt skillnader mellan könen i 

exempelvis utbildningsnivå, medelinkomst, förvärvsarbete, migration och föräldraledighet. Därmed 

framträder den variation och mångfald som präglar en region. 

Vi har använt oss av två olika metoder. För det första individuella semistrukturerade intervjuer med 

två nyckelaktörer i varje kommun. En person med arbetsområde näringsliv och lokal utveckling och 

en person med arbetsområdet planering och styrning av en del av omsorgssektorn i kommunen. För 

det andra fokusgrupper med ungdomar, två i varje kommun. Dessutom genomfördes en intervju med 

en nyckelaktör inom projektet ”unga till arbete”.  

Individuella intervjuer kan ge förståelse för varför en person handlar på ett speciellt sätt beroende på 

var och i vilket sammanhang personen befinner sig. Intervjuer är också en metod som gör det möjligt 

att undersöka relationer och varför en person känner och handlar som den gör (Mc Dowell 2010). 

Intervjuerna fokuserade på de förutsättningar som finns i kommunen när det gäller utbildning och 

arbetsliv och var kvinnor och män finns representerade exempelvis inom olika utbildningar och inom 

olika yrken samt förde resonemang kring varför det ser ut som det gör. Intervjuerna berörde även 

kvinnor och mäns vardagsliv exempelvis vård av barn och äldre samt fritidsaktiviteter. De intervjuade 

representerar kommunen, men karaktären på frågorna har också gett utrymme till berättelser som 

anknyter till egna upplevelser och erfarenheter utanför arbetet. 

Fokusgrupper är en mindre grupp deltagare som diskuterar teman, som forskaren bestämt, utifrån 

egna upplevelser. Metoden ger möjlighet att studera interaktionen mellan deltagarna som 

exempelvis att de ändrar ståndpunkt eller ifrågasätter varandras uttalanden. Fokusgrupper ger därför 

insikt i vad gruppen kan bli eniga om eller tycker olika om. Fokusgrupper kan också belysa normer för 



 

 

 

gruppens tolkningar. När deltagarna i gruppen ställer frågor till varandra och kommenterar varandras 

erfarenheter gör de detta utifrån sin förförståelse och erfarenhet. Fokusgruppen kan på så sätt visa 

på komplexiteten i de frågeställningar vi studerar (Halkier 2008).  

Urvalet till fokusgrupperna har skett i samråd med uppdragsgivaren; Region Dalarna. Deltagarna var 

18-24 år och flera av grupperna ingår i det ESF-finansierade projektet ”Unga till arbete”. Projektet 

genomförs i femton kommuner i Dalarna och har tre ben: 

1) utbildning och praktik – hela individen. Familj, vänner, socialt liv. Individperspektiv: vad 
behöver hon/han för att komma vidare? 

2) ökad samverkan mellan berörda myndigheter (främst sociala myndigheter, 
arbetsförmedlingen, även vård.) 

3) praktikbetyg: att man ska avsluta praktiken och få en slags validering, en bedömning.2 
 
Deltagande i projektet betyder att individerna hanterar centrala frågor som påverkar den egna 

framtiden. De kan sägas ha gjort en ”omstart” vad gäller utbildning då flera inte fullföljde sin 

gymnasieutbildning enligt den ursprungliga planen. De upplever svårigheter med att komma in på 

arbetsmarknaden och reflekterar över sina val och sitt agerande. De berättar också om hur man ser 

på sig själv som ung kvinna eller man, hur man ser på andra och hur man upplever att man blir sedd. 

Grupperna har delvis haft olika karaktär, ungdomarnas bakgrund skiljer sig delvis både inom och 

mellan grupperna. Flera hade inte avslutat sin gymnasieutbildning (hoppat av) medan andra hade 

avslutat utbildningen och hade deltidsarbete. Viktigt att beakta är dock att flera av ungdomarna kan 

sägas befinna sig i en utsatt situation eftersom de upplever att de inte ”följt mallen”, de försörjer sig 

med socialbidrag och skall uttalat arbeta med att förändra sitt liv. En grupp bestod till största del av 

unga kvinnor som fortfarande går gymnasiet och dessa befann sig därmed i en annan situation och 

var inte heller med i projektet ”Unga till arbete”. Eftersom vi vill ge exempel på hur unga män och 

kvinnor med olika erfarenhet resonerar ser vi ungdomarnas olika livssituation som en tillgång. 

De åtta fokusgruppintervjuerna hade fyra till tolv deltagare och fyra bestod av unga kvinnor och fyra 

av unga män. Om man ska träffa kvinnor och män separat eller blanda könen beror på syftet med 

studien. Samtalen kan se relativt olika ut i en grupp med enbart män jämfört med en grupp där det 

finns både män och kvinnor. Fördelarna med att ha män och kvinnor separat är att det kan vara 

lättare att diskutera möjligheter och problem som är gemensamma för gruppen, vilket var syftet med 

vår studie (Cameron 2005). Det gav också möjlighet att få insikt i hur unga män och kvinnor ser på 

varandra. Det visade sig också att unga män och kvinnor diskuterade kring våra teman på olika sätt 

och hade delvis olika utgångspunkter.  

Lokala kontextens betydelse för genusrelationer  

Det blev tydligt under intervjuerna och fokusgrupperna att den lokala kontexten har stor betydelse 

för hur relationerna mellan kvinnor och män beskrivs av såväl nyckelaktörer som unga. Det finns 

starka traditioner inom orterna/kommunerna och här ges tre exempel för att illustrera hur den lokala 

kontexten kan påverka hur män och kvinnor ser på varandra, sina förutsättningar på orten och hur 

andra ser på orten och dess potential. Detta är alltså ”bilder” av kommunerna som byggs upp i 
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 Vid tidpunkten för intervjun hade projektet inte nått fram till valideringsmomentet. 



 

 

 

dagligt tal och handling och som återges i intervjuerna. Vi gör ingen jämförelse med övriga landet då 

det ligger utanför ramen för detta arbete – viktigt att konstatera är dock att hur man ser på sig själv 

och sin boendemiljö relateras till hur man uppfattar att det kan vara på andra platser. Lika viktiga 

som faktiska förhållanden är de uppfattningar som existerar och reproduceras. Om man antar att 

den egna orten är mer traditionell än andra platser kan det påverka agerandet. Om man antar att 

andra orter har särskilda problem så påverkar det hur man uppfattar sig själv och den egna orten. 

I det första exemplet har bruket spelat en stor roll för orten. Historiskt var det oftast männen som 

arbetade inom industrin och kvinnorna var hemma. Där fanns en mentalitet att kvinnan skulle sköta 

hemmet och laga mat så att mannen kunde göra en bra insats på jobbet. Det var få kvinnor som 

rörde sig ute efter en vanlig arbetsdag, de var istället upptagna med sysslor i hemmet. Denna 

traditionella uppdelning var enligt informanterna något som satt i länge och som var ”mer utpräglat 

här än i andra delar av landet”. Det finns enligt de som deltagit i studien ”kvardröjande drag av 

industrisamhället” inom vissa sektorer. Det är förmodligen en anledning till att relativt få kvinnor 

söker sig till tekniska utbildningar eller arbete inom industrin.  

Både nyckelinformanter och ungdomar är väl medvetna om att orten i andras ögon kan ses som en 

bruksort i negativ bemärkelse. Ungdomarna använder ordet bruksort när de vill belysa något 

gammalmodigt, traditionellt och för dem oattraktivt. En av nyckelaktörerna använder ordet 

”cementerande” i sin beskrivning av den negativa bruksandan. Deltagarna i studien säger att den här 

bilden av orten till viss del kan finnas kvar hos andra och dessutom underblåsas av media. 

Nyckelaktörerna menar därför att de hela tiden måste arbeta med att förändra bilden. De är måna 

om att lyfta fram att de lyckats ”byta kostym”. I den nya kostymen finns en önskan att orten istället 

ska ses som en entreprenörsort och den inrymmer även en önskan om ett mer jämställt samhälle. 

Problemet är att kvinnors och mäns insteg på arbetsmarknaden till viss del följer de traditionella 

mönstren, där kvinnor framförallt återfinns inom vård, handel och service. Sektorer där männen finns 

representerade i liten utsträckning. 

I det andra exemplet präglas orten av ett stort sjukhus istället för bruket. Det gav en annan typ av 

mentalitet. När en av informanterna jämför den med bruksandan menar han att bruksandan ändå 

innebar en stolthet som inte fanns när det gäller arbete inom vården. Männen hade därför andra 

arbeten vid sidan av ”för att visa att man var en karl”. Det var ”lite halvt skämmigt” att börja jobba på 

sjukhuset. Kanske har bilden att göra med den isolerade miljö som sjukhuset hade för de psykiatriska 

patienterna: ”det normala samhället skulle inte behöva se patienterna”. Den psykiatriska vården, 

speciellt rättspsykiatrin, har traditionellt krävt män som arbetskraft på grund av potentiellt 

våldsamma och farliga patienter. Ny medicinering gör att patienterna blir lugnare och det är numera 

både kvinnor och män som arbetar på dessa avdelningar. De intervjuade menar ändå att det 

förmodligen anses tuffare att arbeta med kriminella personer än exempelvis äldre. En av 

informanterna uttrycker det såhär: ”bland ungdomarna är det mer accepterat att jobba inom psyk 

om man är kille än att jobba inom somatiskt”. Exemplet visar att de män som arbetat inom ett sådant 

traditionellt kvinnligt område som vård och omsorg har upplevt att deras arbete haft låg status. 

Denna har kompenserats med bilder av ett ”tufft” jobb med hårt kriminella och historiskt till och med 

uppvägts av manliga bisysslor. Precis som med brukssamhället kan sådana bilder av vårdyrket till viss 

del leva kvar. Omgivningens bild av orten domineras av sjukhuset med de kända rättspsykiatriska 

patienterna i fokus. Dessa bilder av vårdyrket och orten kan vara en förklaring till att ortens 



 

 

 

ungdomar i dag generellt anser att jobben inom vård ”inte är första prioritet”. Däremot kanske en 

hög andel män inom vården kan påverka mäns vilja att delta i omsorgsarbete inom hemmet i form av 

exempelvis föräldraledighet. Såväl informanternas berättelser som statistiska analyser (Jämställdhet i 

södra och mellersta Dalarna – En kartläggning av lokala genuskontrakt, 2013) pekar mot att så är 

fallet.  

