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Förord  
 

Våren 2011 fick Uppsala Research & Consulting AB i uppdrag från de sju s.k. W-7-kommunerna i västra 
Dalarna att genomföra en analys av de lokala genuskontrakten i de sju kommunerna utifrån aktuell 
statistik.  

Arbetet har genomförts under ledning av fil. dr. Mona Hedfeldt, Örebro Universitet. Fil. dr. Anders 
Trumberg, Örebro Universitet, har bistått i arbetet. Professor Gunnel Forsberg vid Stockholms Universitet 
har haft uppdraget som kvalitetssäkrare i arbetet.  

Arbetet har bedrivits under sommarmånaderna 2011, och detta är slutrapporten. 

Uppsala i augusti 2011. 

Jan Hedman 

VD, Uppsala Research & Consulting AB 
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1. Inledning  
 

Hur ser det ut med jämställdheten i W7-kommunerna? Inom vilka områden har jämställdheten 
kommit längre än inom andra? Finns det skillnader mellan kommunerna? Det är frågor som vi 
fokuserar i denna rapport.  

Jämställdheten i Dalarna har behandlats i en rad rapporter som baseras på statistik, ett exempel är 
Länsstyrelsen Dalarnas rapport Är Dalarna jämställt? (2011). Tyngdpunkten i rapporterna ligger 
på att presentera och redovisa könsuppdelad statistik inom en rad områden, exempelvis 
utbildning, arbetsmarknad och hälsa. Det som skiljer den här rapporten från tidigare rapporter är 
att vi lägger större vikt vid analys av vad statistiken säger, snarare än bara presentation och 
redovisning, samt att vi utgår från kommunnivån och analyserar geografiska skillnader mellan de 
kommuner som ingår i W7-regionen (Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och 
Älvdalen). Analysen baseras på teorier om lokala och regionala genuskontrakt (Forsberg 
1995;1997; 2000; IM-gruppen 2007).  

Frågeställningar och material 
I den här rapporten redovisas uppdraget att kartlägga och analysera de lokala genuskontrakten i 
W7-regionen. Syftet är att analysera jämställdheten på lokal nivå i en specifik region, nämligen 
de sju kommuner som ingår i W7-Dalarna. Den övergripande frågan som behandlar är: Hur kan 
de lokala genuskontrakten i W7-regionen karaktäriseras utifrån offentlig statistik?  

Kartläggningen baseras på kvantitativ analys. Materialet som analyseras baseras på den 
offentliga statistik som tidigare finns redovisad i ett antal rapporter:  

• Fakta om Dalarnas län 2006 

• Kvinnor och män i Dalarna 2008 

• Kvinnor och män i Dalarna 2011-2013 

• Är Dalarna jämställt? 2011 

I tidigare analyser av lokala genuskontrakt har en kombination av kvantitativ och kvalitativ 
metod använts, exempelvis i IM-gruppens rapport Strategier för jämställdhet – lokala 
genuskontrakt i Uppsala län (2007). Eftersom uppdraget för denna analys jämförelsevis är 
mindre grundas analysen endast på offentlig statistik. På så vis kan denna rapport betraktas som 
en delanalys av lokala genuskontrakt, som skulle kunna kompletteras och fördjupas genom 
intervjuer med centrala nyckelaktörer på regional och kommunal nivå samt med män och 
kvinnor som bor i kommunerna för fördjupad förståelse och förklaringar till de mönster som 
statistiken visar. När det gäller statstiken som används skiljer sig även denna rapport från IM-
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gruppens kartläggning av genuskontrakt i Uppsala län genom att vi inte använder SCB:s 
JämIndex som källa. Anledningen till detta är att SCB inte längre har uppdraget att sammanställa 
JämIndex.1 Istället kombinerar vi själva offentlig statistik från en rad olika områden:  

- Befolkning 
- Arbete och näringsliv 
- Inkomst 
- Barn, familj och föräldrapenning  
- Utbildning, skola och omsorg  
- Politik 

Eftersom vi i denna rapport arbetar med offentlig statistik innebär det att vi varit tvungna att 
kombinera data från olika år. Detta ger en inblick i hur de lokala genuskontrakten ser ut i 
kommunerna under de senaste åren. Optimalt skulle vara om alla variabler var baserade på 
samma år, men då dessa processer är relativt trögrörliga anser vi att denna rapport ger en bra bild 
över hur situationen ser ut och har sett ut under de senaste åren. 

Rapportens disposition 
I rapportens första avsnitt berättar vi om och förklarar vad som menas med lokala genuskontrakt. 
Vi gör en kort forskningsöversikt och berättar om analyser av lokala genuskontrakt i andra delar 
av landet. Efter detta presenterar vi kortfattat de två lokala genuskontraktstyper som vi finner i 
vår analys. Därefter följer analys och presentation av könsuppdelad statistik inom ovan nämnda 
områden för kommunerna som ingår i W7-kommunerna. Rapporten avslutas med en 
sammanfattning och diskussion om vad statistiken säger om jämställdheten i kommunerna 
sammantaget, hur kommunernas lokala genuskontrakt kan karaktäriseras samt inom vilka 
områden som det finns jämställdhetsframgångar och inom vilka områden kommunerna står inför 
utmaningar.  

  

 
1 SCB:s JämIndex mäter gapet mellan män och kvinnor när det gäller flera indikatorer och placerar landets 290 
kommuner på en skala från 1 till 290 där 1 är mest jämställt (IM-gruppen 2007:12).   
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2. Vad är lokala genuskontrakt?  
 

Att beskriva och analysera lokala genuskontrakt är att beskriva och analysera kvinnors och mäns 
villkor på olika platser. I den här rapporten utgörs platserna av sju kommuner i Dalarna. Teorin 
om genuskontrakt har sin grund i det genussystem (genusordning) som innebär en maktstruktur 
och särskiljande mellan män och kvinnor och överordning av män (Hirdman 2004). Teoretiskt 
kan genuskontrakten studeras på tre nivåer: abstrakt, filosofisk nivå, konkret nivå samt invidnivå. 
Den abstrakta, filosofiska nivån handlar exempelvis om religiösa, mytiska eller vetenskapliga 
föreställningar om män och kvinnor. Den konkreta nivån handlar om socialt institutionella 
föreställningar om normer. Slutligen handlar individnivån om parets kontrakt (Lönnbring 
2003:150-151).  

