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1. Inledning 
 

Jämställdhet handlar om att ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter på centrala 

livsområden som rör makt/inflytande, ekonomiskt oberoende, arbetsvillkor, företagande och 

utbildning (www.regeringen.se). 

Tidigare forskning påvisar att regioner gynnas starkt av jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Jämställdhet gynnar inflyttning till en region i och med att attraktionskraften höjs (Forsberg 

1998, Sveriges kommuner och landsting 2009). Jämställdhet inom näringslivet har ett starkt 

samband med tillväxt (Fürst Hörte 2009:16;16). En jämställd arbetsmarknad överlag är viktigt 

för tillväxten. Könsuppdelning försvårar matchningen på arbetsmarknaden och hämmar 

flexibilitet i yrkesval (SOU 2004:43;21ff).  

Utifrån jämställdhetens positiva effekter för en region är det av intresse att undersöka hur det 

ser ut med jämställdheten i Dalarna. År 2011 genomfördes kartläggningen 

”Jämställdhetspraktik i W7 Dalarna – En kartläggning av lokala genuskontrakt” (Hedfeldt, 

Trumberg & Forsberg 2011). Studien belyser jämställdheten i norra och västra Dalarna, dvs.  i 

Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen. Det framkommer att de 

här kommunerna kännetecknas av två olika typer av genuskontrakt: det traditionella (Malung-

Sälen, Vansbro, Älvdalen och Orsa) och det traditionella med modernistiska drag (Leksand, 

Mora och Rättvik). Där det traditionella genuskontraktet råder är arbetsmarknaden starkt 

könsuppdelad. Män heltidsarbetar mer än kvinnor och tjänar mer, trots lägre 

utbildningsnivåer. Där det traditionella genuskontraktet har modernistiska inslag har 

jämställdheten kommit en bit längre. Det synliggörs i familjelivet och i relationen mellan 

familjeliv och arbetsliv (ibid.:9).  

I den här rapporten genomförs en liknande kartläggning som gjordes i nordvästra Dalarna. 

Med hjälp av könsuppdelad statistik på en rad olika områden analyseras de kommuner som 

ingår i södra och mellersta Dalarna ur ett jämställdhetsperspektiv. Till södra och mellersta 

Dalarna räknas här Falun, Borlänge, Hedemora, Säter, Avesta, Gagnef, Ludvika och 

Smedjebacken. Huvudfrågan i rapporten är: Hur kan de lokala genuskontrakten i södra och 

mellersta Dalarna karaktäriseras utifrån offentlig statistik?  

De statistiska uppgifter som kommer att bearbetas och analyseras hämtas främst ur SCB:s, 

Försäkringskassans och Skolverkets statistikdatabaser samt ur de tidigare rapporterna: 

 Kvinnor och män i Dalarna 2011-2013 

 Är Dalarna jämställt? 2011 

I ovanstående rapporter redovisas offentlig statistik på områdena: befolkning, arbete, 

näringsliv och inkomst, barn, familj och föräldrapenning, utbildning samt politik. Analysen 

som görs i den här rapporten innefattar dessa områden och kan betraktas som en delanalys av 

lokala genuskontrakt. 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.   
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I och med att föreliggande rapport bygger på offentlig statistik har det inte alltid varit möjligt 

att hitta data från samma år, vilket vore det optimala. Vid jämförelser av data har så aktuella 

uppgifter som möjligt valts med en inriktning på tioårsintervaller. Motiveringen är att det är 

troligare att eventuella skillnader framträder tydligare under loppet av tio år än med ett par års 

intervall, då det kan vara svårare att utesluta slumpen. Kombinationen av statistik från olika år 

kan ändå ge en god bild av hur situationen i södra och mellersta Dalarnas kommuner ser ut 

och har sett ut det senaste decenniet, eftersom genusprocesser förändras relativt långsamt över 

tid.  

Med tanke på att ingen signifikansprövning genomförs av de skillnader som belyses genom 

deskriptiv statistik bör kopplingen till olika typer av genuskontrakt tolkas med viss 

försiktighet. För att minska risken att slutsatser dras utifrån siffror som ligger inom 

felmarginalen lyfts de mer påfallande skillnaderna mellan kommunerna och riket fram. 

Eftersom risken ändå kvarstår att skillnader inom felmarginalen tolkas som äkta signifikanta 

skillnader blir det upp till varje läsare att ta ställning till rimligheten i tolkningarna. 

Tolkningarna i den här rapporten visar mer på tendenser än på objektiva fakta.  

Disposition 

Inledningsvis ges en beskrivning av vad lokala genuskontrakt är. I samband med det 

presenteras en kortfattad forskningsöversikt av tidigare studier om genuskontrakt. Sedan 

sammanfattas de typer av genuskontrakt som påträffats i denna rapport. Därpå presenteras 

könsuppdelad statistik för södra och mellersta Dalarnas kommuner på de områden som 

nämndes inledningsvis. Statistiken analyseras sedan utifrån teorier om genuskontrakt. 

Rapporten avslutas med en diskussion om hur genuskontrakten i södra och mellersta Dalarnas 

kommuner kan karaktäriseras, samt vilka jämställdhetsframgångar och 

jämställdhetsutmaningar som finns.  

 

 

Stiftelsen Minerva 

Falun Juni 2013 
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2. Lokala genuskontrakt 
Lokala genuskontrakt handlar om kvinnors och mäns villkor på olika platser. I den här 

rapporten är det åtta kommuner i södra och mellersta Dalarna som är de platser som 

undersöks. Begreppet genuskontrakt är en del av teorin om genussystemet, vilket kan 

beskrivas som dynamiska processer i form av föreställningar och förväntningar som finns på 

kvinnor och män i samhället (Hirdman 2004:120). Genuskontrakten är osynliga ”kontrakt” 

mellan könen där båda parter definierar varandra på en icke jämbördig nivå. Genuskontrakten 

ger upphov till ett särskiljande mellan kvinnor och män där män oftast hamnar i den 

överordnade positionen och kvinnor i den underordnade. Exempelvis det faktum att män 

generellt har högre löner än kvinnor. Kontraktsbegreppet ska inte tolkas som en 

överenskommelse där kvinnor ”skrivit under” på sin underordning, utan kontrakten är ständigt 

föremål för förhandling i det dagliga livet. Jämställdhet är alltså något som var och en av oss 

har möjlighet att vara med och göra i det dagliga livet (ibid.:130).  

Genuskontrakten kan studeras på tre nivåer: abstrakt/filosofisk nivå, konkret nivå och 

individnivå. Den abstrakta, filosofiska nivån handlar om föreställningar om kvinnor och män 

som grundar sig på vetenskap, religion eller mytologi. Den konkreta nivån rör föreställningar 

om kön som existerar i det sociala samhällslivet, t.ex. på arbetsplatser och institutioner. 

Individnivån handlar om föreställningar om män och kvinnor inom parrelationen och 

äktenskapet (ibid.). I den här rapporten ligger fokus på den konkreta nivån och individnivån 

genom studier av de områden som nämndes i rapportens inledning.  

Genuskontrakten ser olika ut beroende på var och när de formas. Det som anses manligt på en 

plats vid en tidpunkt kan tolkas som kvinnligt på en annan plats vid ett annat tillfälle. Sådana 

geografiska skillnader mellan genuskontrakt benämns lokala eller regionala genuskontrakt. 

Lokala föreställningar om kvinnor och män är nära sammanbundet med makt. Oskrivna regler 

för hur kvinnor och män kan, bör och ska vara, tänka och handla påverkar vilka möjligheter 

som synliggörs för respektive kön i det dagliga livet. Är man eller kvinna missnöjd med 

utformningen av kontraktet i regionen är alternativen att ändå anpassa sig, att bryta mot 

kontraktet eller att flytta till en plats med ett annat slags genuskontrakt (Forsberg 1998:193).  

Den förhandling som genuskontrakten är föremål för rör de sociala, ekonomiska, kulturella 

och psykologiska faktorer som beskrivs i genussystemteorin. Det kan handla om hur kvinnor 

och män ska förhålla sig till varandra i arbetet (vilka redskap som tillhör vem), i 

kärleksrelationer (vem som ska förföra vem), i språket (vilka ord och gester som lämpar sig 

för vem), i klädsel och utseende (hår och smink) etc. Här spelar även klasstillhörighet in som 

en faktor som utvidgar variationen i genuskontraktens utformning för kvinnor och män med 

olika klasstillhörighet (Hirdman 2004:121). 

Förhandlingen om genuskontrakten kan illustreras med hjälp av det s.k. förhandlingsgapet, 

det vill säga den skillnad mellan kvinnor och män som man/kvinna är beredd att godta (se 

Figur 1 nedan).   
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Figur 1. 

   

Källa: Länsstyrelsen Uppsala 

 

Fyra olika idealtyper av förhandlingsgap mellan kvinnor och män kan urskiljas: 

 Grunt och brett. Ojämställdheten är ganska låg här, men utbredd över ett stort antal 

områden. På många av områdena finns förutsättningar för att genomföra förändringar.  

 

 Djupt och brett. Här är skillnaderna mellan kvinnor och män större än vid föregående 

idealtyp. Ojämställdheten är dessutom utbredd över ett större antal områden. Ganska 

genomgående förändringar krävs på flera områden med hjälp av särskilda insatser.  

 

 Djupt och smalt. Ojämställdheten är påtaglig men det rör sig om skillnader på ett 

mindre antal områden. På grund av att ojämställdheten är stor där den väl finns kan 

den vara svår att förändra. Punktinsatser på vissa områden kan främja jämställdhet.  

 

 Grunt och smalt. Jämställdheten är högre än vid övriga idealtyper ovan. De skillnader 

som finns mellan kvinnor och män är små och förekommer inom ett litet antal 

områden. De skillnader som väl finns är i behov av fortsatta insatser (Länsstyrelsen 

Uppsala 2008:9;12f).    
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Tidigare forskning om lokala genuskontrakt 
Forskning om lokala genuskontrakt baseras ofta på uppgifter ur offentlig statistik. Variabler 

som har undersökts i tidigare studier om genuskontrakt i Sveriges regioner är: könsfördelning 

inom politiken, utbildningsnivå, inkomster, förvärvsfrekvens, uttag av föräldrapenning, nivå 

på barnafödande, civilstånd och flyttmönster (Amcoff 2001, Forsberg 1998, Forsberg 1997).  

Gunnel Forsberg är en forskare som har studerat genusrelationer i olika regioner i Sverige 

(Forsberg 2010, Forsberg 1998, SOU 1997). Forsberg har undersökt de genusrelationer som 

äger rum på arbetsmarknaden, i det sociala livet och i det dagliga livet. Genusrelationer på 

arbetsmarknaden handlar om kvinnors och mäns arbetstider, löner och utbildningsnivåer. Det 

sociala livets genusrelationer innefattar deltagande i politiken. Genusrelationer i det dagliga 

livet rör migration, familjebildning och nivå på barnafödande (Forsberg 1998:194).  I sin 

kartläggning har Forsberg (ibid.) funnit tre skilda typer av genuskontrakt som dominerar i 

Sveriges regioner: 

 Det traditionella genuskontraktet 

 Det modernistiska genuskontraktet 

 Det otraditionella genuskontraktet 

Forsberg utvecklar beskrivningen av de tre genuskontrakten i SOU-rapporten Om makt och 

kön (Forsberg 1997). Det traditionella genuskontraktet hittas främst i skogs- och 

industribygder som Småland och Bergslagen. I de här regionerna är män och kvinnor starkt 

segregerade på arbetsmarknaden, vilket beror på en ensidig ekonomisk utveckling i 

näringslivet genom historien och på en patriarkal struktur i det sociala. Kvinnor dominerar 

inom offentlig sektor och män inom privat sektor. Arbetslösheten är jämförelsevis hög, 

speciellt bland män och inkomstklyftorna mellan könen är stora. Utbildningsnivåerna är låga 

för både män och kvinnor. Vidare är kvinnors roll inom politiken ringa och den sociala 

infrastrukturen (omsorg om barn och äldre) sköts av familjen. Barn- och äldreomsorg är ändå 

ganska välutvecklade men under nivåerna i storstadsregionerna. Där det traditionella 

genuskontraktet råder är det inte ovanligt att fäder är ensamstående föräldrar. Forsberg 

beskriver att kvinnor får sitt första barn tidigt i de här regionerna, men att nivån på 

barnafödandet är låg och abortsiffrorna höga. I de här regionerna är också utflyttningstalen 

högre än inflyttningstalen (ibid.:57ff).  

Det modernistiska genuskontraktet hittas i större städer, storstadsregioner och på 

utbildningsorter. Några exempel är Mälardalen, Göteborg och Malmö. Forsberg beskriver det 

som det mogna industrisamhällets könskontrakt (ibid:59). Här är den patriarkala strukturen 

nedtonad och istället bygger samhället på en funktionalistisk idé som har hjälpt till att utjämna 

relationen mellan kvinnor och män. Segregeringen mellan könen på arbetsmarknaden är t.ex. 

mindre påtaglig i de här regionerna, vilket bl.a. syns i arbetslöshetsstatistiken. Även 

utbildningsnivåerna är jämnare, liksom lönenivåerna. Män har dock fortfarande de högsta 

lönerna. Servicesektorn dominerar på arbetsmarknaden och det är den offentliga sektorn som 

står för den sociala infrastrukturen. Till skillnad från i traditionella regioner finns kvinnor 

representerade inom näringslivet och politiken. Inflyttningen till de här regionerna är större än 

utflyttningen. Speciellt unga människor flyttar till regioner där det modernistiska 
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genuskontraktet råder. En följd av stora inflyttningar från andra delar av landet och från andra 

länder är en mångkulturell atmosfär där olika levnadsformer accepteras. I de här regionerna 

föder många kvinnor barn sent eller inte alls och många av invånarna är ensamboende eller 

ensamstående föräldrar (ibid:59f).  