Det tredje exemplet är orter där hockey är den dominerande sporten. Hockeylagen är en stolthet för 

bygden, något som sätter orten på kartan (Aldskogius 1993). Att lagen är lokalt förankrade lyfts fram 

i media och är välkänt inom idrottssverige. På ett sätt förenar hockeyn kvinnor och män, unga och 

gamla. En av ungdomarna berättar hur hon använder hockeydiskussioner för att få bra relation med 

kunder. De flesta har någon slags relation till hockeyn, antingen att man gillar den eller ”avskyr” den. 

Varför hockey kan väcka så starka känslor verkar delvis ha en genusrelaterad förklaring. Hockeyn 

beskrivs av informanterna som ”väldigt” manlig med starka traditioner. Även om det finns både dam- 

och herrlag är det herrlaget som dominerar stort, det är dem man har koll på enligt ungdomarna. Alla 

män känner sig inte bekväma med den attityd som hockeyn förmedlar. Hockeyn beskrivs som 

”extrem” med en aura av flärd med leasingbilar och kvinnliga beundrare. Några unga kvinnors 

berättelser ger exempel på hur unga manliga hockeyspelarna verkar få möjlighet att bete sig på ett 

sätt som trycker ner unga kvinnor genom att kommentera deras utseende och tala om intima 

relationer som erövringar. Här blir det påtagligt att man ser hur andra gör och gör själv på samma 

sätt. Hockeyn blir ett exempel på att varje plats har sina specifika maktrelationer där vissa grupper 

har mer inflytande än andra (Trell et al. 2012). Hockeyn bidrar på många sätt positivt till orterna i 

Dalarna (Aldskogius 1993) men frågan är vad den ”väldigt manliga” traditionen bidrar med? Den 

verkar kunna påverka unga män och kvinnors självkänsla och därmed även vuxna män och kvinnors 

relationer på orten. 

Dessa beskrivningar syftar till att visa att individer har betydelsefulla uppfattningar och reflekterar 

över vad som kännetecknar en plats. Man kan hålla med om beskrivningarna eller inte – men 

poängen är att uppfattningarna blir en del i människors agerande och i skapandet och omskapandet 

av genuskontrakten. 

Utbildning, arbetsmarknad och vardagsliv/familj: analys av tre arenor 

för genderiserade praktiker –  

För varje generation blir det lite bättre. Men frågan är om det blir bättre i 

talat språk men inte i handling. Det går i alla fall betydligt långsammare. 

Syftet med att utgå från begreppet genuskontrakt är att belysa existerande genusrelationers 

påverkan på enskilda individers agerande. En viktig utgångspunkt är att genuskontrakt dels kan ses 

som en struktur, inom vilken individer agerar och dels som en process, under ständig förändring 

eftersom kontrakten byggs upp och traderas genom individers handlingar. Genuskontrakt blir 

därmed ett verktyg för att förstå hur mäns och kvinnors handlingar relaterar till varandra men också 

för att förstå en del av de förutsättningar som påverkar mäns och kvinnors liv. 



 

 

 

Syftet med den analys som redovisas här är att låta individer sätta ord på hur genuskontrakten 

påverkar livet; agerande, tankar och beslut. Vi avser att belysa hur enskilda individer upplever 

Dalarna som boende- och livsmiljö från ett genusperspektiv. De tre områdena; utbildning, 

arbetsmarknad och vardagsliv/familj fångar viktiga aspekter av människors liv. De finns med i beslut 

om att flytta och stanna och de utmärks av att män och kvinnor tenderar att förhålla sig olika inom 

dessa områden. Män och kvinnor återfinns inom olika områden på arbetsmarknaden. Utbildningar är 

många gånger ”könsmärkta” på så sätt att män eller kvinnor är överrepresenterade. Vård och social 

omsorg är ett område som vi beaktar särskilt, eftersom det å ena sidan är en kvinnodominerad 

sektor vad gäller arbetskraft och det är en bransch där det alltid kommer att finnas arbetstillfällen. 

Det är också en sektor som involverar både män och kvinnor och som synliggör normer, traditioner 

men också nytänkande och förändringstendenser. 

I det följande diskuterar vi lokala genusrelationer i Dalarna utifrån de intervjuer vi genomfört med 

nyckelaktörer och utifrån de fokusgruppsintervjuer som vi gjort med ungdomar. Ordningen är 

tematisk, i enlighet med de tre arenor som identifierats inledningsvis. Vi skildrar de tre arenorna, en i 

taget och inleder med nyckelaktörsperspektivet och avslutar med ungdomsperspektivet. Hur beskrivs 

arenan i genustermer? Vilka förhållanden verkar inte främjande för jämställdhet, eller vad bidrar till 

oförändrade genusrelationer och hindrar lokal utveckling? Vilka förhållanden kan öppna för 

förändring? Varje tema diskuteras dels utifrån nyckelaktörerna och dels utifrån ungdomarnas 

uppfattningar. Kåks (2011) diskuterar två separata " riktlinjer/skript" som reglerar vardagliga 

handlingsmönster och föreskrifter om migration, utbildning, bostadsval och familjebildning och bildar 

grund för de lokalt formade genuskontrakten. Den könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige i 

allmänhet och den specifika karaktären i Dalarna innebär att unga män och kvinnor väljer olika typer 

av utbildningar; kvinnor blir lärare och män blir tekniker. Hur detta går till och hur de diskursiva och 

materiella villkoren bidrar till valen kräver kvalitativa analyser. Sådana studier bidrar både till att 

synliggöra de som följer skripten från genuskontrakten och motiven till detta samt till att avslöja 

tvetydiga genusrelationer och omvandlingsprocesser. Ungdomarna berättar här om vilka strukturer 

de kan identifiera, vilka lokala förhållanden det är som kan påverka mäns och kvinnors handlingar 

och huruvida man kan skönja förändringstendenser och möjligheter, likväl som hinder. Framför allt 

berättar de om sina egna tankar och planer kring framtida försörjning, boende och liv. 

Utbildning – tradition, trend, intresse 

Området utbildning handlar om mäns och kvinnors val av utbildning, utbildningsmöjligheter i relation 

till arbetsmarknad och hur utbildning värderas på arbetsmarknaden. Intervjuerna ger en bild av 

ungdomars utbildningsval till gymnasiet som innebär att unga kvinnor i högre grad väljer teoretiska 

utbildningar medan många unga män väljer yrkesförberedande utbildningar. Ett mönster som 

förklarar det faktum att fler unga kvinnor än män studerar vidare efter gymnasiet. Vissa utbildningar 

är mer ”könsmärkta” än andra. Få kvinnor väljer teknik och få unga män väljer vård och omsorg. Att 

locka fler unga kvinnor till tekniska utbildningar och att få fler unga män att välja vård och omsorg är 

en av de stora utmaningarna enligt informanterna. De framhåller att vårdutbildning ofta är något 

man inte väljer som ung utan snarare längre fram i livet. En viktig utgångspunkt för en fungerande 

arbetsmarknad i kommunen är att det finns en matchning mellan utbildning och arbetsmarknad. Där 

menar flera av de intervjuade nyckelaktörerna att det finns svagheter i det nuvarande systemet. Som 

en av näringslivscheferna uttrycker det: ”ett dilemma är att kunna förmedla till ungdomarna hur en 



 

 

 

kommande arbetsmarknad kan se ut, för valen de gör är någonting annat”. Det finns brist på vissa 

typer av arbetskraft och en förklaring kan ligga i traditionerna på orten. ”Ungdomarnas bild som de 

har i sina nätverk har de förmodligen fått från sina föräldrar eller farföräldrar. Då är verkstad bullrigt 

och lortigt”. Att det i dag är högt utbildade operatörer som arbetar i verkstäderna är något som inte 

nått fram till ungdomarna. Det framhålls också att den högteknologiska industrin ökar 

förutsättningarna för fler kvinnor inom branschen eftersom de tekniska jobben inte längre är fysiskt 

krävande.  

I en av kommunerna kontaktade kommunledningen skolan och berättade om bristen på arbetskraft 

inom en av de viktiga industrierna på orten. Niorna fick sedan följa med och titta hur det kan se ut i 

en modern industri. ”Om man upplever miljön får man en annan bild”. Bussen fylldes och det var fler 

flickor än pojkar som åkte med. Projektet är nytt och kommunen vet inget om utfallet men ser detta 

och liknande initiativ som ett sätt att synliggöra arbetstillfällen i kommunen. En viktig aspekt kan 

också vara att bryta traditioner och ge nya bilder av hur traditionellt manliga yrken ser ut i dag. Här är 

det också viktigt att göra motsvarande insatser för att locka unga män till traditionellt 

kvinnodominerade yrken. En potential finns att få utrikesfödda män intresserade, de är nämligen en 

grupp som enligt vissa informanter ökar inom vård och omsorg. Vård och omsorgscheferna betonar 

även att de män som börjar inom vården ofta har arbetat som sommarvikarie och funnit att det var 

ett intressant arbete. Innan de började hade de ofta ”förutfattade meningar” om jobbet. Att bryta 

dessa förutfattade meningar som finns om arbeten som uppfattas som mer manliga eller kvinnliga 

verkar vara en viktig aspekt för en mer jämlik arbetsmarknad. Satsningar som också kan leda till en 

bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknad.  

Utbildning värderas 

Enligt några av de intervjuade nyckelaktörerna behövs i dag oftast gymnasieutbildning för att kunna 

få ett arbete. Nätverk är viktiga och företagen kan rekrytera personer de känner från den ort där de 

verkar: ”vi rekryterar från byn, vi känner till farsan och vi känner till morsan så då är det nog sannolikt 

en bra pojk eller dotter”. För ingenjörsjobb och inom industrin krävs ofta högskoleutbildning. Oavsett 

arbetsplats betonas att social kompetens blir mer och mer viktigt. En av de intervjuade berättar att 

många arbetsgivare menar att ”är det rätt person så lär vi dem jobbet”. Han fortsätter: 

Social kompetens, att du kan prata med kund oavsett om du är på lagret eller i 

kassan. Den biten är viktig oavsett företag. Det största funktionshindret för 

att få och behålla ett jobb är om du är blyg. Törs du inte prata med folk och 

tala om att du kan och vill då är det kört.  

Frågan är hur stor vikt som läggs vid att utveckla den sociala kompetensen inom skola och utbildning. 

Att unga personer känner sig säkrare i hur de ska ta kontakt och bemöta olika typer av personer 

verkar vara viktiga konkurrensfaktorer. 

