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Inledning

Dalarnas län tillhör de län som tappat mest befolkning sedan 1970-talet. 

Unga människor, framför allt kvinnor, flyttar ifrån Dalarna och andra om-
råden som upplevs ha låg attraktionskraft. Det som gör områden lågattrak-
tiva är negativa trender på arbetsmarknaden, bristfällig kollektivtrafik, samt 
ett undermåligt utbud av aktiviteter och nöjen (www.regiondalarna.se). Yngre 
invånares utflyttning från Dalarna går i synnerhet till studentstäder och öv-
riga storstadsregioner där det finns större möjlighet att utbilda sig och göra 
karriär (Nilsson 2001:17, Region Dalarna 2012, www.scb.se). Storstadsregi-
onerna präglas av högre jämställdhetsnivå, välutvecklad barnomsorg, vård 
och skola, tolerans mot olika livsstilar och en multikulturell atmosfär (Fors-
berg 1998). För att bryta den negativa trenden för befolkningsutvecklingen 
i Dalarna har olika aktörer kartlagt fakta om Dalarnas befolkning och 
kommunerna i länet, samt undersökt vilka behov, önskemål och attityder 
som Dalarnas invånare har gentemot de tillgångar som uppfattas på boen-
deorten (Dalarnas Forskningsråd 2010, Hedberg, Trumberg & Forsberg 
2011, Kostela 2012, Kostela, Naarttijärvi & Jansson 2008, Region Dalar-
na 2012). En viktig indikator i de här studierna är att det finns skiftande 
tendenser bland Dalarnas kommuner gällande invånarnas benägenhet att 
stanna i Dalarna, eller flytta - inom eller ut ur Dalarna. Dalarnas kommu-
ner har också en variation i könsfördelningsmönster på bostadsorten. Det 
rör bl. a. faktorer som utbildningsnivå, arbetsmarknad, infrastruktur och 
kommunalpolitik. En skev könsfördelning är inte den viktigaste måttstock-
en på jämställdhetsnivå, men en obalans mellan kvinnor och män ger sämre 
förutsättningar för att skapa jämställdhet. Jämställdhet handlar om att ha 
samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter på väsentliga områden i 
livet (t. ex. makt/inflytande, ekonomiskt oberoende, arbetsvillkor, företagan-
de, utbildning) (www.regeringen.se). 

För att nå ekonomisk och social framgång inom en region är jämställdhet 
en förutsättning (Sveriges kommuner och landsting 2009). Migrations-
forskning om regioner i Sverige visar på ett samband mellan inflyttning 
och jämställdhet (Forsberg 1998). En nyligen genomförd undersökning 
som omfattar nordvästra Dalarna visar att det finns en koppling mellan 
jämställdhet och ekonomisk och social utveckling (Hedberg, Trumberg & 
Forsberg 2011). I studien framkommer att de kommuner som har högre 
nivåer av jämställdhet (Leksand, Mora och Rättvik) är inflyttningskom-
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muner, medan övriga kommuner i området uppvisar ett negativt flyttnetto 
(ibid). Jämställdhet kan alltså höja attraktionskraften för Dalarna. Den 
obalans mellan kvinnor och män på många av livets viktigaste områden 
som påträffats i kartläggningar om Dalarna och dess invånare är befogade 
att analysera vidare om vi vill vända den negativa befolkningsutvecklingen. 

Syftet med den här rapporten är att med Dalarnas län som exempel se 
hur jämställdhetsnivån påverkar hur attraktivt det är att bo på en plats. 
Med utgångspunkt i Dalarnas Forskningsråds rapport ”Region Dalarnas 
livsmiljöenkät 2008 - 2009. Bidrag till analysen” (2010) kommer här en 
genusteoretisk analys att genomföras av de könsskillnader som framkommit 
i enkätsvaren i Dalarnas Forskningsråds studie (se kapitel 3). Tanken är att 
resultatet i den här rapporten ska fungera som underlag för beslutsfattare 
och tjänstemän inom regionalt tillväxtarbete.

För att besvarar syftet ställs följande frågor:

Vilka möjligheter och begränsningar för kvinnor och män i Dalarna att 
nyttja livsmiljön uttrycker enkätsvaren? 

Hur ser förhållandet ut i enkätsvaren mellan upplevda möjligheter/  
begränsningar och benägenhet att uppge sig stanna i/flytta från Dalarna i 
framtiden?

Stiftelsen Minerva

Falun september 2012
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1. Så här ser det ut idag - Dalarnas  
demografiska utmaningar

Till att börja med råder stora skillnader mellan länets kommuner beträf-
fande hur många män och kvinnor som bor på orten. De kommuner i 
länet som har den mest jämna fördelningen av antal kvinnor och män är 
Leksands kommun, följd av Faluns respektive Moras kommun. I de här 
kommunerna bor ca 98 kvinnor per 100 män i åldersgruppen 20-54 år. En 
kommun som utmärker sig från övriga kommuner i länet är Gagnefs kom-
mun. År 2011 bodde då endast 80 kvinnor per 100 män i åldersgruppen 
16-24 åringar i Gagnef (Region Dalarna 2012). 

När det gäller flyttningsmönstren visar statistiken att människor i arbetsför 
ålder (20-64 år) i allt högre utsträckning flyttar från glesbygden till storstä-
der (www.scb.se). Den tendensen överensstämmer med migrationsmönstret 
i Dalarnas län. De senaste årtiondena har Dalarnas län haft ett flyttning-
sunderskott. Fler personer har flyttat från länet än till läne t. År 2011 
minskade Dalarnas befolkning med 482 personer, vilket motsvarar 0,17 
procent. Med denna siffra placerar sig Dalarnas län i bottenskiktet vad gäl-
ler befolkningstillväxt. Framför allt var det många ungdomar som lämnade 
länet (www.dalarna.se, www.scb.se). 

År 2010 såg siffrorna ungefär likadana ut med en befolkningsminskning i 
länet på 484 personer, trots att ca 9000 personer flyttade till Dalarna (Läns-
styrelsen Dalarna 2011). År 2010 var flyttningsöverskottet för kvinnor -382, 
medan det var -102 för män (ibid). Antalet kvinnor i Dalarnas län minskar 
alltså mer än antalet män. 

Tabellerna nedan bygger på befolkningsstatistik från SCB och ger en 
översiktlig bild av antal in- och utflyttade kvinnor och män i Dalarnas län 
mellan år 2009-2011.

2009 Inflyttade Utflyttade

Ålder Kvinnor Män Kvinnor Män

15-24 1351 1245 1716 1474

25-34 1137 1244 906 1054

35-44 474 507 289 357

45-54 280 260 187 242

55-64 238 243 163 173

Totalt 3480 3499 3261 3300

2010 Inflyttade Utflyttade

Ålder Kvinnor Män Kvinnor Män

15-24 1425 1295 1719 1394

25-34 1187 1347 951 1060
35-44 435 547 332 401
45-54 288 266 273 267
55-64 200 228 173 217
Totalt 3535 3683 3448 3339
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2011 Inflyttade Utflyttade

Ålder Kvinnor Män Kvinnor Män

15-24 1321 1194 1750 1546

25-34 1132 1153 1017 1310

35-44 425 485 328 459

45-54 281 288 261 278

55-64 236 253 180 199

Totalt 3395 3373 3536 3792

I tabellerna framgår att det var i åldersgruppen 15-24 år som påtagligt fler 
flyttade ut än in i länet mellan år 2009-2011. Könsskillnaden inom denna 
åldersgrupp visar att några hundra fler kvinnor än män flyttar ut ur Dalar-
nas län varje år. I övriga åldergrupper är tendensen att fler män och kvinnor 
flyttar in i än ut ur länet. Ett undantag är år 2011 då fler män i åldersgrup-
pen 25-34 år flyttade ut ur än in i länet. Sammanfattningsvis är det bland 
de yngre invånarna som Dalarnas län går back befolkningsmässigt. En 
trend som spås fortsätta de kommande åren (Kostela 2012:18). Att Dalar-
nas län har en låg andel unga vuxna bekräftas av andra uppgifter från år 
2011, vilka visar att Dalarnas län har en stor andel åldrande invånare (22,2 
procent) i jämförelse med storstadslänen . År 2010 var ca 100 000 av länets 
253 300 invånare 55 år och äldre. Efter åldersgruppen 0-4 åringar var grup-
pen 25-34 åringar minst (drygt 25 000) (www.migrationsinfo.se, www.scb.se).  

Om det är den yngre delen av Dalarnas invånare som flyttar från länet, vil-
ken del av befolkningen är det då som står för den inflyttning i länet vi ser 
idag? I rapporten ”Dalarnas befolkningsutveckling 2011” (Region Dalarna 
2012) framgår att det är den kraftigt ökade invandringen av utrikes födda 
som räddar flyttnettot ifrån att hamna på ett alltför stort underskott. En-
dast Rättviks kommun uppvisar en hög inflyttning av personer ifrån andra 
delar av Sverige. 

Framför allt är det personer från Somalia och Irak som står för länets ökade 
invånarantal. I jämförelse med år 2006 kom det år 2011 1803 fler personer 
från Somalia till Dalarna. För personer från Irak ger en jämförelse mellan år 
2006 och 2011 en ökning av 824 personer (www.regiondalarna.se). Efter-
som statistik påvisar att personer från Somalia ofta saknar skolgång och 
utbildning är det sannolikt att en stor andel av de nyinflyttade i Dalarnas 
län är outbildade (www.scb.se). 

Dessutom är det bara knappt 17 procent av länets invånare år 2011 som 
räknas som högutbildade, dvs. har minst en treårig eftergymnasial utbild-
ning. Tillsammans med Kalmars län, Södermanlands län och Gävleborgs 
län är det den lägsta andelen högutbildade i landet (www.scb.se). 

Uppgifterna ovan visar att det i dagsläget framför allt är unga och högutbil-
dade personer som lämnar länet, båda grupper av människor som är ytterst 
betydelsefulla för regioners överlevnad och tillväxt (www.tillvaxtanalys.se). 
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2. Underlaget för denna rapport 

De senaste åren har undersökningar genomförts i syfte att kartlägga vad 
Dalarnas befolkning anser om sin livssituation i regionen, för att ta reda 
på hur Dalarna som region kan öka sin attraktionskraft. Nedan följer en 
sammanfattning av resultaten av studien ”Region Dalarnas livsmiljöenkät 
2008 - 2009. Bidrag till analysen” (Dalarnas Forskningsråd 2010).  

År 2010 publicerade Dalarnas forskningsråd rapporten ”Region Dalarnas 
livsmiljöenkät 2008 - 2009. Bidrag till analysen”. Det är ett fortsatt arbete 
på tidigare gjorda undersökningar om Dalabefolkningens syn på faktorer 
som rör det kommunala och regionala utvecklingsarbetet. Tidigare studier 
har kartlagt befolkningen utifrån faktorer som kollektivtrafik, service, hälsa 
m.m. I forskningsrådets rapport riktades blicken mot befolkningens* behov, 
önskemål och attityder gällande de tillgångar som upplevs finnas i regio-
nen. Studiens syfte var att se om det fanns grupper i befolkningen som var 
i behov av något samhälleligt stöd som inte erhålls idag. Genom att ta reda 
på invånarnas uppfattningar och önskemål skulle beslutsfattare ges en god 
grund till hur Dalarna kan bli mer attraktivt.