Det otraditionella genuskontraktet har identifierats i vissa landsbygdsområden och 

kustregioner, t.ex. Gotland och Jämtland. I de otraditionella områdena domineras 

arbetsmarknaden av jordbruk, tillverkning och turism. Här är relationen mellan kvinnor och 

män mer jämställd än i regioner där det traditionella genuskontraktet råder. Både kvinnor och 

män är relativt integrerade på arbetsmarknaden och i den politiska verksamheten. Det är 

vanligt med heltidsarbete för både män och kvinnor. Många män återfinns inom offentlig 

sektor och bland kvinnor är det ganska vanligt att vara företagare. Kvinnor är ofta politiskt 

aktiva och aktiva i föreningar som t.ex. byalag eller vägföreningar. Lönenivåerna är relativt 

jämna mellan könen men är generellt sett låga. Ett historiskt utbyte (t.ex. handel) med andra 

länder och regioner kan förklara varför de här regionerna avviker från närliggande regioner 

som domineras av andra typer av genuskontrakt (ibid:61f).  

Forsberg har år 2010 utvecklat de tre grundtyperna till genuskontrakt i en mer avancerad 

statistisk analys där kontrakten delas in i fem genuskontraktstyper (Forsberg 2010). Den första 

är storstadens genuskontrakt, vilket liknar det modernistiska genuskontraktet. Storstadens 

genuskontrakt kännetecknas av en mer jämställd arbetsmarknad då yrkessegregationen är 

mindre. Inkomstklyftorna mellan kvinnor och män är ändå bland de största i landet. 

Utbildningsnivån och representationen inom politiken skiljer sig däremot inte åt mellan 

könen. I den här regionen tar lägst andel fäder ut föräldraledighet. Andelen singelhushåll är 

hög och nivån på barnafödandet låg (ibid.:217). 

Den andra genuskontraktstypen är familjeorienterat småskaligt genuskontrakt som t.ex. finns 

i inre södra Sveriges skogs- och industrisamhällen. Denna typ skiljer sig mycket från 

storstadens genuskontrakt. Arbetsmarknaden är könssegregerad, inkomstklyftorna stora till 

mäns fördel och kvinnor deltar sällan i politiken. Kvinnor är ändå mer högutbildade än män i 

de här regionerna. Vidare är fertilitetsgraden bland den högsta i landet. En liknande typ av 

genuskontrakt som det familjeorienterade är bruksortskontraktet. Det finns i gamla 

järnmalmsindustriregioner i södra och mellersta Sverige. Här är nivån på barnafödandet lägre 

och andelen föräldralediga fäder högre än i regioner med det familjeorienterade kontraktet 

(ibid.217f).  

Den fjärde typen av genuskontrakt är det agro-industriella genuskontraktet som, liksom 

bruksortskontraktet, påminner om det familjeorienterade kontraktet. Det som skiljer är att i 

regioner med det agro-industriella kontraktet så finns en stor andel kvinnor representerade 

inom politiken och utbildningsnivån är jämnare mellan könen. De här regionerna hittas främst 

längs väst- och norrlandskusten, men även i inlandet (ibid.218).  

Slutligen identifierar Forsberg (2010) en typ av genuskontrakt som kallas norrskenets 

genuskontrakt och finns i inre Norrland. Mäns och kvinnors inkomstnivåer är här jämna. 

Kvinnor deltar ibland i högre utsträckning än män på arbetsmarknaden och kvinnor är 
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generellt högre utbildade än män. Här deltar kvinnor i stor grad i politiken. Nivån på 

barnafödandet är hög, men få män tar ut föräldraledighet (ibid.).  

I den här rapporten undersöks kommunerna i södra och mellersta Dalarna utifrån Forsbergs 

tidigare indelning i tre typer av genuskontrakt. Anledningen till valet av den grövre 

indelningen av genuskontrakt är att ingen statistisk analys görs i ett dataprogram av det 

material som används. Det kan vara bättre att välja en grövre indelning då ingen möjlighet 

finns att signifikanspröva variationerna i materialet.  

Forskning om lokala genuskontrakt i Dalarna 
Vad gäller Dalarna utifrån de fem genuskontraktstyperna ovan finner Forsberg (2010) att det 

”agro-industriella kontraktet” dominerar (Rättvik, Leksand, Orsa, Mora, Borlänge och 

Ludvika).  Det kontrakt Forsberg kallar ”bruksortskontraktet” är vanligast i regionens södra 

del (Säter, Hedemora, Avesta och Smedjebacken). Det ”familjeorienterade småskaliga 

genuskontraktet” förekommer också (Gagnef och Vansbro). I Malung-Sälen och Älvdalen 

fann Forsberg vad hon kallar ”norrskenets genuskontrakt”. Den enda kommun i Dalarna som 

identifierats ha ett ”storstadens genuskontrakt” är Falun (ibid.:219).  

Jämställdhetspraktik i W7 Dalarna – En kartläggning av lokala genuskontrakt   

År 2011 genomförde Mona Hedfeldt, Anders Trumberg och Gunnel Forsberg en liknande 

studie som Forsberg gjort (Forsberg 1997, 1998), men enbart i nordvästra Dalarnas 

kommuner. I studien används Forsbergs indelning av genuskontraktstyperna i det 

traditionella, det otraditionella och det modernistiska genuskontraktet (Forsberg 1998). Det 

framkommer att kommunerna i nordvästra Dalarna kännetecknas av två olika typer av 

genuskontrakt: det traditionella (Malung-Sälen, Vansbro, Älvdalen och Orsa) och det 

traditionella med modernistiska drag (Leksand, Mora och Rättvik) (Hedfeldt, Trumberg & 

Forsberg 2011:9). 

I Malung-Sälen, Vansbro, Älvdalen och Orsa, vilka har ett traditionellt genuskontrakt, är 

arbetsmarknaden starkt könsuppdelad. Mannen heltidsarbetar mer än kvinnan och tjänar mer, 

trots lägre utbildningsnivåer. Kvinnan har generellt gymnasieutbildning medan mannen har 

grundskoleutbildning. Mannen driver ofta eget företag inom tillverkning, bygg, jord- 

skogsbruk, medan kvinnan i de här kommunerna frekvent arbetar inom omsorg. I de här 

kommunerna är kvinnan oftare föräldraledig när barnen är små, medan det är vanligt att 

mannen tar ut den tillfälliga föräldrapenning när barnen är sjuka. Invånarna i de här 

kommunerna är ofta födda och uppvuxna där. Många män och kvinnor flyttar därifrån, 

framför allt från Malung-Sälen och Älvdalen.   

I Leksand, Mora och Rättvik har det traditionella genuskontraktet modernistiska inslag, vilket 

innebär att jämställdheten har kommit en bit längre. Det synliggörs i familjelivet och i 

relationen mellan familjeliv och arbetsliv. I de här kommunerna har kvinnan ofta högre 

utbildning än mannen, men mannen tjänar ändå mer. Kvinnan arbetar t.ex. inom vård- och 

omsorg eller utbildning. Det är vanligt att mannen arbetar inom privat sektor. Kvinnan i 

Leksand, Mora och Rättvik är generellt mer politiskt aktiv än kvinnan i en kommun där ett 
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traditionellt genuskontrakt råder. Både mannen och kvinnan är föräldralediga i Leksand, Mora 

och Rättvik. Kvinnor flyttar gärna till kommuner som Mora och Rättvik.   

3. Genuskontrakten i södra och mellersta Dalarnas kommuner 
I den här rapporten framträder en övervägande traditionell bild av södra och mellersta 

Dalarnas kommuner. Falun utgör ett undantag då modernistiska genusstrukturer tycks 

dominera i kommunen. Det generella mönstret som framträder i södra och mellersta Dalarna 

är att traditionella genusstrukturer i synnerhet tycks existera inom områdena arbetsmarknad 

och utbildning. Män arbetar i högre utsträckning än kvinnor och har högre lön än kvinnor, 

trots att en större andel kvinnor än män är eftergymnasialt utbildade.  

I föreliggande rapport är det tre typer av genuskontrakt som verkar karaktärisera södra och 

mellersta Dalarnas kommuner: 

 Det modernistiska genuskontraktet med traditionella drag 

 Det traditionella genuskontraktet med modernistiska drag  

 Det traditionella genuskontraktet med otraditionella drag  

Det modernistiska genuskontraktet med traditionella inslag tycks dominera i Falu kommun. 

Det traditionella genuskontraktet med modernistiska drag uppfattar vi vara kännetecknande 

för Borlänge kommun. Det traditionella genuskontraktet med otraditionella drag verkar 

karaktärisera Hedemora, Säter, Avesta, Gagnef, Ludvika och Smedjebacken. 

För att ge läsaren en bild av hur de olika kontraktstyperna kan komma till uttryck i invånarnas 

livssituationer generaliseras resultaten något och introduceras i en presentation av tre par: 

Lukas och Lejla, Leo och Linda, samt Lennart och Lena. De tre paren ska betraktas som 

generaliserade exempel på hur genusstrukturerna kan se ut i några av de åtta studerade 

kommunerna.   

Ett modernistiskt genuskontrakt med traditionella drag  

Lukas och Lejla är i 30-årsåldern och bor i Falun. Lejla kommer från en by i södra Sverige 

men hon flyttade till Falun för att utbilda sig till sjuksköterska. Efter studierna fick hon jobb 

inom landstinget där hon trivs bra. Även om hon anser att lönen är väl låg har hon inga planer 

på att flytta tillbaks till sin ursprungliga region som känns för liten. Lejla är politiskt aktiv och 

sitter i kommunfullmäktige. Lukas är byggnadsarbetare och har ett eget företag som ger en 

god inkomst. Han kommer ursprungligen från Falun där han gick byggnadsprogrammet på 

gymnasiet. För tillfället är han föräldraledig med parets andra barn Ludvig. Lejla och Lukas är 

överens om att dela lika på föräldraledigheten. Ludvigs storasyster Lisa går på fritidshem, 

liksom de flesta barn i Lukas och Lejlas bekantskapskrets. 

Ett traditionellt genuskontrakt med modernistiska drag 
Leo och Linda är i 25-årsåldern och bosatta i Borlänge. Leo kommer från en by i södra 

Dalarna men flyttade till Borlänge för en anställning inom stålindustrin. På grund av 

nedskärningar är han arbetslös för tillfället. Linda hoppade av gymnasiet och har sedan dess 
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hankat sig fram på olika vikariat inom hemtjänsten. Hon hoppas få en fast tjänst så 

småningom. Just nu är det inte aktuellt för Linda är hemma med parets andra barn Leja. 

Eftersom Linda har arbetat deltid eller gått arbetslös har det blivit så att hon tagit ut det mesta 

av föräldraledigheten. Lejas storasyster går i förskola. Det gör de flesta barn till Leos och 

Lindas vänner.  

Ett traditionellt genuskontrakt med otraditionella drag 
Lennart och Lena är födda och uppvuxna i Gagnef. De är i 45-årsåldern och har två 

tonåringar. Lena gick omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. Lennart gick byggprogrammet. 

Lena arbetar som timanställd undersköterska inom hemtjänsten och Lennart driver eget 

företag inom byggbranschen. Trots att Lena är timanställd arbetar hon nästan motsvarande 

heltid. På fritiden är Lena aktiv inom lokalpolitiken. När barnen var små delade Lennart och 

Lena lika på föräldraledigheten. Lennart brukade även ta ut föräldraledighet när barnen var 

tillfälligt sjuka. Ingen i Lennarts och Lenas grannskap har tyckt att det varit märkligt, men en 

del kunder till Lennart har reagerat. Tonårsbarnen har redan börjat fantisera om att flytta från 

Gagnef när de blir större. Lennart och Lena är också tveksamma till att barnen har en framtid i 

Gagnef.  
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4. Befolkningsutvecklingen i kommunerna 
 

Det totala befolkningsantalet i södra och mellersta Dalarnas kommuner ökade under perioden 

december år 2002 - december år 2012 (+1644 invånare). Detta trots att Dalarnas län totalt sett 

sedan år 2002 har en befolkningsminskning på -81 invånare under samma period. Framförallt 

ökade antalet invånare i de större kommunerna Falun (+1591) och Borlänge (+2433). Störst 

befolkningsminskning mellan år 2002-2012 hade Avesta kommun (-829), följt av Hedemora 

(-520) och Smedjebacken (-507) (www.scb.se). Det är således i de små kommunerna i södra 

och mellersta Dalarna som befolkningen tenderar att minska, medan de större kommunerna i 

regionen uppvisar mönstret av en ökande befolkning.    

Befolkningssammansättningen är förhållandevis jämn mellan kvinnor och män i södra och 

mellersta Dalarnas kommuner år 2012. I några kommuner syns ändå vissa marginella 

skillnader. I Falun, som är den största kommunen befolkningsmässigt, bor 2 procent fler 

kvinnor än män. I Gagnef, Smedjebacken och Säter bor 2 procent fler män än kvinnor. De här 

kommunerna är de minsta befolkningsmässigt. Det bor alltså en något större andel män än 

kvinnor i de tre kommuner som har lägst antal invånare.  

Figur 2. Befolkningsfördelning kvinnor och män 0-80+ år 2012 

och 2002 (procent) 
 

 

Källa: SCB 
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procent). Befolkningsutvecklingen i södra och mellersta Dalarnas kommuner uppvisar därmed 

mönstret att gå mot en något ojämnare könsfördelning. 

Andelen äldre över 65 år i Sverige blir allt fler och medelåldern i landet har ökat kontinuerligt 

de senaste decennierna. Ökningen är förhållandevis långsam men syns även under de senaste 

åren. År 2012 var medelåldern i Sverige 41,2, jämfört med 41,1 år 2010 (www.scb.se). 