Ungas relation till utbildning – inställning, intresse, kalkyl  

Ungas relation till utbildning kan handla om motiven till val av gymnasieskola, hur de upplever de 

förutsättningar som finns på orten och inställningen till högre studier. Diskussionerna visar att unga 

kvinnor och män har en föreställning om varandra när det gäller vad som styr valet av 



 

 

 

gymnasieutbildning. De unga kvinnorna menar att de inte styrdes av kompisar utan mer av sin egen 

vilja. Detta bekräftas av de unga männen som upplever att tjejer är mer planerande och 

eftertänksamma ”Tjejerna tänker mer efter vad de vill, mycket mer än vad vi gör”. Både de unga 

männen och kvinnorna betonar vikten av att välja något man är intresserad av och som man tycker är 

roligt. Hur arbetsmarknaden ser ut och inom vilka branscher det finns jobb berörs av få. Men, även 

om det är få, så finns det en grupp som i sina resonemang utgår från vad de tror att den lokala 

arbetsmarknaden kan erbjuda. Det gäller till exempel unga kvinnor som planerar att stanna i 

kommunen eller regionen och som vill vara säkra på att finna ett arbete. De riktar sig i första hand 

mot vård- och omsorgssektorn. Liknande resonemang synliggjordes i en studie över arbetslösa mäns 

strategier i några Norrbottenskommuner. De som valt vårdyrket menade att det var ett säkert sätt 

att få förankring på arbetsmarknaden men också att de ansåg sig ha gjort ett bra val med tanke på att 

de trivdes mycket bra med arbetet. (Stenbacka 2008) De unga männen som intervjuats här ger inte 

uttryck för egen del men berättar i något fall om kamrater som satsat på vårdsektorn. Några av 

nyckelaktörerna vittnar om att de män som arbetar inom vården verkar trivas bra. Här ser vi en 

möjlighet att tydligare förmedla ortens och kommunens behov av arbetskraft och att arbeta för att 

det blir en aspekt att ta hänsyn till vid valet av utbildning. 

Lindgren & Lundahl (2010) talar om en norm bland unga i dag där mobilitet är en nödvändighet för 

att unga personer ska kvalificera sig för utbildning och arbetsmarknad. Lokal platskänsla ses som 

avvikande till denna norm. De unga kvinnorna i vår studie som ännu inte gått ut gymnasiet tänker sig 

en högre utbildning på annan plats: ”Naturligt att man vill se andra ställen i Sverige och andra ställen 

i världen”. När de sedan har utbildat sig och sett världen vill de tillbaka till Dalarna och då måste det 

finnas ett jobb som passar. 

Även flera av de unga männen vill gärna bo någon annan stans ett tag ”man vill ha lite äventyr”. De 

berättar också att det är någonting man gärna visar upp – att man har åkt iväg och bor någon annan 

stans. ”Det har blivit lite så att man visar upp Face Book bilder”. Trots att den normen om mobilitet 

(Lindgren & Lundahl 2010) verkar råda även bland de ungdomar vi talat med så kombinerar de denna 

med starka känslor för sin hemort: ”jag älskar min uppväxt här” och tänker sig en framtid i Dalarna 

när de skaffat familj: ”man vill ju uppfostra sin familj här”. För att de ska vilja flytta tillbaka är känslan 

för staden viktig ”man måste ha en bra känsla av staden”. Den bilden överensstämmer med vad 

nyckelaktörerna framhåller att orten måste upplevas som attraktiv och tilltalande för att locka 

tillbakaflyttande ungdomar.  

Att några av orterna har ”stämpeln” som bruksort märks tydligt. Några unga kvinnor relaterar 

bruksortsandan till traditionella föreställningar om kvinnor och män, homosexualitet och invandring. 

Att den äldre generationen ”vill hålla på det gamla” och inte är öppna för nya saker. Det 

sammanfaller inte med vad de kallar ”bra känsla” utan de vill bo i ett samhälle som är jämställt och 

tillåtande. De unga kvinnorna ger exempel på hur de kan behandlas efter gamla normer. Som på 

idrotten när de ska stöta kula och läraren säger att den lättare kulan är för tjejer och den tyngre för 

killar. Det missgynnar såväl män som kvinnor eftersom fysisk styrka inte nödvändigtvis hänger ihop 

med kön. Eller när de ska ta körkort och får lära sig att kvinnor kör defensivt och när de får 

motorstopp kallas det ”kärringstopp”. 

Finns många killar som är svagare än oss! 



 

 

 

Dom har inte sett oss köra! 

Här finns en inneboende irritation över att behöva vara en del av den föreställning som säger att 

kvinnor är svagare, försiktigare och inte kan hantera teknik. De menar att samhället har förändrats; 

det är inte längre så att männen går till fysiskt krävande jobb och får muskler medan kvinnorna 

stannar hemma. Nu är det kvinnorna som går på gymmet och tränar och en hel del unga män sitter 

hemma och spelar dataspel. Men denna form av irritation över föreställningar om kön framträder 

inte i alla grupper. Det är således vanskligt att redogöra för absoluta svar, snarare kan vi formulera 

nya frågor. Beror det på att det upplevs som mera jämställt eller på att skillnader inte framstår som 

viktiga? Finns det en klassdimension som påverkar hur genusstrukturer uppfattas? 

För många unga är studielån en förutsättning för högre studier. De unga männen ställer sig dock 

tveksamma till att ta studielån. De menar att de kan få ett bättre jobb men det finns inga garantier. 

Det här är ett synsätt som bekräftas av en av våra näringslivsutvecklare. ”Du har lätt att kunna 

komma in i arbetslivet snabbt” och ”många har väldigt bra jobb här. ”Varför ska jag dra iväg?” Nu gör 

ju många det ändå, men många vill ju komma hem.” Unga män resonerar som så att om de inte får 

ett jobb trots utbildning riskerar de ”att bli skuldsatta hela livet”. Även de unga kvinnorna är oroliga 

för att de inte ska kunna betala tillbaka lånen. Det verkar finnas en norm bland en del ungdomar som 

säger att man helst inte ska skuldsätta sig, en norm som kan hindra unga män och kvinnor att läsa 

vidare fast de kanske skulle vilja.  

Jag kan tänka mig att läsa på högskola men då vill ja veta hundraprocentigt 

vad jag vill göra. Inte bara hoppa på någonting. 

Det upplevs som viktigt att utbildning leder till något konkret – arbete är centralt – inte att utbildning 

i sig är något positivt och kan vara bra i största allmänhet. Att fokusera så på arbetsmarknaden gör 

sannolikt att steget till högre utbildning är lite längre och utbudet upplevs som mer begränsat – 

jämfört med om man skulle se på utbildning i sig som något som stärker ens position. Samtidigt är 

detta en inställning som är begriplig eftersom många med akademisk utbildning har haft svårt att 

finna ett arbete som stämmer överens med det man utbildat sig för – och att studieskulderna 

därmed inte känns motiverade. 

Arbetsmarknad – genusprägel och sega strukturer 
Inom området arbetsmarknad behandlas frågor rörande såväl arbetsmarknadens struktur i stort 

liksom företagande och mäns och kvinnors agerande när det handlar om att söka sig till en viss del av 

arbetsmarknaden men också om hur man talar om arbetsmarknaden utifrån ett genusperspektiv. 

Frågor om relationen mellan det talade (diskursiva) och agerande utvecklas inte närmare här. 

Levande diskurser (förstått som språkliga uttryck, ”hur” vi talar om vår omvärld) kan påverka hur 

män och kvinnor agerar men det kan också förhålla sig så att hur man utrycker sig om relationer 

mellan män och kvinnor bara delvis hänger ihop med existerande handlingsmönster. 

De intervjuade framhåller att arbetsmarknaden är präglad av en könssegregering – kvinnor och män 

arbetar till största del inom olika branscher. Segregeringen följer det nationella mönstret att kvinnor 

återfinns inom vård och omsorg, medan män till större delen arbetar inom industri och 



 

 

 

hantverksyrken. Det är en generell beskrivning och det finns givetvis undantag, men det verkar råda 

en konsensus om att det är så det ser ut och att det ”är som det är”. En av de kommunala 

nyckelaktörerna inom näringslivsutveckling uttrycker det så här: 

Jag tror att hela bygden [Dalarna] är tyngd av en stark genusprägel. 

Kvinnodominerade yrken och manligt dominerade yrken. /…/ det är nästan 

fornminnesstatus, männen gick ut och jagade och kom hem med bytet. 

Kvinnorna lagade till det. Det lever kvar. Jag bjöd in till en tillväxtgrupp /…/ 

Jag ville ha femton företag att jobba med, att prata tillväxtfrågor med. De 

representerar, 150 företag i kommunen, de har mellan fem och nitton 

anställda, har hög kreditvärdighet och gör bra business. Kör ut en sådan lista 

och får ut fyrtio företag som kändes spännande. Kokar ner dem till 15 så att 

det inte blir för många från samma bransch och av dem så hittar jag bara tre 

företag med kvinnlig chef. Det säger ju ganska mycket. De kvinnor som jag 

tagit ut /…/ är väldigt duktiga kvinnliga ledare. Och får säkert jobba för det. 

Kommunen har varit med i flera satsningar på kvinnors företagande, agerar i nätverk med andra 

kommuner i länet och här finns möjligheter till information och stöd. Det är däremot inte självklart 

att det sker en kontinuerlig reflektion över mäns och kvinnors företagande och vad som kan vara 

grund för skillnader.  

…jag skulle inte säga att det är en brist men det kanske inte är det första jag 

tittar efter när jag ser nyföretagandestatistiken, hur många kvinnor respektive 

män. Jag ser antalet och jag ser idéerna och sedan kanske jag skulle se att det 

är en tjej. Och det kanske man måste göra… /…/ Alla har ju chansen, vi har ju 

högt nyföretagande och vi har ju hela den här strukturen som gör att det är 

bara att hoppa in. Bli en bland dom tusen. Vi har väldigt bra rådgivning/…/ vi 

har haft unika rådgivnings /…/ bland annat W7-projektet…. Vi har andra 

typiska kvinnliga nätverk, stötta och lyfta fram. Jag förstår att de måste finnas 

där. /…/ Någonstans finns det en brytgräns, när man gör det [främjar] och när 

man blir beskyddande och utestänger. /…/ Män kanske behöver det lika 

mycket. /…/ Det är nog jag lite emot, att man inte har en fullständig 

öppenhet. Jag tycker kvinnor kan vinna sina framgångar på egna meriter och 

jag tycker vi har den kulturen i kommunen. 