Forskningsrådets utvärdering av enkäten fokuserar på livskvalitet, ett komp-
lext begrepp som inbegriper individuella önskningar och preferenser. De 
här önskningarna kan vara svåra att förverkliga på grund av olika hinder 
och begränsningar. 

Livsmiljön beskrivs innefatta ett antal värdedimensioner: praktiskt, socialt, 
estetiskt, symboliskt, ekonomiskt och kulturellt. Här spelar klass och kön 
roll. Tidigare forskning som behandlas pekar på att kvinnor och män, 
välbeställda och mindre välbeställda har skilda förutsättningar att ta del av 
faktorer i livsmiljön och känna sig förankrade i den. Att uppleva sig för-
ankrad i en livsmiljö innebär att ha sociala och emotionella band till andra 
människor och platser, vilket kan ta tid att bygga upp. Vid en eventuell flytt 
måste förankringen byggas upp från grunden på den nya platsen. Rörlig-
het framställs därför som potentiellt förlustframbringande. Majoriteten av 
frågorna i livsmiljöenkäten bygger på de ovan nämnda värdedimensionerna. 
Därutöver finns frågor om livskvalitet, framtidsbedömningar, in- och utflytt-
ning, och medborgerligt engagemang.

2.1 Könsskillnader i enkätsvaren

Den praktiska dimensionen rör uppfattningar om service i form av offentliga 
och kommersiella serviceinrättningar. Det handlar om försäkringskassa, 
apotek, livsmedelsbutiker, arbetsförmedling, polis, buss- och järnvägssta-
tion, skola, kollektivtrafik m.m. Frågorna handlar om hur viktiga respon-
denten upplever att de här serviceinrättningarna är, samt hur responden-
terna bedömer möjligheten att nyttja dem. Kvinnornas svar ger uttryck för 
att det är viktigare med tillgång till samtliga serviceinrättningar, än vad 
männens svar pekar på att det är för dem. Den största skillnaden mellan 
kvinnors och mäns svar gäller bl. a. buss- och järnvägsstation.  

*  För utförligare information om deltagarna i studien se Bilaga 1.
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När det gäller nyttjandet av kollektivtrafik ger svaren en bild av att kvinnor 
använder kollektivtrafiken i större omfattning än vad män gör. Tendensen i 
svaren är även att kvinnor cyklar och går mer till arbetsplatsen än män. 

Den sociala dimensionen handlar om hur respondenten upplever sitt sociala liv. 
Frågorna behandlar uppfattningen om det sociala livet rent allmänt, synen på 
kontakten med grannar, känslan av trygghet och säkerhet på boplatsen, samt 
synpunkter på hur uppväxtmiljön i boendeområdet är för barn. Det mest 
framträdande mönstret i värderingar av det allmänna sociala livet är att både 
kvinnor och män värderar det som ”ganska gott”. De könsskillnader som syns 
är att yngre män (18-24 år) samt kvinnor i övre medelåldern (55-64 år) verkar 
mer nöjda med det allmänna sociala livet jämfört med övriga åldersgrupper. 
Värderingen ”mycket bra” är överrepresenterade i unga mäns (18-24 år) svar och 
vid en sammanslagning av kategorierna ”ganska bra” och ”mycket bra” pekar 
övre medelålders kvinnors (55-64 år) svar på den största tillfredsställelsen med 
det allmänna sociala livet. Minst nöjda med det allmänna sociala livet är män 
mellan 25-35 år samt kvinnor upp till 35 år. När det handlar om känslan av 
trygghet på boendeorten syns vissa könsskillnader i respondenternas svar. Tvär-
temot vad forskning ofta visar skattar sig här kvinnor i allmänhet som tryggare 
än vad män skattar sig vara. Erhållna svar från bägge kön motiverar att upple-
velsen av att känna sig trygg ökar med stigande ålder. Enligt enkätsvaren verkar 
unga män (25-34 år) vara de som upplever sin boendeort som minst trygg. 

Varken den estetiska eller den symboliska dimensionen inrymmer några köns-
skillnader i skattningarna. De flesta respondenter värderar naturen högt och 
upplever tillgången till den vara god. Svaren visar även att respondenterna 
värderar andra människors syn på Dalarna som ganska eller mycket positiv. 
Den personliga uppfattningen om Dalarna har inte undersökts i studien. 

I den ekonomiska dimensionen ryms inställningen till arbetsmarknaden, hur 
den värderas i dagsläget, samt synen på framtida arbets- och karriärmöjlig-
heter för människor i allmänhet. Utöver grad av utbildning och ålder ger 
enkätsvaren intryck av att kön har betydelse för inställningen till frågor som 
rör arbetsmarknaden. Kvinnornas skattningar är överlag mer negativa än 
männens, framför allt bland yngre. De som uppger sig ha den mest positiva 
attityden till dalarnas arbetsmarknad är män i åldern 25-34 år. Beträffande 
synen på framtida arbetsutsikter i Dalarna för människor i allmänhet upp-
märksammas inga könsskillnader i enkätsvaren. 

Den kulturella dimensionen rör uppfattningar om kultur- rekreations- och 
fritidsutbud. Här kan det röra sig om bibliotek, sim-/ sport-/ ridhall, skog-/ 
strövområden, restauranger/barer/ caféer, shopping, organiserat fritidsutbud, 
biograf, vacker stadsmiljö, och kulturevenemang. Frågorna handlar om hur 
viktigt respondenterna anser det vara med tillgång till sådana verksamheter 
och hur respondenterna bedömer möjligheten att nyttja den kulturella dimen-
sionen i samhället utifrån deras egen boplats. Precis som inom den praktiska 
dimensionen pekar respondenternas värderingar på att det är viktigare för 
kvinnor än för män med tillgång till verksamheter som ingår i den kulturella 
dimensionen. Kvinnor över 65 gör flest positiva skattningar gällande den egna 
kommunens kultur- och fritidsverksamhet, medan män under 35 år gör flest 
negativa skattningar. 
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Det konstateras i rapporten att den praktiska dimensionen har större bety-
delse vid inflyttning än vid utflyttning. För de som bott länge på en plats är 
sådant som ingår i den sociala dimensionen viktigare, medan nyinflyttade 
sällan (dock återflyttare) har några sociala aspekter att ta hänsyn till. Huru-
vida den ekonomiska dimensionen påverkar flyttande antas bero på kon-
junkturen, situationen på arbetsmarknaden, bostadstillgång och bensinpris 
etc. Den kulturella dimensionen förmodas inverka på var personer väljer att 
bosätta sig. Gemensamma intressen med andra och möjlighet att ta del av 
kulturella verksamheter tros vara viktigt för de flesta.

Övriga enkätsvar som inte fördelas i någon av värdedimensionerna är de 
som behandlar livskvalitet, framtidsbedömningar, in- och utflyttning, och 
medborgerligt engagemang. När enkätsvaren inom de här områdena sätts 
i förgrunden framkommer bl. a. vissa könsskillnader. Kvinnor skattar sig 
mest nöjda med sin livskvalitet (utom unga). De som bor på den ort där de 
är födda skattar värdet på sin livskvalitet högre än inflyttade. Detsamma 
gäller för de som har hög inkomst, bor i villa, arbetar, eller är föräldraledi-
ga. Kvinnor svarar i större utsträckning än män att de vill bo kvar i samma 
område i framtiden. Mäns svar om förväntningar på den egna framtiden i 
Dalarna är mindre optimistiska än vad som syns i kvinnors svar. 

I männens svar skymtar en större optimism, än i kvinnors svar, gällande 
arbets- och karriärmöjligheter i Dalarna i framtiden. Kvinnors skäl till 
flytten till Dalarna är oftare livsmiljön. Utifrån mäns svar görs tolkningen 
att män, oftare än kvinnor, flyttar till Dalarna på grund av arbete. När det 
gäller flytt från Dalarna anger majoriteten av både män och kvinnor att 
anledningen är arbete.  

Det har även påträffats skillnader i kvinnors och mäns bedömningar av hur 
ökad jämställdhet skulle påverka Dalarna. Kvinnornas svar vittnar om en 
större tilltro till jämställdhetens goda effekter än vad männens värderingar 
visar. I kvinnornas skattningar instämmer 72 procent i att ökad jämställd-
het är bra för länet, mot 61 procent av männens värderingar.

Sammantaget visar forskningsrådets studie att befolkningen i Dalarna har 
olika uppfattningar om sådant som tas upp i enkäten. Kön, utbildnings-
nivå, ålder, födelseland, bostadsort är faktorer som studien visat påverkar 
människors uppfattningar och förväntningar på livet i Dalarna. Undersök-
ningen avsåg inte att belysa vad könsskillnaderna ger för förutsättningar för 
män och kvinnor att bo i Dalarna. I nästa kapitel introduceras de teoretiska 
verktyg som kommer att användas i denna rapport för att genomföra en 
sådan analys. 
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3. Teoretiska utgångspunkter: Genusteori 
och feministisk teori

I föregående kapitel framkom att Dalarnas forskningsråds studie vittnar om 
kön som en viktig påverkansfaktor vad gäller Dalabefolkningens upplevelser 
av hur det är att bo i Dalarna. 

3.1 Kön utifrån genusforskning  

Skillnader mellan kvinnor och män kan både förklaras som socialt konstrue-
rade och som beroende av biologiska faktorer. Tanken om kön som socialt 
konstruerat är central inom genusteori och innebär att hur vi uppfattar 
oss som kvinnor, män eller annat har att göra med yttre omständigheter 
i samhället, t. ex. kultur och livsmiljö. Kön är således möjligt att påverka 
(Connell 2003:105f). Genusteori inbegriper även förståelse av kön som 
beroende av biologiska faktorer. Med det menas att skillnader i hormoner 
och gener lyfts fram som bevis för att kvinnor och män är olika av naturen 
(ibid:67). Den biologiska förståelsen av kön har bidragit till uppfattningen 
om kvinnor som t. ex. omvårdande, pratsamma, intuitiva och känslosamma 
i sig själva och män som t. ex. aggressiva, tystlåtna, rationella, analytiska och 
promiskuösa i sig själva (ibid:58). I denna rapport betraktas könsskillnader 
utifrån det konstruktivistiska perspektivet, som någonting som skapas och 
är beroende av tid och rum.

Konstruktivistiskt inriktade forskare kallar det socialt konstruerade kö-
net för genus (Butler 2007, Connell 2003, Delphy 1993, Gherardi 1994, 
Hirdman 2001, Schilt & Westbrook 2009, West & Fenstermaker 1995, 
West & Zimmerman 1987). Vissa forskare anser att det biologiska könet 
ingår i denna konstruktion (t. ex. Butler 2007, Connell 2003, Delphy 1993). 
Att se det biologiska könet som konstruerat innebär att man helt och hållet 
förstår könskategorierna man och kvinna som sociala konstruktioner. Det 
skulle med andra ord vara möjligt att skapa fler eller andra könskategorier 
än de två vedertagna. Risken med att skilja på kön som socialt konstruerat 
och kön som biologiskt är att det leder till antagandet att det konstruerade 
härleds från det biologiska (Connell 2003:21, Hirdman 2001:13). Därför 
följer denna rapport den teoretiska inriktning som inte skiljer på genus och 
biologiskt kön när det talas om konstruktion. 