Medellivslängden för kvinnor år 2012 var 83,5. För män var medellivslängden år 2012 79,9 år 

(www.sfi.se). Jämfört med riket så är medelåldern i Dalarna högre. Av södra och mellersta 

Dalarnas kommuner så har alla kommuner utom Falun och Borlänge påtagligt högre 

medelålder än riket. År 2012 var medelåldern 41,2 i Sverige och 43,6 i Dalarna. Vad gäller 

södra och mellersta Dalarnas kommuner så är mönstret en ökande medelålder för både 

kvinnor och män vid en jämförelse av åren 2002 och 2012. Ludvika kommun utgör ett 

undantag då medelåldern år 2012 ligger kvar på samma nivå för kvinnor (45,8) som år 2002. 

Högst medelålder finner vi år 2012 i Smedjebacken (45,9). Den största ökningen i medelålder 

mellan år 2002 och 2012 återfinns i Säter (+ 2,4 år), en av de minsta kommunerna i Södra och 

mellersta Dalarna.  

En skillnad mellan könen vid en jämförelse av år 2002 och år 2012 är att männens medelålder 

stiger i Ludvika (+ 1 år) och Borlänge (+0,6 år) medan kvinnornas medelålder i de här 

kommunerna ligger kvar på samma nivå. Den största ökningen av medelåldern för män 

påträffas i Säters kommun (+ 2,6 år). För kvinnor ökar medelåldern mest i Smedjebackens 

kommun (+ 2,6 år). En annan skillnad mellan kvinnors och mäns medelålder i södra och 

mellersta Dalarnas kommuner vid en jämförelse av år 2002 och år 2012 är att medelåldern i 

genomsnitt ökar i något snabbare takt för män (+1,8) än för kvinnor (+1,2) (www.scb.se).  

Figur 3. Medelålder för kvinnor och män 2012 och 2002 

 

Källa: SCB 
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Flyttar män och kvinnor till eller från södra och mellersta 

Dalarna? 
Statistik över flyttmönstren i södra och mellersta Dalarna visar på markanta skillnader, både 

mellan kommunerna och mellan kvinnor och män. Av södra Dalarnas åtta kommuner är sex 

inflyttningskommuner: Falun, Borlänge, Säter, Avesta, Ludvika och Smedjebacken. Två är 

utflyttningskommuner: Gagnef och Hedemora. Figur 4 nedan illustrerar flyttningsnettot, vilket 

är skillnaden mellan antal personer som flyttar till respektive från en kommun. Både män och 

kvinnor flyttar från Gagnef. Till Avesta, Falun och Ludvika flyttar både kvinnor och män. 

Påtagliga skillnader i kvinnors och mäns flyttmönster finns i Falun, Borlänge, Hedemora och 

Ludvika. Till Falun och Ludvika flyttar betydligt fler kvinnor än män. Till Borlänge och 

Hedemora flyttar kvinnor, medan män flyttar därifrån. I Smedjebacken syns ett omvänt 

förhållande då män flyttar till medan kvinnor flyttar från kommunen. Fler män än kvinnor 

flyttar också till Säter och Avesta.  

Utifrån uppgifterna ovan verkar ett mönster vara att kvinnor i högre utsträckning flyttar till 

större kommuner i södra och mellersta Dalarna (Falun, Borlänge, Ludvika). Män tenderar 

istället att i högre grad flytta till de mindre kommunerna (Smedjebacken, Säter och Avesta).  

Figur 4. Flyttningsnetto 2012 (antal) 

 

Källa: SCB 
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desamma år 2012. För män år 2012 var Säter, Ludvika och Smedjebacken 

inflyttningskommuner, medan de här kommunerna var utflyttningskommuner för män år 

2002. Gagnef och Borlänge har gått från att vara inflyttningskommuner för män år 2002 till 

att bli utflyttningskommuner år 2012.  

Figur 5. Flyttningsnetto 2002 (antal) 

 

Källa: SCB 
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 5. En könssegregerad arbetsmarknad 
 

Arbetsmarknaden i Sverige är könssegregerad (Brandén & Ström 2011:4;15f, SOU 

2004:43;41). I Dalarnas län är könssegregeringen än mer framträdande än i landet i övrigt 

(Länsstyrelsen Dalarna 2011:07;15). I denna rapport ger data möjligheten att undersöka den 

horisontella segregation mellan yrken närmare, medan den vertikala segregationen som visar 

sig i olika yrkespositioner kräver mer detaljerade uppgifter än de som här analyseras.  

I rapporten Är Dalarna jämställt? (Länsstyrelsen Dalarna 2011) framkommer att kvinnor 

förvärvsarbetar i högre utsträckning än män inom utbildning, omsorg och personliga tjänster, 

yrken som återfinns inom offentlig sektor och ofta är deltidsarbeten. Män i Dalarnas län 

tenderar att arbeta inom branscherna bygg, energi, tillverkning, jord och skog, vilket är yrken 

som ofta finns inom den privata sektorn (ibid.). Vid en närmare titt på vilka yrken som är 

vanligast för män respektive kvinnor i de olika kommunerna i södra och mellersta Dalarna är 

könssegregeringen på arbetsmarknaden uppenbar (se Tabell 1 och 2 nedan). Precis som i 

Dalarnas län i stort arbetar kvinnor inom hälso- och sjukvård, utbildning och handel medan 

män arbetar inom tillverkningsindustri och byggbranschen. Ett intressant undantag är Säters 

kommun där det vanligaste yrket för män är vård- och omsorgspersonal. Det är också värt att 

notera att för män är ”yrke okänt” ett av de fem vanligaste yrkena i Säter, Gagnef och 

Smedjebacken. 

 

Tabell 1. De fem vanligaste yrkena för kvinnor/kommun 2011 

 Falun Borlänge Hedemora Säter Avesta 

1 Vård/ 

Omsorgs- 

personal 

Vård/ 

Omsorgs- 

personal 

Vård/ 

Omsorgs- 

personal 

Vård/ 

Omsorgs- 

personal 

Vård/ 

Omsorgs- 

personal 

2 Sjuksköterskor Försäljare 

detaljhandel 

demonstratörer 

mfl 

Försäljare 

detaljhandel 

demonstratörer 

mfl 

Förskollärare 

Fritidspedagoger 
Försäljare 

detaljhandel 

demonstratörer 

mfl 

3 Försäljare 

detaljhandel 

demonstratörer 

mfl 

Grundskollärare Grundskollärare Försäljare 

detaljhandel 

demonstratörer 

mfl 

Övrig kontors- 

personal 

4 Förskollärare 

Fritidspedagoger 

Övrig kontors- 

personal 

Förskollärare 

Fritidspedagoger 
Sjuksköterskor Sjuksköterskor 

5 Grundskollärare Städare mfl Städare mfl Grundskollärare 

Städare mfl 

Städare mfl 
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 Gagnef Ludvika Smedjebacken 

1 Vård/ 

Omsorgs- 

personal 

Vård/ 

Omsorgs- 

personal 

Vård/ 

Omsorgs- 

personal 

2 Förskollärare 

Fritidspedagoger 
Försäljare 

detaljhandel 

demonstratörer 

mfl 

Förskollärare 

Fritidspedagoger 

3 Försäljare 

detaljhandel 

demonstratörer 

mfl 

Grundskollärare Grundskollärare 

4 Grundskollärare Förskollärare 

Fritidspedagoger 
Försäljare 

detaljhandel 

demonstratörer 

mfl 

5 Bokförings- o 

redovisnings- 

assistenter 

Sjuksköterskor Städare mfl 

Källa: SCB 

Tabell 2. De fem vanligaste yrkena för män/kommun 2011 

 Falun Borlänge Hedemora Säter Avesta 

1 Byggnads/ 

Anläggnings- 

arbetare 

Processoperatör 

Stål- o 

metallverk 

Byggnads/ 

Anläggnings- 

arbetare 

Vård/ 

Omsorgs- 

personal 

Processoperatör 

trä- o 

pappersindustri 

2 Säljare, inköpare, 

mäklare mfl 

Ingenjörer o 

tekniker 

Processoperatör 

stål- o 

metallverk 

Byggnads/ 

Anläggnings- 

arbetare 

Processoperatör 

stål- o 

metallverk 

3 Byggnads- 

hantverkare 

Fordonsförare Fordonsförare Fordonsförare Ingenjörer o 

tekniker 

4 Vård/ 

Omsorgs- 

personal 

Byggnads/ 

Anläggnings- 

arbetare 

Vård/ 

Omsorgs- 

personal 

Yrke 

okänt 

Maskin- o 

motorreparatör 

5 Försäljare 

detaljhandel 

demonstratörer 

mfl 

Byggnads- 

hantverkare 

Byggnads- 

hantverkare 

Maskinförare Byggnads- 

hantverkare 

 Gagnef Ludvika Smedjebacken 

1 Byggnads/ 

Anläggnings- 

arbetare 

Montörer Processoperatör 

stål- o 

metallverk 

2 Maskinoperatör 

trävaruindustri 

Ingenjörer o 

tekniker 
Maskin- o 

motorreparatör 

3 Montörer Civilingenjörer 

arkitekter  

mfl 

Yrke 

okänt 

4 Yrke 

okänt 
Elmontörer 

tele- o 

elektronik- 

operatörer mfl 

Byggnads/ 

Anläggnings- 

arbetare 

5 Vård/ 

Omsorgs- 

personal 

Byggnads- 

hantverkare 

Gjutare, 

svetsare, 

plåtslagare 

mfl 

Källa: SCB 
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Som framgår av figur 6 nedan är de tre vanligaste yrkena i Falun kvinnodominerade. I 

Borlänge, Hedemora, Säter och Gagnef är två av de tre vanligaste yrkena kvinnodominerade. 

Det handlar om yrken inom hälso- och sjukvård samt handel. I figur 7 nedan syns att i 

Smedjebacken, Avesta och Ludvika är två av de tre vanligaste yrkena mansdominerade. Där 

rör det sig i synnerhet om arbeten inom tillverkningsindustrin. Förutom att kvinnor och män 

tenderar att arbeta inom olika yrken i södra och mellersta Dalarnas kommuner finns alltså 

skillnader i hur könssegregeringen ser ut i respektive kommun. I de större kommunerna Falun 

och Borlänge är de kvinnodominerade yrkena vanligast. I mindre kommuner som Ludvika, 

Smedjebacken och Avesta är de mansdominerade yrkena vanligast. Värt att notera är att ingen 

av kommunerna har en könsbalanserad arbetsmarknad.  

Figur 6. Andel kvinnor inom de tre vanligaste yrkena/kommun 

2011 (procent)

 

Källa: SCB 
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Figur 7. Andel män inom de tre vanligaste yrkena/kommun 2011 

(procent) 

 

Källa: SCB 
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förvärvsfrekvens är 8 procent högre än kvinnors. I Falu kommun är det nästan lika många 

kvinnor och män som förvärvsarbetar (1 procents differens). Figur 8 nedan illustrerar 

skillnaderna mellan kommunerna och kön.  

Figur 8. Förvärvsfrekvens bland män och kvinnor 2009 (procent) 

 

Källa: Länsstyrelsen Dalarna 2011 

I Länsstyrelsen Dalarnas rapport (2011) framgår att det är i den yngsta åldersgruppen (20-34 

år) som förvärvsfrekvensen är lägst. Allra lägst är den i Borlänge kommun för både kvinnor 

och män i denna åldersgrupp (60 resp. 62 procent) (ibid.).  

Män har inte bara högre förvärvsfrekvens än kvinnor, de arbetar också heltid i större 

omfattning än vad kvinnor gör. Samtliga kommuner i södra och mellersta Dalarna har mer än 

dubbelt så många deltidsarbetslösa kvinnor som män och kvinnor har oftare timanställningar 

(ibid.:52). Tabell 3 nedan visar att jämfört med riket så har Dalarnas län både större andel 

deltidsarbetslösa kvinnor (4 procent fler) och timanställda kvinnor (2 procent fler). Några av 

kommunerna i södra och mellersta Dalarna avviker från det här mönstret. Falun, Säter och 

Gagnef har en lägre andel deltidsarbetslösa kvinnor än genomsnittet för riket. Det rör sig dock 

om relativt små skillnader på mellan 1-3 procent. Falun och Borlänge har 2-3 procent lägre 

andel timanställda kvinnor jämfört med riket.  

Skillnaden mellan kvinnor och män i andel deltidsarbetslösa är störst i Hedemora, där 74 

procent fler kvinnor är deltidsarbetslösa. Jämfört med riket har Hedemora 12 procent fler 

deltidsarbetslösa kvinnor. Andra kommuner med påtagligt större andel deltidsarbetslösa än i 

riket är Avesta, Ludvika och Smedjebacken, vilka ligger 8-10 procent högre än snittet i riket. 

Största könsskillnaden i andel timanställda finner vi i Gagnef, där 60 procent fler kvinnor än 

män är timanställda. Jämfört med riket har Gagnef 16 procent fler timanställda kvinnor. 
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Andra kommuner som har betydligt fler timanställda kvinnor än snittet för riket är Hedemora, 

Avesta, Ludvika, vilka ligger 4-12 procent högre än riket.  

Tabell 3. Deltidsarbetslösa och timanställda 2010 (procent) 

          Deltidsarbetslösa                   Timanställda 

  

Kvinnor                        

 

Män 

Totalt 

antal 

 

Kvinnor 

 

Män 

Totalt 

antal 

Falun 72 28 211 62 38 463 

Borlänge 75 25 122 61 39 371 

Hedemora 87 13 70 68 32 113 

Säter 73 27 22 64 36 70 

Avesta 85 15 59 76 24 111 

Gagnef 74 26 34 80 20 86 

Ludvika 85 15 39 69 31 124 

Smedjebacken 83 17 35 67 33 125 

Dalarna 79 21 898 66 34 2016 

Sverige 75 25 34244 64 36 54470 

Källa: Länsstyrelsen Dalarna 2011 

Ett könssegregerat företagande 
Trots att kvinnors företagande har ökat med ca 26 procent det senaste decenniet är fortfarande 

drygt dubbelt så många män som kvinnor företagare (www.foretagsamheten.se, Svenskt 

näringsliv 2011). Siffror från år 2011 visar att 21,3 procent av företagen i Dalarna drivs av 

kvinnor. Det är något färre än i landet i övrigt där 22,7 procent av företagarna är kvinnor 

(Tillväxtverket 2012:17). Jämfört med år 2009 var det 3,1 procent fler företagande kvinnor i 

Dalarna år 2011 (Länsstyrelsen Dalarna 2011:49). Statistik på kommunnivå från år 2009 visar 

påtagliga könsskillnader i företagandet (se Tabell 4 nedan). Män är i högre utsträckning 

företagare än kvinnor. En tendens är att män driver företag i eget AB medan kvinnor är 

egenföretagare. Ungefär 60 procent fler män än kvinnor driver företag i eget AB och ca 30 

procent fler män än kvinnor är egenföretagare (ibid.).  