Citaten visar hur det går att pendla mellan olika insikter och ställningstaganden. Man kanske borde 

vara mer aktiv när det gäller att känna till förhållanden mellan mäns och kvinnors företagande. Å 

andra sidan förutsätts individer ha samma möjligheter. Det är möjligt att hänvisa till en gemensam 

struktur som skulle kunna innebära lika möjligheter för män och kvinnor – men de strukturer som 

innebär skilda förutsättningar för män och kvinnor åberopas inte i sammanhanget. Samtidigt 

hänvisades till dessa strukturer tidigare, som en ”fornminnesstatus” och som att kommunen är starkt 

genuspräglad. Sådana pendlingar eller paradoxer kan ses som ett uttryck för parallella erkännanden 

och förnekanden av genusstrukturer och handlingsmönster – vilket komplicerar möjligheterna att 

uppmärksamma och förändra i praktiken. Om relationerna är kända och ses som en del av en annan 



 

 

 

tid finns en risk att tona ner de aspekter som är i behov av åtgärder. Samtidigt skulle erkännandet 

och kunskapen om existerande strukturer kunna utgöra en god förutsättning för förändringsarbete, 

genom att till exempel ställa sig frågor som: Varför verkar den företagarstruktur som är ”lika för alla” 

tilltala män i högre utsträckning? Hur definieras ”spännande” företag och finns det något som gör att 

vissa företagsinriktningar upplevs som mer ”spännande” beroende på vad vi förväntar oss av en 

företagare? 

Ett annat gemensamt drag bland informanterna är att de menar att det sker en förändring av 

genusrelationerna på så sätt att till exempel kvinnors inträde i styrelser ökar och att män tar mer 

ansvar för barnen än tidigare. En av informanterna menar att det finns skillnader inom regionen, 

skillnader som är till den egna kommunens fördel och som beror på ett större flöde av människor och 

därmed frekventa kontakter med omvärlden på ett sätt som inte återfinns i alla Dalakommuner. 

Ser en positiv förändring, att fler kvinnor kommer in i styrelser... här är det 

okej att sticka ut, att ta för sig oavsett om man är man eller kvinna. Tror att 

det är uppblandat här. Fyra år i [en annan kommun], det är stor skillnad. /…/ 

många inflyttade, det är många som har fritidshus här. /…/ Vi har ganska 

många saker som kommuner av den här storleken inte kan åstadkomma. 

Att fler kvinnor kommit in i kommunledningen och är företagsledare ses som mycket positivt, men 

intervjuerna belyser också de föreställningar som finns om män och kvinnors sätt att vara. En av de 

manliga informanterna beskriver mäns och kvinnors ledarstil: 

Kvinnor är lite mer ordning och reda. Det är så lätt med män att det blir 

tävling, det blir tuppfäkteri, måste leva upp till den där machobilden. Kvinnor 

är mer öppna och mottagliga för tips /…/ Det är positivt med fler kvinnor som 

chefer, blir inte negativt kvinnligt /…/ det finns ju en traditionell bild av att det 

blir väldigt mjukt och sådär, jag upplever att det blir väldigt professionellt. 

De intervjuade är mycket medvetna om de generella och traditionella föreställningar som finns om 

positiva och negativa sidor med manligt och kvinnligt ledarskap. Trots att det tydligt framkommer att 

det är positivt för både trivsel och själva arbetet att det finns både män och kvinnor i arbetsledande 

ställning finns dessa föreställningar under ytan och kan påverka. Antingen att man måste leva upp till 

dem eller visa att man inte är ”negativt” kvinnlig eller manlig. En av de intervjuade kvinnorna menar 

exempelvis att som kvinnlig ledare känns det som att hon måste prestera lite extra. När det gäller 

möjligheten till förändring menar flera informanter att det i mångt och mycket är en 

generationsfråga, de tror att unga kvinnor och män ser annorlunda på sina förutsättningar än tidigare 

generationer. ”Min bild är att de är de yngre kvinnorna som bryter de traditionella gränserna”. Det 

finns även yngre män som arbetar med traditionellt kvinnliga yrken och de som ”bryter isen” 

statuerar exempel för andra och berättar om sina erfarenheter bland familj och vänner. På så sätt 

menar informanterna att det får genomslag och på sikt sker en större förändring i synen på vad män 

och kvinnor bör arbeta med. Det problematiska med detta är att bilden av att ”kommande 

generationer löser detta” medför att ingenting förändras. Man förlitar sig på nästa generation. 

Unga om arbete – en segregerad arbetsmarknad  



 

 

 

Hur ser egentligen de unga kvinnorna och männen på ortens arbetsmarknad, vilka möjligheter och 

hinder finns? En grupp av unga kvinnor består av fyra deltagare. De läser in gymnasiekompetens. När 

tre av flickorna berättar om sina framtidsplaner visar det sig att de ser sig mest kompetenta inom 

traditionellt manliga branscher och att de gärna ser en framtid inom dessa. En vill bli militär, en 

annan bilreparatör och en tredje vill bli lastbilschaufför. De är inte de första i sina respektive familjer 

att välja otraditionellt. En mamma är lastbilschaufför, en har tillbringat mycket tid under sin uppväxt i 

faderns bilverkstad. Dessa tre kvinnor berättar om hur främmande de känner sig i sällskap med andra 

kvinnor i samma ålder. De pratar inte och umgås inte på det sätt som förväntas och de söker sig 

hellre till unga män med liknande förhållningssätt och intressen som de själva. Liknande förhållanden 

återges i en annan fokusgrupp med kvinnor. 

De unga kvinnorna ger uttryck för en strategi som kan tolkas på åtminstone två sätt. Å ena sidan är 

de gränsöverskridande och de utmanar traditionellt kvinnliga identiteter. De utgör därmed förebilder 

i sammanhang som till stor del präglas av tydliga maskulina och feminina identiteter. Å andra sidan 

kan deras agerande också vara ett uttryck för att den traditionella kvinnliga identiteten är stark och 

normgivande och att avvika betyder att man inte har en plats där – man behöver av nödvändighet 

söka sig ett annat sammanhang. Genom att uttrycka sig och stå för den man är kan man således både 

belysa att gränsöverskridande och otraditionella val är fullt möjliga samtidigt som bilden av en 

traditionell feminin identitet finns kvar och innebär att olika förhållningssätt och identiteter 

kontrasterar mot varandra. Vi kan säga att strategin innebär att utmana såväl den kvinnliga 

majoritetens agerande eller feminina identitet men det innebär också att utmana manliga 

verksamhetsområden. Genom att benämna strategin ”utmana” belyser vi att det finns en 

medvetenhet om vad som anses vara naturliga val för en kvinna, oavsett hur många som tidigare 

avvikit och i vilka avseenden avvikelser skett. Det finns också det som talar för att 

gränsöverskridandet inte är oproblematiskt. 

En annan grupp bestod av unga kvinnor som gick sista året på gymnasiet och var aktiva i 

ungdomspolitiskt arbete. Dessa unga kvinnor gav inte uttryck för några tankar om att det skulle vara 

problematiskt att uppnå mål, att utbilda sig och få ett bra jobb. De går teoretiska linjer och presterar 

bra i skolan. Det skulle kunna uttryckas som att de kombinerar traditionell femininitet med 

otraditionellt ledarengagemang. De har ambitioner som överstiger det som uttrycks i övriga grupper.  

Trots att grupperna med kvinnor var så olika är det möjligt att urskilja ett gemensamt 

förhållningssätt. Det förhållningssättet inbegriper en inställning om att man har rätt att få vara kvinna 

på det sätt man önskar. Man har en tilltro till den egna förmågan även om vägen för framför allt den 

ena gruppen har kantats av problem och svårigheter. 

När gruppen ”högpresterande” kvinnor beskriver unga män talar de om en grupp som fokuserar på 

att ”ha kul” men som inte är särskilt mogna, ”jag tror de tänker på vad som är enklast att klara av”. 

Men – de unga män som är ambitiösa och har planer – de betecknas som mycket starka och 

framgångsrika, ”Sedan finns det killar som är jättemålmedvetna, /…/ dom vill bli president typ”. Man 

skulle kunna säga att männen återfinns såväl i toppen som i botten och att kvinnorna är mer 

framträdande i ett mittenskikt. De unga kvinnorna menar att det har skett en förändring i samhället. 

Den gamla devisen att ”jag är kille jag kommer att klara mig ändå” fungerar inte längre. Nu krävs det 

ofta utbildning för att få jobb och konkurrensen om jobben har hårdnat.  



 

 

 

Att bryta mot normen – bemötande och självbild 

När det gäller möjligheten att få jobb finns tydliga genusmönster. Nyckeln till att få ett jobb är 

erfarenhet och unga kvinnor och män har olika strategier och möjligheter att skaffa sig erfarenhet. 

Tjejer väljer ofta studieförberedande program och får då sällan kontakter som kan ge jobb genom 

utbildningen. Det krävs då istället att föräldrar, andra bekanta eller de själva kan ordna dessa 

kontakter. Killar däremot väljer oftare yrkesförberedande utbildning och kan genom utbildningen få 

in en fot på ett företag. De som inte lyckas med detta kan få svårt att få jobb eftersom företagen ofta 

kräver erfarenhet. De unga kvinnorna menar att företagen måste våga släppa in unga personer. 

Jag tror att företagen måste våga chansa lite mer, dom måste ju lära upp nya. 

Dom vågar inte släppa in ungt folk för de är så himla konservativa och vill 

bevara det gamla. 

Här märks en frustration över att inte få visa vad de kan, att redan på förhand räknas bort. Detta 

förstärks ytterligare för personer med invandrarbakgrund, ”de försöker inte ens ta reda på om den 

här personen är duktig eller inte, de tittar jättemycket på språket”.  

Inom handel och äldrevård finns möjlighet att få extraknäck på timbasis. Det är här de unga 

kvinnorna ser sin möjlighet. De unga männen däremot ser störst möjligheter inom bygg och 

transport. De har uppfattningen att det är mest tjejer som jobbar i yrken där det krävs social 

kompetens ”känns som att det är mest tjejer som jobbar med sociala yrken, kundbemötande och 

sådant”. På så sätt blir de unga kvinnorna mer synliga. De unga männen har jobb som är lite mer i 

”skymundan”. I en av fokusgrupperna ger de unga männen två förklaringar till varför de inte ser 

handel och äldrevård som särskilt intressanta alternativ. Den första förklaringen är att de i kontrast 

till unga kvinnor inte anser sig vara sociala, inte klarar av att bemöta kunder eller brukare inom 

vården. ”Jag skulle aldrig klara av folk i den utsträckningen, att vara trevlig hela tiden, att ha ett 

kundbemötande, det är inte jag”. Att de inte är trevliga, glada personer som man bör vara för att 

jobba inom vården. De har fått en negativ självbild när det gäller den sociala kompetensen något som 

de unga kvinnorna som fortfarande går på gymnasiet inte alls ger uttryck för, de menar snarare att 

de inte får visa vad de kan. Den andra förklaringen visar på sega strukturer och föreställningar om 

hur män och kvinnor ”är” eller ”ska vara”. Sammankopplandet av social kompetens och arbetsplats 

inbegriper kön; traditionellt sett kvinnliga yrken antas kräva social kompetens. Outtalat finns här en 

syn på traditionellt manliga yrken som att de inte kräver sådan kompetens. Många manligt kodade 

arbetsplatser innebär dock kundkontakter och socialt samspel. Såväl anställda inom hantverksföretag 

som bilverkstäder behöver vara socialt kompetenta för att klara konkurrensen och kommunikationen 

med kunderna. Genom att uppmärksamma behovet av social kompetens också inom så kallade 

”manliga yrken” är det möjligt att också uppmärksamma att det är en egenskap som män många 

gånger innehar. 