3.2 Genusordningen i samhället

Särskiljandet mellan kvinnor och män i samhället följer ett mönster över tid 
och kan benämnas genusordning. Genusordningen återfinns inom socia-
la, ekonomiska och politiska system i samhället och speglar den manliga 
normens högre värde (Hirdman 2007:212). Genom historiens gång, 2000 
år bakåt, finns spår som tyder på att det som förknippas med manlighet 
värderas högre än det som symboliserar kvinnlighet (Connell 2003, Hird-
man 2001:19). I bibeln står att läsa hur Gud skapar kvinnan genom att 
bryta av ett revben från mannen. Kvinnan blir därmed en konstruktion att 
efterlikna Mannen, en sämre upplaga av Honom. Under antiken skildras 
kvinnan som ofärdig, irrationell, passiv och underordnad mannen, i sin 
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tur den rationella, andliga, aktiva och överlägsna människosorten. Denna 
bild följer genom århundradena och gestaltas av poeter, filosofer, författare, 
journalister etc. Kvinnan skildras som en ”icke man” eller ”den andra” och 
jämförs med mannen som en sämre upplaga av honom (de Beauvoir 1995, 
Hirdman 2001:19ff). 

Kvinnan som ”icke man” bygger på ett dikotomiskt tänkande där kvinnligt 
och manligt utgör motsatspoler. Kvinnan antas ha specifika egenskaper som 
skiljer henne från mannen och hennes egenskaper är lägre värderade än 
mannens (Hirdman 2001:35f). De egenskaper som förknippas med kvin-
nan har blivit associerade med det lömska och förrädiska. Kvinnan antas 
locka till sig mannen med sina kroppsliga, blodiga, jordiga egenskaper som 
får mannen att gå under (de Beauvoir 1995:122ff). Särskiljandet mellan det 
kvinnliga och det manliga är grunden i genusordningen. Yvonne Hirdman 
talar om en sorts kontrakt mellan könen, genuskontrakt, som upprätthåller 
genusordningen. Genuskontrakten skiftar över tid och rum och inbegriper 
allt ifrån hur kvinnor och män ska vara gentemot varandra, vilket arbete 
som tillhör vem, hur kvinnor och män ska agera i kärleken, till hur man/
kvinna ska tala, klä sig och se ut rent allmänt (Hirdman 2007:217). Enligt 
Hirdman (2001) är det här särskiljandet, som bygger upp genuskontrakten, 
kännetecknande för människans sätt att tolka och förstå sin omvärld över-
lag. Språket är fullt av kontraster som svart - vit, stor - liten, liv - död osv. 
Alla dessa skapade motsatser kan bli ”genusifierade” . Exempelvis tillskrivs 
klänningen och symaskinen kvinnlighet, medan byxorna och bilmotorn 
tillskrivs manlighet (ibid:71ff). För att bevara kvinnans underordning i 
samhället är ett viktigt motsatspar som marinerats i genus hemmet - arbets-
livet (Gemzöe 2008:109). 

En följd av särskiljandet mellan könen är att det alstrar förtryck av den 
underlägsna kategorin, det vill säga kvinnorna (Connell 2003:82, Hirdman 
2007:213). Genom att förhandla om genuskontraktens innehåll är de möj-
liga att förändra, även om de tenderar att reproduceras till mannens fördel 
(Hirdman 2007:223). När kvinnor tar sig in i tidigare manliga sfärer tende-
rar män att överge dessa och bege sig in på andra områden och därigenom 
åter få ett försprång över kvinnor i samhället (ibid:225). 

3.3 Särskiljandet mellan hem och arbetsliv

Som påtalades ovan är åtskiljandet mellan hem och arbetsliv viktig för 
att kvinnans underordning i samhället ska kvarstå. Genom historien har 
kvinnan varit en symbol för hemmet. Hon har betraktats som en ram och 
ett rum för en äkta rörlig man att träda in i, omslutas av och återvända till 
(Solheim 2001:53). I hemmet har kvinnan varit mer av mannens ägodel än 
hans jämlike. Där har hon skött barn och hushåll medan mannen arbetat 
(de Beauvoir 1995:39,86, Hirdman 2007:137, Lundgren 1995:42f). För 
kvinnan har äktenskapet och hemhushållet varit den karriär som utmålats 
som hennes lyckosamma lott. Dessa gamla traditioner verkar synnerligen 
svårrubbade. Det gör att kvinnan riskerar att hamna utanför i samhället 
(de Beauvoir:112ff). Flera forskare instämmer i att segregationen på arbets-
marknaden, där kvinnan utför merparten av hemarbetet, är en viktig faktor 
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i den sociala integrationens strävan att bevara det manliga som norm (Con-
nell 2003:69, Evans 2003:44, Hirdman 2007:214). Ännu på 2000-talet bär 
kvinnan generellt sett huvudansvar för hem och barn, vilket av feminister 
benämnts som ”kvinnors obetalda hemarbete” (Elvin-Nowak & Thoms-
son 2003:183, Gemzöe 2008:110). I en tidsanvändningsundersökning från 
år 2010 som SCB gjort framgår att kvinnor i genomsnitt utför dubbelt så 
mycket hemarbete som män (www.scb.se). Konsekvenserna av det är att 
kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än män. De yrkesområden inom 
vilka kvinnor dominerar har oftast de lägsta lönenivåerna. Dessutom ten-
derar kvinnors arbete, oavsett yrke, att nedvärderas bara för att det utförs av 
kvinnor (Gemzöe 2008:116). Det resulterar i en sämre ekonomi för kvinnor 
överlag, vilket i sin tur kan göra många kvinnor ekonomiskt beroende av 
män (ibid:110). För att kvinnor i en heterosexuell familjerelation, där barn 
ingår, ska ha möjlighet att göra karriär och konkurrera med män i arbets-
livet behöver de någon som hjälper till med hemarbetet. För dem som har 
råd med en sådan hjälp är det vanligtvis en annan kvinna som får utföra 
jobbet, en underklassens kvinna (ibid:111). En sådan lösning banar inte väg 
för jämställdhet i samhället.  
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4. Tidigare forskning: attraktivitet och  
jämställdhet

Forskning om vad som får människor att uppskatta geografiska platser ur 
ett könsperspektiv förekommer inom en rad ämnesområden, t. ex. kvin-
nostudier, samhällsvetenskap, antropologi, geografi och sociologi (Donato 
et al. 2006). Beroende på ämnestillhörighet har studierna riktat in sig på 
olika fenomen. En betydelsefull ingång till förståelsen av hur vissa plat-
ser lockar människor till sig, medan andra destinationer tycks stöta bort 
sina invånare, har varit att analysera ”push- and pull factors” (Kaminsky 
& Harvey 2006:8). Geografiprofessor Ernst Ravensteins migrationsteori 
förklarar dessa faktorer. ”Push factors” är de faktorer som gör individen 
missnöjd med sin livssituation på en geografisk plats och verkar frånstö-
tande på individen. ”Pull factors” är å sin sida faktorer på en annan desti-
nation som verkar attraktiva ur individens perspektiv och drar individen i 
den riktningen (Dorigo & Tobler 1983:1). Det kan handla om sådant som 
rör sociala, ekonomiska och politiska situationer inom vilka asymmetriska 
maktrelationer är invävda (Kaminsky & Harvey 2006:3,22). En stark ”push 
factor” för kvinnor är t. ex. om den nuvarande platsen inte är jämställd ur 
könssynpunkt (ibid:58). Ett exempel på en ”pull factor” är jämställdhet 
mellan könen inom utbildningsväsendet. Även här är det för kvinnor som 
jämställdheten inverkar till att platsen upplevs som attraktiv. En annan 
”pull factor” för kvinnor som en svensk studie pekar på är en välutvecklad 
infrastruktur, t. ex. barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter (Forsberg 1998). 
För män i Sverige indikerar forskningsresultat snarare att icke jämställda 
platser fungerar som ”pull factors” (ibid). Faktorer som visat sig leda till 
minskad migration för bägge kön är jämställdhet mellan män och kvinnor 
bland politiska makthavare, samt likvärdiga ekonomiska rättigheter mel-
lan könen (Kaminsky & Harvey 2006:54). Det finns också forskning som 
visar att hur städer och platser planeras påverkar kvinnor och män olika. 
Platsers utformning återspeglar och befäster föreställningar om kön som 
finns i samhället (Friberg et al. 2005). Mer ingående redogörelser för hur 
jämställdhet hänger samman med geografiska platsers attraktivitet följer i 
kapitel 4.2 nedan.

4.1 Genusinriktad migrationsforskning 

Migrationsforskning är en viktig del av den forskning som försöker förstå 
vad som får människor att migrera och vilken betydelse kön har i migra-
tionsförloppet. Fram till 1990-talet riktade den genusorienterade migra-
tionsforskningen in sig på kvinnor för att utforska skillnader i migration 
mellan könen (Donato et al. 2006:4). Innan 1980-talet bortsåg forskare 
helt från kvinnan i migrationsstudier och det faktum att kvinnor och män 
bär med sig olika erfarenhet från sociala, ekonomiska och politiska situ-
ationer (Kaminsky & Harvey 2006:3, Pedraza 1991:3). Under 1990-talet 
behandlades genus som någonting konstant även om insikten fanns redan 
då om dess komplexitet. Senare flyttades fokus allt mer till att inbegripa 
studier av genusrelationer i samhället och hur de påverkar kvinnor och 
män under migrationen. I dagens forskningsstudier behandlar genus som 
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föränderligt över tid och rum (Donato et al. 2006:6). Människors rörelse 
från Mexico till USA har utforskats frekvent av flertalet migrationsfors-
kare i MMP (Mexican Migration Project) (ibid:12, Kaminsky & Harvey 
2006:15, Pedraza 1991:307). De upptäckter som gjorts där verkar åter-
komma i andra genusinriktade migrationsstudier. Den nutida migrations-
forskningen har funnit att faktorer i samhället gör att kvinnor och män 
upplever migration och påverkas av den på olika sätt. Det som får män 
att emigrera är inte säkert det som får kvinnor att emigrera, och omvänt. 
Faktorer som forskare undersökt är bl. a. arbetssituation, sociala nätverk, 
hushåll, stadsmiljö, och infrastruktur (Donato et al. 2006:14f, Forsberg 
1998, Friberg et al. 2005). 

4.2 Migrationsforskning i Sverige   

Gunnel Forsberg (1998) har undersökt hur genusrelationer i regioner inom 
Sverige gör platser mer eller mindre attraktiva för kvinnor och män. Fors-
berg talar om regioner på uppsving och regioner på nedgång och kopplar 
dessa till olika typer av genuskontrakt (ibid). 