Hur genuskontrakten har formats har varierat över tid. Geografiska skillnader mellan 
genuskontrakt (vad som anses manligt/maskulint och kvinnligt/feminint och som därmed 
påverkar mäns och kvinnors liv) kallas lokala eller regionala genuskontrakt. Inom 
genuskontrakten är både produktion och reproduktion viktiga delar.  Kontakten upprätthåller 
genusstrukturen genom att skapa regler för vad kvinnor och män kan göra, tänka och vara, och 
därmed också de möjligheter som kvinnor och män ser för sig själva. Man förhåller sig till 
genuskontraktet på något sätt, antingen genom att följa det, bryta emot det eller flytta ifrån 
platsen till en plats med en annan typ av genuskontrakt (Forsberg 1995; 1997; 2000). Att tala om 
genuskontrakt som just kontrakt (stället för exempelvis system, strukturer, kulturer eller 
ideologier) innebär att man beaktar att genuskontrakt är förhandlingsbara och att det finns 
utrymme för förändring. Kontaktsbegreppet är samtidigt komplext när det gäller 
maktförhållanden. Att tala om kontrakt kan innebära antydande av frivillighet till särskiljande 
och underordning från kvinnors sida, och att maktförhållanden inte tydliggörs. Samtidigt 
fungerar kontrakt så att om aktörer med mera makt inte uppfyller sin del i kontrakten kan aktörer 
med mindre makt göra ”uppror”, säga upp kontraktet och kräva ett nytt (Hagemann & Åmark 
2000). Hagemann och Åmark talar om användningen av kontrakt som begrepp så här:  

Genom att hänvisa till en kompromiss mellan grupper som har olika intressen, inrymmer 
kontraktsbegreppet både en rådande social ordning och en latent konflikt (Hagemann & Åmark 
2000:23).  

Kontraktsbegreppet utgår från att det finns någon sorts förhandling mellan de sfärer som 
genussystemteorin handlar om. Figuren nedan illustrerar utrymmet för förhandling, 
förhandlingsgapet, det vill säga den skillnad som man är beredd att acceptera. Utgångspunkten i 
teorin om lokala genuskontrakt är just att utrymmet för förhandling utformas lokalt: jämställdhet 
är någonting som görs lokalt i våra varjedagliga handlingar. Medvetet eller omedvetet bevarar 
och återskapar vi, eller utmanar och förändrar, det lokala genuskontraktet. Kontraktsbegreppet 
illustrerar alltså att jämställdhet och genus är någonting som görs.  Kontraktsbegreppet synliggör 



att det är fråga om förhandling, inte bara ömsesidiga överenskommelser. Begreppet synliggör 
praktiken, det vill säga kvinnors och mäns handlingar. Genuskontraktet är alltså någonting som 
praktiseras lokalt. 

Figur 1. Förhandlingsgapet  

 

Källa: IM-Gruppen (2007) 

 

Utrymmet för förhandling om hur stora skillnader mellan kvinnor och män som samhället är 
villigt att acceptera förstås bäst kvalitativt, det vill säga genom intervjuer. Teoretiskt går dock att 
urskilja fyra idealtyper av förhandlingsgap: 

• Grunt och brett: Graden av jämställdhet är lägre, men den finns utbredd över ett större 
antal områden. Man har kommit en bit på vägen, och det finns förutsättningar att göra 
förändringar inom en rad områden. Det betyder att jämställdhetssatningar måste göras 
inom en rad områden, men samtidigt inte på ett revolutionerande vis. 

• Djupt och brett: Här är skillnaderna mellan män och kvinnor större och de finns på ett 
större antal områden. Det finns förutsättningar att göra förändringar på flera områden, 
men det behövs ganska genomgående förändringar. Här kan särskilda insatser behövas. 

• Djupt och smalt: Skillnaderna mellan män och kvinnor är stora, men finns inom ett 
mindre antal områden. De områden där stora skillnader finns kan vara svåra att förändra, 
men man kan tänka sig punktinsatser. 

• Grunt och smalt: Grad av jämställdhet är högre. Skillnaderna mellan män och kvinnor är 
små inom ett litet antal områden, samtidigt kan områden finnas där fortsatt 
jämställdhetsarbete behövs. (IM-gruppen 2007) 

För att kartlägga lokala och regionala genuskontrakt brukar uppgifter ur den offentliga statistiken 
användas. Exempel på variabler som har använts i en kartläggning av kontrakt på kommunnivå i 
Sverige är: representation i kommunfullmäktige, efter gymnasial utbildning, inkomster, 
förvärvsfrekvens, uttag av föräldrapenning, fruktsamhetstalet bland unga kvinnor (i åldern 15-24 
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år) och civilstånd (Amcoff 2001). Genuskontrakt kan också kartläggas genom att studera 
flyttmönster: kvinnor flyttar i högre grad från kommuner med en starkt uppdelad arbetsmarknad, 
hög nivå av obetalt omsorgsarbete och där få kvinnor är aktiva politiskt. Deras flyttströmmar mot 
kommuner och regioner där genuskontraktet är mer jämställt (Forsberg 1997).  

I statens offentliga utredning Om makt och kön (1997) skriver Forsberg om tre typer av 
genuskontrakt: traditionella, modernistiska samt otraditionella. Det traditionella genuskontraktet 
finns framförallt i industri- och skogsbygder, exempelvis i Småland och Bergslagsregionen. Det 
kännetecknas av en arbetsmarknad som är starkt uppdelad mellan män och kvinnor, vilket har 
grundats i traditionen av ensidig ekonomisk utveckling och patriarkal struktur. De kännetecknas 
också av att kvinnor har liten roll i lokalpolitiken och att social infrastruktur (omsorg om barn 
och äldre) i större utsträckning än i storstäder upprätthålls inom familjen. Generellt är 
utbildningsnivån låg. Födelsetalen är låga, men kvinnor får barn tidigt jämfört med kvinnor i 
större städer. Det traditionella genuskontraktet kännetecknas också av att utflyttningen är större 
än inflyttningen. Det modernistiska kontraktet finns i större städer och storstadsregioner. Det 
skiljer sig från det traditionella kontraktet genom att servicesektorn är dominerande på 
arbetsmarknaden, att kvinnor är aktiva i lokalpolitiken och att den offentliga sektorn står för 
mycket av den sociala infrastrukturen. Forsberg menar att detta kontrakt, som är mer jämställt, 
bygger på en funktionalistisk idé om ett effektivt samhälle snarare än en patriarkal. Det 
otraditionella kontraktet finns i vissa perifera landsbygdsområden, exempelvis Jämtland och 
Gotland och i dynamiska landsbygdsområden som genomgått strukturomvandling. Här är det 
vanligt att arbeta inom jordbruk och tillverkning, men könssegregeringen på arbetsmarknaden är 
mindre. Fler män är offentligt anställda, och fler kvinnor hittas på mellanchefspositioner och fler 
kvinnor är aktiva i lokalpolitiken. Kvinnor startar företag i större utsträckning och befolkningen 
har blivit yngre.  

Dessa tre typer av kontrakt är grundtyper. Inom dem kan finnas variationer, exempelvis finner 
IM-gruppen i kartläggningen av lokala genuskontrakt i Uppsala län det tjänstebaserade 
storstadskontraktet (modernistiskt), ett norduppländskt brukskontrakt och ett agrarindustriellt 
kontrakt (båda traditionella) (IM-gruppen 2007).  