En annan vinkel av problematiken handlar om hur omgivningen agerar och reagerar. De unga 

männen ger uttryck för att man gärna anställer kvinnor inom vården och att det kan finnas 

synpunkter hos andra att äldrevården inte är ett arbete för män. När man som ung man ska berätta 

om vad man jobbar med känns det enklare att kunna följa en norm. 



 

 

 

 Det är inte så juste som kille, att nu jobbar jag på hemtjänsten. 

Vi ska nästan ha sådana där machoyrken, bära tungt och snickra. 

Samtalet landar ändå till slut i att föreställningen om vad andra ska tycka förmodligen inte stämmer. 

Antagligen skulle de inte få några negativa reaktioner från andra. ”Dom skulle inte döma så djävla 

mycket direkt” och att det är bättre att ha ett jobb och få lön än att vara arbetslös. Detta visar att 

föreställningar om hur andra tänker och hur andra skulle reagera inte alltid behöver ha så stabila 

grunder men det är resonemang som är lätta att ta till för att finna en rimlig förklaring till att man 

agerar på ett visst sätt. Den insikten kan tolkas som en pågående förändring mot ett mer 

accepterande klimat för unga personer som väljer på ett annat sätt än normen förespråkar. När de 

unga männen ska identifiera vad som har förändrats när det gäller förutsättningar för kvinnor och 

män är det framförallt hur förhållandena för kvinnorna har förändrats som de nämner. ”Förr var det 

konstigare om en tjej ville bli murare, nu är det lite mer öppet, lite mer accepterande”. 

En annan förklaring till unga mäns bristande självförtroende när det gäller social kompetens kan ligga 

i omgivningens bemötande i konkret handling. Flera unga män inom service och handel har 

erfarenheter av att kunder föredrar att vända sig till en ung kvinna för att få hjälp. ”Man blir väl 

hellre hjälpt av en tjej än en kille, det var så det verkade”. En av de unga männen arbetar inom 

handel och har erfarenhet av mat-demonstrationer i butiken där kunder får provsmaka. Det har då 

blivit tydligt att kunderna i högre utsträckning väljer att smaka maten som de unga kvinnorna 

serverar och även att de är mer kritiska och inte blir lika intresserade av maten som de unga männen 

serverar. De unga männen har diskuterat problemet men menar att ”det är ingenting att göra åt vad 

kunderna tycker”. Detta återknyter till diskussionen om talat språk och handling. Att kunder i högre 

grad väljer unga kvinnor ger de unga männen en bild av att deras sociala kompetens skulle vara 

sämre. Svårigheter för unga män som väljer ”otraditionellt” och arbetar i kvinnodominerade yrken är 

något som måste lyftas fram och synliggöras. Som en av killarna uttrycker det ”det blir problem att 

uppnå jämlikhet om vi bara fokuserar på ett kön”. De upplever att det talas mycket om att unga 

kvinnor ska ta för sig och stå på sig. Deras upplevelser av ojämlikhet blir osynliggjord och något de 

bara måste acceptera. Det är viktigt att ta upp dessa genusmönster i utbildningen för att på sikt även 

skapa medvetenhet hos kunder och konsumenter. Som en av ungdomarna uttrycker det: ”för att det 

ska bli en förändring måste människor förändras”. 

Synen på den egna kapaciteten 

En fokusgrupp med unga män var sammansatt med individer med olika bakgrunder men med det 

gemensamma att gymnasieutbildningen inte genomförts, och att möjligheterna till inträde på 

arbetsmarknaden bedöms som små. De är mellan 17 och 27 år gamla och läser samtliga in 

gymnasieutbildning. Deras berättelser har också gemensamma drag. Det kan uttryckas som att man 

inte ska ta någonting för givet och inte ha för stora planer. Eftersom man åtminstone en gång har 

avbrutit en utbildning och/eller haft andra svårigheter som exempelvis drogberoende finns det en 

anda av att ”ta en sak i taget”, klara av den här utbildningen och ”sen får man se”. Med i gruppen 

finns också två unga män som kommit till Sverige som flyktingar. Deras bakgrund kännetecknas av en 

annan problematik men inställningen till utbildningen är liknande, att det inte är givet att man klarar 

utbildningen. 



 

 

 

… jag får ta en sak i taget. Gå ut skolan först. 

Får se om jag klarar skolan. Om jag inte klarar skolan vet jag inte vad jag ska 

göra. Det är svårt med skolan tycker jag. 

Självbilden inbegriper tvivel på den egna kapaciteten. Att starta företag kan vara bra men absolut 

inget man ska göra för tidigt. Det är viktigt att arbeta inom en bransch först eftersom man måste ha 

erfarenhet. En provanställning kan utgöra ett inledande mål. 

Vill starta eget billackeringsföretag i framtiden men man måste ha erfarenhet 

först. Ska få testa hos företag. Om det går bra kanske en provanställning. 

Svårigheterna med att starta eget handlar framför allt om att ha en unik idé, att få igång 

verksamheten och att ha de personliga kontakter som krävs. Ungdomarna menar att på mindre 

ställen är det viktigt att få ett bra rykte för att lyckas. ”Här sprids det väldigt fort” om någon 

exempelvis inte har ett trevligt kundbemötande. De har också sett att andra som startat företag 

verkar jobba dygnet runt och att det inbegriper mycket pappersarbete, något som de tvivlar på att de 

klarar av. Flera drömmer om att starta eget men vet inte riktigt i vilken mån de kan få hjälp att 

komma igång med företaget. Här är det viktigt att information om den hjälp som finns att få när det 

gäller att starta eget når de arbetssökande ungdomarna. 

Såväl unga kvinnor som unga män ser deltagande i arbetsmarknaden som viktigt även om 

utgångspunkterna varierar. Några informanter betonar vikten av att skaffa sig en utbildning så att 

den matchar den arbetsmarknad som finns medan andra talar indirekt om detta genom att betona 

att drömjobbet faktiskt skulle kunna finnas på den egna orten eller i närområdet. Andra betonar 

däremot vikten av att göra det man brinner för oavsett var man kan finna ett arbete. Ser vi till en 

tidigare studie där intervjuer med kvinnor visade att de upplevde bruksorterna som begränsande 

samt att ”fokus för en ung kvinna ska vara man, barn och hus” (Perman 1999:48) så finner vi inte 

något motsvarande i denna studie. Synen på hur ”kvinnor ska vara” diskuteras mer i termer av 

utseende och attityd men inte när det gäller familjebildning och arbete. Dessutom tolkas 

ojämställdhet mellan könen som en del av bruksandan. 

Slutligen några ord om synen på var man kan tänka sig att arbeta. Tidigare diskuterades normer av 

mobilitet och en önskan om att se nya platser och tron på att andra regioner erbjuder flera och 

bättre alternativ. Men vi vill också belysa betydelsen av städer i regionen. Flera uttrycker en önskan 

om att röra på sig men att ändå finna utbildning eller framför allt arbete inom regionen. 

Om det inte går att jobba i närheten, så kanske i Borlänge. 

Definitivt hellre jobba än att plugga. Någonstans häromkring men inte i /…/ 

just. Det är en så liten stad. Någonstans häromkring som Borlänge eller Falun 

 



 

 

 

Vardagsliv och familj – vem syns var? 
Vardagsliv och familj innehåller många dimensioner och de är tätt sammanlänkade med såväl 

utbildning som arbetsmarknad. Det som sker på arbetsmarknaden får återverkningar på vardagslivet, 

det kan handla om arbetstider, barnomsorg, löner liksom inriktningen på arbetet eller utbildningen. 

Sådana förhållanden hänger också ihop med hur man ser på sin boendemiljö och vilka som stannar 

respektive flyttar. En av de intervjuade nyckelaktörerna inom näringslivsutvecklingen menar att det 

är fler unga män som stannar jämfört med unga kvinnor. 

Vi har ett rejält tapp på kvinnor mellan 28 och 32 år. Och det är ett 

bekymmer… /…/ Varför drar de härifrån? Knappast jobben. Fel typ av jobb? 

Eller ger vi dem inte de förutsättningar du skulle vilja ha. 

Han fortsätter med att berätta om hur de tänker kring att locka även unga kvinnor att stanna, eller 

att flytta till kommunen. Exemplet gäller inköp av dagligvaror: 

 Vi har en diskussion om vi ska tillåta en större… etablering vid riksvägen. 

Bättre utbud och bättre åtkomst behövs. Om du är småbarnsmamma och ska 

köpa blöjor, det finns egentligen bara Coop att gå på för att de andra har inte 

så mycket plats. Det kanske är en sådan detalj man ska föra fram som 

argument för att locka till sig målgrupperna. Vi bygger en lekpark, jätteviktigt. 

Vi har inte fått politiken med i det men nu säger vi när vi ska förnya 

stadskärnan här att det kanske är det första vi ska göra. /…/ Det skickar rätt 

signaler till dom som vi behöver få hit först och främst eller få att stanna. /… / 

samtidigt förstärker det genus… /…/ 

Han resonerar vidare kring att han egentligen inte menar att sådana förbättringar särskilt är ämnade 

att gynna kvinnor, att sådana satsningar egentligen inte behöver stå i motsats till jämställdhet.  

…om man har lättare att handla blöjor och gå till en lekpark så behöver inte 

det vara kopplat till kvinnorna, det är snarare barnfamiljerna. /…/ jag tänker 

lekpark, jag tänker inte att det är tjejerna som sitter där med sina barn. 