4.2.1 Jämställdhetsnivån i regioner på uppsving kontra i regioner på 
nedgång

I studien ”Regional variations in the gender contract: gendered relations 
in labour markets, local politics and everyday life in Swedish regions” 
gör Forsberg en åtskillnad mellan regioner på uppsving och regioner 
på nedgång. De förra kännetecknas av relativt jämlika genuskontrakt 
mellan kvinnor och män. Framför allt är det storstadsregionerna inklusive 
universitetsstäder som hör hemma i denna typ av region. Forsberg ser ett 
samband mellan ökad inflyttning och ökad jämställdhet mellan könen. 
Både män och kvinnor är överlag välutbildade och har arbetsuppgifter 
som närmar sig en jämställd nivå. I regioner på uppsving menar Forsberg 
att det finns en tolerans gentemot olika livsstilar. Det råder en multikul-
turell atmosfär och religion har ingen viktig roll i invånarnas liv. Kvinnor 
är delaktiga inom politik och ekonomi och löneskillnaderna är inte så 
stora mellan könen. Men bland höginkomsttagare är det fortfarande män 
som tjänar mest. Forsberg ser vidare att de här storstadsregionerna lägger 
ner mer pengar än andra regioner på delar av infrastruktur som annars 
bortprioriteras,  t. ex. barn- och äldreomsorg, skola, och fritidsaktiviteter. 
Fler män arbetar inom servicesektorn än i mindre regioner, men de inne-
har alltjämnt de högre posterna. Ett annat mönster Forsberg noterar är att 
kvinnor dominerar migrationen till regioner på uppsving. De flyttar tidi-
gare i livet än män, vilka tenderar att migrera till områden som värdesät-
ter traditionellt manligt arbete mer. Forsberg knyter regioner på uppsving 
till det som utmärker det moderniserade genuskontraktet, t. ex. låg grad av 
könssegregering och en välutvecklad offentlig sektor. 

Regioner på nedgång kännetecknas istället av att ha en arbetsmarknad 
främst inriktad på industri, skog och tillverkning. De traditionellt manliga 
yrkesområdena värdesätts högre än studier och utbildning. I de här regio-
nerna ser Forsberg att färre kvinnor är delaktiga inom politiken och att det 
råder en bristande jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor tenderar 
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att arbeta inom offentlig sektor, medan män framför allt finns inom den 
privata sektorn. Barn-, äldreomsorg, skola och fritidsaktiviteter är inte lika 
fokuserade som i storstadsregionerna. Sociala infrastrukturer sköts i hu-
vudsak av familjen. Det innebär att det oftast är kvinnan i en heterosexuell 
relation som utför det mesta av hushållsarbetet. Löneklyftorna är stora, 
invånarna generellt sett lågutbildade och arbetslösheten är hög. Nätverken 
bygger på tradition och relationer över tid. Religion är en del av många 
invånares vardag. För regioner på nedgång gör Forsberg en koppling till det 
traditionella genuskontraktet, vars kännetecken bl. a. är en stark könssegre-
gering och utpräglad anhörigvård.   

4.2.2 Ungas migrationsmönster i Sverige

Karina Nilsson har studerat migrationsmönstren bland ungdomar i Sveri-
ge under 1980-1990-talet. Valet att forska om just ungdomar grundar sig 
på att denna grupp fattar många viktiga livsbeslut angående arbete, stu-
dier, flytt, partners och karriär etc. Sådana beslut kan komma att påverka 
den framtida riktningen i livet. Statistik påvisar att unga vuxna (20-35 år) 
i Sverige migrerar mest av samtliga ålderskategorier (Nilsson 2001:3ff). 

I Nilssons forskning framkommer vissa samband mellan ungas tendens 
att flytta hemifrån och utbildnings- och arbetskarriärer. De unga vuxna 
som etablerat sig på arbetsmarknaden har större benägenhet att flytta 
hemifrån utan att vid ett senare skede behöva återvända till föräldrahem-
met (ibid:17). Nilsson har funnit vissa könsskillnader bland unga vuxna 
som flyttar. Den största skillnaden gäller hemförhållandets inverkan på 
flyttmönstret. För kvinnor som bor ihop med en partner och/eller barn är 
det betydligt mindre sannolikt att de migrerar. Mäns migrationsmönster 
uppvisar ingen korrelation mellan hemförhållande och flyttbenägenhet 
(ibid:19). Mäns tendens att flytta är istället beroende av föräldrarnas eko-
nomiska resurser. För kvinnors del fann Nilsson inget sådant samband, 
men kvinnors flytt påverkas av föräldrarnas sociala klasstillhörighet och 
födelseland. Kvinnor med föräldrar födda utanför Europa eller i östra 
Europa har störst tendens att flytta tillbaks till föräldrahemmet efter flytt 
(ibid:1076). Kvinnors flytt är mer beroende av deras egna tillgångar än 
vad mäns flytt är. Kvinnors flytt är därtill mer knuten till karriärmöjlig-
heter gällande utbildning och arbete (ibid:17). 

Unga vuxna som lever i mindre städer eller på landsbygden har ofta 
drömmar om att flytta till en större stad för att uppleva nya saker, vara i 
händelsernas centrum och få bättre anställnings- och utbildningsmöjlig-
heter (ibid:3). Beträffande unga vuxnas migrationsmönster från landsbygd 
in till stadsregioner och regioner på uppsving, visar sig 61 procent av de 
som migrerat återvända till sin ursprungsregion inom de närmsta åren. 
Här syns inga skillnader mellan kvinnor och män. De som inte flyttar 
hem flyttar ofta vidare till storstäder/regioner på uppsving (ibid:19). Ett 
mönster bland unga kvinnor är att flytta till större städer för att komma 
bort från en mindre hemregion som kännetecknas av ett traditionellt, 
maskulint genuskontrakt (ibid:4). 
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Nilsson har även undersökt hur unga vuxnas ekonomiska situation på-
verkas vid flytt. Könsskillnaderna visar sig i flera avseenden. Om kvinnor 
migrerar eller ej verkar inte inverka på deras ekonomi i samma utsträck-
ning som ett sådant beslut påverkar mäns ekonomi. Män tjänar ekono-
miskt på att flytta, framför allt unga män. Unga kvinnor är däremot de 
som tjänar allra minst på att flytta. Störst likheter mellan könen påträffas 
för variablerna klasstillhörighet och utbildningsnivå. Både män och kvin-
nor höjer sin sociala klass och utbildningsgrad genom att flytta, men för 
män är åter sambandet starkare än för kvinnor. Resultat visar vidare att 
kvinnor som lever med barn förlorar stort rent ekonomiskt på att flytta, 
medan det omvända gäller för män som lever med barn (ibid:20).   

4.3 Forskning om könskodade platser 

Under 1980-talet utvecklades feministisk geografi och tidsgeografi ur ämnet 
geografi och kritiserade geografiska studier för att vara androcentriska och 
exkludera kvinnors erfarenheter. Den feministiska geografin och tidsgeo-
grafin riktar in sig på att undersöka hur den traditionella uppfattningen i 
samhället, att kvinnans plats är inom den privata sfären, påverkar kvinnors 
rörelsemönster i offentligheten (Rose 1993:18). 

4.3.1 Stereotyper om kön påverkar människors rörlighet i samhället

Sedan 1980-talet har en hel del forskning om könsstereotypa uppfattningar 
om män och kvinnor i samhället bedrivits. En föreställning om kön som 
lever kvar sedan antiken är den om kvinnan som förknippad med natur och 
mannen med kultur. En feministisk geografisk studie visar att geografiska 
studier associerat natur och kultur med landsbygd respektive stad. Staden 
har i sin tur blivit ihopkopplad med intellekt/manlighet och därför högre 
värderad än landsbygden som representant för det primitiva kvinnliga. 
Dessa godtyckliga associationer medför att staden och offentligheten anses 
vara mannens plats från vilken forskning bedrivs ur ett manligt perspektiv 
om både män och kvinnor (ibid:73ff). Tidsgeografiska studier som un-
dersökt kvinnors rörelsemönster under 1800-1900-talet i USA har funnit 
att kvinnornas möjlighet att röra sig utanför hemmet var helt beroende av 
om familjen hade råd med tjänstefolk som kunde hjälpa till med kvinnans 
hemarbete. Nutida tidsgeografisk forskning har gett liknande resultat 
(ibid:23f). En studie har undersökt hur pressen på kvinnor de senaste de-
cennierna, att arbeta utanför hemmet och samtidigt ha ansvar för hem och 
familj, påverkar kvinnors rörelsemönster. Studien visar att kvinnor tenderar 
att arbeta närmre hemmet än män och är hänvisade till kollektivtrafik, på 
grund av kvinnors lägre position i samhället. Begränsad tillgång till förskola 
är en annan faktor som visar sig göra det svårt för kvinnor att lämna hem-
met (ibid). En engelsk studie pekar på att kvinnor i en heterosexuell familje-
relation arbetar närmre hemmet än mannen. Ogifta kvinnor söker däremot 
arbete också utanför hemorten. Intervjuade heterosexuella par är överens 
om att mannens arbete, till skillnad från kvinnans arbete, är avgörande för 
en eventuell flytt (Hanson & Pratt 1995:125f).  
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Tidsgeografiska och feministiskt geografiska studier betraktar platser som 
komplexa fenomen. Platser kan upplevas olika beroende på vem de besöks 
av och vid vilken tidpunkt det sker. Gillian Rose förtydligar: ”Spaces are 
made meaningful through experience and interpretation, which makes 
feminist spaces resonate with an extraordinary richness of emotion and 
analysis. Spaces are felt as part of patriarchal power” (Rose 1993:146). 
Inom forskning klumpas kvinnor ofta samman till en grupp utan hänsyn 
till intersektionaliteten mellan kön, klass och etnicitet. Den kvinna som 
påträffas inom forskning som ”kvinnan” är den vita, medelklass, hete-
rosexuella kvinnan. Skillnader i hur platser upplevs visar sig inte enbart 
mellan kvinnor och män, utan också inom olika grupper av kvinnor och 
män (Friberg et al. 2005:78, Hanson & Pratt 1995:139f). 

4.3.2 Könskodade städer i Sverige

Tora Friberg har tillsammans med andra forskare sammanställt boken 
Speglingar av rum (Friberg et al. 2005). I boken ingår ett antal artiklar, 
varav några återges nedan. Dessa artiklar förklarar att staden inte är en 
könsneutral och jämställt planerad plats och att staden därför påverkar 
män och kvinnor på skilda vis. Det som är tilldragande för män kanske 
inte är det för kvinnor, och omvänt (se ”push- and pull factors” ovan). Ett 
återkommande budskap i boken är att rumslig åtskillnad och begränsning 
återspeglar och befäster maktasymmetrin mellan kvinnor och män i samhället. 

I artikeln ”Den genderiserade staden” diskuterar Gunnel Forsberg, profes-
sor i kulturgeografi, hur varuhus, museer, gator, statyer m.m bidrar till att 
konstruera och manifestera kvinnligt och manligt i den offentliga miljön 
(ibid:19). En viktig aspekt av stadens utformning är dess begränsande 
inverkan på kvinnor. I skymda parker, trånga gränder och folktomma ytor 
i staden har kvinnor inte samma möjligheter att vistas som män utan att 
känna obehag. Risken att råka ut för överfall eller våldtäkt är stor på de 
här platserna, för kvinnor. Kvinnor som befinner sig på sådana platser och 
blir utsatta för brott skuldbeläggs ofta. Kvinnor förmodas veta att de inte 
ska röra sig där det inte finns människor (ibid:22).          