Flest företagande kvinnor i Ludvika 
Ludvika är den kommun där störst andel kvinnor driver företag, både som egenföretagare (39 

procent) och som företagare i eget AB (21 procent). Ludvika är därmed den enda kommunen 

som precis överstiger (med 1 procent) medelvärdet för riket vad gäller företagande i eget AB. 

Jämfört med riket och länet finns 5 procent fler egenföretagande kvinnor i Ludvika. En något 

större andel egenföretagande kvinnor än i riket hittar vi också i Smedjebacken, Avesta och 

Borlänge (1-2 procent fler). Säters kommun har minst andel egenföretagande kvinnor (29 

procent) och ligger 5 procent lägre än nivån i riket. Smedjebacken har lägst andel kvinnor 

som är företagare i eget AB (12 procent) och ligger därmed 8 procent lägre än snittet i riket. I 

Avesta är också andelen företagande kvinnor i eget AB relativt låg jämfört med riket (4 

procent lägre).   
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Tabell 4. Andel företagare 2009 (procent) 

        Kvinnor           Män 

 Företagare AB Egenföretagare Företagare AB Egenföretagare 

Falun 18 34 82 66 

Borlänge 19 35 81 65 

Hedemora 18 32 82 68 

Säter 17 29 83 71 

Avesta 16 35 84 65 

Gagnef 20 33 80 67 

Ludvika 21 39 79 61 

Smedjebacken 12 36 88 64 

Dalarna  19 34 81 66 

Sverige 20 34 80 66 

Källa: Länsstyrelsen Dalarna 2011 

Män pendlar mer än kvinnor 
Pendling avser här att resa för att arbeta i en annan kommun än där man är bosatt. Mönstret i 

södra och mellersta Dalarnas kommuner är att män pendlar i större utsträckning än kvinnor, 

både till och från kommunerna. Tabell 1 och 2 ovan visade att kvinnor främst arbetar som 

vård- och omsorgspersonal, försäljare, detaljhandlare, demonstratörer, och förskollärare, 

medan män tenderar att arbeta som byggnads- och anläggningsarbetare och processoperatörer. 

Det är sannolikt att de branscher inom vilka kvinnor arbetar finns närmre boendeplatsen än de 

yrken män dominerar inom. Andelen kvinnor som pendlar från kommunerna i södra och 

mellersta Dalarna varierar mellan 35- 48 procent. För män varierar andelen utpendlare mellan 

52-65 procent. I Figur 9 visas andelen utpendlare i respektive kommun. Falun är den kommun 

som minst andel kvinnor (35 procent) men störst andel män (65 procent) pendlar från.  

Figur 9. Andel utpendlare/kommun 2011 (procent) 

 

Källa: SCB 
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I Figur 10 nedan illustreras inpendlingen till södra och mellersta Dalarnas kommuner. Det rör 

sig om mellan 46-65 procent män som pendlar till de olika kommunerna. Andelen 

inpendlande kvinnor varierar mellan 34-54 procent i kommunerna. Skillnaderna mellan 

andelen kvinnor och män som pendlar till södra Dalarnas kommuner ligger på ungefär samma 

nivåer som för utpendling. Smedjebackens kommun utmärker sig genom att lägst andel 

kvinnor (34 procent) pendlar dit, medan störst andel män (65 procent) pendlar till 

Smedjebacken.  

Figur 10. Andel inpendlare/kommun 2011 (procent) 

  

Källa: SCB 
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6. Långsamt minskande löneskillnader 
 

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Dalarnas län är stora, precis som i övriga landet. 

Kvinnor i Dalarna tjänade år 2009 i genomsnitt 6500 kronor mindre per månad än männen 

(Länsstyrelsen Dalarna 2011:07;15). Vid en granskning av årsinkomster mätta i tusen kronor 

(tkr) i kommunerna år 2001 och 2011 visar Figur 11 nedan att Falu kommun har högst 

medelinkomst dessa år för både kvinnor och män i ålder 16 år och uppåt. Kvinnor tjänade där 

75,3 procent av vad männen tjänade år 2011. Det är något högre än genomsnittsvärdet för 

Dalarna (74,7 procent) och för riket (73,7 procent). För män år 2011 är medelinkomsten 

nästan lika hög i Smedjebackens kommun som i Faluns (0,4 tkr differens). För kvinnor år 

2011 är medelinkomsten lägst i Smedjebackens kommun (189,4 tkr). Där tjänade kvinnor 

68,2 procent av vad männen tjänade år 2011. År 2001 var medelinkomsten för kvinnor lägst i 

Gagnef (134,8 tkr). Då tjänade kvinnor där 66,9 procent av vad männen tjänade samma år.  

När utvecklingen år 2001-2011 av medelinkomst för kvinnor och män i södra och mellersta 

Dalarnas kommuner studeras visar det sig att löneskillnaderna mellan könen minskat något i 

samtliga kommuner. Skillnaden mellan kvinnors och mäns medelinkomster har minskat mest 

(ca 6 procent) i Falun, Borlänge och Gagnef. Löneskillnaden har minskat minst i 

Smedjebacken (ca 1 procent). De här siffrorna kan jämföras med Dalarnas län och med riket 

där skillnaden mellan mäns och kvinnors medelinkomster har minskat med ca 4 procent.   

Figur 11. Medelinkomst (tkr) för kvinnor och män 2011 och 2001 

 

Källa: SCB 

Medelinkomst som måttstock riskerar att ge en något skev bild av verkligheten eftersom det 

kan vara få personer som tjänar extremt mycket eller litet och därmed påverkar medelvärdet. 

För att ge en mer verklighetsnära bild av hur mycket män och kvinnor tjänar i de olika 

kommunerna kan det därför vara en god idé att även studera medianvärdet (det mittersta 

värdet).  
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Kvinnor tjänar minst i Smedjebacken och Ludvika 
Vid en jämförelse av data för medelinkomst per år och medianinkomst per år visar det sig att 

löneskillnaderna i södra och mellersta Dalarnas kommuner, liksom i länet och i riket, minskar 

långsammare när medianinkomst iakttas. I Ludvika och Smedjebacken syns till och med en 

ökning i löneskillnad (ca 2-3 procent). Ovan framkom att löneskillnaderna minskat mest i 

Falun, Borlänge och Gagnef (ca 6 procent år 2001-2011). Utifrån medianinkomsten beräknat 

blir minskningen något mindre (ca 2-4 procent). I Figur 12 nedan syns att kvinnors 

medianinkomst (liksom medelinkomst) är högst i Falu kommun år 2001 och år 2011. År 2001 

tjänade kvinnor där 71,7 procent av vad männen tjänade. År 2011 tjänade kvinnor i Falu 

kommun 75,4 procent av vad männen tjänade. Jämfört med kvinnor i riket tjänade kvinnor i 

Falun år 2011 i genomsnitt 6,7 tkr mer. Procentuellt sett är skillnaden mellan Falun och riket 

ändå ganska liten (2 procent). Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är i genomsnitt minst 

i Falu kommun (65,7 tkr), följt av Säters kommun (66,8 tkr). Både Falun och Säter har mindre 

löneskillnad mellan kvinnor och män än riket, där skillnaden är 70,5 tkr. Även här är 

skillnaderna jämfört med riket procentuellt sett små (1-2 procent). Störst är löneskillnaderna 

mellan kvinnor och män i Smedjebacken (93,2 tkr), följt av Ludvika (86,7 tkr). Smedjebacken 

och Ludvika har 6-7 procent större löneskillnader mellan könen jämfört med riket. 

Ovan framkom att medelinkomsten var högst för män i Falu kommun år 2001 och år 2011. 

Betraktar vi medianinkomsten visar det sig att män tjänade mest i Smedjebacken år 2011 

(272,9 tkr) och i Borlänge år 2001 (208,2 tkr). I Borlänge år 2001 tjänade kvinnor 68,2 

procent av vad männen tjänade. I Smedjebacken år 2011 tjänade kvinnor 65,8 procent av vad 

männen tjänade. Det kan jämföras med siffror för hela länet 2001 (71,1 procent) och 2011 

(72,1 procent) och för riket 2001 (72 procent) och 2011 (73,4 procent). En annan intressant 

skillnad mellan kvinnors och mäns medianinkomst i Dalarna vid en jämförelse av år 2001 och 

år 2011 är att den i genomsnitt ökar snabbare för män (+61,5 tkr) än för kvinnor (+44,4 tkr). 

Figur 12. Medianinkomst (tkr) för kvinnor och män 2011 och 

2001 

 

Källa: SCB 
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7. Barn, familj och föräldrapenning 
 

Yngre mammor än pappor  
Medelåldern för när män och kvinnor får sitt första barn stiger i Sverige. I Dalarna får män 

och kvinnor sitt första barn vid en lägre ålder än genomsnittet i Sverige som år 2012 var 31,50 

år för män och 28,96 år för kvinnor. I Figur 13 nedan framgår att trenden ändå är att 

medelåldern för första barnet stiger i södra och mellersta Dalarnas kommuner, både för 

kvinnor och för män. Smedjebackens och Borlänges kommuner utgör undantag då 

medelåldern för första barnet sjunker för både män och kvinnor i de här kommunerna. Män i 

Dalarna fick år 2012 sitt första barn vid en genomsnittsålder på 30,43 år. För kvinnor i 

Dalarna år 2012 var medelåldern för första barnet 27,76 år. Kvinnor och män i södra och 

mellersta Dalarnas kommuner följer mönstret med en lägre medelålder vid första barnets 

födelse än i riket. Det gäller både år 2002 och 2012 som här jämförs. Ett undantag är Gagnefs 

kommun som år 2012 hade en något högre medelålder för kvinnor (28,99 år) vid första barnet 

jämfört med landet i stort. 

Kommunerna skiljer sig marginellt (ca 1-2 procent) vad gäller medelålder vid första barnets 

födelse. Jämfört med Dalarna i stort så har Gagnef, Avesta och Falun en något högre 

medelålder för kvinnor som får sitt första barn.  I Smedjebacken, Ludvika, Säter, Hedemora 

och Borlänge är kvinnor i genomsnitt lite yngre än i länet när de får sitt första barn. Män i 

kommunerna Smedjebacken, Ludvika, Avesta och Hedemora är i snitt något yngre än i länet 

när de får sitt första barn. I Gagnef, Säter, Falun och Borlänge är män generellt lite äldre än i 

länet när de får sitt första barn.  

Kvinnors genomsnittsålder är högst i Gagnefs kommun, både år 2002 (27,83 år) och år 2012 

(28,99 år).  Männens genomsnittsålder år 2002 är högst i Hedemora (30,96 år) och år 2012 i 

Falun (31,17 år). Yngst medelålder för kvinnor vid första barnet finner vi år 2002 i Ludvika 

kommun (26,52 år). År 2002 var också män som fick sitt första barn i snitt yngst i Ludvika 

kommun (28,79 år). År 2012 ser vi att kvinnor som får sitt första barn i genomsnitt är yngst i 

Smedjebackens kommun (26,18 år). Män som får sitt första barn år 2012 är i snitt fortfarande 

yngst i Ludvika kommun (29,33 år).  
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Figur 13. Medelålder vid första barn 2012 och 2002 

  

Källa: SCB 

I Sverige år 2012 var andelen mödrar som är 25 år eller yngre
1
 17,3 procent av samtliga 

mödrar i ålder -14 till 49+. Det är en ökning på 0,85 procent sedan år 2002. I Figur 14 nedan 

framgår att trenden med en ökande andel unga mödrar återfinns i Dalarnas län (+6,52 

procent). I Dalarna år 2012 fanns 24,54 procent mödrar 25 år eller yngre. För fäder återfinns 

inte någon motsvarande ökning, vare sig i riket eller i länet. År 2012 var siffran för fäder i 

samma åldersgrupp i Sverige 16,9 procent och i Dalarna 21,7 procent. År 2012 fanns det 

alltså ca 7 procent fler mödrar och ca 5 procent fler fäder i åldern 25 år eller yngre i Dalarna 

än vad det fanns i riket. Kommunerna i södra och mellersta Dalarna tenderar att följa det här 

mönstret. I kommunerna finns mellan 4-15 procent fler unga mödrar än snittet i riket. Ett 

undantag är Falun som sticker ut genom att ligga på jämn nivå med andel unga mödrar i riket. 

Skillnaden mellan riket och kommunerna i andelen unga fäder är något mindre. Från ca 1 

procents skillnad mellan Gagnef, Smedjebacken och riket till ca 8-10 procents skillnad mellan 

Hedemora, Säter, Ludvika och riket.  

Vid en granskning av fördelningen av fäder och mödrar 25 år eller yngre i kommunerna i 

södra och mellersta Dalarna framgår att sedan år 2002 har vissa kommuner fått en större andel 

unga mödrar och fäder, medan en motsatt trend syns i andra kommuner (se Figur 14). 