De tre grundtyperna har utvecklats genom mer kvalificerad statistisk analys i fem olika 
genuskontrakt (Forsberg 2010). I denna analys kunde fyra av de fem typerna identifieras i 
Dalarna. Den som inte fanns representerad var det kontrakt som återfanns i storstadsregionerna 
där skillnaderna i lokalpolitik och arbetsmarknad var mindre än i de övriga men där 
löneskillnader och skillnader i uttag av föräldrapenning var störst. I Dalarna dominerade det 
”familjeorienterade småskaliga genuskontraktet” som i mycket var motsatsen till 
storstadskontraktet. Representationen i lokalpolitiken var låg och uppdelningen på 
arbetsmarknaden uttalad. Löneskillnaden var relativt stor till männens fördel samtidigt som 
utbildningsnivå bland kvinnorna var högre. Här är också giftermålsfrekvens och fertiliteten hög 
men fäders uttag av föräldradagar är litet. I länet identifierades också ett genuskontrakt som 
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liknade föregående men som i vissa väsentliga avseenden avvek därifrån. Det var ett kontrakt 
som benämndes det ”storföretags/bruksortskontrakt” och utmärktes av lägre fertilitet och högre 
föräldrauttag bland män. Det tredje kontraktet i länet benämndes det ”agro-industriella 
kontraktet” och skiljer sig från de ovanstående genom att ha mindre uppdelad arbetsmarknad och 
mer likartad utbildningsnivå. Slutligen identifierades ett genuskontrakt som hänfördes till ett 
norrländskt kontrakt utmärkandes av mindre skillnader mellan könen när det gäller löner 
förvärvsfrekvens, deltagande i lokalpolitik, utbildningsnivå etc samtidigt som fertiliteten är 
relativt hög men fäders föräldrauttag relativt liten.  
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3. Två lokala genuskontrakt i W7kommunerna 
 

Den bild av jämställdheten i W7-kommunerna som visas i rapporten är på många vis traditionell. 
Arbetsmarknaden är mycket traditionell, det vill säga en starkare könsuppdelning mellan 
branscher råder jämfört med hur det ser i Sverige överlag. Männen heltidsarbetar i högre 
utsträckning och tjänar mer än kvinnorna, trots att deras utbildningsnivåer är lägre. Samtidigt 
finns det en del områden där jämställdheten har kommit lite längre. Det rör framför allt 
familjelivet och samspelet mellan arbetsliv och familjeliv.  

Vi ser i rapporten två typer av genuskontrakt, det traditionella respektive det traditionella med 
modernistiska drag. Alla W7-kommuner är i någon mån traditionella på jämställdhetsområdet. 
Men om vi jämför kommunerna med varandra och med genomsnittet för Sverige på olika 
statistikområden ser vi att det finns modernistiska drag i det genuskontrakt som karaktäriserar tre 
av kommunerna. Det finns med andra ord både jämställdhetsframgångar och utmaningar.  

I Leksand, Mora och Rättvik finner vi ett traditionellt genuskontrakt med modernistiska drag och 
i Malung-Sälen, Vansbro, Älvdalen och Orsa finner vi ett traditionellt genuskontrakt. I de kapitel 
som följer presenterar vi den statistik och den analys som gör att vi kommer fram till detta. Om 
vi tillåter oss att generalisera något kring de genuskontrakt som vi konstaterar och vilka praktiker 
som kännetecknar det kan vi introducera våra resultat genom att presentera de två fiktiga paren 
Wera och William respektive Wiktoria och Werner: 

Ett traditionellt genuskontrakt med modernistiska drag  
Wera och William bor i Mora. Wera kommer ursprungligen från Vansbro, men hon flyttade först 
till Falun för att studera. Hon läste till lärare, fast hon hade kunnat tänka sig att bli sjuksköterska 
också. Efter studierna ville hon inte flytta tillbaka till Vansbro, utan hellre bo en något större stad 
och flyttade till Mora där hon nu bor och arbetar. Hon är också politiskt aktiv och sitter i 
kommunfullmäktige. William är född och uppvuxen i Mora. Han gick byggnadsprogrammet på 
gymnasiet och arbetar just nu på ett byggföretag i Orsa. Trots att han har lägre utbildning än 
Wera så tjänar han mer. Wera och William har två barn som båda går i förskola. Wera och 
William delade ganska lika på föräldraledigheten. Flera av deras vänner har gjort likadant.   

Ett traditionellt genuskontrakt  
Wiktoria och Werner bor i Malung. De är båda födda och uppvuxna där. Wiktoria arbetar deltid 
inom äldreomsorgen, men skulle gärna vilja arbeta mera. Hon har en gymnasieutbildning. 
Werner driver ett eget företag inom transport och har grundskoleutbildning. Om Wiktoria hade 
arbetat heltid hade hennes lön ungefär motsvarat den vinst som Werner tar ut från sitt företag 
varje månad. När deras barn var små tog Wiktoria ut den allra största delen av 
föräldraledigheten. Werner har ibland kunnat nyttja den tillfälliga föräldrapenningen, exempelvis 
när barnen har varit sjuka. Det har hänt att hans kunder har höjt på ögonbrynen över detta. Även 
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om Wiktoria och Werner trivs bra i Malung så är Wiktoria tveksam till att deras barn kommer att 
vilja bo kvar där när de blir större.  

   



4. Befolkningsutveckling i W7kommunerna  
 

Det totala befolkningsantalet i W7-kommunerna minskar något mellan åren 2008-2010 och alla 
kommuner utom Mora(+ 16 individer) har ett minskande befolkningsantal under perioden(se 
bilaga 1). Befolkningsminskningen är störst i Älvdalen, Vansbro och i Orsa kommun där 
befolkningen mellan år 2008 och 2010 minskar med runt 1 procent. Trots att de flesta W7 
kommuner har ett minskande befolkningsantal har dock Dalarna som helhet en 
befolkningsökning på 0,5 procent (+1376 individer). 

Befolkningssammansättningen är förhållandevis jämn mellan kvinnor och män, men det finns 
vissa skillnader mellan kommunerna.  I Leksand, Mora och Rättviks kommun bor det fler 
kvinnor än män medan det i Orsa, Malung-Sälen, Vansbro och Älvdalen bor fler män än kvinnor.  
Skillnaden mellan könen är som mest runt 2 procent (se bilaga 2). 