Vad gäller platser för konsumtion i staden, som gallerior och butiker av 
diverse slag, syns uppdelningen mellan platsen för kvinnor och platsen för 
män i t. ex. ljussättning och lokalens placering. Butiker riktade till kvin-
nor är belägna där de syns och är väl ljussatta, medan butiker som vänder 
sig till män oftare ligger lite avsides och har en mer dämpad belysning.  
Forsberg konstaterar att städers citykärnor med affärsstråk är kvinnliga 
sfärer för att konsumtion förknippas med kvinnor (ibid:24ff). De pubar 
som finns insprängda i citykärnan beskrivs däremot som en manlig miljö, 
enligt Forsberg. Där är menyer, inredning och sportunderhållning utvalda 
i linje med sådant som förknippas med traditionell manlighet. I artikeln 
”Damernas paradis?” förklarar Hillevi Ganetz de köpcentrum som vuxit 
fram i städer de senaste decennierna bidra till en uppluckring av könsko-
dade konsumtionsutrymmen belägna i stadskärnan. Köpcentret försöker 
attrahera hela familjer och suddar därmed ut bilden av kvinnan som 
konsument. Den nya bild som etableras är den heterosexuella familjen som 
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fritidskonsument. Följden av den här utvecklingen är att det vardagliga, 
nödvändiga inhandlandet har blivit ännu starkare förknippat med kvinnan 
(ibid:47f). 

Stadens statyer och monument är också del i återskapande av den köns-
segregerade stadsbilden. Monument över maktens män reser sig runt om i 
staden. De här minnesmärkena iscensätter maskulinitet genom att symbo-
lisera makt, styrka, tekniska och territoriella erövringar. Avbildningar av 
kvinnor är placerade i skymundan och gestaltar förtryck och kränkningar 
(ibid:29). 

Ytterligare en för kvinnor begränsande faktor i staden är det magra utbu-
det av avgiftsfria offentliga toaletter. Många städer har pissoarer som män 
kan nyttja utan att betala. Forsberg menar att pissoarerna ger en bild av 
det manliga behovet som offentligt och hemmahörande i staden, medan 
kvinnors behov ska uträttas i det undanskymda, i hemmet (ibid:30).

Kvinnors och mäns skilda platser vad gäller arbete, som nämndes ovan, 
har även behandlats i svenska studier. I artikeln ”skilda världar?” redogör 
Lena Pettersson för hur kvinnor och män tillbringar sina arbetsföra år på 
olika platser och i olika rum. Till att börja med medför kvinnors och mäns 
traditionellt åtskilda yrkesinriktningar att de hamnar på ifrån varandra 
separerade platser i samhället. Inom t. ex. hälso- och sjukvård är kvinnor 
överrepresenterade, medan t. ex. byggindustrin nästan uteslutande har män 
anställda (ibid:160).  Därtill förekommer en intern segregation av män 
och kvinnor inom organisationerna. Stereotypa föreställningar om kön 
gör att arbetsuppgifter könskodas. Det innebär att kvinnor hänvisas vissa 
uppgifter, medan män ställs inför andra. På så vis separeras kvinnor och 
män rumsligt ifrån varandra. Inte sällan får kvinnor per automatik ansvara 
för de lättare sysslorna, medan tekniskt avancerade göromål sköts av män 
(ibid:162,168f). 

4.4 Migrationsforskning i Dalarna

Den migrationsforskning om Dalarnas län som påträffats består av olika 
former av kartläggningar om Dalarnas befolkning, däribland in- och 
utflyttningsmönster. I rapporten ”Dalarnas befolkningsutveckling 2011” 
(Region Dalarna 2012) framgår att utflyttningen från Dalarna inte har 
legat på en så hög nivå som den uppmättes till mellan åren 2009 - 2011 
sedan 1970-talet. Visserligen finns ett undantag i statistik från första 
halvåret år 2012 som visar att Dalarnas befolkning ökat med 165 personer 
sedan samma tidpunkt föregående år (www.regiondalarna.se). Framför allt 
är det Ludvika kommun som uppvisar ökad inflyttning, vilket kan bero på 
expansionen av näringslivet inom ABB (Ludvika kommun 2012-04-10). 
Mönstret överlag är fortfarande att unga vuxna i åldern 16-24 år lämnar 
länet och i synnerhet unga kvinnor. Utflyttningen sker främst till större 
län, t. ex. Uppsala och Stockholm.  Liknande resultat återfinns i en tidigare 
genomförd studie där majoriteten av de som flyttat från Dalarna är mellan 
20-30 år (Kostela, Naarttijärvi & Jansson 2008:16). De här personerna 
uppger att de inte hade valt att stanna i Dalarna om lika goda utbildnings-
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möjligheter funnits på hemorten. Anledningen är viljan att prova någon-
ting nytt. Däremot uppger dessa personer att de mycket väl kan tänka sig 
att återvända till Dalarna om några år (ibid). 

Utmärkande för personer i åldersgruppen 16-24 åringar som bor i Da-
larna är att vara bosatta i Borlänges kommun, framför allt unga män 
(Region Dalarna 2012). Det förklaras av att Borlänge är en studentstad. 
En ytterligare aspekt som kan förklara skillnad i könsfördelning kan vara 
att de naturvetenskapliga högskoleutbildningarna är förlagda i Borlänge, 
medan de humanistiska högskoleutbildningarna är lokaliserade i Falun. 
Borlänge kommuns jämförelsevis höga befolkningsökning förklaras också 
av att majoriteten invandrare från Somalia och Irak kommit till Borlänge.  

Dalarnas Forskningsråds rapport ”Dalarnas befolkning - ett framtidsper-
spektiv” (Kostela 2012) redogör för hur Dalarnas läns befolkning kommer 
att utvecklas de kommande åren. Utöver att fler barn föds och att med-
ellivslängden ökar är två för befolkningsökningen betydelsefulla faktorer 
att få människor att flytta till Dalarna, samt att få människor att inte flyt-
ta härifrån. Framtidsprognosen visar att Dalarnas befolkning sannolikt 
kommer minska med ca 5000 invånare fram till år 2030. Den här förmo-
dade nedgången antas bero på att stora barnkullar lämnar gymnasiet och 
flyttar från länet. Det uppges därför vara viktigt att göra Dalarnas län till 
ett attraktivt län, i synnerhet för befolkning i barnafödande ålder. 

4.4.1 Migration och jämställdhet i Dalarna

Som nämndes inledningsvis är jämställdhet viktigt för att gynna en 
regions tillväxt (Sveriges kommuner och landsting 2009). I rapporten 
”Jämställdhetspraktik i W7 Dalarna - en kartläggning av lokala genu-
skontrakt” (Hedberg, Trumberg & Forsberg 2011) har forskare undersökt 
hur genuskontrakten i nordvästra Dalarna ser ut och på vilka områden de 
kommer till uttryck. Studien visar att W7-området* utgörs av två former 
av genuskontrakt, vilka speglas på arbetsmarknaden, i hemmet, och i 
flyttmönstren. Det ena genuskontraktet är traditionellt (Malung-Sälen, 
Vansbro, Älvdalen och Orsa) och det andra traditionellt med modernis-
tiska inslag (Leksand, Mora och Rättvik). Det traditionella kontraktet 
kännetecknas av låg grad av jämställdhet mellan kvinnor och män på 
arbetsmarknaden, i hemmet och inom politiken. På orter som karaktärise-
ras av ett genuskontrakt med modernistiska inslag har jämställdhetsnivån 
kommit längre på de här områdena. 

I rapporten (ibid) påvisas att in- och utflyttningsstatistik i W7-regionen 
hänger samman med vilken form av genuskontrakt som är rådande. 
Mönstret är att de kommuner där jämställdhetsnivån kommit en bra bit 
på väg är inflyttningskommuner. Tendensen i övriga kommuner är ett 
negativt flyttnetto, vilket innebär att fler personer flyttar ut än in. Det här 
mönstret syns även i statistik från tidigare år (www.scb.se).

När könsskillnader beaktas för flyttnettot i respektive kommun i W7-regi-

*  I W7-regionen ingår följande kommuner: Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vans-
bro och Älvdalen.
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onen framgår att Leksand, Orsa och Vansbro har störst skillnader mellan 
män och kvinnor. Bortsett från Leksand karaktäriseras de här kommu-
nerna av ett traditionellt genuskontrakt. De ökade könsskillnaderna i 
flyttnetto beror på att fler män flyttar in, medan fler kvinnor flyttar ut. I 
Leksand är könsskillnaderna mest slående. Flyttnettot för män i Leksands 
kommun ligger på 40 män år 2010. För kvinnor är motsvarande uppgift 
-5 kvinnor (Hedberg, Trumberg & Forsberg 2011:12). Tendensen för 
flyttnetto har genomgått en helomvändning i Leksand sedan 2000-talets 
början då flyttnettot för kvinnor var betydligt högre än för män (28 kvin-
nor respektive 5 män) (www.regiondalarna.se). I Orsa har könsskillnader 
i flyttnetto ökat sedan inledningen av 2000-talet. Perioden 1998-2008 
låg könsskillnaden i flyttnettot på ca 10-13 personer, medan skillnaden år 
2010 uppmättes till ca 25 personer (ibid, Hedberg, Trumberg & Forsberg 
2011:12). I början av 2000-talet låg könsskillnader beträffande flyttnetto 
i Vansbro på tre personer, en skillnad som ökade successivt de komman-
de åren (www.regiondalarna.se). År 2010 var könsskillnader i Vansbros 
flyttnetto uppe i 20 personer, på grund av att fler kvinnor flyttat därifrån 
(Hedberg, Trumberg & Forsberg 2011:12). 

Rättvik och Mora är kommuner med traditionellt genuskontrakt med 
modernistiska inslag. I dessa kommuner syns ett annat mönster i in- och ut-
flyttning för kvinnor och män, än vad som beskrevs för Leksand, Orsa och 
Vansbro ovan. Gemensamt för Rättvik och Mora är att både kvinnor och 
män tenderar att flytta in i större utsträckning än vad de flyttar ut. Men det 
är fler kvinnor än män som flyttar till Rättviks kommun (ibid). Detta är ett 
omvänt förhållande jämfört med hur det såg ut under 2000-talets inledning 
när fler män än kvinnor flyttade till Rättvik (www.regiondalarna.se). Flytt-
ningsnettot för kvinnor i Rättviks kommun år 2010 ligger på 50 kvinnor 
och år 2008 på 58 kvinnor (Rättviks kommun 2011:5). Det är den högsta 
nivån bland kvinnor och män i samtliga kommuner i Dalarna. För män är 
flyttnettot i Rättviks kommun likaså högt (40 män år 2010 och 42 män 
år 2008) (ibid, Hedberg, Trumberg & Forsberg 2011). I Mora kommun är 
flyttnettot för kvinnor år 2010 15 kvinnor i jämförelse med 25 män (Hed-
berg, Trumberg & Forsberg 2011). Jämfört med under 2000-talets först år 
är könsskillnaderna i flyttnettot ungefär desamma år 2010 i Mora kom-
mun. Både kvinnor och män flyttar alltså i högre utsträckning till Mora än 
tidigare (Hedberg, Trumberg & Forsberg 2011, www.scb.se). 

För inflyttningskommunerna såg det år 2010 alltså ut så att både kvinnor 
och män flyttar till Rättviks och Moras kommun i hög utsträckning, med-
an avsevärt fler män än kvinnor flyttar till Leksands kommun.