Generellt sett ökar andelen unga mödrar i fler kommuner än vad andelen unga fäder gör. År 

2002 hade Borlänge, Hedemora, Säter och Gagnef en mindre andel unga mödrar än 

riksgenomsnittet. I Borlänge, Hedemora, Säter, Gagnef, Ludvika och Smedjebacken ökade 

andelen mödrar i kategorin 25 år eller yngre mellan år 2002 till år 2012. Störst är ökningen i 

Hedemora (+15,73 procent) och Borlänge (+15,29 procent). Falun och Avesta bryter mot 

                                                           
1
 När unga mödrar och unga fäder nämns i detta kapitel avser vi åldersgruppen ”25 år eller yngre”. 
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mönstret då de här kommunerna fått en mindre andel unga mödrar (-0,26 resp. -5,93 procent). 

Andelen unga fäder minskar i Falun, Borlänge, Ludvika och Smedjebacken, medan en ökning 

syns i Hedemora, Säter, Avesta och Gagnef. Ökningen av unga fäder är störst i Hedemora 

kommun (+6,11 procent). Allra mest minskar andelen unga fäder i Smedjebackens kommun (-

10,43 procent).       

Figur 14. Andel mödrar och fäder 25 år eller yngre 2012 och 2002 

(procent) 

 

Källa: SCB 

Flest föräldralediga män i Falun och Gagnef  
Enligt tradition har kvinnor tagit ut flest föräldrapenningdagar

2
 om vi blickar bakåt i tiden. 

Generellt påverkar det kvinnors karriär och inkomstutveckling i negativ riktning (Johansson 

2010). Figur 15 nedan illustrerar utvecklingen i Sverige under det senaste decenniet. Enligt 

statistik tar män ut allt större andel av föräldrapenningdagarna (24,4 procent år 2012 jämfört 

med 15,5 procent år 2002). Fortfarande finns en markant könsskillnad.  

Kommunerna i södra och mellersta Dalarna följer mönstret i riket med betydligt fler kvinnor 

än män som tar ut föräldraledighet. Kommunerna uppvisar ändå en viss variation i uttag av 

föräldrapenningdagar mellan kvinnor och män. År 2012 visar det sig att män tar ut störst 

andel föräldrapenningdagar i Falu kommun (27,3 procent), följt av Gagnef (27,1 procent) och 

Säter (26,3 procent). Smedjebacken och Ludvika är år 2012 de kommuner där män tar ut 

minst andel föräldrapenningdagar (21,2 resp. 21,3 procent). De här kommunerna hade även 

den lägsta andelen uttag av föräldrapenningdagar bland män år 2002 (14,4 resp. 14,5 procent).  

                                                           
2
 Föräldrapenning är en ersättning som betalas ut av Försäkringskassan i samband med ett barns födelse eller vid 

adoption. Sammanlagt betalas föräldrapenning ut för 480 dagar/barn (www.forsakringskassan.se). 
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Den största ökningen mellan år 2002-2012 i uttag av föräldrapenningdagar bland män 

påträffas i Gagnefs kommun (+10,8 procent), följt av Falu kommun (+10,4 procent). Minst 

ökning finner vi i Smedjebackens kommun (+6,7 procent). 

Jämfört med riket och länet år 2012 så har Falun, Hedemora, Säter, Avesta och Gagnef en 

något jämnare fördelning av föräldrapenningdagar mellan män och kvinnor. I Falun och 

Gagnef är fördelningen mellan kvinnor och män ca 5-6 procent jämnare jämfört med riket. I 

Säter är fördelningen 3,8 procent jämnare än i riket. I Hedemora och Avesta rör det sig om 

mindre skillnader i fördelningen jämfört med riket (1,6 resp. 3,8 procent). I Borlänge, 

Ludvika och Smedjebacken är däremot fördelningen mer ojämn. I Borlänge handlar det om 

endast 1 procent ojämnare fördelning, medan det i Ludvika och Smedjebacken rör sig om ca 6 

procent ojämnare fördelning av föräldrapenningdagar mellan kvinnor och män.      

Figur 15. Uttag av föräldrapenningdagar 2012 och 2002 (procent) 

 

Källa: Försäkringskassan 

Tillfällig föräldrapenning kan en förälder ta ut när han/hon behöver avstå från förvärvsarbete 

på grund av sjukdom eller smitta hos barnet (under 12 år) eller barnets ordinarie 

vårdnadshavare. Tillfällig föräldrapenning kan också användas för att ta ut pappadagar vid ett 

barns födelse (www.forsakringskassan.se). Könsfördelningen för den tillfälliga 

föräldrapenningen är lite jämnare än för föräldrapenningen. I Figur 16 nedan framgår att i 

Sverige år 2012 tog kvinnor ut 64 procent av dagarna medan män tog ut 36 procent. I 

Dalarnas län är motsvarande siffra för kvinnor 63 procent och för män 37 procent, alltså en 

marginell skillnad mot hur det såg ut i riket. Jämfört med år 2002 ligger fördelningen kvar på 

samma nivå i landet medan skillnaden mellan kvinnors och mäns uttag av dagar vuxit med 1 

procent i Dalarnas län. 
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När fördelningen av tillfällig föräldrapenning i södra och mellersta Dalarnas kommuner 

studeras framgår att kommunerna skiljer sig något åt. Smedjebacken är den kommun år 2012 

där män tar ut högst andel av dagarna (42 procent mot kvinnors 58 procent). Minst andel 

dagar uttagna av män år 2012 finner vi i Borlänge och Ludvika med 35 procent jämfört med 

65 procent för kvinnor. Jämfört med riket tar en större andel män ut tillfällig föräldrapenning i 

Smedjebacken, Gagnef, Hedemora och Falun. I Smedjebacken rör det sig om 12 procent 

jämnare fördelning av den tillfälliga föräldrapenningen jämfört med fördelningen i riket. I 

Gagnef och Hedemora handlar det om 8 procent jämnare fördelning jämfört med riket. I Falun 

är fördelningen 6 procent jämnare än i riket. Säter och Avesta ligger på samma nivå som riket, 

medan 2 procent färre män tar ut tillfällig föräldrapenning i Borlänge och Ludvika jämfört 

med i riket.   

Vid en jämförelse av år 2002 och år 2012 syns att män tar ut allt fler av dagarna i vissa 

kommuner: Falun, Hedemora och Smedjebacken. Störst ökning i andel uttagna dagar av män 

syns i Hedemora kommun (+5 procent). I andra kommuner tar män ut allt färre av dagarna: 

Borlänge, Säter, Avesta, Gagnef och Ludvika. Den största minskningen i andel uttagna dagar 

av män finner vi i Säter, Gagnef och Ludvika (-3 procent i resp. kommun). 

Figur 16. Uttag av tillfällig föräldrapenning (VAB) 2012 och 2002 

(procent) 

 

Källa: Försäkringskassan 
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Förskola vanligast i Hedemora kommun 
Barn i offentlig omsorg avser här barn som går i förskola, på fritidshem, eller i annan 

pedagogisk verksamhet
3
. Statistik för Sverige visar att allt fler barn går i förskolan. År 2012 

gick ca 84 procent av alla barn mellan 1-5 år i förskolan, vilket är en ökning med drygt 10 

procent sedan 2002. Vad gäller fritidshem och barn i åldern 6-9 år syns en liknande ökning 

(knappt 10 procent) under de senaste tio åren. För barn i annan pedagogisk verksamhet 

sträcker sig statistiken bakåt t.o.m. år 2009. Jämfört med år 2012 syns en minskning i 

åldersgruppen 1-5-åringar i annan pedagogisk verksamhet (-1 procent) (www.skolverket.se).  

I Figur 17 nedan syns att av södra och mellersta Dalarnas kommuner år 2012 så har 

Hedemora störst andel barn i åldern 1-5 år som går i förskola (90 procent). Det är 9 procent 

fler barn än i länet som helhet och 6 procent fler barn än i riket. Övriga kommuner ligger 

mellan 3 procent (Falun) till 9 procent (Säter och Avesta) under nivåerna för andel barn i 

förskola i riket. Minst andel barn (75 procent) i förskola finns i Säter och Avesta. De här 

kommunerna har däremot högst andel barn i annan pedagogisk verksamhet, 13 resp. 14 

procent, vilket är 10-11 procent högre än i riket. Gagnef och Borlänge har också nämnvärt 

högre andel barn i annan pedagogisk verksamhet än riket (4-5 procent högre). Lägst andel 

barn i annan pedagogisk verksamhet har Ludvika (2 procent). Hedemora och Smedjebacken 

(båda 3 procent) ligger i linje med nivån för riket (3 procent). Dalarna har i snitt 3 procent fler 

barn i annan pedagogisk verksamhet än landet i stort.  

Vad gäller barn på fritidshem (6-9 år) så har Falu kommun störst andel barn i den 

verksamhetsformen (83 procent). Falun ligger på samma nivå som riket och 7 procent högre 

än Dalarna. Övriga kommuner har mellan 6-15 procent lägre andel barn på fritidshem än 

genomsnittet i riket. Minst andel barn på fritidshem finner vi i Gagnefs kommun (68 procent).  

Figur 17. Andel barn i offentlig omsorg 2012 (procent) 

 

Källa: Skolverket 

                                                           
3
 ”Annan pedagogisk verksamhet” är en sammanfattande benämning för pedagogisk omsorg (familjedaghem), 

omsorg på obekväm tid, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet (www.skolverket.se). 
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7. Högutbildade kvinnor och lågutbildade män4 
 

I Dalarna år 2012 är utbildningsnivån i åldersgrupperna 25-44 år och 45-64 år relativt låg 

jämfört med riket (se Figur 18 och 19 nedan).
5
 Jämfört med riket är ca 10 procent färre av 

Dalarnas befolkning eftergymnasialt utbildade. Den största andelen av Dalarnas invånare har 

istället gymnasieutbildning. Jämfört med riket så har Dalarnas län ca 6-7 procent fler 

gymnasialt utbildade. I synnerhet män 25-44 år i Dalarna har gymnasial utbildning, 14,4 

procent fler än i riket. Som framgår av Figur 18 och 19 nedan har en större andel kvinnor än 

män i Dalarna eftergymnasial utbildning. 

Flest eftergymnasialt utbildade i Falun 
I Falu kommun påträffas störst andel eftergymnasialt utbildade, i synnerhet kvinnor. Det är 

värt att notera att i båda åldersgrupperna finns en större andel eftergymnasialt utbildade 

kvinnor i Falun än i riket. Av kvinnor i åldern 25-44 år i Falun är 52,1 procent eftergymnasialt 

utbildade, vilket kan jämföras med kvinnor i riket i samma åldersgrupp (50,3 procent). Av 

kvinnor (45-64 år) i Falun är 42,4 procent eftergymnasialt utbildade mot 36,8 procent i riket. 

Det är alltså 5,6 procent fler högutbildade kvinnor i Falun än i riket i den här åldersgruppen. I 

den äldre av de båda åldersgrupperna ser vi också att 3 procent fler män i Falun än i riket är 

eftergymnasialt utbildade (32,6 procent jämfört med 29,6 procent).  

Falun är den kommun som har lägst andel förgymnasialt utbildade (grundskoleutbildade). I 

den yngre åldersgruppen bland kvinnor är andelen förgymnasialt utbildade i Falun 7 procent 

jämfört med 8,7 procent i riket. I den äldre ålderskategorin är 10,6 procent av Falu kommuns 

kvinnor förgymnasialt utbildade, jämfört med 14 procent i riket. För män i Falu kommun är 

det i den äldre åldersgruppen som lägst andel förgymnasialt utbildade påträffas (15,9 procent) 

jämfört med riket (19,3 procent). Bland män i åldern 25-44 år har Gagnefs kommun en något 

lägre andel förgymnasialt utbildade män än Falu kommun (9,3 procent jämfört med 10 

procent). Gagnef och Falun skiljer sig här endast 1-2 procent från snittet i riket. 

Alla kommuner, utom Falun, har 9 procent färre (Säter) till 17 procent färre (Smedjebacken) 

eftergymnasialt utbildade kvinnor (25–44 år) jämfört med riket. Alla kommuner, utom Falun, 

har 8 procent färre (Borlänge) till 22 procent färre (Smedjebacken) eftergymnasialt utbildade 

män (25-44 år) jämfört med riket. I åldersgruppen 45-64 åringar har alla kommuner, utom 

Falun, mellan 4 procent färre (Gagnef) till 12 procent färre (Smedjebacken) eftergymnasialt 

utbildade kvinnor jämfört med snittet i riket. I samma åldersgrupp har alla kommuner, utom 

Falun, mellan 5 procent färre (Borlänge) och 12 procent färre (Hedemora och Smedjebacken) 

eftergymnasialt utbildade män i jämförelse med riket.  

                                                           
4
 Gymnasieutbildning och förgymnasial utbildning (grundskoleutbildning) räknas i den här rapporten som låg 

utbildningsnivå, medan eftergymnasial utbildning definieras som hög utbildningsnivå. 
5
 Det saknas uppgifter på ca 30 procent av befolkningen. Det handlar om barn, ungdomar och äldre som inte har 

formell utbildning, invandrad befolkning som inte har eller inte har fått sin utbildning verifierad och individer 

som inte har slutfört en utbildning. Siffrorna rör därför ca 70 procent av befolkningen i kommunerna, Dalarna 

och Sverige. För exakta uppgifter se Bilaga 1 och 2.  
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I södra och mellersta Dalarnas kommuner är i genomsnitt mellan 5-20 procent fler av 

invånarna gymnasialt utbildade jämfört med siffror för riket. I Falu kommun är skillnaderna 

marginella jämfört med riket med ca 2 procent fler eller färre gymnasialt utbildade kvinnor 

och män. Kommuner som ligger runt 5 procent fler gymnasialt utbildade jämfört med riket är 

Borlänge i den yngre åldersgruppen och Gagnef i den äldre ålderskategorin. Bland 25-44 

åringar syns ett undantag för mönstret i Falu kommun där 4 procent fler män än i riket har 

gymnasial utbildning. Kommuner med upp mot runt 10-20 procents skillnad jämfört med riket 

är Smedjebacken, Hedemora, Säter, Avesta, samt Gagnef (i den yngre ålderskategorin).  