Figur 2. Befolkningsfördelning kvinnor och män 2010 
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Nationellt ökar medelåldern och anden äldre över 65 år kommer att bli större(SCB 2010), 
medelåldern i Sverige var år 2010 41,1 år och medellivslängden 2011 83,5 år för kvinnor och 80 
år för män(SCB 2011)2. I W7-kommunerna ökar medelåldern både bland män och kvinnor (se 
bilaga 3). Högst medelålder hittar vi i Rättvik, och den största ökningen i medelålder i Rättvik 
och Vansbro.  Intressant att notera är en sjunkande medelålder i Malung-Sälen, om än marginellt 
(från 44,7 år till 44,6). En könsmässig skillnad som kan noteras är att det är kvinnornas 
medelålder som sjunker i Malung-Sälen och Vansbro, medan männens medelålder ökar.  
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2 Återstående medellivslängd vid födelse baserat på antagande om dödligheten. 



Figur 3. Medelålder för kvinnor och män 2008 och 2010 
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Män flyttar till och kvinnor flyttar från W7regionen, eller?    
När det gäller flyttmönster finner vi både geografiska variationer och talande könsmässiga 
variationer. Fyra av W7-kommunerna är inflyttningskommuner: Leksand, Mora, Orsa och 
Rättvik. Tre är utflyttningskommuner: Malung-Sälen, Vansbro och Älvdalen.  Figuren nedan 
visar det så kallade flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan antal personer som flyttar till 
respektive från en kommun. Från Malung-Sälen och Älvdalen flyttar både män och kvinnor.  
Från Vansbro flyttar kvinnor, men inte män. Likadant är fallet i Leksand och Orsa, även om 
dessa kommuner totalt sett är inflyttningskommuner. Bland W7-kommunerna finns bara två som 
kvinnor i högre grad flyttar till än från: Mora och Rättvik. Värt att notera här är också att fler 
kvinnor än män flyttar till Rättvik.  

Figur 4. Flyttningsnetto 2010 (antal)
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5. En könssegregerad arbetsmarknad  
 

Generellt är arbetsmarknaden i Sverige könssegregerad(jmf SOU 2004:43, Schmidt mfl 2011). I 
rapporten Är Dalarna jämställt? konstateras att arbetsmarknaden i Dalarna är mer segregerad 
jämfört med riket och det är vanligare att kvinnor arbetar inom utbildning, omsorg och 
personliga tjänster i Dalarna. Kvinnor i W7-kommunerna arbetar framförallt inom hälso- och 
sjukvård, men också inom forskning, utveckling och utbildning (högst sannolikt med tonvikt på 
det sistnämnda). Det betyder dels, som vi tidigare har konstaterat att många kvinnor 
deltidsarbetar, och dels att kvinnor är beroende av arbeten inom offentlig sektor. Män i W7-
kommunerna arbetar huvudsakligen inom jordbruk, tillverkningsindustri, energi- och 
vattenförsörjning samt byggindustrin. En horisontellt segregerad arbetsmarknad råder alltså. 
Branscher som kan betraktas som mer jämställda i W7-kommunerna är personliga och kulturella 
tjänster samt kreditinstitut och civila myndigheter. Den vertikala segregationen som också råder 
på arbetsmarknaden, det vill säga att män som grupp befinner sig på högre positioner än kvinnor 
som grupp, kan vi dessvärre inte uttala oss om i denna analys då det kräver mer detaljerade data.  

Figur 5. Kvinnors arbete inom näringsgrenar i procent 2009 
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Figur 6. Mäns arbete inom näringsgrenar i procent 2009 
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Traditionellt: män i den privata sektorn och kvinnor i den offentliga  
Som rapporten Kvinnor och män i Dalarna 2008 visar följer W7-kommunerna i stort det mönster 
som finns i Dalarnas län och i Sverige när det gäller andelen kvinnor respektive män som arbetar 
inom offentlig respektive privat sektor. Bland kvinnor arbetar omkring 50-60 procent inom 
offentlig sektor och bland män arbetar 80-90 procent inom näringslivet.  

Som framgår i rapporten Är Dalarna jämställt? är ungefär en tredjedel av cheferna i Dalarna 
kvinnor och cirka hälften av dessa kvinnor i chefsposition återfinns i offentlig sektor och den 
andra hälften inom näringslivet. Bland männen ser det annorlunda ut: män som är chefer hittas 
till allra största del inom näringslivet (88 procent). Rapporten konstaterar att detta stämmer 
överens med hur det ser ut på arbetsmarknaden generellt i Dalarna, samt att några större 
förändringar inte har skett under senare tid.  I Leksand och Malung hittar vi en relativt hög andel 
kvinnor som är chefer inom näringslivet. Här verkar ca 60 procent av kvinnorna som chefer inom 
näringslivet och ca 40 procent inom offentlig sektor. Låg andel kvinnor som är chefer inom 
näringslivet hittar vi framför allt i Rättvik (under 40 procent). I W7-kommunerna, särskilt i 
Rättvik3, hittar vi en högre andel män som är chefer inom offentlig sektor (se Är Dalarna 
jämställt? 2011). Vi ser alltså att en hög andel kvinnor som är chefer inom näringslivet inte 
behöver motsvaras av en hög andel män som är chefer inom offentlig sektor.  
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3 Rättvik: Män i chefsposition i offentlig sektor är över 20 procent. 



Heltidsarbetande män och deltidsarbetande kvinnor  
Generellt kan vi konstatera en hög förvärvsfrekvens i W7-kommunerna. I samtliga utom Orsa 
har både är förvärvsfrekvensen högre bland både män och kvinnor jämfört med det nationella 
genomsnittet. Figuren nedan visar dock att skillnaderna i förvärvsfrekvens mellan män och 
kvinnor är större i några kommuner och mindre i andra. Exempelvis vill vi här lyfta fram de stora 
skillnaderna i Leksand och Rättvik jämfört med de små skillnaderna i Malung-Sälen och i 
Älvdalen.  

Jämför vi förvärvsfrekvensen 2006 och 2009 är den lägre 2009 jämfört med 2006. Detta ser vi i 
Sverige, i Dalarna och i W7-kommunerna (med undantaget att den var densamma bland män i 
Leksand under båda åren). 

Figur 7. Förvärvsfrekvens bland kvinnor och män 2009 (%)   
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Tittar vi närmare på förvärvsfrekvensen i olika åldrar ser vi här några skillnader som framförallt 
handlar om unga kvinnor (20-34 år) (se bilaga 4). Högst förvärvsfrekvens bland dessa hittar vi i 
Malung-Sälen, Älvdalen och Rättvik, lägst är förvärvsfrekvensen i Orsa (där också 
förvärvsfrekvensen är lägst bland män i samma åldersgrupp). Skillnaderna mellan kommunerna 
inte är lika stora i andra åldersgrupper.   

Heltidsarbete är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Skillnaderna mellan kommuner 
är inte så stora, men lägre andel kvinnor heltidsarbetar i Dalarna jämfört med genomsnitten i 
landet. Samtidigt är det ungefär lika vanligt att kvinnor överhuvudtaget arbetar som i landet som 
helhet.  