Det som noterats i studien (Hedberg, Trumberg & Forsberg 2011) om in-
flyttningskommunerna Leksand, Mora och Rättvik är sammanfattningsvis:

• Fler kvinnor arbetar inom de för övriga kommuner mansdominerade 
branscherna ”energi- och vattenförsörjning, avfallshantering” (Rättvik) 
och ”jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske” (Leksand).

• I Rättviks kommun arbetar färre män inom ”energi- och vattenförsörj-
ning, avfallshantering”.
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• I Leksand är en relativt hög andel kvinnor chefer inom näringslivet.
• I Rättvik är en relativt hög andel män chefer inom offentlig sektor. 
• Rättvik har den lägsta andelen deltidsarbetande kvinnor.
• Leksand har den högsta andelen timanställda kvinnor. 
• Leksand och Mora har en påtagligt hög andel kvinnliga egenföretagare.
• I Leksand, Mora och Rättvik tar fler män ut föräldrapenningdagar än i 

övriga länet och landet. 
• Leksand och Mora ligger i topp rörande kvinnor med eftergymnasial 

utbildning (ca 40 procent av invånarna).
• Rättvik ligger högst gällande eftergymnasial utbildning bland män 

(knappt 40 procent).
• Rättvik har den ojämnaste könsfördelningen i kommunfullmäktige (38 

procent kvinnor mot 62 procent män). 
• Leksand har den jämnaste könsfördelningen i kommunfullmäktige (49 

procent kvinnor mot 51 procent män). 
Slutsatsen i rapporten (ibid) är att Leksand, Mora och Rättvik på många 
sätt kännetecknas av ett traditionellt genuskontrakt med modernistiska in-
slag, och att det där, liksom i övriga kommuner i W7-området, kan behövas 
jämställdhetssatsningar på arbetsmarknaden och inom utbildningsområdet. 
I Leksands kommun har kvinnor, trots att jämställdhetsarbetet gått framåt 
på flera områden, ett negativt flyttnetto, medan flyttnettot för män är starkt 
positivt. Rättviks, och till viss del även Moras kommun, verkar däremot ha 
en stark attraktionskraft för både män och kvinnor. Några slutsatser om de 
här skillnaderna dras inte i rapporten, utan påtalas kräva kvalitativa under-
sökningar (ibid). 
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5. Analys

I det här kapitlet görs en analys av sammanställningen i kapitel 3 av rap-
porten ”Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 - 2009. Bidrag till analysen” 
(Dalarnas Forskningsråd 2010). 

Upplägget i denna analys är att belysa könsskillnader i livsmiljöns värde-
dimensioner ur ett genusperspektiv. Det innebär att iaktta de skillnader 
mellan kvinnors och mäns behov, önskningar och förväntningar som fram-
kommer i enkätsvaren och se om de ger uttryck för om Dalarnas läns livs-
miljö är präglad av en traditionell könsordning där kvinnan är underordnad 
mannen. Resultaten sätts sedan i relation till mäns och kvinnors enkätsvar 
om att vilja stanna i, eller flytta från, Dalarnas län i framtiden. Analysen 
uppdelas i värdedimensionerna: praktisk, social, ekonomisk och kulturell 
(se kapitel 2). Presentationen av varje värdedimensions resultat återföljs av 
en teoretisk reflektion. 

5.1 Den praktiska värdedimensionen

Den praktiska värdedimensionen handlar om service i form av offentliga 
och kommersiella serviceinrättningar. Det är t. ex. försäkringskassa, apotek, 
livsmedelsbutiker, arbetsförmedling, polis, buss- och järnvägsstation, skola, 
kollektivtrafik m.m. Kvinnors svar visar att tillgång till service är viktigt 
för dem, medan mäns svar indikerar att servicen har mindre betydelse. Ett 
exempel där skattningarna mellan kvinnor och män skiljer sig markant åt 
är beträffande tillgång till buss- och järnvägsstation, samt nyttjande av kol-
lektivtrafik. Kvinnor bedömer de här faktorerna som mycket viktiga. Enligt 
enkäten använder kvinnor också kollektivtrafiken mer. Ungefär dubbelt 
så många kvinnor som män åker kollektivt i Dalarnas län i åldersgrupper 
mellan 18-54 år. I den äldsta åldersgruppen som presenteras (55-64 år) är 
könsskillnaden näst intill obefintlig. 

En teoretisk återkoppling kan vara behjälplig för att förklara resultaten 
som framkommit gällande buss- och järnvägstillgång och användandet av 
kollektivtrafik. Tendenserna att kvinnor skattar tillgång till service, kollek-
tivtrafik, buss och järnväg som viktiga kan vara en indikator på att kvinnor 
i karriärålder fortfarande är underordnade män på detta plan. Den biolo-
gistiska förståelsen av kön innebär att betrakta skillnader mellan män och 
kvinnor som naturliga (Connell 2003:67). En skillnad som genom histori-
ens lopp getts den här förklaringen är att kvinnan ansetts ha en läggning 
som gör henne mer lämpad än mannen att ägna sig åt sysslor inom ramen 
för hemmet. Det handlar om föreställningen om kvinnan som omvårdande, 
pratsam, intuitiv och känslosam. Mannens karaktärsdrag utmärks istället 
av en fallenhet åt analytiska och rationella uppgifter och skulle därför istäl-
let göra honom passande på arbetsmarknaden (Connell 2003:58, Gemzöe 
2008:109, Solheim 2001:53). Att män inte uppger sig ha ett stort behov av 
tillgång till servicetjänster skulle kunna förklaras av att deras ansvarsom-
råde ännu idag främst rör arbetet. Uppgifter relaterade till hem och familj 
kan därmed generellt sett falla utanför mäns förväntade ansvar. En tolkning 
av att kvinnor skattar behovet av kollektivtrafik, buss och järnväg som stort 
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är att män i större utsträckning har förtur på bilen i en heterosexuell sam-
levnadsrelation. Det verkar därmed överlag vara viktigare att mannen har 
de bästa förutsättningarna att ta sig smidigt till och från arbetet. En annan 
tolkningsmöjlighet är att kvinnor som inte lever i ett samboförhållande helt 
enkelt inte har råd att ha bil, då kvinnor på grund av stereotypa föreställ-
ningar om kön tjänar mindre och oftare arbetar deltid än män (Gemzöe 
2008:110,116). 

Inom den praktiska värdedimensionen indikerar kvinnors och mäns skilda 
skattningar att män i dagens Dalarna i huvudsak förknippas med arbetets 
sfär, medan kvinnor i Dalarna fortfarande bär det största ansvaret för hem 
och familj. Hemmets sysslor har alltid värderats lägre och omnämns som 
”kvinnors obetalda hemarbete” (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:183).  
Generellt sett befinner sig kvinnor i Dalarna därför i en underordnad posi-
tion i förhållande till män inom den praktiska värdedimensionen. 

Enligt Dalarnas Forskningsråd (2010) har den praktiska dimensionen ingen 
inverkan på utflyttning ur länet, men däremot på inflyttning. Kvinnor 
bedömer livsmiljöskäl vara en anledning att flytta till Dalarna, medan män 
uppger arbete vara främsta orsaken. Om det inte finns god tillgång till ser-
vice är därför en risk att i synnerhet kvinnor väljer bort en tänkbar flytt till 
Dalarna för mer gynnsamma län. 

5.2 Den sociala värdedimensionen

Den sociala värdedimensionen rör uppfattningar om det sociala livet i all-
mänhet, synen på kontakten med grannar, känslan av trygghet och säkerhet 
på boplatsen, samt synpunkter på hur uppväxtmiljön i boendeområdet är för 
barn. Den sociala värdedimensionen i Dalarnas län verkar innehålla vissa 
faktorer som är till mäns fördel, medan andra faktorer tycks gynna kvinnor. 
Uppgifter som sticker ut inom den sociala värdedimensionen är att män i ål-
dern 18-24 år samt kvinnor mellan 55-64 år skattar det allmänna sociala livet 
som mycket bra, jämfört med övriga personer. Minst nöjda med det allmänna 
sociala livet är män mellan 25-35 år samt kvinnor upp till 35 år. Den störs-
ta könsskillnaden återfinns alltså mellan män och kvinnor mellan 18-24 år 
eftersom männen i denna åldersgrupp skattar det allmänna sociala livet som 
mycket bra, medan kvinnor i samma ålder är de som är minst nöjda.  
Vad gäller känslan av trygghet på boendeorten skattar sig kvinnor överlag 
som mer trygga än män. Män i åldern 25-34 år bedömer sig vara minst 
trygga. 

Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv skulle en anledning till att unga män 
(18-24 år) skattar sig mer nöjda med det allmänna sociala livet än unga kvin-
nor i samma ålder kunna vara att Dalarna överlag har en starkt könssegrege-
rad arbetsmarknad (Hedberg, Trumberg & Forsberg 2011). Enligt genusteori 
är en könssegregerad arbetsmarknad den effektivaste faktorn för att bevara 
kvinnans underordnade position i samhället (Gemzöe 2008:109, Hirdman 
2001). Kvinnodominerade arbeten tenderar att nedvärderas, ge sämre lön och 
ofta bestå av deltidsarbete (Gemzöe 2008:110). Det kan bidra till osäkerhet i 
vardagen och därmed till en lägre grad av tillfredsställelse med det allmänna 
sociala livet, speciellt i unga år innan kvinnor har skaffat en partner (man) 



25

och etablerat sig på arbetsmarknaden. När kvinnan väl skaffat en livskamrat 
som är man pekar forskning på den stora risken att kvinnan får den ekono-
miska tryggheten genom att förlita sig på mannens inkomst (ibid). 

För att utveckla bilden av kvinnor i övre delen av karriärålder som mer nöjda 
med det allmänna sociala livet än bl.a. män i samma ålder görs en teoretisk 
återkoppling. Mannen har traditionellt sett förknippats med arbetslivet och 
haft sin hemvist där, medan kvinnans plats ansetts vara i hemmet där hon 
tagit hand om barnen (de Beauvoir 1995:39,86, Hirdman 2007:137, Lund-
gren 1995:42f, Solheim 2001:53). När kvinnan i en heterosexuell familj har 
huvudansvaret för barnen samtidigt som hon förvärvsarbetar får kvinnan 
ofta en större arbetsbelastning än mannen (Elvin-Nowak & Thomsson 
2003:183, Evertsson 2010, Gemzöe 2008:110, www.scb.se). I Dalarnas 
Forskningsråds studie (Dalarnas Forskningsråd 2010) är det bl.a. kvinnor i 
övre medelåldern som värderar det allmänna sociala livet som mest positivt. 
Mot bakgrund av att kvinnor ofta får en högre arbetsbelastning än män då 
de har huvudansvaret för barn och hem samtidigt som de arbetar kan en 
tolkning vara att arbetsbelastning minskar när barnen är större. Därmed är 
det tänkbart att kvinnor får ett större allmänt socialt välbefinnande i övre 
medelåldern. Män i samma ålder har sannolikt inte upplevt denna föränd-
ring i livssituationen lika påtagligt då mäns arbetsbörda generellt sett rör 
förvärvsarbete och därför inte har samma mönster av förändring i arbetsbör-
dan knuten specifikt till den här åldern. 