Exemplen ovan visar hur man kan tänka när det handlar om att göra en ort attraktiv för såväl män 

som kvinnor. Att utöka möjligheterna till dagligvaruhandel är något som gynnar såväl män som 

kvinnor och detsamma gäller lekplatser. Men om sådana förbättringar förs fram som åtgärder som 

ska locka kvinnliga inflyttare så innebär det också att man utgår från det man skulle kunna benämna 

traditionella könsrelationer och en uppdelning i vad män och kvinnor förväntas bidra med. Det är 

inte givet att kvinnor ser det som positivt att de i större utsträckning förknippas med barnen och 

tillhörande reproduktiva sysslor jämfört med män. Betydelsefullt är att sådana åtgärder och 

förbättringar som nämns ovan, framläggs som förbättrande såväl för mäns som för kvinnors 

vardagsliv – dels för att det är problematiskt om nyckelaktörer utgår från traditionella 

genusrelationer och dels för att den effekt man söker kanske inte nås för att kvinnor inte ser sådana 

uttalade roller som attraktiva. Även i detta fall kännetecknas berättelsen av en paradox, att å ena 

sidan utgå från traditionella genusrelationer i förklaringen för att sedan reflektera över att de är just 



 

 

 

traditionella. Räcker det att öka inflyttningen av kvinnor eller strävar man efter ökat uttag av 

föräldraledighet bland män? 

En av näringslivscheferna lyfter fram vikten av att visa upp orten för potentiella 

inflyttare/tillbakaflyttare. Orten måste uppfattas som levande och här spelar innerstaden med dess 

butiker en stor roll. Det mentala spelet och hur folk pratar upplevs som en mycket viktig aspekt för 

att unga personer ska vilja flytta till orten. Flera poängterar att en stor andel kvinnor arbetar inom 

handel och även att antalet kvinnor som öppnar egna företag inom handel är relativt stort. En av 

intervjupersonerna berättar om en ny affär som en av kvinnorna på orten öppnat och menar att folk 

då tänker att ”nu finns det hopp om staden igen, men om rullgardinen dras ned [en affär stänger] så 

tänker man att nu håller staden på att dö”. Informanten menar att ”hålet” skulle bli mycket större 

om en butik läggs ner än om en mindre fabrik slår igen, även om fabriken har fler anställda. I denna 

strävan att visa upp orten som tilltalande och attraktiv ges kvinnorna en betydande roll eftersom de 

har ansvaret för många butiker och återfinns inom en stor del av de ”synliga” serviceyrkena. Här är 

det av vikt att fråga sig varför man förespråkar vissa förändringar, med vilka argument, och vilken 

utveckling man förväntar sig och vilken utveckling vill man se? Är det önskvärt att beteckna kvinnor 

som de som står för det synliga och attraktiva, med fortsatt isärhållande av vad kvinnor och män 

förväntas vara bra på? 

Omsorg 

Flera av informanterna nämner ökad föräldraledighet bland män och att attityderna har förändrats. 

En av vårdcheferna berättar att hon sett en förändring de senaste 10 åren när det gäller hur länge 

mammorna är lediga. Hon har noterat att mammorna kommer tillbaka mycket snabbare till jobbet 

och när papporna är hemma vill de unga mammorna arbeta heltid. ”Det är inte så självklart längre att 

det är hon som jobbar deltid.” Här nämns speciellt män inom vården och kanske är det så att män 

som redan brutit det traditionella mönstret och arbetar inom vård och omsorg är mer benägna att 

även ta en större del av föräldraledigheten.  

En annan del av vardagslivet handlar om omsorg om äldre och på vilket sätt existerande 

genusrelationer påverkar hur till exempel barn tar hand om sina föräldrar. Bygden är speciell, menar 

en av våra informanter. Det finns ett ansvar för att stanna när mamma blir gammal och det ansvaret 

ligger inte sällan hos en av sönerna. 

Jag har en god vän som är precis i den situationen. Han kommer ingenstans, 

men han prioriterar att gå med mamma till affären och besöka graven. Och då 

sprack det med hans nya fru. /…/ och jag känner flera som resonerar på 

samma sätt, att ta hand om mor, som man säger./…/ 

Det blir oftast det barn som finns nära som tar hand om föräldrarna menar en av de intervjuade. Om 

det är främst kvinnor som flyttar kanske det i hög grad blir sönerna som finns nära och ger omsorg till 

sina föräldrar. Andra menar att det mestadels beror på relationen till föräldrarna. Den som har en 

bra relation med sina föräldrar kommer också att hjälpa dem mer på äldre dagar. 

Ytterligare en aspekt av vardagslivet är fritidsaktiviteter. Det finns vissa aktiviteter som domineras 

mer av kvinnor respektive män. En fritidsaktivitet som enligt en informant styrs till stor del av 



 

 

 

traditioner är idrott. Här framträder ishockeyn med sina djupt rotade manliga associationer; ”Man är 

störst bäst och vackrast oavsett på vilken ort man befinner sig.” Det är en sport där männen 

dominerar både vad gäller utövare och ledning. Även om andra sporter har liknande mönster är 

hockeyn ett ansikte utåt på många orter och syns och hörs i media. Det blir en signal till ungdomar 

att även om det talas om jämnställdhet så praktiseras det inte alltid.  

Om ungas migration 

Tidigare diskuterades migration i relation till utbildning och arbetsmarknad. Det är naturligt att 

återkomma till synen på migration/mobilitet eftersom det är något som påverkar kommuner i hög 

grad, ett område att ständigt arbeta med. Att locka inflyttare och att behålla sin befolkning är en av 

de mest omtalade kommunala planeringsstrategierna idag. I det regionala sammanhanget Dalarna 

har kanske den negativa stämpeln ”bruksort” i bemärkelsen ”cementerad” traditionell miljö 

medverkat till att det inte anses framåtskridande att lyfta fram de som stannar i positiv bemärkelse. 

Här har media också en viktig roll i hur bilden av orten förmedlas. Som en informant berättar: 

Från länsperspektivet finns en bild av orten som att det är en problemort. Där 

är dom arbetslösa, där är dom håglösa, [företaget] har lagt ner… det blir lite 

huvudet på sned, hur går det för er? 

Uttalandet beskriver inte bara orten utan kan också tolkas som en beskrivning av de som valt att bo 

där och de ”håglösa” som stannar kvar i arbetslöshet. Men det finns alternativa tankesätt när det 

gällerungdomar som stannar på orten. En representant för näringslivsutvecklingen säger: 

Vad sitter vi och säger till våra barn när de växer upp därhemma? Gå och ut 

och se världen, gör någonting, stick! Det ger vi dem till frukost, lunch och 

middag. Både direkt och indirekt, och sedan när man kommer till nya 

sammanhang så börjar man inse att om alla lyssnar på sina föräldrar så har vi 

inga ungdomar… 

Han menar vidare att det är nödvändigt att skifta fokus och uppmärksamma och erkänna det viktiga 

arbete som utförs av de som stannar snarare än att bara beundra de mobila och uppmuntra att man 

lämnar kommunen. Det finns alltid de som kommer att flytta för att kanske återvända en dag, men 

om inte någon stannade skulle det underminera möjligheten för alla att bo och leva i kommunen. 

Eftersom det kommer att bli stora pensionsframgångar framöver är det än viktigare att se till att det 

kommer att finnas en stabil arbetskraft. 

Vi måste kanske vända på det, dom som vi ska lyfta fram som dom stora 

stjärnorna är kanske de som är beredda att ta ansvar härhemma, de som tar 

de lite tråkigare jobben men som är nog så viktiga. Alltså ingen vill jobba inom 

omsorgen, vi har lagt ner vårt omsorgsprogram. Däremot är det 120 stycken 

som går gymnasieskolan i Borlänge och ska bli stylister. Och träprogrammet 

lägger man ner och industriprogrammet försvinner där… vad har vi tutat i våra 

ungdomar? /…/ Vi måste börja resonera på ett klokare sätt. Det är därför vi 

kommer att använda de 3000 pensionsavgångarna som en möjlighet. 



 

 

 

En annan av informanterna ser pensionsavgångarna och ungdomarnas mobilitet som ett sätt att lyfta 

kommunen ur bruksortsmentaliteten. En mentalitet som har manliga förtecken, men som kan 

förändras.  

Det kommer att bli det definitiva klivet ut ur den negativa bruksandan, yngre 

människor kommer att ta över företag, yngre människor som har en annan 

utbildningsnivå som har jobbat på andra ställen och har en annan världsbild, 

de kommer, tror jag, att utveckla företagen. 

Vi vill med dessa exempel lyfta fram båda perspektiven som viktiga. Både att värna om de som 

stannar kvar och uppvärdera deras val samtidigt som kommunen behöver uppmuntra inflyttare med 

andra erfarenheter och utbildning. Båda dessa grupper behövs för att möta framtidens utmaningar. 

Här är det också viktigt att reflektera över bruksandan. Bruksandan relateras i intervjuerna i flera fall 

till negativa associationer som att den cementerar vissa strukturer och att den står för traditionella 

genusrelationer begränsande för framför allt kvinnor. Isacson (1997) menar att bruksandan kan 

tolkas som en platsmedvetenhet och den utgör ett medel för att invånarna att identifiera sig med en 

plats. Men platsen utgör inte detsamma för alla invånare och den är föränderlig över tid. (Isacson 

1997). Detta resonemang blir betydelsefullt när vi betänker möjligheter och öppningar för 

förändring. Bruksandan (liksom andra former för platsanknytning) utgör både en styrka och en 

svaghet. Styrkan är att platsmedvetenheten medger möjligheter till reflektion. Svagheten kan vara 

synen att strukturer är svåra att förändra och att de förutsätts vara deterministiska. Detta mer 

hindrande synsätt kan dock få ett mindre genomslag om man fokuserar på reflexivitet och pågående 

förändringar. 

Unga om vardagsliv och familj  –  närhet och avstånd 

Ungas relation till ett framtida familjeliv och deras syn på att vara ung man eller kvinna i vardagslivet 

inbegriper frågor som när det är lämpligt att bilda familj, hur de ser på föräldraledighet och vård av 

den äldre generationen. En intressant fråga är också vad som händer om man bryter normen. När en 

fokusgrupp med unga män diskuterar familjebildning är de ense om att de måste ha en stabil 

livssituation innan de skaffar barn. De oroar sig för ekonomin, ansvaret och att ”ens ungdom 

försvinner”. De berättar om kompisar som fått barn tidigt och tycker att det är ”oansvarigt” om man 

inte har jobb och ett stabilt liv. Det är alltså omständigheterna och inte åldern som avgör när det är 

dags att bilda familj. De unga kvinnorna som fortfarande går gymnasiet är inne på samma linje men 

är inte lika hårda i sina uttalanden, kanske för att de själva befinner sig i en mer stabil livssituation är 

de unga arbetslösa männen. När de unga männen får barn är det en självklarhet att de vill vara 

hemma med sitt barn: ”Det är i tidig ålder man bygger relationer med sina barn och får se dem 

utvecklas.” I den här frågan är unga män och kvinnors bild av framtiden likadan. De menar att båda 

föräldrarna borde vara hemma med barnet. De hinder som kan uppkomma är att pappan har en 

mycket större inkomst och att familjen därför inte kommer att ha råd med att pappan är hemma en 

längre tid. Den största förlusten kommer då att bli en sämre relation mellan pappan och barnet.  