  

15 

 



16 

 

Tabell 2. Förvärvsarbete (25-64 år), minst 1 veckotimme respektive minst 35 veckotimmar, 
år 2007 

  Minst 1   
veckotimme 

Minst 35              
veckotimmar 

  Kvinnor  Män  Kvinnor Män
Leksand  80.8  85.8  48.8 75.7
Malung‐Sälen  79.3  82.0  46.5 71.1
Mora  80.9  84.4  48.8 74.4
Orsa  77.4  79.7  44.5 69.7
Rättvik  77.8  83.3  44.3 72.2
Vansbro  77.8  80.9  45.0 69.0
Älvdalen  80.2  80.9  45.0 69.O
Dalarna  78.7  83.2  48.9 74.4
Sverige  77.6  81.8  50.7 73.3

 

Som rapporten Kvinnor och män i Dalarna 2011-2013 visar är fler kvinnor än män (i absoluta 
tal) deltidsarbetslösa eller timanställda. På länsnivå är 79 procent av de deltidsarbetslösa kvinnor 
och 21 är män. Vidare är 66 procent av de timanställda kvinnor och 34 procent är män på 
länsnivå. I W7-kommunerna ser vi framförallt att andelen kvinnor bland deltidsarbetslösa är hög 
i Vansbro och Älvdalen, nära 90 procent (2010). Lägst andel kvinnor ibland deltidsarbetslösa 
hittar vi i Rättvik (74 procent). Andelen kvinnor bland timanställda varierar mellan 66 procent (i 
Mora) och 73 procent (i Leksand). 

Även företagandet uppvisar könssegregering   
Andelen kvinnor bland företagare varierar I W7-kommunerna från 24 procent (i Malung-Sälen) 
till 32 procent (i Leksand). Både i Dalarnas län och i Sverige ligger genomsnittet på 28 procent. 
Tittar vi på andelen företagare i eget AB respektive egenföretagare ser vi att könsskillnaderna är 
betydligt större när det gäller andel kvinnor respektive andel män bland företagare i eget AB. Här 
är andelen kvinnor runt 20 procent (lägst i Vansbro, 16 procent, och högst i Mora, 21 procent). 
Andelen kvinnor bland egenföretagarna varierar mellan 28 procent (i Malung-Sälen) och 37-38 
procent (i Mora och Leksand). 

Pendling – vanligare bland män  
Det generella mönstret är att män pendlar i högre utsträckning än kvinnor. Förklaringen till detta 
hittas delvis i att kvinnors arbetsplatser inom vård, skola och omsorg finns ofta finns utspridda på 
flera platser i kommunerna och i närheten av de platser där människor bor. För kvinnor är det 
alltså möjligt att undvika pendling. Pendling är här definierat som pendling över kommun-
/länsgräns, alltså att arbeta i en annan kommun än den man bor i. Antal inpendlare respektive 
utpendlare till kommunerna redovisas i bilaga 5. Andelen kvinnor bland utpendlarna ligger i W7-



kommunerna mellan 32 och 43 procent. Lägst andelen kvinnor bland utpendlare hittar vi, som 
figur 9 visar, i Malung-Sälen, Vansbro och Älvdalen. Högst andel kvinnor bland utpendlarna 
hittar vi i Orsa och Leksand.  

Figur 8. Andel utpendlare 2006.  
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Andelen kvinnor bland inpendlare till W7-kommunerna ligger mellan 27 och 49 procent. När det 
gäller inpendling är alltså skillnaderna större mellan kommunerna avseende andelen kvinnor. 
Lägst andel kvinnor bland inpendlare hittar vi, som figur 10 visar, i Vansbro och högst andel i 
Rättvik, Älvdalen och Orsa.  

Figur 9. Andel inpendlare 2006 
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6. Långsamt på väg mot minskade löneskillnader  
 

Som framgår i rapporten Är Dalarna jämställt? tjänar kvinnor i Dalarna i genomsnitt 6 500 
kronor mindre än männen (2009). Medellönerna skiljer sig mycket åt mellan kommunerna, men 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar i del flesta av kommunerna i länet mellan 
2004 och 2009, även om det går långsammare än i andra delar av landet. De största skillnaderna 
mellan kvinnors och mäns medianlöner i W7-kommunerna hittar vi i Leksand och Rättvik, där 
kvinnor tjänar drygt 70 procent av männens löner. Skillnaderna här är ungefär samma som den 
genomsnittliga skillnaden mellan kvinnors och mäns löner i Sverige. Minst skillnad i 
medianlöner hittar vi i Malung, Älvdalen, Orsa och Mora, där kvinnor tjänar knappt 80 procent 
(ca 77-79 procent) av männens löner. Här är skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner 
mindre än det nationella genomsnittet.  

Figur 10. Medelinkomst (tkr) bland kvinnor och män 2009 
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Figur 11. Medianinkomst (tkr) bland kvinnor och män 2009 
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Det är vanligare att män har hög inkomst än att kvinnor har det och kvinnor har oftare låg 
inkomst än män. Dock är skillnaden mellan kvinnor och män mindre vad gäller 
låginkomsttagande. Några uppgifter som utmärker sig i rapporten Kvinnor och män i Dalarna 
2011-2013 är att skillnaderna i höginkomsttagande är stora i Leksand (24 procent av männen är 
höginkomsttagare jämfört med 8 procent av kvinnorna) och minst i Malung-Sälen, Vansbro och 
Älvdalen (13-15 procent av männen är höginkomsttagare jämfört med 4-6 procent av kvinnorna). 
Vidare är skillnaden i låginkomsttagande störst i Leksand (4 procent) och minst i Malung-Sälen, 
Vansbro och Älvdalen (en procent respektive noll procent i den sistnämnda kommunen).  
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7. Barn, familj och föräldrapenning 
 

Unga mammor i W7kommunerna, inte lika unga pappor  
I Dalarna får män och kvinnor sitt första barn tidigare än genomsnittet i Sverige. I Sverige är 
kvinnorna i genomsnitt 28,9 år och männen 31,3 år när de får sitt första barn. Kvinnor i Dalarna 
får sitt första barn ett år tidigare än detta och männen 0,7 år tidigare. I de flesta av W7-
kommunerna är dock medelåldern högre än för Dalarnas län (se bilaga 6). En låg medelålder kan 
särskilt noteras i Vansbro och Älvdalen: där är kvinnorna i genomsnitt är 27,1 respektive 27,5 år 
när de får sitt första barn. Medelåldern för män när de blir föräldrar första gången är däremot hög 
i Vansbro och Malung-Sälen: 31,4 år respektive 31,5 år. 