Bland kvinnor syns tendensen att skatta sig tryggare på sin boendeort än män 
(Dalarnas Forskningsråd 2010). Framför allt yngre män (25-34 år) värderar 
boendeorten som otrygg (ibid). Uppdelningen mellan manligt och kvinnligt 
genom historiens gång innebär bland annat en dikotomisering av könens 
temperament. Kvinnor förmodas vara lugna och passiva, medan män antas 
vara aktiva och aggressiva (Connell 2003:58, de Beauvoir 1995, Hirdman 
2001:19ff). Det är en bild som genom tider återfunnits inom litteratur, filosofi 
och journalistik (Hirdman 2001:19ff). Föreställningen om mannen som  
aggressiv kan påverka män att bli aggressiva, för de normer vi möter under  
uppväxten inverkar på hur vi kommer att agera som vuxna (Connell 
2003:105f)*. När bilden av mannen som aggressiv florerar i samhället är det 
inte konstigt att det skapar rädsla hos dem som avbildas som offer för det här 
våldet, det vill säga mestadels andra män. 

Av Dalarnas forskningsråds rapport (ibid) framgår att den sociala dimensio-
nen framför allt är viktig för personer som bott länge i Dalarna. Upplevs den 
här dimensionen som dålig riskerar den därför att inverka till flytt från Da-
larna. Vad gäller det sociala livet i allmänhet är unga män samt kvinnor i övre 
medelåldern de mest nöjda. Om möjligheter till ett gott socialt liv inte finns 
för samtliga ålderskategorier är risken att många kvinnor och män flyttar. För 
mäns del behöver inte en lägre skattning av det allmänna sociala livet eller 
bristen på upplevd trygghet på boendeorten vara riskfaktorer för flytt från 
Dalarna. I enkäten som den här studien bygger på uppger män arbete vara 
anledningen till flytt från Dalarna. 

* Det bör tilläggas att socialisationsprocessen inte är ett deterministiskt fenomen utan något vi kan 
påverka. Bara för att mannen avbildas som aggressiv innebär det med andra ord inte att det är ett 
konstant faktum.
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5.3 Den ekonomiska värdedimensionen      

I den ekonomiska värdedimensionen ingår inställningen till arbetsmarkna-
den och synen på framtida arbets- och karriärmöjligheter. En könsskillnad 
i enkätsvaren som utmärker sig är skattningar gällande inställningen till 
arbetsmarknaden. Där är kvinnor överlag mer negativt inställda än män. 
Allra mest negativa till arbetsmarknaden är yngre kvinnor (18-24 år), me-
dan yngre män (25-34 år) uttrycker störst tillfredsställelse. 

En teoretisk tillbakablick påminner om att åtskillnaden mellan hem och 
arbetsliv är den allra mest effektiva åtskillnaden när det kommer till att 
bevara kvinnors underordning i samhället (de Beauvoir 1995:112ff, Gemzöe 
2008:109). Den negativa inställningen till Dalarnas arbetsmarknad som 
kvinnors svar vittnar om kan, liksom under föregående värdedimensioner, 
kopplas till kvinnans association med hemmet och mannens association 
med arbetslivet (de Beauvoir 1995:39,86, Hirdman 2007:137, Lundgren 
1995:42f, Solheim 2001:53). Speciellt unga kvinnor bedömer Dalarnas 
arbetsmarknad som dålig, medan unga män är mest positiva av samtliga 
åldersgrupper och kön. En tolkning av det är att den ekonomiska värdedi-
mensionen i Dalarna överlag fortfarande är präglad av en traditionell köns-
ordning där kvinnan är underordnad mannen (Hirdman 1988:212). Det 
kan visa sig i att vissa typer av arbeten ännu förknippas med män och andra 
sorters arbeten med kvinnor (Hirdman 2007:217). När det finns en över-
representation av lediga jobb inom arbetsområden som blivit förknippade 
med män är det kanske inte så förvånande att det försvårar för det kön som 
inte anses ha en naturlig fallenhet för de jobben, i detta fall kvinnor. Det 
här kan leda till att kvinnor blir ekonomiskt beroende av samhället eller en 
partner. Dalarnas Forskningsråd (2010) menar att huruvida den ekonomiska 
dimensionen påverkar flyttmönstren styrs av många faktorer, t. ex. konjunk-
turen, arbetsmarknaden, bostadstillgången och bensinpriset. Ett tänkbart 
scenario är ändå att kvinnors negativa skattning av arbetsmarknaden medför 
att kvinnor flyttar från länet. En tanke som stärks av enkätsvaren där både 
kvinnor och män uppgett arbete som ett skäl till att flytta från Dalarna. 

5.4 Den kulturella värdedimensionen  

Inom den kulturella värdedimensionen ryms kultur- rekreations- och 
fritidsutbud. Det handlar om bibliotek, sim-/ sport-/ ridhall, skog-/ ströv-
områden, restauranger/barer/ caféer, shopping, organiserat fritidsutbud, 
biograf, vacker stadsmiljö, och kulturevenemang. I Dalarnas Forskningsråds 
enkät ställs frågan hur viktigt respondenterna anser de här verksamheterna 
vara, samt hur de bedömer utbudet av sådana aktiviteter i länet. Svaren 
indikerar att kvinnor bedömer tillgång till den kulturella dimensionen som 
viktigare än vad män gör. Äldre kvinnor (över 65 år) skattar det kulturel-
la utbudet i länet mest positivt, medan yngre män (under 35 år) värderar 
kulturutbudet mest negativt. 

Återigen kan den traditionella associationen mellan kvinna - hem och man 
- arbetsliv användas för att begripliggöra könsskillnaderna i enkätsvaren. 
En tolkning är att när arbetet är det centrala i livet är det möjligt att det 
finns mindre tid över till andra aktiviteter, varför de kan bli mindre viktiga. 
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Om män har en starkare koppling till arbetsmarknaden skulle det kunna 
förklara mäns lägre skattningar av den kulturella dimensionens betydelse. 
Stereotypa föreställningar om vad som är ämnat för män respektive kvinnor 
i livet innefattar så mycket mer än hem och arbete. Det handlar om hur 
kvinnor och män på skilda vis ska agera, tala, klä sig och se ut. Normer-
na för sådana föreställningar förändras över tid (Hirdman 2007:217). En 
annan förklaring till könsskillnaderna i enkätsvaren kan således vara att 
dikotomiseringen mellan vad män och kvinnor bör ägna sig åt fortfarande 
är ett faktum i Dalarnas län. Kanske är det så att det finns en uppfattning 
om att män inte ska ägna sig åt kultur? Ytterligare en aspekt som kan utvid-
ga förståelsen av den här förklaringen är att det utbud som finns inom den 
kulturella dimensionen idag i Dalarna kanske sammanfaller med tradi-
tionella föreställningar om det typiskt kvinnliga. I så fall handlar det inte 
om att män inte ska ägna sig åt kultur, utan att män inte ska ägna sig åt en 
viss typ av kultur, det vill säga den kultur som associeras med kvinnor. En 
sådan uppdelning insinuerar att den kulturella värdedimensionen i Dalarna 
präglas av en traditionell könsordning.

I Dalarnas Forskningsråds studie (Dalarnas Forskningsråd 2010) framkom-
mer att den kulturella värdedimensionen inte verkar påverka in- och utflytt-
ningen i länet. Däremot syns en inverkan på var i länet människor väljer 
att bosätta sig. Hur den kulturella dimensionen är utformad kan därmed 
sannolikt medverka till över- och underskott av kvinnor och män på olika 
orter i Dalarna.
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6. Sammanfattning

Dalarnas län är ett av de län som haft den sämsta befolkningsutvecklingen 
sedan 1970-talet. Framför allt är det unga invånare, i synnerhet unga kvin-
nor, som lämnar länet för större städer. Flera studier har genomförts i syfte 
att ta reda på hur Dalarnas län kan öka sin attraktionskraft för att stoppa 
den negativa trenden i befolkningsutvecklingen. 

Ett viktigt bidrag för att göra Dalarna mer attraktivt, och som fungerar 
som underlag i den här rapporten, är Dalarnas Forskningsråds studie ”Re-
gion Dalarnas livsmiljöenkät 2008 - 2009. Bidrag till analysen” (Dalarnas 
Forskningsråd 2010). Studien bygger på enkätsvar från 5656 personer i 
åldern 18-80 i Dalarna. Enkätsvaren anger befolkningens behov, önskemål 
och attityder gällande de tillgångar som upplevs finnas i länet. Det visar sig 
att kvinnor och män värderar Dalarnas livsmiljö olika på områden som rör 
det praktiska, det sociala, det ekonomiska, samt det kulturella. Kvinnor be-
dömer tillgången till den praktiska dimensionen i samhället som viktigare 
än vad män gör. Yngre män och kvinnor i övre medelåldern skattar sig mer 
nöjda med det allmänna sociala livet än vad unga kvinnor och män i övre 
medelåldern gör. Män bedömer sig mindre trygga på sin boendeort än vad 
kvinnor gör. Kvinnor värderar sig mindre nöjda med Dalarnas arbetsmark-
nad än vad män gör. Kvinnor skattar tillgången till den kulturella samhälls-
dimensionen som viktigare och mer tillfredsställande än vad män gör.

Syftet i den här rapporten är att analysera de könsskillnader som framkom-
mer i Dalarnas Forskningsråds studie (ibid) för att belysa hur jämställdhets-
nivån kan påverka hur attraktivt det är att bo på en plats. För att besvara 
syftet analyseras könsskillnaderna i enkätsvaren utifrån genusteoretiska och 
feministiska teorier om maktstrukturer i samhället mellan män och kvin-
nor.

Analysen delas upp i värdedimensionerna: praktisk, social, ekonomisk, samt 
kulturell. Inom den praktiska dimensionen tolkas kvinnors, till skillnad 
från mäns, högt skattade behov av tillgång till service, affärer, kollektiv-
trafik etc. som ett uttryck för att kvinnan i dagens Dalarna fortfarande 
är underordnad mannen inom den här dimensionen. Detta eftersom den 
praktiska dimensionen rör sådant som hör till sysslor utanför arbetslivet. 
Enligt Dalarnas Forskningsråd (ibid) påverkar den praktiska dimensionen 
snarare inflyttnings- än utflyttningstendenser. Med tanke på att kvinnor 
uppger den största anledningen till att flytta till Dalarna vara livsmiljöskäl, 
medan män uppger arbete som främsta anledning, kan dålig tillgång till 
service medföra att kvinnor inte ser Dalarna som ett attraktivt län att bo i. 