Flest förgymnasialt utbildade i Borlänge och Smedjebacken 
När fördelningen av förgymnasial utbildning (grundskoleutbildning) mellan kommunerna 

studeras framgår att störst andel förgymnasialt utbildade finns i Borlänge kommun i 

åldersgruppen 25-44 åringar. Där är 13 procent av kvinnorna och 15 procent av männen 

förgymnasialt utbildade, vilket kan jämföras med riket där 8,7 procent av kvinnorna och 11,3 

procent av männen har förgymnasial utbildning. Fler kommuner med en något högre andel (2-

3 procent högre) förgymnasialt utbildade kvinnor än i riket i den yngre åldersgruppen är 

Avesta, Ludvika och Smedjebacken. Ytterligare kommuner med en något högre andel (1-3 

procent högre) förgymnasialt utbildade män än i riket är Hedemora, Avesta och 

Smedjebacken. För åldersgruppen 45-64 åringar finns störst andel förgymnasialt utbildade i 

Smedjebackens kommun. Där är 18 procent av kvinnorna och 25,4 procent av männen 

förgymnasialt utbildade. I riket är motsvarande siffror 14 respektive 19,3 procent. Fler 

kommuner med en högre andel (2-3 procent högre) förgymnasialt utbildade kvinnor i den här 

åldersgruppen jämfört med riket är Borlänge, Hedemora, Avesta och Ludvika. Bland män i 

den äldre åldersgruppen hittar vi, utöver i Smedjebacken, även en högre andel förgymnasialt 

utbildade än i riket i Hedemora (4 procent högre), Säter, Avesta, Gagnef och Ludvika 

(samtliga 1-3 procent högre).  

Figur 18. Utbildningsnivå för kvinnor och män 25-44 år 2012 

(procent) 

 

Källa: SCB 
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Figur 19. Utbildningsnivå för kvinnor och män 45-64 år 2012 

(procent) 

 

Källa: SCB 
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8. Könsfördelningen inom politiken varierar över tid 
 

En kvantitativ definition av jämställdhet innebär en fördelning av kvinnor och män inom 

40/60 procent (Länsstyrelsen Dalarna 2011). Riksgenomsnittet efter valet år 2010 visar på en 

fördelning där män innehar 53 procent och kvinnorna 47 procent av posterna i 

kommunfullmäktige (www.valmyndigheten.se). I Dalarnas län var genomsnittet för 

motsvarande fördelning, år 2010, 56 procent män och 44 procent kvinnor (se Tabell 5 nedan). 

Valåren 2002 och 2006 låg genomsnittet för könsfördelningen inom kommunfullmäktige i 

Dalarna på ungefär samma nivå som år 2010. Liksom i riket och länet uppvisar södra och 

mellersta Dalarnas kommuner en fördelning över tid där mönstret är att andelen män är större 

än andelen kvinnor i fullmäktigeförsamlingarna.  

Utifrån den kvantitativa definitionen av jämställdhet finns år 2002 en låg andel kvinnor i 

kommunfullmäktige i Smedjebacken (37 procent) och Gagnef (37 procent). Det innebär 26 

procent fler män än kvinnor. I övriga kommuner varierar skillnaden mellan kvinnor och män 

mellan 6 procent (Falun) till 14 procent (Säter).  År 2006 påträffas den lägsta andelen kvinnor 

i Ludvika kommun (38 procent). Jämfört med år 2002 är skillnaden mellan könen större i 

flera kommuner år 2006. Kommuner som har en skillnad på ca 20 procent är Falun, Gagnef, 

Ludvika och Smedjebacken. Avesta kommun är den enda kommun över tid som bryter 

mönstret då en större andel kvinnor (51 procent) än män satt i kommunfullmäktige år 2006.   

År 2010 är det valår av de tre studerade som uppvisar den jämnaste fördelningen mellan 

kvinnor och män i kommunfullmäktige. Avesta kommun har år 2010 den lägsta andelen 

kvinnor i kommunfullmäktige (39 procent). Det innebär att Avesta hamnar utanför 

gränsvärdet för kvantitativ jämställdhet eftersom kommunen har 22 procents skillnad mellan 

könen. Detta trots att Avesta föregående valår hade jämnast könsfördelning. I övrigt varierar 

skillnaden mellan män och kvinnor i kommunerna mellan 2 procent (Gagnef) och 12 procent 

(Falun, Hedemora och Ludvika).  

Jämfört med riket så har Avesta, Falun, Hedemora, Ludvika, Säter och Smedjebacken en 

mindre andel kvinnor i kommunfullmäktige. I Avesta är skillnaden mer framträdande (8 

procent) än i Falun, Hedemora, Ludvika, Säter och Smedjebacken, där skillnaden gentemot 

riksgenomsnittet varierar mellan 1 procent i Säter och Smedjebacken till 3 procent i Falun, 

Hedemora och Ludvika. Borlänge och Gagnef har 1 respektive 2 procent fler kvinnor i 

kommunfullmäktige än genomsnittet för riket. 
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Tabell 5. Könsfördelning i kommunfullmäktige 2002, 2006 och 2010 

(procent) 

Kommun Kvinnor 

2002 

Män  

2002 

Kvinnor  

2006 

Män  

2006 

Kvinnor  

2010 

Män  

2010 

Falun 47 53 39 61 44 56 

Borlänge 46 54 44 56 48 52 

Hedemora 46 54 49 51 44 56 

Säter 43 57 46 54 46 54 

Avesta 46 54 51 49 39 61 

Gagnef 37 63 40 60 49 51 

Ludvika 44 56 38 62 44 56 

Smedjebacken 37 63 40 60 46 54 

Dalarna 43 57 43 57 44 56 

Källa: Länsstyrelsen Dalarna och SCB 

Utöver fördelningen mellan könen som ingår i kommunfullmäktige kan det vara intressant att 

se hur könsfördelningen ser ut vad gäller ordförandeposten år 2010. Av södra och mellersta 

Dalarnas åtta kommuner är det två kommuner som har en kvinna som ordförande: Gagnef och 

Smedjebacken. Uppgifterna ovan visar att mönstret med en övervägande andel män jämfört 

med kvinnor är återkommande över tid, även om variationen oftast håller sig inom 

gränsvärdena för kvantitativ jämställdhet. 
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9. Analys: de lokala genuskontrakten  
I det här kapitlet analyseras de åtta kommunerna i södra och mellersta Dalarna med teorin om 

genuskontrakt som verktyg, för att besvara syftet hur de lokala genuskontrakten i södra och 

mellersta Dalarna karaktäriseras. Den statistik som presenterats i föregående kapitel på 

områdena befolkning, arbete, näringsliv och inkomst, barn, familj och föräldrapenning, 

utbildning samt politik kommer att vara utgångspunkten när kommunernas typ av 

genuskontrakt analyseras. Först görs en återkoppling till genuskontraktstyperna på varje 

område som studeras. Därefter följer en summering av resultaten på de olika områdena, för att 

kunna ge en helhetsbild av vilken typ av kontrakt som verkar råda i respektive kommun.  

Det traditionella, modernistiska eller otraditionella Dalarna? 

Befolkningen 

Det syns inga påtagliga skillnader i antal män och kvinnor som är bosatta i respektive 

kommun. Däremot påträffas variationer i kvinnors och mäns flyttmönster. Flyttmönster har 

visat sig vara en god indikator på vilken typ av genuskontrakt som råder i en region (Forsberg 

1998). Genom att iaktta befolkningens flyttmönster i kommunerna kan det bli en pusselbit i 

förståelsen av vilken typ av genuskontrakt som råder i regionen. Inflyttningskommuner är: 

Falun, Borlänge, Säter, Avesta, Ludvika och Smedjebacken, medan Hedemora och Gagnef är 

utflyttningskommuner. I regioner där utflyttningen är större än inflyttningen råder ofta det 

traditionella genuskontraktet (Forsberg 1997:83;57ff). Det indikerar att det traditionella 

genuskontraktet kan råda i Hedemora och Gagnef. Regioner som kännetecknas av att 

inflyttning förekommer i högre grad än utflyttning har ofta ett modernistiskt genuskontrakt 

(ibid.:59f). Modernistiska genuskontrakt förekommer enligt Forsberg i storstadsregioner och 

på utbildningsorter, medan landsbygdsregioner med jämställda strukturer definieras som 

otraditionella (ibid.). Det positiva flyttnettot på utbildningsorterna Falun och Borlänge kan 

därför tyda på tendenser till det modernistiska genuskontraktet, medan det positiva flyttnettot i 

Säter, Avesta, Ludvika och Smedjebacken (landsbygdsregioner) kan tolkas som otraditionella 

inslag.  

Befolkningens medelålder skiljer sig mellan kommunerna genom att kvinnor och män är 

yngre i Falun och Borlänge jämfört med i övriga kommuner och/eller med riket. Där det 

modernistiska genuskontraktet dominerar lockas generellt sett unga människor att leva (ibid.). 

Utifrån det är en möjlig tolkning att ett modernistiskt genuskontrakt influerar Falun och 

Borlänge.   

Arbete, näringsliv och inkomst 

Vilken typ av genuskontrakt som råder i en region mot bakgrund av arbetsmarknadsfaktorer 

kan synliggöras genom att belysa graden av segregering av kvinnor och män på 

arbetsmarknaden (Forsberg 1997:83). Kommunerna i södra och mellersta Dalarna skiljer sig 

åt beträffande vilka yrken som är vanligast i respektive kommun. Falun är den kommun där 

det är allra vanligast med kvinnodominerade yrkesområden inom hälso- och sjukvård. De här 

yrkesområdena är också vanliga i Borlänge, Hedemora, Säter och Gagnef, men där 

förekommer samtidigt industriyrken i stor omfattning. I Avesta, Ludvika och Smedjebacken 
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är mansdominerade yrken inom branscher som bygg- och metallindustri i ledande position. 

Enligt Forsberg förekommer det traditionella genuskontraktet oftast i skogs- och 

industribygder (ibid.:57ff). I regioner med ett modernistiskt genuskontrakt domineras 

arbetsmarknaden av servicesektorn, där hälso- och sjukvård är en del (ibid:59f). Det här kan 

tolkas som att de industridominerade kommunerna Avesta, Ludvika och Smedjebacken, samt 

kommuner med både hälso- och sjukvård och industri (Borlänge, Hedemora, Säter och 

Gagnef) har tendenser som kan peka på ett traditionellt genuskontrakt. Eftersom hälso- och 

sjukvårdsyrken är de vanligaste yrkena i Falun verkar Falu kommun kännetecknas av faktorer 

som tyder på ett modernistiskt genuskontrakt på det här området.  

Segregeringen mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden syns inte enbart inom vilka 

områden man/kvinna jobbar, utan också i vilken utsträckning arbetet sker (ibid.). I södra och 

mellersta Dalarnas kommuner har män genomgående högre förvärvsfrekvens och är i högre 

grad heltidsarbetande än kvinnor, vilket också är mönstret i länet och riket. I Falu kommun är 

förvärvsfrekvensen jämnast mellan könen, medan den är ojämnast i Smedjebackens kommun. 

Enligt Forsberg är både kvinnor och män mer integrerade på arbetsmarknaden i regioner med 

ett modernistiskt eller otraditionellt genuskontrakt (ibid:59ff). Det kan tyda på att Falun, Säter 

och Gagnef, vilka har 4-6 procent högre förvärvsfrekvens än riket, är influerade av det 

modernistiska respektive det otraditionella genuskontraktet. Eftersom Falun är en 

utbildningsort handlar det sannolikt där om ett modernistiskt genuskontrakt, medan det i Säter 

och Gagnef (landsbygdsregioner) istället kan röra sig om ett otraditionellt genuskontrakt. 

Gagnefs kommun har å andra sidan 16 procent fler timanställda kvinnor än riket, vilket kan 

beskrivas som ett traditionellt inslag. Borlänge, Hedemora, Avesta, Ludvika och 

Smedjebacken, som ligger nära nivåerna för riket, kan tolkas vara influerade av ett 

traditionellt genuskontrakt på det här området. Tendenser till ett traditionellt genuskontrakt i 

Hedemora, Avesta, Ludvika och Smedjebacken syns även i de 8-12 procent fler 

deltidsarbetslösa kvinnorna jämfört med riket, samt i de 4-12 procent fler timanställda 

kvinnorna i jämförelse med riksgenomsnittet.  

Ytterligare ett område där segregeringen mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden kan 

visa sig är inom näringslivet. I alla kommuner i södra och mellersta Dalarna är fler män än 

kvinnor företagare. I Ludvika finns 5 procent fler egenföretagande kvinnor än i riket och 

länet. Det här kan tyda på att Ludvika, som är landsbygdsregion, har inslag av otraditionella 

genusstrukturer i näringslivet. En betydligt mindre andel företagande kvinnor än i riket finner 

vi i Säter, Smedjebacken och Avesta. I Smedjebacken och Avesta är 8 respektive 4 procent 

färre kvinnor än i riket företagare i eget AB. I Säter är 5 procent färre kvinnor än i riket 

egenföretagare. Kvinnors låga representation i näringslivet i de här kommunerna kan vara 

tecken på ett traditionellt genuskontrakt. Falun, Borlänge, Hedemora och Gagnef ligger i linje 

med, eller under, nivåerna i riket och verkar likaså visa tendenser till ett traditionellt 

genuskontrakt på det här området. Borlänge har visserligen 1 procent fler egenföretagare än 

landet i stort. Det kan eventuellt tyda på begynnande förändringar i en traditionell 

genusstruktur. 