Figur 12. Medelålder vid första barn bland kvinnor och män 2002-2006 
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Mammor under 25 år hittar vi framförallt i Mora, och som figuren nedan visar ser trenden ut att 
gå mot fler unga mödrar i Mora, Malung-Sälen och Orsa. I Leksand, Vansbro, Älvdalen och 
Rättvik minskar antalet (eller är konstant) mellan 2008 och 2010. Här bör man dock ha i åtanke 
antalet unga mödrar är litet i statistiken (se bilaga 7).  
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Figur 13. Mödrar 25 år eller yngre 2008 och 2010 (antal) 
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Föräldralediga män i Leksand och Rättvik, men inte i Vansbro och Malung
Sälen 
Uttag av föräldrapenning har i olika undersökningar visat sig påverka framtida löneskillnader 
mellan kvinnor och män. Traditionellt har kvinnor tagit ut de flesta av föräldrapenningsdagarna, 
vilket påverkar både framtida karriär och inkomstutveckling (se t.ex. Johansson 2010). I Sverige 
tog kvinnor ut 77 procent av föräldrapenningsdagarna och män tog ut 23 procent år 2009. 
Samma fördelning ser vi också i Dalarnas län. Bland W7-kommunerna sticker Leksand och 
Rättvik ut: här tar männen ut fler dagar både än i det övriga länet och i Sverige. I Leksand tar 
männen ut 27 procent och i Rättvik 25 procent.  I de andra kommunerna är mönstret mer 
traditionellt. Särskilt stor andel av dagarna tas ut av kvinnor i Vansbro och Malung-Sälen (82 
procent respektive 80 procent).  
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Figur 14. Uttag av föräldrapenning 2009 
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Den tillfälliga föräldrapenningen används främst för vård av sjukt barn (barn under 12 år) samt 
för att ta ut de så kallade pappadagarna runt ett barns födelse.  Även här finns det en skillnad 
mellan könen. I Sverige tar kvinnor ut 64 procent av dagarna och män 36 procent (2009). För 
Dalarnas län ser fördelningen lite bättre ut då 63 procent av dagarna tas ut av kvinnor och 37 
procent av män.  I Leksand, Mora och Rättvik är fördelningen jämnare än riket.4  I Vansbro är 
däremot fördelningen 72 procent respektive 28 procent. Fördelningen är också mer ojämn i 
Malung-Sälen, Orsa och Älvdalen. W7-kommunerna skiljer sig alltså från varandra när det gäller 
uttag av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.  
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4 Leksand: 60 % kvinnor, 40 % män. Mora: 62 % kvinnor, 38 % män. Rättvik:59 % kvinnor, 41 % män. 



Figur 15. Uttag av tillfällig föräldrapenning 2009 
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I Vansbro och Älvdalen är det långt ifrån självklart att barn går i förskola  
Med barn i offentlig omsorg menas andelen barn som går i förskola eller på fritidshem. 
Nationellt var 82 procent av alla barn 1-5 år inskrivna på någon förskola och 52 procent av alla 
barn mellan 6-12 år var inskrivna på fritidshem (Skolverket 2011). Generellt är andelen lägre i 
W7-kommunerna än för riket där Vansbro och Älvdalen är de kommuner som har lägst andel 
barn i förskola och fritidshem. I de andra kommunerna ligger andelen barn som går i förskola 
runt 80 procent, men i Vansbro går endast 60 procent i förskola och i Älvdalen endast 69 
procent. Också andelen barn på fritidshem är låg i Vansbro, 28 procent vilket kan jämföras med 
runt 40 procent i de övriga kommunerna.  

Figur 16. Andel barn i offentlig barnsomsorg 2009 
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8. Högutbildade kvinnor och lågutbildade män 
 

Nedan visas utbildningsnivån hos den totala befolkningen i W7-kommunerna samt i Dalarna och 
Sverige år 2010.5 I Dalarna är utbildningsnivån förhållandevis låg om vi jämför med 
genomsnittet i Sverige.  En stor majoritet av befolkningen i Dalarna och i W7-kommunerna har 
förgymnasial eller gymnasial utbildning. Eftergymnasial utbildning är förhållandevis ovanligt. 
Vissa skillnader finns i W7-kommunerna: låga nivåer hittar vi i synnerhet i Vansbro, Älvdalen 
och Malung-Sälen. Andelen i befolkningen som har gymnasieutbildning skiljer sig inte så 
mycket åt mellan kommunerna, utan ligger mellan 37 och 40 procent. Variationen hittas istället 
när det gäller andelen med endast förgymnasial utbildning respektive andelen med 
eftergymnasial utbildning. Störst andel med eftergymnasial utbildning hittar vi i Leksand (19 
procent), här är också andelen med förgymnasial utbildning lägst (15 procent) (se bilaga 8).  

När det gäller utbildningsnivå finns tydliga könsskillnader, och även åldersskillnader. Fler män 
har förgymnasial eller gymnasial utbildning och fler kvinnor är högutbildade. Skillnaderna 
mellan kvinnor och män vad gäller eftergymnasial utbildning är stora i alla W7-kommuner utom 
Rättvik där förhållandena är tvärtom (fler män än kvinnor i åldern 24-44 år har eftergymnasial 
utbildning).  

Figur 17. Utbildningsnivåer bland kvinnor och män 24-44 år 2010 (%) 
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5 Det saknas uppgifter på ungefär 30 procent av befolkningen dvs. barn, ungdomar, äldre som inte har någon 
formell utbildning, invandrad befolkning som inte har eller inte har fått sin utbildning verifierad och individer som 
ej har slutfört en utbildning. Så siffrorna rör generellt runt 70 procent av befolkningen i kommunerna, Dalarna och 
i Sverige. För exakta uppgifter se bilaga 5. 



 Bland befolkningen i åldern 45-64 år återfinns ett lite annorlunda mönster. De könsmässiga 
skillnader avseende gymnasial utbildning som sågs i ålderskategorin 24-44 år är inte så stora och 
i Malung-Sälen samt Älvdalen har fler kvinnor än män gymnasial utbildning.  Men även i 
åldersgruppen 45-56 år har kvinnor i större utsträckning eftergymnasial utbildning.  

Figur 18. Utbildningsnivåer bland kvinnor och män 45-64 år 2010 (%) 
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9. Variationer i kvinnors och mäns representation inom politiken  
 

Andelen kvinnor respektive andelen män i kommunernas fullmäktigeförsamlingar ligger i dem 
allra flesta fall inom den kvantitativa definitionen av jämställdhet: 40/60 procent. 
Riksgenomsnittet år 2007 var 42 procent kvinnor. I W7-kommunerna är också andelen män 
högre än andelen kvinnor, med undantaget Leksand 2002 och Orsa 2006 där andelen kvinnor var 
51 respektive 52 procent. Andelen kvinnor respektive män varierar något över tid. Låg andel 
kvinnor, under den kvantitativa definitionen av jämställdhet, finner vi i Rättvik och Älvdalen 
2002, i Mora och Älvdalen 2006 samt i Malung-Sälen och Rättvik 2010.  