De unga kvinnor som fortfarande går på gymnasiet uttrycker starka känslomässiga band till sina 

föräldrar. De vill vara nära föräldrarna. ”Det jag kommer att sakna mest i mitt vuxna liv är att prata 



 

 

 

med mina föräldrar”. Unga män uttrycker också att de vill ha en nära relation med föräldrarna och 

hjälpa dem på äldre dagar. ”Man har mycket att tacka för och vill ge tillbaka allt man har fått”. De har 

noterat att föräldrarnas hjälp till mor och farföräldrar följer traditionell arbetsdelning där deras 

pappor hjälper till med utomhussysslor och mammorna hjälper till inomhus. Här uttrycker en av de 

unga männen att det inte behöver se ut så i framtiden. Han vill hjälpa till med alla sysslor både ”att 

diska och klippa gräs”. De unga kvinnorna uttrycker en annan aspekt som har att göra med 

föräldragenerationens inställning. ”Min mamma kommer nog inte att låta mig ta hand om henne”. 

Båda dessa uttalanden visar att ungdomarnas tal om sin egen roll inte följer traditionella mönster. De 

kan identifiera en förändring i attityden gentemot tidigare generationer, men frågan är om det sedan 

omsätts i praktisk handling.  

Ett tema för diskussion var fritidsaktiviteter och föreningsliv. Idrotten är en arena där kvinnor och 

män möts, men på många orter menar de unga männen och kvinnorna att idrottandet mestadels 

sker separat. Även i fokusgruppsintervjuerna kommer hockeyn upp som ett exempel på en manlig 

miljö med speciella jargonger. En grupp unga kvinnor berättar om hur hockeykillar tog sig rätten att 

sitta och kommentera tjejernas utseende ”killarna satt där och kommenterade tjejerna som gick 

förbi, vilka som var snygga … vilka de hade legat med”. De unga kvinnorna upplevde att 

hockeykillarna mer än andra killar ”snackade ner” tjejerna och tyckte att de var mer värda än andra. 

Det fanns inte alls samma mönster bland hockeytjejerna. ”tjejerna är stora och starka eftersom de 

tränar hela tiden, men de kan lämna isen och vara juste”. Här har idrotten ett ansvar för att inte låta 

liknande jargonger leva vidare. Att ta upp och diskutera de normer och värderingar som utvecklas i 

gruppen och hur de kan uppfattas och upplevas av andra. Annars blir idrotten ett exempel som visar 

ungdomar att det finns vissa miljöer där män och kvinnor inte verkar vara lika mycket värda och att 

det är okej trots att vi talar om att det ska finnas jämnställdhet på alla nivåer.  

En grupp med unga kvinnor menar att även om den unga generationen är mer jämställd är de 

motarbetade av strukturer i samhället. 

Även om vi går mot mer jämställt, att linjerna börjar suddas ut så har man 

ändå det där programmerat i samhället. 

De menar att små flickor och pojkar tidigt blir programmerade att bli på ett visst sätt genom 

exempelvis reklam. Leksaker och mode för flickor och pojkar ger förväntningar om ett beteende som 

inte överensstämmer med bilden av ett jämställt samhälle. De menar i likhet med det inledande 

citatet från en av nyckelaktörerna; att det förändras och går framåt men det går sakta. 

 

Möjligheter till förändring 
 

Hur påverka framtiden? 



 

 

 

En fråga som uppmärksammas allt mer är på vilket sätt politik och utvecklingsstrategier kan bidra till 

en positiv syn på landsbygden och mindre orter som boendemiljö. En studie av landsbygdsboende 

ungas flyttintentioner i Belgien visade att om man vill påverka unga att stanna är det betydelsefullt 

att kunna erbjuda möjligheter till utbildning och/eller arbete liksom att påverka synen på 

möjligheterna genom att förstärka lokal tillhörighet och kvalitet i livsmiljön (Thissen m.fl. 2010). 

Waara (2011) liksom Svensson (2011) betonar också upplevelsen av integration och delaktighet. Den 

faktiska tillgången på jobb och utbildning, boende och service har mindre betydelse än ungas 

uppfattningar om sina möjligheter. Vissa studier har visat att unga kvinnor upplever lägre grad av 

delaktighet i lokalsamhället än unga män, vilket skulle kunna förklara varför de är mer inriktade på 

att flytta. Andra studier visar också att unga kvinnor förbereds mera för flytt genom uppmuntran 

eller attityder, och detta kan i sin tur påverka synen på delaktighet. Nordiska ministerrådets rapport 

diskuterar liknande aspekter. Där anges att kvinnor har lättare att bygga upp konfidentiella dialoger 

med olika myndigheter, organisationer och församlingar; sociala nätverk som bidrar till att man 

lättare får hjälp liksom att det kan innebära en styrka inom arbetslivet (Helve 2003:265). 

Återkommande i flertalet studier är arbetsmarknadens betydelse för migrationsintentioner, 

möjligheten att finna ett arbete som man trivs med. Samtidigt verkar det som att de unga kvinnor 

som flyttar arbetar inom liknande sektorer som de som stannar. 

Svensson (2011) framhåller att arbetarklassungdomarnas livsval (en högre grad av positiv inställning 

att stanna) skulle kunna ses som en regional tillgång men att jargongen bland de vuxna innebär att 

kvarstannande ses som ett bevis på passivitet och oförmåga. Detta förhållningssätt är inte en bra 

utgångspunkt för att få med unga i processer som inbegriper att påverka och utveckla samhället. En 

fråga att betänka inledningsvis är vad som betraktas som passivitet respektive aktivitet. Ett positivt 

laddat livsmanus som inbegriper flyttning, utbildning och en större arbetsmarknad förknippas med 

ett fritt val och aktivitet medan att stanna på landsbygden är att ”bli kvar” (Kåks 2011). Enligt Wara 

(1998) kan kvarstannande ses som ett minst lika aktivt val som att flytta, med vetskapen om vad olika 

miljöer erbjuder i form av såväl arbete som utbildning och sociala nätverk.  

Utökad kunskap om hur unga män och kvinnor ser på sin bostadsort och på sina möjligheter till ett 

gott liv är viktig för att möjliggöra lokal och regional utveckling. Ett genusperspektiv innebär att 

fokusera skillnader i möjligheter liksom upplevda begränsningar. Klass och etnicitet skulle kunna 

läggas till som viktiga faktorer men då fokus för arbetet är kön utgår vi från hur de tre teman som har 

fokuserats påverkas av genusrelationer. I detta avslutande avsnitt pekar vi på några områden där vi 

ser öppningar, en förändringsbenägenhet som kan tas till vara. 

Reflektion föregår handling 

En betydelsefull aspekt vad gäller möjligheter till förändring är individer i sig själva, 

reflektionsförmåga liksom en vilja till förändring. En sådan vilja har identifierats i flertalet intervjuer; 

det finns inget som säger att det bör vara som det ”alltid har varit” eller att det skulle ligga en 

opåverkbar lagbundenhet bakom rådande mönster. Ett hinder för förändring är de problematiska 

självbilder som vi diskuterat; beskrivningar av män eller kvinnor som ”sociala/osociala” eller 

”starka/svaga”. Till detta hör underliggande för-givet-tagna idéer om vad kvinnor och män förväntas 

bidra med till samhällsutvecklingen. En möjlighet här är att ta utgångspunkt i viljan till reflektion och 



 

 

 

förändring. Om strukturerna är föråldrade, varför har de då en så central plats i våra tankar? Och är 

de föråldrade eller har de ändrat karaktär? 

Betydelsen av integration i lokalsamhället  

Ungdomarnas syn på den lokala arbetsmarknaden och hur den kan komma att se ut i framtiden är av 

stor betydelse för en orts framtid. Det finns här en möjlighet att ytterligare arbeta för att ge unga en 

adekvat bild av hur arbetsmarknaden och de befintliga arbetsplatserna ser ut i dag. I studien framför 

en nyckelaktör att ungas bild av ortens arbetsplatser kan vara traditionell och utgå från tidigare 

generationers erfarenheter. Kanske ses industriarbete som en ”bullrig och lortig” miljö för män. 

Denna bild stämmer inte med hur arbetsplatserna ser ut men kanske ändå är skälet till att ytterst få 

unga kvinnor utbildar sig och arbetar inom området. Det är också tydligt att trots att en stor del av 

framtidens arbetstillfällen kommer att finnas inom handel och vård söker sig relativt få unga män till 

dessa yrken. Unga kvinnor och män talar om sina val som grundade i intressen och ”det man tycker 

är kul”. Frågan om sambandet mellan könsskillnader och intressen/det som anses roligt, kvarstår 

dock och traditioner är ett begrepp som också de unga hänvisar till. Om traditionella bilder av yrken 

som manliga och kvinnliga kan brytas ger det möjligheter för en mer flexibel syn på val av utbildning 

och arbete. En förändringstendens som kan urskiljas är att de som bryter mot normen blir allt fler 

och de reaktioner som kommer från omgivningen oftast är positiva, framförallt när det gäller kvinnor 

som väljer utbildningar eller yrken som traditionellt domineras av män. 

Pedagoger som konstaterat att skolan har problem med oengagerade elever samtidigt som skolan i 

alltför hög grad är frikopplad från lokalsamhället har utvecklat begreppet pedagogiskt 

entreprenörskap som en alternativ form för lärande. Det handlar om att engagera skolelever tidigt 

att intressera sig för verkliga problem genom att komma på lösningar för det lokala näringslivet. Här 

kan man uppnå en win-win-situation. Det handlar om en form av lärande som syftar till att efter 

skolan kunna bidra till utveckling av näringslivet, framförallt i mindre orter och som också kan 

innebära att eleverna känner tillhörighet till orten så att de inte är så benägna att flytta därifrån när 

skolan är slut. Därtill finns en tanke om att företagen och det lokala näringslivet kan få spännande 

tips och idéer från kreativa barn och ungdomar som ännu inte fastnat i traditionella tankemönster. 