Inkomsterna för kvinnor och män följer mönstret där skillnaderna mellan män och kvinnor är 

mer påtagliga än skillnaderna mellan de åtta studerade kommunerna. De stora 
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löneskillnaderna innebär att män tjänar betydligt mer än kvinnor. Det tyder på att ett 

traditionellt genuskontrakt råder i södra och mellersta Dalarnas kommuner. Vissa tendenser 

till omställningar i genusstrukturerna vad gäller inkomst kan urskiljas i Falun och Säter. I 

Falun tjänar kvinnor 2 procent mer än i riket och löneskillnaderna mellan kvinnor och män i 

Falun och Säter är 1-2 procent mindre än rikets genomsnitt. Allra traditionellast vad gäller 

inkomst verkar Smedjebacken och Ludvika vara då de utmärker sig med 6-7 procent större 

löneskillnader mellan kvinnor och män jämfört med riket.   

Barn, familj och föräldrapenning 

Barnafödande är en variabel som studeras när genuskontrakt ska kartläggas (Forsberg 

1997:83). I regioner med ett traditionellt genuskontrakt föder kvinnor barn tidigare än i 

storstadsregioner med ett modernistiskt genuskontrakt (ibid.). Jämfört med riket har 

kommunerna i södra och mellersta Dalarna en lägre medelålder för kvinnor när de föder sitt 

första barn. De åtta kommunerna kan därför tolkas som traditionella på det här området. 

Gagnefs kommun sticker ut genom att ha 0,03 procents högre medelålder för kvinnor som får 

sitt första barn än riksgenomsnittet. Då skillnaden mellan Gagnef och riket är marginell görs 

tolkningen att Gagnef sannolikt är traditionell på den här punkten. Skillnaden kan möjligtvis 

ses som en tendens till att Gagnef går mot ett otraditionellt inslag vad gäller medelålder vid 

första barn.  

Andelen unga mödrar är mellan 4-15 procent högre i södra och mellersta Dalarnas kommuner 

jämfört med snittet för riket. Falu kommun är ett undantag då andelen unga mödrar är i nivå 

med riket. Enligt Forsberg (ibid.) har regioner med många unga mödrar ofta ett traditionellt 

genuskontrakt, medan regioner med få unga mödrar tenderar att ha modernistiska 

genusstrukturer. De åtta kommunerna verkar därmed visa tendenser till ett traditionellt 

genuskontrakt på det här området. Falun, som ligger i nivå med riket, kan uppfattas ha 

modernistiska tendenser i det här sammanhanget. Det antagandet kan stärkas av att andelen 

unga mödrar minskat i Falun det senaste decenniet, om än marginellt. Andelen unga mödrar 

har ökat markant jämfört med riket i Borlänge, Hedemora, Säter, Gagnef, Ludvika och 

Smedjebacken, medan en minskning syns i Avesta och i tidigare nämnda Falun. I Avesta är 

andelen unga mödrar fortfarande 5 procent högre än i riket, varför det traditionella 

genuskontraktet verkar framträdande.  

Föräldrapenningen i relation till genuskontrakt behandlas inte i Forsbergs tidigare studie om 

lokala genuskontrakt (Forsberg 1997:83, Forsberg 1998). I den utvecklade undersökningen 

från år 2010, där fem kontraktsvarianter presenteras, ingår föräldrapenning som en variabel. 

Den här rapporten förhåller sig enbart till de tre grundläggande genuskontraktstyperna, vilket 

inte gör det möjligt att använda Forsbergs resonemang om föräldrapenning i det här 

sammanhanget. Utifrån Hirdmans (2004) beskrivning av genuskontrakt framgår att 

genuskontrakt handlar om konstruerade skillnader mellan kvinnor och män som varierar över 

tid. Traditionellt sett har kvinnan genom historien varit hemma med barnen medan mannen 

arbetat. Vad gäller föräldrapenning är det därför troligt att regioner där fler män tar ut 

föräldraledighet har inslag av modernistiska eller otraditionella genusstrukturer. Regioner där 

få män men många kvinnor tar ut föräldraledighet kan uppfattas leva kvar i det traditionella 

mönstret.   
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Vid en granskning av fördelningen av föräldrapenning framkommer att skillnaderna mellan 

kvinnor och män är betydligt större än skillnaderna mellan de åtta kommunerna. 

Genomgående tar en större andel kvinnor än män ut föräldrapenning. I Falun och Gagnef syns 

ändå att fördelningen av föräldrapenningdagar är 5-6 procent jämnare än i riket, vilket tyder 

på att fler män tar ut föräldrapenning i de här kommunerna jämfört med i riket. Även i Säter 

syns en jämnare fördelning än i riket (3,8 procent jämnare). Det kan uppfattas som att Falun, 

Gagnef och Säter är influerade av ett modernistiskt respektive otraditionellt genuskontrakt på 

det här området. I Hedemora och Avesta syns också en jämnare fördelning av 

föräldrapenningdagar jämfört med riket, även om skillnaderna är mindre (1,6 resp. 2 procent). 

I de här kommunerna är en möjlig tolkning att skillnaderna kan betraktas som tendenser till 

pågående förändringar av en traditionell genusstruktur. En ojämnare fördelning av 

föräldrapenningdagarna påträffas i Borlänge, Ludvika och Smedjebacken. I Borlänge rör det 

endast sig om 1 procents ojämnare fördelning än i riket. Den lilla skillnaden mellan Borlänge 

och riket kan eventuellt tolkas som en tendens till förstärkning av en traditionell 

genusstruktur. Ludvika och Smedjebacken har 6 procent ojämnare fördelning av 

föräldrapenningen mellan kvinnor och män än riksgenomsnittet. Färre män tar ut 

föräldrapenning jämfört med i riket. På området föräldrapenning kan Ludvika och 

Smedjebacken därmed tolkas som traditionella.   

Vad gäller den tillfälliga föräldrapenningen är fördelningen 6-12 procent jämnare än i riket i 

Falun, Hedemora, Gagnef och Smedjebacken. Det kan eventuellt tolkas som att Falun är 

modernistiskt och Hedemora, Gagnef och Smedjebacken otraditionella på det här området. I 

övriga kommuner av de åtta studerade syns marginella skillnader vid jämförelse med 

riksgenomsnittet. Säter och Avesta ligger i nivå med riket. I Borlänge och Ludvika är 

fördelningen av den tillfälliga föräldrapenningen 2 procent ojämnare än i riket. Det är möjligt 

att Borlänges och Ludvikas något ojämnare fördelning kan vara ett tecken på en förstärkning 

av en traditionell genusstruktur vad gäller tillfällig föräldrapenning. Eftersom skillnaderna 

mellan kommunerna och riksgenomsnittet är obefintliga eller små i Säter, Avesta, Borlänge 

och Ludvika blir tolkningen att det är sannolikt att traditionella genusstrukturer dominerar.  

I regioner där det modernistiska genuskontraktet eller det otraditionella genuskontraktet är 

rådande sköts den sociala infrastrukturen i huvudsak av offentlig sektor. Där det traditionella 

genuskontraktet dominerar sköts den sociala infrastrukturen i högre grad av familjen 

(Forsberg 1997:83;59ff). När det gäller barnomsorg har Säter, Avesta Gagnef och 

Smedjebacken 6-15 procent färre barn i förskola och/eller på fritidshem än riket, men 

majoriteten av de här kommunerna har istället upp till 10-11 procent fler barn (men det 

handlar om ett litet antal barn) i annan pedagogisk verksamhet än riksgenomsnittet. Det kan 

bero på att föräldrar inom södra och mellersta Dalarnas kommuner arbetar inom olika yrken 

som innebär olika arbetstider, vilket i sin tur medför skilda behov av barnomsorg. Falu 

kommun har 3 procent färre barn i förskola än riket. Hedemora är en kommun som utmärker 

sig genom 6 procent fler barn i förskola än riksgenomsnittet. Falun sticker ut från övriga 

kommuner med en lika stor andel barn på fritidshem som snittet i riket. Angående offentlig 

barnomsorg kan uppgifterna ovan tyda på att den sociala infrastrukturen i Hedemora i större 

utsträckning än i övriga kommuner och riket sköts av offentlig omsorg och att det 
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modernistiska eller det otraditionella genuskontraktet föreligger. Eftersom Hedemora är en 

landsbygdskommun snarare än en storstadskommun är det troligast fråga om ett otraditionellt 

genuskontrakt. Övriga kommuner har samma (Falun) eller en lägre andel barn i förskola 

och/eller fritidshem än riket vilket kan indikera en traditionell typ av genuskontrakt där en 

relativt stor del av den sociala infrastrukturen sköts av familjen. 

Utbildning 

Förgymnasial och gymnasial utbildning räknas som låg utbildningsnivå, medan 

eftergymnasial utbildning definieras som hög utbildningsnivå. Jämfört med riket har Dalarna 

låg utbildningsnivå. En kommun som sticker ut i statistiken är Falun som har en högre andel 

eftergymnasialt utbildade och generellt lägre andel förgymnasialt utbildade än övriga 

kommuner. I Falun hittar vi 1,8 (25-44 år) till 5,6 (45-64 år) procent fler eftergymnasialt 

utbildade kvinnor än i Sverige. Övriga kommuner har mellan 4 procent (Borlänge, Gagnef) 

till 22 procent (Smedjebacken) färre eftergymnasialt utbildade än riket. Jämfört med riket har 

5-20 procent fler utbildning på gymnasienivå i södra och mellersta Dalarna, utom i Falun som 

avviker marginellt från riksgenomsnittet. I Borlänge och Smedjebacken finns 4-6 procent fler 

förgymnasialt utbildade kvinnor och män jämfört med landet i stort. Hedemora har 4 procent 

fler förgymnasialt utbildade män i åldern 45-64 jämfört med riket. I Säter, Avesta Gagnef och 

Ludvika är andelen förgymnasialt utbildade ca 1-3 procent fler än i riket.  

Sammantaget är andelen eftergymnasialt utbildade lägre i samtliga kommuner utom Falun. 

Gymnasial utbildning är betydligt vanligare än i riket i alla kommuner utom Falun. Andelen 

förgymnasialt utbildade är högre än i riket i Borlänge, Smedjebacken och till viss del även i 

Hedemora. Övriga kommuner, utom Falun, har också något högre andel förgymnasialt 

utbildade än riket. Regioner med lägre utbildningsnivåer är ofta traditionella, medan regioner 

med högre utbildningsnivåer tenderar att vara modernistiska (ibid.). Utifrån det är en tolkning 

att Falu kommun har inslag av genusstrukturer som pekar mot ett modernistiskt 

genuskontrakt, medan övriga kommuner verkar passa in bättre i beskrivningen av det 

traditionella genuskontraktet på området utbildning.   

Politik 

Enligt Forsberg (1997:83) är kvinnors delaktighet i lokalpolitiken en måttstock på 

jämställdhet. I en region med liten andel politiskt engagerade kvinnor dominerar ofta det 

traditionella genuskontraktet. Regioner där kvinnor deltar i hög utsträckning inom politiken är 

i många fall regioner med ett modernistiskt eller otraditionellt genuskontrakt (ibid.:59ff). 

Könsfördelningen i kommunfullmäktige är en faktor där kvinnors grad av representation inom 

politiken blir synlig. De senaste tre valåren uppvisar mönstret av en starkt varierande 

könsfördelning i kommunfullmäktige i Dalarnas län, även om fördelningen sällan överträder 

gränserna för kvantitativ jämställdhet. Jämförelsen med siffror för riket visar att Borlänge och 

Gagnef har 1-2 procent fler kvinnor i kommunfullmäktige. Falun, Hedemora, Säter, Avesta, 

Ludvika och Smedjebacken har 1-3 procent färre kvinnor representerade i 

kommunfullmäktige jämfört med riket. Även om skillnaderna är marginella kan det tolkas 

som att Falun, Hedemora, Säter, Avesta, Ludvika och Smedjebacken är något mindre 

påverkade av det modernistiska respektive otraditionella genuskontraktet på politikens 

område än övriga kommuner och riket. Eftersom samtliga kommuner, utom Avesta, ligger 
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inom ramarna för den kvantitativa definitionen av jämställdhet är en rimlig tolkning att alla 

kommuner i södra och mellersta Dalarna (utom Avesta) är influerade av modernistiska 

genusstrukturer inom lokalpolitiken.  

Några av kommunerna utmärker sig. Gagnef och Smedjebacken de enda kommuner som har 

en kvinna på ordförandeposten i kommunstyrelsen. Smedjebacken och Gagnef kan därför 

tolkas som mer jämställda i det här avseendet, vilket kan tyda på det modernistiska eller på 

det otraditionella genuskontraktets inverkan. Smedjebacken och Gagnef är inte 

storstadsregioner utan snarare landsbygdsregioner. Den genuskontraktstyp som det 

sannolikast handlar om i det här fallet är därför det otraditionella genuskontraktet, vilket är 

vanligt på landsbygden (ibid.).        

Slutsatser 
Södra och mellersta Dalarna domineras överlag av det traditionella genuskontraktet (se Tabell 

6 nedan). Vid jämförelser kommunerna emellan och med det nationella genomsnittet påträffas 

vissa skillnader mellan kommunerna i södra och mellersta Dalarna. De här skillnaderna 

resulterar i de tre olika genuskontraktstyper som presenteras nedan. 

Det traditionella Dalarna  
Den traditionella genusstrukturen dominerar i södra och mellersta Dalarna och är som mest 

påtaglig vid de områden som rör arbetsmarknad och utbildning. Kvinnor tenderar att arbeta 

inom offentlig sektor, medan män vanligtvis arbetar inom tillverkningsindustri eller 

byggindustri (privat sektor). Män heltidsarbetar i högre utsträckning än kvinnor. En betydligt 

större andel män är företagare och män har generellt sett avsevärt högre inkomst än kvinnor, 

trots att kvinnors utbildningsnivå är högre än mäns utbildningsnivå. Vid jämförelser med 

siffror för riket noteras vissa skillnader mellan kommunerna som resulterar i att det 

traditionella mönstret tycks luckras upp något. Som vi ser i Tabell 6 nedan skiljer sig 

kommunerna främst åt vad gäller jämställdhet på området flyttmönster och i samspelet 

familjeliv och arbetsliv (t.ex. olika föräldrapenningsformer). Det är alltså inte på de områden 

inom vilka de påtagligast traditionella strukturerna observeras (arbetsmarknad och utbildning) 

som skillnader mellan kommunerna i grad av jämställdhet syns.    