Tabell 3. Könsfördelning i kommunfullmäktige 2002, 2006 och 2010 i procent  

Kommun  Kvinnor 2002  Män 2002  Kvinnor 2006  Män 2006   Kvinnor  2010  Män 2010 
Leksand  51  49  43  57  49  51 
Malung‐Sälen  41  59  46  54  38  62 
Mora  41  59  39  61  46  54 
Orsa  48  52  52  48  45  55 
Rättvik  36  64  44  56  38  62 
Vansbro  41  59  41  59  42  58 
Älvdalen  37  63  34  66  43  57 
Dalarna  43  57  43  57  44  56 

  

Antalet ledamöter i kommunstyrelsen är litet: det varierar mellan 6 (i Malung-Sälen) och 10 (i 
Orsa och Rättvik) 2007 och mellan 11 (i Malung-Sälen, Mora och Rättvik) och 15 (i Leksand) 
2011. Att räkna procent av små absoluta tal kan vara vanskligt. Vi kan dock konstatera att det är 
vanligast att män är ordförande i kommunstyrelsen. 2007 hade endast en kommunstyrelse i W7-
regionen en kvinna som ordförande: Orsa. 2011 hade tre kommunstyrelser en kvinna som 
ordförande: Orsa, Leksand och Rättvik. Trots att det är vanskligt att räkna procent av små 
absoluta tal ser vi att andelen kvinnor i kommunstyrelsen var mycket låg i tre av kommunerna 
2007: I Leksand 11 procent, i Vansbro 13 procent och i Malung-Sälen 17 procent, samt i Mora 
2011 där andelen var 18 procent. Hög andel kvinnor, över 60 procent, hittar vi i Leksand 2011 
samt Vansbro 2011. Riksgenomsnittet år 2007 var riksgenomsnittet 39 procent.  
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10. Analys och slutsatser: de lokala genuskontrakten i W7 
regionen 

 

Genusstrukturen i Dalarna är över lag traditionell, vilket vi också ser i analysen av 
jämställdheten inom en rad olika områden i W7-kommunerna. Emellertid finns några skillnader 
mellan W7-kommunerna och några områden som de skiljer ut sig på jämfört med nationella 
genomsnitt. I det här analysavsnittet sammanfattar vi de viktigaste resultaten av det empiriska 
materialet. Vi pekar på områden som kommunerna har kommit längre respektive kortare i när det 
gäller jämställdhet och presenterar vår analys av vilka lokala genuskontrakt som kommunerna 
karaktäriseras av.  

Det traditionella Dalarna 
Den traditionella genusstrukturen är framförallt tydlig när det gäller arbetsmarknaden och 
utbildningsnivåer. Kvinnor främst arbetar inom hälso- och sjukvård och utbildning (offentlig 
sektor) och män inom tillverkningsindustri, byggindustri och jordbruk (privatsektor). Männen 
heltidsarbetar i högre grad än kvinnorna, som i sin tur har en högre andel deltidsarbete. Männen 
har också högre inkomster än kvinnorna, trots att kvinnor i W7-kommunerna har en högre 
utbildning än männen. Inkomstskillnaderna har börjat minska, men minskar långsammare än i 
Sverige som helhet. Inkomstskillnaderna mellan könen tenderar överlag att vara större där det 
finns en större andel höginkomsttagare och de största skillnaderna i inkomst återfinns i Leksand 
och Rättvik.    

Ett traditionellt genuskontrakt och ett traditionellt genuskontrakt med 
modernistiska drag 
Sammantaget pekar statistiken på att det finns två olika lokala genuskontrakt på kommunnivå i 
W7-regionen: ett traditionellt genuskontrakt och ett traditionellt genuskontrakt med 
modernistiska drag. Kontraktet som bär modernistiska drag finner vi i de kommuner som har 
flest antal invånare (2011): Leksand, Mora och Rättvik.  

Kommunernas klassificering stämmer väl överens med teorin och tidigare studier av lokala 
genuskontrakt som visar att kvinnors och mäns flyttmönster är goda indikatorer för vilket 
genuskontrakt som råder. I W7-regionen finns fyra inflyttningskommuner och tre 
utflyttningskommuner. Både män och kvinnor flyttar från Malung-Sälen och Älvdalen, men i 
övrig har män och kvinnor inte samma flyttmönster. Det är endast till Mora och Rättvik som 
inflyttningen av kvinnor är större än utflyttningen.   
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Tabell 4. Lokala genuskontrakt i W7-kommunerna 

Traditionellt genuskontrakt med 
modernistiska drag 

Traditionellt genuskontrakt  

Leksand Malung-Sälen 

Mora Vansbro 

Rättvik Älvdalen 

 Orsa 

 

Områden där W7-kommunerna skiljer sig från varandra avseende jämställdhet, förutom 
flyttmönster, finns inte primärt i arbetslivet utan snarare i familjelivet och i samspelet mellan 
arbetsliv och familjeliv. I Dalarna föder kvinnor sitt första barn jämförelsevis tidigt, och yngst är 
mammorna i Vansbro och Älvdalen. Den genomsnittliga åldern för män när de får sitt första barn 
är ungefär lika som den genomsnittliga åldern i Sverige.  

Vi finner att män tar ut en förhållandevis stor andel av föräldrapenningdagarna i Leksand och 
Rättvik (större del än genomsnittet i Sverige), medan de tar ut en mycket liten del i Vansbro och 
Malung-Sälen. När det gäller den tillfälliga föräldrapenningen är männens andel av uttaget 
generellt något jämnare, men även här utmärker sig Leksand, Rättvik och Mora med jämnare 
fördelning än genomsnittet nationellt. Ser vi till andelen barn som finns i offentlig omsorg är den 
låg i W7-kommunerna om vi jämför med i riket, och den är påfallande låg i Vansbro och 
Älvdalen. Det tyder på att den sociala infrastrukturen i dessa två kommuner i högre grad 
upprätthålls inom familjen och framförallt av kvinnor.   