Begreppet ska inte förstås i snäv mening, dvs att eleverna ska lära sig att bli företagare, utan man kan 

ge entreprenörskap en vidare definition som innebär kreativitet och nytänkande inom olika områden 

(Ottenborg 2011, Svedberg 2007, Eide 2013). 

Här finns mycket att lära, såväl från andra länder (såväl OECD som EU har pedagogiskt 

entreprenörskap på sina agendor) som från svenska kommuner där man har arbetat med denna 

metod på olika nivåer, från grundskola till gymnasium. Ett exempel utgörs av de fyra småländska 

kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo som bestämt att Gnosjöandan ska genomsyra 

undervisningen i skolan (http://www.skolverket.se) Nyckelaktörerna är eniga om att social 

kompetens är en mycket viktig egenskap för att få och behålla ett arbete. Här visar det sig att flera av 

de unga män som deltagit i studien berättar om bristande självförtroende och en föreställning om att 

unga kvinnor har bättre social kompetens. De menar därför att unga kvinnor passar bättre än de 

inom vård och handel och därför också har större chans att få jobb inom dessa yrken. Det är 

angeläget att ungdomars utbildning inbegriper träning i social kompetens och hur man bemöter 

andra människor. En kunskap som behövs inom alla yrken och som, enligt informanterna, kan 



 

 

 

komma i skymundan i praktisk utbildning inom exempelvis fordon, el, VVS eller trä där unga män 

dominerar. 

Familj, vardag, omsorg 

Hedfeldt (2008) undersöker företagande kvinnor i bruksort och ser där till kvinnornas hela 

livssituation och vilken betydelse den har för företagande; samspelet mellan olika delar av livet är 

tydligt, menar Hedfeldt. Barnen påverkar vardagen men det finns tillgång till en social infrastruktur 

som gör att företagande och föräldraskap kan kombineras. Offentlig barnomsorg, ett delat ansvar 

inom familjen (pappornas betydelse) och far- och morföräldrar är delar i denna. En studie av Hjälm 

(2011) visar på ett praktiskt utbyte där speciellt yngre mor och farföräldrar hjälper till i vardagen med 

exempelvis barnen och att det är en viktig orsak till att föräldrar och vuxna barn möts. Hedfeldt 

antyder att kvinnorna verkar vara mer ensamma i omsorgen av sina egna föräldrar. Författaren 

konstaterar vidare att för att kvinnorna ska kunna bryta mot det hon benämner traditionella 

genuskontrakt är en fungerande äldreomsorg lika viktig som en fungerande barnomsorg (Hedfeldt 

2008). Hjälm (2011) visar att det är vanligare att föräldrar med låg utbildning bor nära något av sina 

barn, men att det inte alltid behöver betyda att föräldrar förväntar sig mer hjälp. Föräldrarna i Hjälms 

studie framhåller att de inte vill vara för beroende av sina barn och inte heller inkräkta för mycket på 

deras privatliv. 

Vi har i intervjuerna i Dalakommunerna fått en bild av omsorg som pekar på att både män och 

kvinnor ger omsorg till åldrande föräldrar. Utformningen av en sådan social infrastruktur är en del av 

en orts eller bygds genuskontrakt, det utgör en del i hur män och kvinnor relaterar sig till arbete och 

omsorg. Det har betydelse för deltagande i arbetsmarknaden, såväl företagande som lönearbete. I en 

vidare mening skulle det även kunna ha betydelse för hur man ser på utbildning inom exempelvis 

vård och omsorg. Att synliggöra såväl kvinnors som mäns omsorgsarbete är viktigt. 

Att uppmuntra till inflyttning är en betydelsefull utvecklingsstrategi för flertalet kommuner. 

Återflyttare har ofta sociala nätverk i form av släkt och vänner vilket har betydelse för omsorgen av 

både barn och äldre. Inflyttare som inte tidigare bott i kommunen eller som inte har sådana sociala 

nätverk ser därmed en annan vardagsproblematik vad gäller att ge eller få hjälp med omsorg. 

Kunskapen om existerande lösningar samt om hur samhället skulle kunna bidra med exempelvis 

nätverk eller information om offentliga/privata/ideella initiativ behöver utökas då det har betydelse 

för både inflyttningsstrategier och människors vardagsliv. 

 

En social infrastruktur för ett uthålligt vardagsliv  

När vi tänker på vardagslivet inser vi att den moderna familjen har behov av ett omfattande stöd för 

att lösa det som idag kommit att kallas ”livspusslet”. Om den offentliga supporten är bristfällig, 

uppstår stress i vardagslivet i många hem. Det blir upp till den enskilda familjen att på individuell 

basis lösa denna balans mellan hem och arbete. Vi kallar detta för ett behov av en social infrastruktur 

i form av vård och omsorg om barn och gamla. Till skillnad från den fysiska infrastrukturen (vägar, 

järnvägar, flyg mm) som anses vara produktiva investeringar för staten, har den sociala formen av 

infrastruktur ofta setts som en improduktiv offentlig kostnad som visserligen är nödvändig men 



 

 

 

samtidigt något som ska klaras med så små medel som möjligt. Dessutom, eller kanske på grund av 

detta, finns en genuskodning av dessa två former av infrastruktur som innebär att den fysiska, 

manisfesta, infrastrukturen har en maskulin tolkning, medan den sociala har en feminin dito. Av 

detta följer en mängd tillägg om hur dessa två samhällsfunktioner ska uppfattas när det gäller status, 

yrkesidentitet, karriärmöjligheter mm. På samma sätt som när det gäller andra starkt könsuppdelade 

samhällssektorer, är det svårt att rekrytera anställda av ”fel” kön. Svårigheten finns både hos 

rekryterare och arbetssökande.  

Samtidigt vet vi att behovet av sysselsatta inom denna sektor kommer att öka, inte minst till följd av 

förändrad åldersstruktur. Den stora frågan är bara hur det ska skötas, utformas, vem som ska utföra 

arbetet och hur arbetet ska ersättas. Så här finns en utmaning: Genom att prata om detta som en 

social infrastruktur kan det bli lättare att hitta nya former, både för organisationer och för 

personalrekrytering.  

Inom området vård och omsorg bör också uppmärksammas att traditionella genusrelationer råder 

när det gäller utbildning och yrkesval. Män är fortfarande ”undantag” som deltagande i utbildningar 

och som arbetstagare. Två förhållanden är angelägna att beakta. Ett är att vissa informanter pekar på 

en ökad närvaro av utrikesfödda män inom vård och omsorg. Här finns både förebilder och en 

målgrupp. Det andra är att svenskfödda unga män betonar vikten av att finnas till hands för sina 

föräldrar när de åldras, något som en av nyckelinformanterna beskriver som en självklarhet att man 

”tar hand om mor”. Vi har inte tillräckligt med resultat i denna studie för att sätta in detta i 

sammanhang som reciprocitet (tar man hand om mor för att man själv har blivit omhändertagen) 

eller fysisk närhet (bor sönerna närmare sina åldrande föräldrar) – men vi kan konstatera att män 

deltar i omsorgsarbete även om de unga medverkande i vår studie ofta menar att de inte kan tänka 

sig att arbeta inom vård och omsorg. En del av en lokal maskulinitet kan vara att se till att ens 

föräldrar har det bra, det vill säga vardaglig omsorg, medan yrkesidentiteten helst söks i en mer 

traditionellt manlig sfär. Här kan pensionsavgångar utgöra en betydelsefull öppning. 

Brytande förebilder 

Som vi tidigare påpekat har det betydelse hur vi talar om olika fenomen. I arbete med jämställdhet 

talar vi ofta om hur vi kan förbättra för gruppen kvinnor respektive gruppen män med utgångspunkt i 

rådande strukturer. Det kan handla om att det är bra att förbättra kollektivtrafiken och bygga ut 

kommersiell service för då gynnar vi kvinnor. Det är nödvändigt att tala om grupper på det sättet 

eftersom jämställdhet handlar om relationen mellan såväl individer som mellan grupper. Men det för 

med sig en risk, att fokus på skillnaden mellan män och kvinnor finns kvar. Man kan ställa sig frågan 

”är avsikten att underlätta för kvinnor att åka kollektivt eller vill vi minska skillnaderna mellan män 

och kvinnor?” Ett alternativ är då att utgå från begreppet vardagsliv, att använda mäns och kvinnors 

erfarenheter från vardagslivet i arbetet med planering och utveckling. Att länka erfarenheterna till 

reproduktion/obetalt arbete likväl som produktion/betalt arbete och att fokusera på att förbättra 

vardagslivet utan att precisera åtgärderna som att de gynnar män eller kvinnor (Larsson 2006). Det är 

en svår balansgång – att tala om män och kvinnor utan att samtidigt förmedla fasta strukturer eller 

roller. Ett rep uppbyggt av reflexivitet och vilja är en bra utgångspunkt. 

Det kan dock vara betydelsefullt att belysa mäns och kvinnors erfarenheter för att synliggöra 

mångfalden och undvika slentrianmässiga tolkningar. Ett exempel är mäns omhändertagande av 



 

 

 

föräldrar och arbete inom omsorgen. En ofta förutfattad ”sanning” är att kvinnor passar bättre inom 

omsorgen och att det är kvinnor som också utför obetalt omsorgsarbete. Det är ett område som 

sannolikt skulle tjäna på att belysas; mäns erfarenheter av att till exempel ta hand om föräldrar 

liksom mäns arbete inom omsorg kan minska den ”feminina märkningen” och därmed underlätta 

mäns deltagande i denna sektor men också underlätta för de kvinnor som inte anser sig vara 

”vårdande” och därmed ”okvinnliga”. När kvinnor rör sig över gränser i val av utbildning och yrke, tar 

de sig inte bara in på traditionellt manliga arenor, de utmanar också andra kvinnor genom att inte 

följa en för-givet-tagen norm. 

Man skulle kunna säga att en framtida utmaning för unga män och kvinnor är att dekonstruera 

konstruktionerna. De är medvetna om vilka konstruktioner som finns och reflekterar och ifrågasätter. 

Det gör också nyckelaktörer på olika nivåer i samhället, men var för sig är det svårare att 

åstadkomma förändring. Ett förändringsarbete behöver medvetna planerare och andra nyckelaktörer 

liksom öppna och ifrågasättande unga män och kvinnor, med möjligheter att utveckla positiva 

förebilder. De lokalsamhällen som utgjort fokus i studien innehar såväl möjliggörande som hindrande 

egenskaper, men har förutsättningar att fokusera på förändringstendenser och att utnyttja pågående 

samhällsförändringar till att öka jämställdheten. 
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