Inom den sociala dimensionen tolkas mäns (18-24 år), i jämförelse med 
kvinnors (18-24 år), höga tillfredsställelse med det allmänna sociala livet 
som ett möjligt uttryck för en underordning av kvinnan i samhället. Under-
ordningen kan vara sprungen ur könssegregeringen på arbetsmarknaden. 
Kvinnor i övre medelåldern är, liksom yngre män, mest tillfredsställda med 
det allmänna sociala livet. Att kvinnor i övre medelåldern är mer nöjda på 
detta område än bl.a. män i samma åldersspann kan förstås mot bakgrund 
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av att kvinnor, till skillnad från män, generellt sett har en dubbel arbets-
börda (hem och förvärvsarbete) som minskar när barnen blir större. En 
förändring som kan tänkas ha en positiv påverkan på kvinnors uppfattning 
om det allmänna sociala livet. Dalarnas Forskningsråd (ibid) ser den sociala 
dimensionen som viktigare för personer som bott länge i Dalarna. Att kvin-
nor upp till 35 år och män mellan 25-35 år skattar det allmänna sociala 
livet som sämre än vad övriga personer gör skulle därför kunna medföra en 
större benägenhet för yngre kvinnor och män mellan 25-35 år att flytta från 
Dalarna. Det män uppger kunna leda till flytt från Dalarna är arbete (ibid). 
Risken att män (25-35 år) flyttar p.g.a. missnöje med det allmänna sociala 
livet verkar därför vara mindre än vad den är för unga kvinnor. Med tanke 
på att mäns riskfaktor för flytt uppges vara missnöje med arbete behöver 
inte heller mäns högre skattning, jämfört med kvinnors, av en känsla av 
otrygghet på orten vara en riskfaktor för att män flyttar.  

Den negativa skattningen av Dalarnas arbetsmarknad som syns i kvinnors, 
till skillnad från i mäns enkätsvar, gör att den ekonomiska dimensionen 
tolkas som präglad av en traditionell könsordning där kvinnan är under-
ordnad mannen. Dalarnas Forskningsråd (ibid) bedömer den ekonomiska 
dimensionens påverkan på flyttmönstren vara beroende av flera faktorer. 
Kvinnors negativa skattning av Dalarnas arbetsmarknad kan ändå ses som 
en bidragande riskfaktor för flytt. En riskfaktor som inte framkommer i 
mäns enkätsvar i och med att män överlag bedömer sig nöjda med arbets-
marknaden. 

Inom den kulturella värdedimensionen skattar kvinnor tillgång till kultur-, 
rekreations-, och fritidsutbud som viktigare än vad män gör. En möjlig 
tolkning av könsskillnaderna i enkätsvaren är att det råder en uppdelning 
i samhället mellan vad kvinnor och män bör ägna sig åt och att den här 
uppdelningen även återfinns på det kulturella planet. Dalarnas Forsknings-
råd (ibid) hävdar att den kulturella dimensionen sannolikt inverkar på var 
människor väljer att bosätta sig, men inte på utflyttning. Hur den kulturella 
dimensionen är uppbyggd kan därför medverka till huruvida kvinnor och 
män bosätter sig på samma eller på olika orter.

Samtliga värdedimensioner kännetecknas av en uppdelning mellan män 
och kvinnor som tyder på att Dalarna överlag utgörs av en traditionell 
könsordning. I de fall där den här ordningen omförhandlats (trygghets- och 
kulturupplevelsen) kvarstår ändå det faktum att det fortfarande verkar råda 
en åtskillnad mellan män - kvinnor och manligt - kvinnligt i Dalarnas län. 
Den här ojämställdheten kan innebära riskfaktorer för fortsatta negativa in- 
och utflyttningsmönster i Dalarna. 
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7. Slutdiskussion

Syftet med den här rapporten är att se om jämställdhet påverkar hur attrak-
tivt det är att bo på en ort, i det här fallet Dalarna. Genom att analysera de 
könsskillnader som framkommit i rapporten ”Region Dalarnas livsmiljöen-
kät 2008 - 2009. Bidrag till analysen” (Dalarnas Forskningsråd 2010) kan 
möjligheter och begränsningar belysas i kvinnors och mäns enkätsvar vad 
gäller att nyttja livsmiljön. Begränsningarna och möjligheterna sätts sedan 
i relation till kvinnors och mäns skattningar om att vilja stanna, eller flytta 
ifrån, Dalarna i framtiden.  

I analysen framkommer att kvinnor uppger ett större behov än män av 
tillgång till service i samhället. Forsberg (1998) beskriver jämställdhet på 
området service och infrastruktur som en ”pull factor” för kvinnor. Det 
stärker tolkningen ovan av att en bristande jämställdhet inom den praktis-
ka dimensionen kan inverka negativt på kvinnors benägenhet att flytta till 
Dalarna. 

Tidigare forskning visar att ett icke jämställt socialt liv innebär en risk att 
kvinnor flyttar (Kaminsky & Harvey 2006:3, även 22). I analysen i den här 
rapporten framkom att det finns könsskillnader i tillfredsställelsen med det 
allmänna sociala livet som kan påverka flyttmönstren. Yngre män (18-24 år) 
samt kvinnor i övre medelåldern (55-64 år) är mer nöjda än övriga personer. 
Minst nöjda är kvinnor upp till 35 år samt män i åldern 25-35 år. Missnöje 
med det sociala livet har inte visat sig påverka mäns benägenhet att flytta, 
men däremot kvinnors. Brist på jämställdhet på det här området kan därför 
utgöra en riskfaktor för att unga kvinnor flyttar från Dalarna. De tabeller 
över Dalarnas flyttstatistik från SCB som presenterades inledningsvis (s. 
6-7) bekräftar att unga kvinnor (15-24 år) är den grupp personer som i störst 
utsträckning lämnar länet.

I Dalarnas Forskningsråds rapport (2010) framkommer att arbete är en 
anledning till utflyttning för båda könen. Kvinnors högre skattade missnöje 
med arbetsmarknaden är således en riskfaktor för att kvinnor väljer att flytta 
från Dalarna till län där arbetsmarknaden är mer jämställd. Denna hypo-
tes stärks av tidigare svensk migrationsforskning där kvinnor funnits flytta 
till regioner på uppsving, vilka bl. a. kännetecknas av en relativt jämställd 
arbetsmarknad (Forsberg 1998, Hedberg, Trumberg & Forsberg 2011). 
Speciellt unga kvinnor har visat sig flytta för att utbilda sig och göra karriär 
(Nilsson 2001:17). 

Med tanke på att det främst är kvinnor som bedömer arbetsmarknaden som 
negativ, och då denna faktor bevisats kunna inverka på flyttbenägenheten, 
är en slutsats att hög grad av jämställdhet på en ort främst är attraktivt för 
kvinnor. I tidigare forskning dras samma slutsats (Forsberg 1998, Hedberg, 
Trumberg & Forsberg 2011, Kaminsky & Harvey 2006:58, Nilsson 2001:4). 

Ett problem som sannolikt hänger samman med könsskillnaderna i upp-
skattning av Dalarnas livsmiljö är att Dalarnas län är präglat av traditioner. 
Traditioner har många fina sidor, men en negativ konsekvens av traditions-
bundenhet är ojämställdhet (Länsstyrelsen Dalarna 2011). 
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Inledningsvis konstaterades att Dalarnas län har en stor andel åldrande 
befolkning och en låg andel unga invånare. För att vända den negativa 
befolkningsutvecklingen i Dalarnas län kan det därför vara viktigt att arbeta 
för en jämställd livsmiljö, så att även unga människor vill leva i Dalarna. Att 
förhindra unga människor att flytta blir sannolikt svårt. Tidigare forskning 
om Dalarna visar att unga vuxna vill flytta oavsett boendeortens attrakti-
vitet (Kostela, Naarttijärvi & Jansson 2008:16). Samtidigt uppger många 
unga vuxna att de mycket väl kan tänka sig att flytta tillbaks till Dalarna i 
framtiden (ibid). Som framkom i kapitel 4 sker det i hela 61 procent av fallen 
(Nilsson 2001:19). Att arbeta för en hög jämställdhet kan därför ses som en 
framtidsinvestering. När Dalarnas befintliga befolkning och personer med 
tidigare eller nuvarande anknytning till regionen upplever Dalarna som 
attraktivt kan det goda ryktet sprida sig som ringar på vattnet i övriga landet 
och få människor att flytta hit.  

7.1 Viktiga resultat 

• Kvinnor och män bedömer Dalarnas livsmiljö olika, vilket enligt analysen 
i den här rapporten beror på att Dalarnas län inte är jämställt.

• Kvinnor uppger livsmiljöskäl som främsta anledningen att flytta till 
Dalarna, medan män uppger arbete. Ojämställdheten i Dalarnas livsmiljö 
är enligt den här rapporten till större nackdel för kvinnor än för män. En 
möjlig slutsats är därför att Dalarna inte attraherar kvinnor i så hög grad 
som Dalarna skulle kunna göra om länet vore mer jämställt.

• Minst nöjda med det allmänna sociala livet är kvinnor upp till 35 år samt 
män mellan 25-35 år. Missnöje med det sociala livet är en ”push factor” 
för kvinnor enligt tidigare forskning. Om Dalarnas län inte blir mer 
jämställt inom den sociala dimensionen riskerar unga kvinnor därmed att 
fortsätta vara den kategori personer som i störst utsträckning flyttar från 
länet.

• Kvinnors skattade missnöje med arbetsmarknaden kan härledas till den 
könssegregering som råder på det området. Arbete är en orsak till ut-
flyttning för både män och kvinnor i Dalarna. Kvinnors missnöje med 
arbetsmarknaden kan således vara en riskfaktor för att kvinnor migrerar 
från länet. 

• Unga personer, i synnerhet kvinnor 15-24 år, flyttar från Dalarna till mer 
attraktiva regioner. Det är svårt att hindra unga människor att flytta. 
Men det är tänkbart att bristen på jämställdhet inom det allmänna socia-
la livet och på arbetsmarknaden påverkar unga kvinnors migrationsmöns-
ter mer negativt än vad som vore fallet om Dalarna var jämställt.

• Ryktet om ett attraktivt Dalarna kan sprida sig till andra regioner med 
hjälp av befintliga invånare och andra personer med nuvarande eller tidi-
gare anknytning till länet. Att arbeta för jämställdhet kan därför ses som 
en framtidsinvestering för Dalarnas län.
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Information om deltagarna i Region Dalarnas livsmiljöenkät

I Dalarnas län fick 5656 personer i åldern 18-80 år enkäten, något fler 
kvinnor än män. Svarsfrekvensen var 53 procent. Drygt hälften av delta-
garna har bott i Dalarna hela livet. Nästan samtliga övriga deltagare har 
bott i Dalarna i minst fem år. Ungefär hälften av enkätdeltagarna ingår i 
hushållstypen ”gift utan hemmavarande barn”. Näst största svarsgruppen är 
”gifta/sammanboende med barn”, följt av ”enpersonshushåll”. Ett generellt 
mönster i kvinnornas enkätsvar är att kvinnor arbetar inom offentlig sektor. 
Tendensen i männens enkätsvar är att i motsvarande utsträckning vara 
anställd inom privat sektor. Ungefär 30 procent av deltagarna har grund-
skoleutbildning. Näst största gruppen utgörs av gymnasialt utbildade, följt 
av eftergymnasialt utbildade.



WW 
 

 

Jämställdhet är en förutsättning för en regions tillväxt.

Dalarna är i behov av att vända de senaste decenniernas  
negativa befolkningsutveckling.

I rapporten ”Jämställdhetens betydelse för Dalarnas  
framtida befolkningsutveckling” påvisar Stiftelsen Minerva 
i projektet Winnet Dalarna hur ojämställdhet i Dalarna kan 
inverka på migrationsmönster.

I synnerhet unga kvinnors migrationsmönster riskerar att 
påverkas av bristande jämställdhet på boendeorten.

Den här rapporten kan vara en fingervisning om på vilka 
områden i samhället jämställdhetsinsatser är viktiga för att 
Dalarnas befolkning ska växa.