Jämställdhetsframgångar och utmaningar 
Även om vi i analysen finner två lokala genuskontrakt, ett traditionellt och ett traditionellt med 
modernistiska drag, menar vi att det finns jämställdhetsarbete att göra i båda typerna av 
kommuner. Bland de framgångar som finns när det gäller jämställdhet vill vi framhålla 
minskande inkomstskillnader, männens andel av föräldrapenningsdagarna i Leksand och Rättvik 
(samt männen andel av den tillfälliga föräldrapenningen i Leksand, Rättvik och Mora) samt den 
förhållandevis jämna representationen av kvinnor och män inom lokalpolitiken. Till Rättvik och 
Mora är inflyttningen av kvinnor också större än utflyttningen. Kvinnor väljer alltså i högre grad 
att flytta eller bo kvar där än i övriga kommuner. Statistiken ger inte några fylligare svar på 
frågan om vad som är attraktivt för kvinnor i Mora och Rättvik. Här skulle en intervjustudie vara 
ett gott komplement till analysen. I jämställdhetsframgångarna finner vi det modernistiska 
draget. 
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Jämställdhetsutmaningarna i W7-kommunerna överlag förefaller handla om frågor relaterade till 
arbetsmarknad och utbildning. Här finns utmaningar för samtliga kommuner. Frågor att gå vidare 
med är exempelvis Hur kan vi arbeta för att inkomstskillnaderna ska fortsätta att minska? Hur 
kan fler kvinnor undgå deltidsarbetslöshet? Hur skulle den privata sektorn kunna bli mer öppen 
för kvinnor och hur skulle den offentliga sektorn kunna bli ett alternativ för män? Hur skulle 
branschernas könskodning kunna bli mindre given?  

Vidare står kommunerna med ett traditionellt genuskontrakt, det vill säga Malung-Sälen, 
Vansbro, Älvdalen och Orsa, inför utmaningar på flera områden jämfört med de andra 
kommunerna. Bland dessa kan nämnas den låga andelen barn i offentlig barnomsorg och 
männens låga uttag av föräldrapenning.  

Hur gå vidare? 
Den statistiska undersökningen med hjälp av offentlig statistik som denna rapport bygger på ger 
en del övergripande svar på hur det står till med jämställdheten i W7-kommunerna. En 
intervjustudie med personer på nyckelpositioner samt kvinnor och män som bor i W7-
kommunerna skulle fördjupa analysen av genuskontrakten och på att mer ingående sätt kunna 
förklara (eller nyansera och ifrågasätta) det som statistiken pekar på.  

Förhandlingsgapet skulle kunna studeras och konkretiseras vidare. Denna rapport ger vid handen 
att det i det traditionella kontraktet som bär modernistiska drag antagligen rör sig om ett djupt 
och smalt förhandlingsgap, det vill säga skillnader mellan kvinnor och män är stora på vissa 
områden som kan vara utmanande att förändra. Här kan man tänka sig punktinsatser. 
Förhandlingsgapet i det traditionella kontraktet är antagligen djupt och brett. Här finns 
förutsättningar för jämställdhetsarbete och särskilda insatser behövs troligen för att åstadkomma 
förändringar inom en rad områden. 
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Bilagor : 
 

Bilaga 1. Befolkningsförändring 2008-2010 

Kommun  Bef.förändring antal 
individer 2008‐2010 

bef.förändring 2008‐2010 i % 

Leksand  ‐21 ‐0,14 

Malung‐Sälen  ‐7 ‐0,07 

Mora  16 0,08 

Orsa  ‐96 ‐1,4 

Rättvik  ‐8 ‐0,07 

Vansbro  ‐73 ‐1 

Älvdalen  ‐75 ‐1,03 

Dalarna  1376 0,5 

Sverige  159344 1,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Befolkningsfördelning, kvinnor och män 2010 

  Kvinnor  Män 

 Leksand  50,3014417  49,6985583 

 Malung‐Sälen  49,1077457  50,8922543 

 Mora  50,2529511  49,7470489 

 Orsa  49,7622136  50,2377864 

 Rättvik  50,5531993  49,4468007 

 Vansbro  49,4224302  50,5775698 

 Älvdalen  48,9187691  51,0812309 
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Bilaga 3. Medelålder 2008 och 2010 

39
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41
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43
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45

Medelålder 2008 och 2010

Medelålder 2008

Medelålder 2010

 

Bilaga 4. Förvärvsfrekvens i åldern 20-64 år 2009  

   20 ‐ 34 år  35 ‐ 54 år 55 ‐ 64 år   20‐64 år

  Kvinnor  Män  Kvinnor Män  Kvinnor  Män Kvinnor  Män
Leksand  66  75  86 90  71 74 77  82
Malung‐
Sälen 

71  71  83 83  68 72 76  77

Mora  68  73  84 86  72 77 77  80
Orsa  56  60  81 83  70 73 72  75
Rättvik  70  78  83 88  67 72 75  80
Vansbro  69  75  82 82  67 68 75  77
Älvdalen  71  72  83 82  69 72 76  77
Dalarna  65  69  83 86  70 73 74  78
Sverige  64  67  81 84  68 73 73  76
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Bilaga 5. Pendling till arbetet 2006  

Kommun  Inpendlare     Utpendlare    Netto     

  Kvinnor  Män  Totalt Kvinnor Män Totalt  Kvinnor  Män Totalt 
Leksand  533  791  1324 797 1173 1970  ‐264  ‐382 ‐646 
Malung‐
Sälen 

446  666  1112 167 342 509  279  324 603 

Mora  970  1449  2419 505 812 1317  465  637 1102 
Orsa  176  221  397 559 740 1299  ‐383  ‐519 ‐902 
Rättvik  342  349  691 583 931 1514  ‐241  ‐582 ‐823 
Vansbro  112  299  411 160 347 507  ‐48  ‐48 ‐96 
Älvdalen  183  209  392 220 463 683  ‐37  ‐254 ‐291 
Dalarna  2302  3983  6285 2401 5195 7596  ‐99  1212 1113 

 

Bilaga 6. Medelålder vid födsel av första barnet 2002-2006 

Kommun  Kvinnor  Män 

Leksand  28,5  30,7

Malung‐Sälen  28,4  31,5

Mora  28,5  30,7

Orsa  28,3  31,2

Rättvik  28,1  31

Vansbro  27,1  31,4

Älvdalen  27,5  30,9

Dalarna  27,9  30,6

Sverige  28,9  31,3
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Bilaga 7. Antalet mödrar 25 år och yngre 2008 och 2010 

Kommun  2008 2010 

Leksand  25 21 

Malung‐Sälen  15 24 

Mora  28 45 

Orsa  11 13 

Rättvik  21 21 

Vansbro  15 14 

Älvdalen  13 11 

 

Bilaga 8. Utbildningsnivåer i procent 

Kommun  Förgymnasial 
utbildning 

Gymnasial 
utbildning 

Eftergymnasial utbildning    Uppgift saknas 

Leksand  15,23591088 37,14285714  19,40366972  28,21756225

Malung‐Sälen  19,7549918 38,7768882  13,12819523  28,33992476

Mora  17,4089872 37,76907053  17,36434877  27,45759349

Orsa  17,10621127 39,01138493  15,13186338  28,75054042

Rättvik  17,8314586 37,03669556  16,05200074  29,0798451

Vansbro  22,37169177 38,00263196  11,08349174  28,54218453

Älvdalen  19,18491821 40,58774605  11,85195453  28,3753812

Dalarna  17,18570114 36,89084577  17,91977191  28,00368118

Sverige  15,73701787 32,6547779  23,81842879  27,78977543
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