Tre typer av genuskontrakt i södra och mellersta Dalarna 

I Tabell 6 nedan sammanfattas den tolkning av kommunerna som gjorts utifrån statistiken 

som redovisats i föregående kapitel. Summeringen tyder på att södra och mellersta Dalarna 

kännetecknas av tre olika former av genuskontrakt:  

 Det modernistiska genuskontraktet med traditionella drag 

 Det traditionella genuskontraktet med modernistiska drag  

 Det traditionella genuskontraktet med otraditionella drag  

Det modernistiska genuskontraktet med traditionella drag finns i Falu kommun som är den 

kommun med högst antal invånare (Länsstyrelsen Dalarna 2011). Det traditionella 

genuskontraktet med modernistiska drag finns i Borlänge kommun. Det traditionella 
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genuskontraktet med otraditionella drag hittas i Hedemora, Säter, Avesta, Gagnef, Ludvika 

och Smedjebacken. 

Tabell 6. Lokala genuskontrakt i södra och mellersta Dalarna 

 Fa Bo He Sä Av Ga Lu Sm 

Flyttmönster Mod. Mod. Trad. Otrad. Otrad. Trad. Otrad. Otrad. 

Medelålder 

befolkning 
Mod. Mod. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. 

Yrkesdominans Mod. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. 

Förvärvsfrekvens 
Mod. Trad. Trad. Otrad. Trad. 

Trad/ 

Otrad. 
Trad. Trad. 

Näringslivet Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Otrad. Trad. 

Inkomst Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. 

Medelålder 

första barn 
Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. 

Unga mödrar Mod. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. 

Föräldrapenning Mod. Trad. Trad. Otrad. Trad. Otrad. Trad. Trad. 

Tillfällig 

föräldrapenning 
Mod. Trad. Otrad. Trad. Trad. Otrad. Trad. Otrad. 

Barn i off omsorg Trad. Trad. Otrad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. 

Utbildning Mod. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. 

Lokalpolitik Mod. Mod. Otrad. Otrad. Trad. Otrad. Otrad. Otrad. 

         

Summering Mod. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. Trad. 

 

Falu kommun är den kommun som skiljer sig mest från övriga kommuner genom att ha 

tydliga modernistiska genusstrukturer. De traditionella mönstren i Falu kommun består i att 

färre kvinnor i Falun är företagare än i riket, att andelen unga mödrar inte är högre än i riket, 

samt att något färre barn går i offentlig omsorg än i riket. 

Den påtagligast traditionella kommunen verkar vara Avesta. Där är det endast det positiva 

flyttnettot som bryter från traditionella strukturer.  

Förutom Falun är Säter och Gagnef kommuner som bryter mot traditionella mönster i högre 

grad än övriga kommuner. I Säter består de otraditionella inslagen i att kommunen är en 

inflyttningskommun, att förvärvsfrekvensen är högre än i riket, att könsfördelningen av 

föräldrapenning är jämnare än i riket samt att kraven för kvantitativ jämställdhet i 

kommunfullmäktige är uppfyllda. De otraditionella inslagen i Gagnef innebär att kommunen 

har en högre förvärvsfrekvens än riket, att könsfördelningen av föräldrapenning och tillfällig 

föräldrapenning är jämnare än i riket, samt att kvinnors och mäns representation i 

kommunfullmäktige uppfyller kraven för kvantitativ jämställdhet. 

Borlänge, Hedemora, Ludvika och Smedjebacken avviker på tre punkter från traditionella 

genusstrukturer. För Borlänges del består de modernistiska inslagen i att kommunen är en 

inflyttningskommun, medelåldern är lägre än i riket, samt att kommunen uppfyller kraven för 

kvantitativ jämställdhet i kommunfullmäktige.  
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I Hedemora tar sig de otraditionella tendenserna uttryck i en jämnare könsfördelning av 

tillfällig föräldrapenning än riket, en större andel barn i förskola än riksgenomsnittet och i 

uppfyllda krav för kvantitativ jämställdhet i lokalpolitiken.  

De otraditionella tendenserna i Ludvika består i att kommunen är en inflyttningskommun som 

har fler egenföretagande kvinnor än riket och en kvantitativt jämställd könsfördelning i 

kommunfullmäktige. 

I Smedjebacken innebär de otraditionella inslagen ett positivt flyttnetto, en jämnare 

könsfördelning av tillfällig föräldrapenning än i riket, samt att kvinnors och mäns 

representation i kommunfullmäktige uppfyller kraven för kvantitativ jämställdhet. 
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10. Diskussion 
Syftet med den här rapporten är att undersöka hur de lokala genuskontrakten i södra och 

mellersta Dalarna kan karaktäriseras utifrån offentlig statistik. Analysen pekar på att södra 

och mellersta Dalarna domineras av ett traditionellt genuskontrakt. Det är endast i Falu 

kommun som det modernistiska genuskontraktet verkar dominera. Den här slutsatsen 

överensstämmer med tidigare forskning där Forsberg (2010) funnit att Falun är den enda 

kommun i Dalarna som kan definieras utifrån storstadens genuskontrakt, vilket liknar det 

modernistiska kontraktet. Den här studiens resultat är också i linje med Hedfeldt, Trumberg 

och Forsbergs (2011) kartläggning av kommunerna i nordvästra Dalarna, där de traditionella 

genusstrukturerna är de mest framträdande.  

Precis som studien i nordvästra Dalarna (ibid.) visar den här rapporten att kommunerna skiljer 

sig mest åt vad gäller flyttmönstren och grad av jämställdhet i samspelet mellan familjeliv och 

arbetsliv (t.ex. föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning). Som nämndes inledningsvis är 

en svårighet i föreliggande rapport att avgöra när skillnader mellan kommunerna och riket är 

så pass stora att de är anmärkningsvärda och när de inte är det. Exempelvis är områden som 

rör samspelet mellan familjeliv och arbetsliv svåra att tolka i den här rapporten. När det t.ex. 

gäller könsfördelning av föräldrapenning är det möjligt att de 1,6 - 2 procents jämnare 

fördelning jämfört med riket som påträffats i Hedemora och Avesta är signifikanta skillnader. 

I så fall har de här kommunerna något mer otraditionella inslag än vad som nu framgår, även 

om traditionella genusstrukturer fortfarande dominerar överlag.  

Områdena arbetsmarknad och utbildning verkar vara de påtagligast traditionella och därmed 

de områden som kräver störst jämställdhetsinsatser. Män tjänar betydligt mer än kvinnor, män 

är i mycket högre utsträckning företagare än kvinnor men kvinnor har påtagligt högre 

utbildning än män. Det här är en situation som både män och kvinnor har att förlora på. 

Ojämställdhet inverkar negativt på våra möjligheter i det dagliga livet.  

Falun, Hedemora och Gagnef är tre kommuner som tycks ha en högre grad av jämställdhet i 

samspelet mellan familjeliv och arbetsliv än övriga kommuner. Forsberg (2010) fann att Falu 

kommun har ett storstadens genuskontrakt och att Gagnefs kommun har ett familjeorienterat 

småskaligt genuskontrakt. De är kontraktstyper där förhållandevis få män är föräldralediga 

(ibid.;217ff). Den här rapporten påvisar istället att 3-4 procent fler män än i riket tar ut de 

olika varianterna av föräldrapenning i Falun och Gagnef. Orsaken till att resultaten i 

föreliggande rapport skiljer sig från tidigare forskning (ibid.) kan bero på att den här rapporten 

utgår från en färskare statistik i Falun och Gagnef än den statistik som låg till grund för 

Forsbergs studie. Siffror som presenteras i föreliggande rapport tyder på att uttaget av 

föräldrapenning bland män ökat från år 2002 till år 2012 i Falun och Gagnef. Studiernas olika 

resultat kan även vara en följd av att skillnader tolkats som signifikanta i den här rapporten, 

när de kanske egentligen befinner sig inom området för felmarginalen. Vidare studier krävs 

för att konstatera huruvida det rör sig om ”äkta” skillnader eller inte. I Forsbergs studie (ibid.) 

definieras Hedemora kommun som en bruksortskommun. Bruksortskommunen kännetecknas 

av en relativt hög andel föräldralediga fäder (ibid.). Ett resultat som överensstämmer med 

tolkningen i den här rapporten.      
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Enligt tidigare forskning brukar flyttmönster vara en god indikator på vilken typ av 

genuskontrakt som dominerar i en region (Forsberg 1997). Det verkar inte stämma när 

kommunerna i södra och mellersta Dalarna studeras. Det är endast i Falun, Hedemora och 

Gagnef som flyttmönstrets genusstruktur också är den dominerande genusstrukturen i 

kommunen. Varför det ser ut så här i södra och mellersta Dalarna är en komplicerad fråga 

som kräver vidare undersökningar.  

I den här rapporten presenteras ingen statistik som visar orsakerna till att kvinnor och män 

flyttar till eller från en kommun. En rimlig fråga är om det inte krävs att flytten till en 

kommun är ett eget beslut för att inflyttning ska tolkas som en modernistisk eller otraditionell 

tendens? Det är t.ex. tänkbart att många flyktingar hänvisas till en kommun utan att det är ett 

eget val. Det kan med andra ord finnas svårigheter med att knyta en kommuns flyttmönster till 

en viss typ av genuskontrakt. Kopplingen av flyttmönstren till genuskontraktstyperna i den 

här rapporten kan därför ha sina brister.     

För att få större kunskap om flyttmönstren kan det vara av intresse att undersöka vad det är 

som gör att kvinnor och män bosätter sig i de olika kommunerna. I den här rapporten syns 

exempelvis att både kvinnor och män flyttar till Falun, medan både kvinnor och män flyttar 

från Gagnef. Falun och Gagnef har det mest jämställda samspelet mellan familjeliv och 

arbetsliv av de åtta kommunerna. Frågan är därför vilka faktorer som leder till att 

flyttmönstren är motsatta. Avesta kommun framstår som traditionell på alla områden utom 

beträffande flyttmönstren. Det kan vara av intresse att studera vidare om, och i så fall varför, 

Avesta är mer traditionellt än övriga kommuner och samtidigt är en inflyttningskommun. I 

föreliggande rapport framkommer också att kvinnors och mäns flyttmönster skiljer sig åt i 

flera av kommunerna. Kvinnor flyttar till Borlänge och Hedemora, medan män flyttar 

därifrån. Män flyttar till Smedjebacken medan kvinnor flyttar därifrån. Det verkar som att 

flyttmönster och genusstruktur inte har något samband enligt föreliggande rapport. Det kan 

därför vara viktigt att ta reda på vilka andra faktorer som påverkar flyttmönstren i 

kommunerna.  

Den här rapporten väcker inte bara frågor om flyttmönstren. En uppgift för vidare studier kan 

vara att undersöka varför Ludvika har så pass många egenföretagande kvinnor jämfört med 

övriga kommuner, länet och riket. Det är också värt att ta reda på vad ”yrke okänt” innebär, 

eftersom statistik pekar på att det är ett av de fem vanligaste yrkena för män i Säter, Gagnef 

och Smedjebacken. En annan fråga som förblir obesvarad i den här rapporten är hur det 

kommer sig att en så mycket större andel barn går i förskola i Hedemora kommun jämfört 

med övriga kommuner och riket.  

Förslag på vidare forskning är att genomföra en sambandsstudie som kan påvisa om det finns 

några samband mellan genusstrukturer på olika områden inom och mellan kommunerna. 

Genom att komplettera en sådan undersökning med en intervjustudie med berörda parter vore 

det möjligt att undersöka säkerheten i de tendenser som framkommit i den här rapporten, samt 

att få kunskap om frågor som inte berörts här. Kunskap om hur genusstrukturer ser ut i olika 

kommuner i Dalarna kan underlätta beslutsfattande om var jämställdhetsinsatser behövs och 

hur de ska genomföras. Som påtalades inledningsvis: ett jämställt län är ett attraktivt län.     
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 

Utbildningsnivå för kvinnor och män 25-44 år 2012  

Uppgift saknas (procent) 

 Kvinnor Män 

Falun 1,3 1,2 

Borlänge 4,2 2,7 

Hedemora 1,2 1,8 

Säter 1,1 1,4 

Avesta 1,3 1,8 

Gagnef 0,6 0,8 

Ludvika 2,5 2,2 

Smedjebacken 0,9 0,9 

Dalarna 2 1,8 

Sverige 2 2,8 

Källa: SCB      

 

Bilaga 2. 

Utbildningsnivå för kvinnor och män 45-64 år 2012 

Uppgift saknas (procent) 

 Kvinnor Män 

Falun 0,3 0,3 

Borlänge 0,7 0,4 

Hedemora 0,4 0,7 

Säter 0,3 0,6 

Avesta 0,4 0,5 

Gagnef 0,4 0,4 

Ludvika 0,7 0,6 

Smedjebacken 0,6 0,4 

Dalarna 0,4 0,5 

Sverige 0,7 0,9 

Källa: SCB      
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Ett jämställt län är ett attraktivt län. I rapporten ”Jämställdhetspraktik i 

södra och mellersta Dalarna” kartlägger Stiftelsen Minerva 

genusstrukturer i södra och mellersta Dalarna.  

Rapporten bygger på offentlig statistik på områdena befolkning, arbete, 

näringsliv och inkomst, barn, familj och föräldrapenning, utbildning samt 

politik.   

Kommunerna i södra och mellersta Dalarna domineras överlag av 

traditionella genusstrukturer, även om modernistiska och otraditionella 

tendenser syns på några områden. Falu kommun utmärker sig genom att 

ha övervägande modernistiska genusstrukturer.  

Den här rapporten kan vara en fingervisning om hur behoven av 

jämställdhetsinsatser i södra och mellersta Dalarna ser ut.  
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